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NT273
ทวัร์ุโรป แกรนด ์อติาล ี9 วัน 6 คนื (TG) [ปีใหม]่
ทัวรอ์ติาล ี, 9 วัน 6 คนื ,

HOLIDAY INN NAPLES  , HOTEL REGINA CRISTINA - CAPRI  , APOGIA SIRIO HOTEL  , AC HOTEL PISA
 , SHERATON PARCO DE’ MEDICI ROME HOTEL

นครมลิาน - ดูโอโม - แกลลอเรยีวคิเตอรเ์อ็มมานูเอ็ล - โรงละครโอเปรา่ลาสกาลา่ - รปูปัน ลโีอนาโดดาวนิช ี
บา้นเลขท ี23 ของจูเลยีต คาปูเลต ์- Arena - เวนสิเมสเตร ้- เกาะเวนสิ - Doge Palace - สะพานถอนหายใจ

ลอ่งเรอืกอนโดลา่ - เมอืงปิซ่า - จตุรสักมัโปเดยม์รีาโกล ี- หอเอนปิซ่า - นครฟลอเรน้ซ ์- สะพานอนัเก่าแก่เวคคโิอ
เมอืงนาโปล ี- เกาะคาปร ี- ถ้าํบลกูร็อตโต ้- เมอืงซอเรนโต ้- เมอืงปอมเปอ ี- พพิธิภณัฑเ์มอืงปอมเปอ ี- กรงุโรม
พพิธิภณัฑว์าตกินั - มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์- แกะสลกัเฟียตา้ - สนามกฬีาโคลอสเซยีม - อนุสาวรยีพ์ระเจา้วคิเตอร์

เอ็มมานูเอ็ล - น้าํพเุทรว ี- จตุรสับนัไดสเปน - เมอืงเวอโรน่า - จตุรสัซานมารโ์ค - จตุรสัไมเคลิแองเจโล - นครวาตกินั

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - มลิาน (อติาล)ี

21.30 น.
พรอ้มคณะท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์D16-19 สายการบนิไทย
เจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวกในเรืองสมัภาระและการเช็คอนิ



***หมายเหต ุทางบรษัิทไดเ้ตรียมการเดนิทางของคณะทัวรก์อ่น 15 วัน โดยซอืตัวเครืองบนิ, เชา่รถโคช้, จองทพัีก, รา้นอาหาร สถานทเีขา้ชมตา่งๆ
ไวล้ว่งหนา้ใหก้ับกรุ๊ปทัวร ์กรณีทเีกดิเหตกุารณ์ อาท ิการยกเลกิเทยีวบนิ, การลา่ชา้ของสายการบนิ, การพลาดเทยีวบนิ (ขนึเครืองไม่ทัน),
การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพบัิต,ิ การถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง ทําใหก้ารเดนิทางลา่ชา้ หรือเหตสุดุวสิยัอนืๆ
ไม่สามารถเดนิทางไปยังจดุหมายตามโปรแกรมได ้หัวหนา้ทัวร ์มสีทิธใินการเปลยีนโปรแกรม และไม่สามารถคนืเงนิคา่ใชจ้า่ยตา่ง  ๆทชํีาระแลว้
เพราะทางบรษัิทฯ ไดชํ้าระคา่ใชจ้า่ยตา่ง  ๆลว่งหนา้แลว้ และหากมคีา่ใชจ้า่ยอนื  ๆเกดิขนึนอกจากในรายการทัวร ์หัวหนา้ทัวรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ
เพราะเป็นสงิททีางบรษัิทฯมอิาจรับผดิชอบได*้**

วนัท ี2
มลิาน - ดโูอโม ่- เวอโรนา่ - เวนสิเมสเตร้

00.35 น.
ออกเดนิทางสู ่มลิาน ประเทศอติาล ีโดยเทยีวบนิท ีTG940

07.10 น.
ถงึ สนามบนิมาเพลซา่ นครมลิาน ประเทศอติาล ีหลังผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากรแลว้ รถโคช้ปรับอากาศ 

พาคณะออกเดนิทางเขา้สูจ่ดุศนูยก์ลางอันศักดสิทิธคิอื ดโูอโม (DUOMO) มหาวหิารแบบกอธคิทใีหญ่เป็นอันดับสามในยุโรป สรา้งในปี 1386
ดา้นนอก มหีลังคายอดเรียวแหลมจํานวน 135 ยอด และมรีูปปันหนิอ่อนจากทกุยุคทกุสมัยกวา่ 2,245 ชนิ บนสดุมรีูปปันทองขนาด 4
เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสงา่อยู่ อสิระใหท้า่นไดถ้่ายภาพเป็นทรีะลกึ

แลว้ผา่นชม แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานูเอ็ล อาคารกระจกทเีกา่แกแ่ละมคีวามสวยงาม 

หลังจากนันนําทา่นชม โรงละครโอเปรา่ ลาสกาลา่ ชมรูปปนัของ ลโีอนาโด ดาวนิช ีจติรกรเอกทโีดง่ดัง

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.
เดนิทางสู ่เมอืงเวอโรนา่ เมอืงตน้กําเนดิของนยิายรักอมตะโรมโิอและจเูลยีต ทเีลา่ขานกันมากวา่ 700 ปีโดยทา่นเชคเปียร ์

นําชม บา้นเลขท ี23 ของจเูลยีต คาปูเลต ์กับภาพของระเบยีงแหง่เรืองราวโรแมนตกิ ทจีเูลยีตเฝ้ารอคอยพบโรมโิอทกุค่าํคนื 

ผา่นชม Arena หรือ Amphitheatre โรงละครกลางแจง้ทใีหญ่เป็นอันดับสามของโลก

16.00 น.
เดนิทางสูจ่งัหวดัเวเนเซยี เมอืงหลวงของแควน้เวเนโต เป็นแควน้ทมีคีวามมังคัง และเป็นแหลง่อุตสาหกรรมมากทสีดุในประเทศอติาลี
และยังเป็นแควน้หนงึทมีนัีกทอ่ง เทยีวมามากทสีดุแหง่หนงึอกีดว้ย มนัีกทอ่งเทยีวมาเยือนไม่ต่าํกวา่ 60 ลา้นคนในทกุ  ๆปี

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารในโรงแรม

ทพีกั
APOGIA SIRIO VENICE MESTRE หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี3
เทยีวเกาะเวนสิอนัแสนโรแมนตกิ - ลอ่งเรอืกอนโดลา่ - เดนิทางสูเ่มอืงปิซา่

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

09.00 น.
นําทา่นลงเรือทัศนาจรขา้มสู ่เกาะเวนสิ (เมอืงทไีม่มรีถยนตว์งิผา่น) เกาะเวนสิ มเีกาะนอ้ยใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมสีะพานเชอืมถงึกันกวา่ 400
แหง่ ขนึฝังทซีานมารโ์ค ศนูยก์ลางของเกาะเวนสิ 

ผา่นชม Doge Palace อันเป็นทปีระทับของเจา้ผูค้รองนครเวนสิในอดตีและมคีวามรุ่งเรือง เมอืครังทําการคา้กับตะวัน ออกไกล 

สะพานถอนหายใจ ทมีเีรืองราวน่าสนใจในอดตี การเป่าแกว้มูราโน่งานฝีมอืตังแตค่รังบรรพบรุุษทมีชีอืเสยีง



แลว้ไปชมความสวยงามของ จตรุสัซานมารโ์ค
ทกีวา้งขวางรายลอ้มไปดว้ยศลิปะและสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทนท์แีมแ้ตน่โปเลยีนยังหลงใหล รายลอ้มไปดว้ยโบสถนั์กบญุเซนตม์ารค์,
หอระฆัง, เสาแหง่นักบญุ ทําใหด้งูามสงา่ยงินัก อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทยีวชมเกาะอันแสนโรแมนตกิ หรือชอ้ปปิงสนิคา้ของเมอืงอาท ิผา้ลกูไม ้
หรือจบิกาแฟในรา้น Café Florian ทเีปิดใหบ้รกิารมาตังแตปี่ 1720 

นําทา่นเทยีวชมลําคลองนอ้ยใหญ่ สลับดว้ยบา้นเรือนทมีเีอกลักษณ์เฉพาะตัว ดว้ยการ ลอ่งเรอืกอนโดลา่
เพอืชมมนตเ์สน่หแ์หง่นครเวนสิสูแ่กรนดค์าแนล คลองทกีวา้งทสีดุของเกาะ
และงานกอ่สรา้งทแีสดงใหเ้ห็นถงึความเป็นอัจฉรยิะดา้นสถาปัตยกรรมทสีะพานเรียลอัลโต ้

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

15.00 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงปิซา่ อันเป็นทตัีงของหอเอนปิซา่ เป็นสงิมหัศจรรย ์1 ใน 7 ของโลก 

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
AC HOTEL PISA หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี4
เทยีวหอเอนปิซา่ - นครฟลอเรน้ซ ์- จตรุสัซนิญอเรยี - นงัรถไฟดว่นสูน่าโปลี

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

08.00 น.
นําทา่นเขา้สู ่จตรุสักมัโป เดย ์มรีาโกล ี(Campo dei Miracoli) แปลวา่ "จตรัุสอัศจรรย"์ หรือทไีดรั้บลงทะเบยีนเป็นมรดกโลกในชอื
จตรัุสดโูอโมแหง่ปิซา่ คอืบรเิวณทลีอ้มรอบดว้ยกําแพงใจกลางเมอืงปิซา่ ประกอบไปดว้ยสงิกอ่สรา้งไดแ้ก ่มหาวหิารปิซา่ (Duomo) หอเอน
(Torre) หอศลีจุม่ (Baptistery) เรมิสรา้งปีค.ศ.1173 ค.ศ. แลว้เสร็จในปี 1372 ปัจจบัุนยูเนสโกประกาศใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมในปีค.ศ.
1987 

อสิระใหท้า่นถ่ายภาพเป็นทรีะลกึตามอัธยาศัย จากนันเดนิทางสู ่นครฟลอเรน้ซ์

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.
นําคณะเขา้สูเ่มอืงเกา่ของนครฟลอเรน้ซ ์เมอืงนีเป็นศนูยก์ลางแหง่ศลิปะในยุคเรอเนสซองส์
และเป็นเมอืงทไีม่อนุญาตใหร้ถโคช้เขา้ไปในเขตเมอืง มมีหาวหิารซานตามาเรียเดลฟิโอเร หรือ Duomo แหง่นครฟลอเรน้ซเ์ป็นศนูยก์ลาง
ใกลก้ันเป็นจตรัุสซนิญอเรีย เดมิเป็นทตัีงรูปปันเดวดิของแทม้านานกวา่ 3 ศตวรรษ ในปัจจบัุนถูกเก็บรักษาไวใ้นแกลลอเรีย อะเคเดมี
ผา่นชมพพิธิภัณฑอ์ุฟฟิซ ีทเีก็บงานศลิปะล ้าํคา่ในยุคกลางใกล ้

ชม สะพานอนัเกา่แกเ่วคคโิอ สะพานแหง่แรกทขีา้มแม่น ้าํอารโ์น 

จากนันรถโคช้นําทา่นชมววิทวิทัศนข์องเมอืงแบบพาโนรามา ณ จตรุสัไมเคลิแองเจโล

16.00 น.
นําคณะเดนิทางสูส่ถานีรถไฟ และเดนิทางสูต่อนใตข้องประเทศในเขตคาบสมุทรอติาลดีว้ยรถไฟดว่น

19.15 น.
คณะเดนิทางถงึเมอืงนาโปล ีหรอื เมอืงเนเปิล ซงึเป็นเมอืงใหญ่และเป็นเมอืงทา่เรือทสํีาคัญทางตอนใต ้
อกีทังยังเป็นเมอืงทา่ของเรือสําราญทอ่งเทยีวในเขตเมดเิตอรเ์รเนียนทสํีาคัญ

20.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร



ทพีกั
HOLIDAY INN NAPLES หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี5
นาโปล ี- นงัเรอืสูเ่กาะคาปร ี- ถ้าํบลกูร็อตโต ้(พกับนเกาะคาปร)ี

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

08.00 น.
นําคณะเดนิทางสูท่า่เรือเมอืงนาโปล ีเพอืลงเรือสู ่เกาะคาปรี
เกาะเล็กๆทมีธีรรมชาตทิสีวยงามเป็นสถานทตีากอากาศของบคุคลสําคัญๆมาชา้นานซงึรายไดห้ลักของเกาะนีมาจากอุตสาหกรรมการทอ่งเทยีว

10.00 น.
นําคณะเปลยีนลงเรือเล็กไปชม ถ้าํบลกูร็อตโต ้ทมีคีวามงดงามอย่างมากและมอียู่เพยีงไม่กแีหง่ในโลก
ถ ้าํน ้าํลอดทมีกีารกระทบของแสงกับน ้าํทะเลสคีราม ทําใหภ้ายในบรเิวณถ ้าํประกายไปดว้ยแสงสนี ้าํเงนิจงึเป็นทมีาของชอืดังกลา่ว
(ทังนีการเขา้ชมภายในถ ้าํขนึอยู่กับสภาพภมูอิากาศในแตล่ะวัน)  

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่ชุมชนคาปร ีอันเกา่แกตั่งรกรากมาแตบ่รรพบรุุษ จนกลายเป็นศนูยก์ลางของเกาะ
ทมีชีอืเสยีงในเรืองการทอ่งเทยีวและตากอากาศ รา้นรวงเปิดใหบ้รกิารนักชอ้ปปิงไดเ้ลอืกสรร

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
REGINA CRISTINA CAPRI หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี6
เกาะคาปร ี- ซอเรนโต ้- พพิธิภณัฑป์อมเปอ ี- กรุงโรม

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

09.05 น.
ไดเ้วลานําคณะ ลงเรอื Jet นําทา่นกลับสูฝั่งท ีเมอืงซอเรนโต ้(Sorrento) เมอืงชายทะเลทมีตัีวเมอืงเรียงรายตามแนวของผาหนิสงู
ทวิทัศนส์วยงามเหลา่นีไดส้รา้งความประทับใจใหก้ับนักทอ่งเทยีว จนเป็นเมอืงตากอากาศทมีชีอืเสยีง  

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.
นําทา่นสู ่เมอืงปอมเปอ ีเขา้ชมเขตเมอืงเกา่ทไีดรั้บการจัดตังเป็น พพิธิภณัฑเ์มอืงปอมเปอ ี(POMPEI) เมอืงทถีูกทับถมจมอยู่ใตด้นิกวา่ 1,500
ปี เนืองจากการระเบดิของภเูขาไฟวชิเูวยีส ชมสภาพของเมอืงทขีดุคน้ขนึมา

15.00 น.
แลว้ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงโรม เมอืงหลวงทยีงิใหญ่ของจักรวรรดโิรมันมอีายุเกา่แกก่วา่ 2,000 ปี

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
SHERATON PARCO DE’ MEDICI ROME HOTEL หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี7
พพิธิภณัฑว์าตกินั - โคลอสเซยีม - น้าํพเุทรว ี- บนัไดสเปน



08.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

09.00 น.
นําทา่นสู ่นครวาตกินั ซงึเป็นรฐัอสิระ และศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมนัคาทอลกิ เขา้ชมพพิธิภณัฑว์าตกินั
ซงึเป็นทรีวบรวมผลงานทางศลิปะทหีาชมไดย้าก นอกจากนียังมหีอ้งแสดงศลิปะการตกแตง่ฝาผนังรูปสลักแบบคลาสสคิ
และงานของนักวาดภาพคนสําคัญ  ๆของอติาลใีนสมัยกลางและสมัยเรอเนสซองส ์อาทจ็ิอตโต (Giotto), ฟรา แองเจลโิก (Fra Angelico), ฟิลปิโป
ลปิปี (Filippo Lippi) และโบสถซ์สิทนี (Sistine Chapel) ซงึเป็นผลงานของไมเคลิแองเจโลทวีาดภาพเขยีนสเีฟรสโกท้โีดง่ดังทสีดุของโลกคอื
The Last Judgement 

แลว้ไปชมความอลังการของ มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์ไดรั้บการตกแตง่อย่างโอ่อ่าหรูหรา 

ชมรูปปัน แกะสลกัเฟียตา้ ผลงานชนิเอกของไมเคลิแองเจโล เสาพลับพลาทอีอกแบบโดยแบรน์นีิ และยอดโดมขนาดใหญ่ทหีาชมไดย้าก
ซงึปัจจบัุนลว้นแตเ่ป็นสงิทสํีาคัญล ้าํคา่คูบ่า้นคูเ่มอืงของอติาล ี

12.00 น.
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

14.00 น.
นําทา่นเขา้ชม สนามกฬีาโคลอสเซยีม สงิกอ่สรา้งทไีดรั้บการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สงิมหศัจรรยข์องโลก
ซงึเป็นสนามกฬีายักษ์ทจีคุนไดก้วา่ 50,000 คน แลว้พาทา่นไปบันทกึภาพกับประตชูยัคอนสแตนตนิ สญัลักษณ์แหง่ชยัชนะ 

ผา่นชม อนุสาวรยีพ์ระเจา้วคิเตอร ์เอ็มมานูเอ็ล หรือพระบดิาของชาวอติาเลยีน ชมร่องรอยของศนูยก์ลางแหง่จักรวรรดโิรมันทโีรมันฟอรัม 

หลังจากนันนําคณะไปชม น้าํพเุทรว ีผลงานมาสเตอรพ์ซีของนโิคลาส ซลัว ีทมีาของเพลง “ทรีคอยนอ์อฟเดอะฟาวดเ์ทน่” ทโีดง่ดังในอดตี
ซงึนักทอ่งเทยีวมคีวามเชอืวา่หากโยนเหรียญอธฐิานไวจ้ะไดก้ลับมากรุงโรมอกีครังหนงึ 

เขา้สู ่จตรุสับนัไดสเปน แหลง่พบปะของหนุ่มสาวชาวอติาเลยีนยามวา่ง
จนกลายเป็นแหลง่ชอ้ปปิงชอืดังเรียงรายไปดว้ยสนิคา้แบรนดเ์นมของอติาล ี

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
SHERATON PARCO DE’ MEDICI ROME HOTEL หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี8
เดนิทางสูส่นามบนิ

08.00 น.
รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

10.00 น.
ออกเดนิทางสูส่นามบนิลโีอนารโ์ด ดาวนิช ีเพอืเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ มเีวลาใหท้า่นไดทํ้า TAX REFUND คนืภาษีกอ่นการเช็คอนิ 

13.50 น.
ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 945 

วนัท ี9
เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ

06.05 น.
สายการบนิไทยนําทา่นเดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรอ์ติาลี



ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี26 กันยายน 2562 เวลา 10:57 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรอ์ติาลี

ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการไมรั่บจองทัวร ์(Cannot make your reservation)
เนอืงจากสถานททีอ่งเทยีวตา่ง ๆ ในโปรแกรมไมเ่ออือํานวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี

คา่ทัวรร์วม :
• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพมิของน ้าํมนัเชอืเพลงิ ณ วันท  ี14 กนัยายน 2561

• คา่รถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเทยีวตามโปรแกรมทรีะบุ

• **คา่เขา้พพิธิภณัฑป์อมเปอ,ี คา่เรอืท่องเทยีวเกาะคาปร,ี คา่เรอืท่องเทยีวถ ้าํบลกูร็อตโต,้ คา่เขา้พพิธิภณัฑว์าตกินั**

• คา่โรงแรมทพีกัระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่าในระดบัราคาเดยีวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double **กรณุาดรูายละเอยีดแนบทา้ยในหวัขอ้
“โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation)”

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้่านไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถนิในแตล่ะประเทศ

• คา่ทปิพนกังานขบัรถทอ่งเทยีวตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง คดิอตัรา 2 ยโูรตอ่ทา่น / วนั

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่สาธารณรฐัอติาล  ี(เชงเกน้)

• คา่ประกนัการเดนิทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จ  ีประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสนิเชงิ
จากอบุัตเิหต ุสาํหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จํานวนเงนิเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ
รวมถงึคา่รกัษาพยาบาลตอ่เนอืงหลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท ทังนคีรอบคลมุถงึประกนัสขุภาพทไีมไ่ดเ้กดิจากโรคประจําตวั

• คา่ยกกระเป๋าใบใหญท่่านละ 1 ใบ น ้าํหนักไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของท่านเองไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั

คา่ทัวรไ์มร่วม :
• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3 %

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถนิ

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท  ิคา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่เครอืงดมืในหอ้งพกั
และคา่อาหารทสีงัมาในหอ้งพกัคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากททีางบรษัิทจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณพีเิศษ เช่น
หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ท่านตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพมิ

การจองทัวร ์(How to make your reservation)
• ชําระเงนิมดัจําลว่งหนา้ 30,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนงึท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันทจีอง ซงึเงนิมดัจําดงักลา่วจะเป็นการยนืยันการจองของท่าน

• กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืลว่งหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง หากท่านไมช่ําระเงนิสว่นทเีหลอืตามวันทกีาํหนด
ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงอืนไข

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมร่บัจองทัวรส์าํหรบัลกูคา้ดงัตอ่ไปนี
• เดก็ทมีอีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ

• ผูส้งูอายทุมีคีวามจําเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครอืงมอืตา่งๆ ในการพยงุตวั

• ผูเ้ดนิทางทบี่งบอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ

• ท่านทมีคีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง

• บุคคลทมีคีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหวา่งทัวร ์อาทเิช่น ผูท้ดีมืสรุาบนรถ, ไมร่กัษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย สรา้งความรําคาญใหแ้กผู่ร้ว่มคณะ,
ผูท้ไีมย่อมรบัเงอืนไขระหวา่งทัวร ์ทมีรีะบุอยูช่ ัดเจนในโปรแกรมทัวร,์ ผูท้กีอ่หวอด ประทว้ง
ยยุงใหผู้ร้ว่มเดนิทางบังคบัใหห้วัหนา้ทัวรต์อ้งทําการนอกเหนอืโปรแกรมทัวร ์ซงึบางครงัอาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะท่านอนืหรอืโปรแกรมท่องเทยีวได ้



การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge)
• การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทชีําระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี
• ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทราบไมน่อ้ยกวา่สามสบิวัน กอ่นวันทนํีาเทยีว ใหค้นื 100% ของเงนิคา่บรกิาร

• ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วัน กอ่นวันทนํีาเทยีวใหค้นื 50% ของเงนิคา่บรกิาร

• ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วัน กอ่นวันทนํีาเทยีว ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร

• คา่ใชจ้่ายของผูป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทไีดจ้่ายจรงิ เพอืการเตรยีมการจัดการนําเทยีวตอ่ไปน ีใหนํ้ามาหกัจากเงนิ คา่บรกิารทตีอ้งจ่ายตามขอ้ 1
แตถ่า้คา่ใชจ้่ายสงูกวา่เงนิคา่บรกิารทไีดช้ําระไว ้ผูป้ระกอบธรุกจินําเทยีวจะเรยีกจากนักท่องเทยีวไมไ่ด ้ทังนผีูป้ระกอบธรุกจินําเทยีว
แสดงหลกัฐานใหนั้กท่องเทยีวทราบ ดงัตอ่ไปนี
• คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่

• คา่มดัจําของบัตรโดยสารเครอืงบนิ

• คา่ใชจ้่ายทจีําเป็นอนืๆ

หมายเหตหุลกัเกณฑท์นีาํมาใชน้ ีเป็นประกาศในราชกจิจานเุบกษา แห่งพระราชบญัญตัธิรุกจินาํเทยีวและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551
โดยประกาศใชน้บัตงัแตว่นัท  ี15 มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป

ตวัเครอืงบนิ (Air Ticket)
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั
ท่านจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิเรยีกเกบ็ และการจัดทนัีงของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ
ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณยีกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดด้าํเนนิการออกตวัเครอืงบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ RUFUND
ตามระบบของสายการบนิเท่านัน และหากท่านไมแ่นใ่จในวันเดนิทางดงักลา่ว กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทฯี เพอืยนืยันในกรณทีตีวัเครอืงบนิสามารถทํา
REFUND ไดห้รอืไมก่อ่นทที่านจะชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim)
การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณตีวักรุป๊ สามารถสะสมไมลก์บัเครอื Star Alliance ได ้50%, ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร,์
ลฟุฮนัซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน,์ สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์ขนึอยูก่บัเงอืนไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน ๆ
ซงึการเปลยีนแปลงเงอืนไขบางสว่นหรอืทังหมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเท่านัน

คา่ธรรมเนยีมประกันภัยและคา่ธรรมเนยีมน ้าํมันเชอืเพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel
Surcharge/ Tax YQ)
คดิตามอตัราททีางสายการบนิปรบัคา่ธรรมเนยีม ณ วนัท  ี14 กนัยายน 2561 การเปลยีนแปลงของสายการบนิในภายหลงั ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพมิททีางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ตามความเป็นจรงิ ณ วันทอีอกตวั

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation)
• หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพกัทมีเีตยีงเดยีวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนงึหอ้ง / สาํหรบัพกั 2 ท่าน

• หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพกัทมีเีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / สาํหรบัพกั 2 ท่าน

• หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพกัทเีตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 3.5 ฟตุ 3 เตยีง / สาํหรบัผูพ้กั 3 ท่าน
(ทังนขีนึอยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมทแีตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)

• หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพกัทมีเีตยีงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนงึหอ้ง / สาํหรบัพกั 1 ท่าน

• หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพกัทมีเีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / สาํหรบัพกั 1 ท่าน

• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) ขนึอยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพกั
และการวางรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทตีอ้งการ

• โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน



• ในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิในการปรบัเปลยีน
หรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรดั และไมม่อีา่งอาบน ้าํ
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญก่วา่
ท่านสามารถจ่ายเพมิเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิได ้

สถานทเีขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการกาํหนดโปรแกรมตลอดทังปี หากวันเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวันทสีถานทเีขา้ชมนันๆ ปิดทําการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื
การเปิดรบัจองผา่นทาง Online โดยในวันทคีณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee
ตามทรีะบุไวใ้นเอกสารของสถานทนัีน ๆ หรอื สลบัโปรแกรมเพอืใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทดีงักลา่วได ้แตห่ากมกีารลา่ชา้
หรอืเหตหุนงึเหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลทําใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานทดีงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใดใหแ้กท่่าน เนอืงจากไดช้ําระ
Reservation Fee ไปแลว้ กรณุาสอบถามรายละเอยีดสถานทเีขา้ชมจากเจา้หนา้ทใีนช่วงวันเดนิทางของท่านกอ่นชําระเงนิ

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter)
• คา่ทัวรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระสาํหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมกีระเป๋าเพมิเตมิ
ท่านจะถกูเรยีกเกบ็โดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขนึลงได ้ท่านสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยโูร
/ ใบ / ครงั

• สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 30 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด / Economy Class Passenger)
การเรยีกคา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฏเิสธได ้

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25
เซนตเิมตร (9.75 นวิ) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นวิ) x 46 เซนตเิมตร (18 นวิ)

• ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานได ้
ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ

• กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญเ่กนิ ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขนึบนพาหนะการเดนิทาง

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินความรบัผดิชอบตอ่กรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ
ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย์
ซงึจะรบัผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 10,000 บาท / ท่าน

การสบูบหุร ี(Smoking Area)
ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รอืงการงดสบูบุหร ีบนรถโคช้ , โรงแรม และสถานทตีา่ง ๆ จะมขีอ้กาํหนดทชีัดเจนในเรอืงการสบูบุหรี
และมสีถานทโีดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหร ีทังนเีนอืงจากสขุภาพของคนสว่นรวม

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family)
หากท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทตีอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจําตวั
ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง
เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

เอกสารในการยนืวซีา่ของประเทศอติาล ีใชเ้วลายนืประมาณ 16 วันทําการ
(การขอวซีา่ประเทศอติาลผีูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมา สแกนลายนวิมอืดว้ยตนเอง ณ
ศนูยรั์บคํารอ้งขอวซีา่ประเทศอติาล)ี อาคารสลีมคอมเพล็ก ชนั 15 ถนนสลีม
(ใกลส้ถานรีถไฟฟ้าศาลาแดง)
• พาสปอรต์ทยีังไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอนื
ควรนําไปแสดงดว้ยเพอืเป็นการงา่ยตอ่การอนมุตัวิซีา่



• รปูถา่ยสขีนาด 2 นวิ จํานวน 2 ใบพนืหลงัเป็นสขีาว (ไมใ่ช่รปูขาวดาํและหา้มสแกน)ควรมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืนและเหมอืนกนัทัง 2 รปู

• สาํเนาทะเบยีนบา้น / สาํเนาบัตรประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ / สาํเนาใบเปลยีนชอื-สกลุ / สาํเนาทะเบยีนสมรส, หยา่

• สาํเนาสตูบิัตร ในกรณอีายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิูรณ ์และกรณทีผีูเ้ดนิทางอายเุกนิ 20 ปีบรบิูรณ ์แตย่ังคงสถานะเป็นนักเรยีน/นักศกึษา
และมบีดิาหรอืมารดาเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้

• หนังสอืรบัรองการทํางานจากบรษัิท/ สงักดัทที่านทํางานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านันโดยระบุตาํแหนง่,
อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบัน,วันเดอืนปีทเีรมิทํางานกบับรษัิทนแีละช่วงเวลาทขีอลางานเพอืเดนิทางไปท่องเทยีว
หลงัจากนันจะกลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบกาํหนดลา (หนังสอืรบัรองการทํางานทยีนืในแตล่ะประเทศ ตอ้งออกไมเ่กนิ 30 วัน
กอ่นการไปยนืวซีา่ในแตล่ะประเทศ)

• กรณทีเีป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรบัรองบรษัิททคีดัไวไ้มเ่กนิ 1 เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี
และหลกัฐานการเงนิของบรษัิทฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน

• หนังสอืรบัรองทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate) บัญชอีอมทรพัยส์ว่นตวั มอีายไุมเ่กนิ 15 วันจากวันยนืคาํรอ้งวซีา่
พรอ้มสาํเนาสมดุบัญชเีงนิฝากทแีสดงยอดเงนิลา่สดุไมเ่กนิ 7 วัน โดยไมม่ขีอ้ยกเวน้ใดๆทังสนิ ทังนคีวรเลอืกเลม่ทมีกีารเขา้ออกของเงนิสม่าํเสมอ
และมจีํานวนไมต่่าํกวา่ 6 หลกั เพอืใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทจีะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมอืกลบัสูภ่มูลิาํเนา
ในกรณทีเีดนิทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนงึในการยนืขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรบัรองคา่ใชจ้่ายในครอบครวัดว้ย
***สถานทูตไมร่บัพจิารณาบัญชกีระแสรายวัน***

• กรณทีบีรษัิทของท่าน เป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทังหมดนอกเหนอืจากเอกสารขอ้ 1–6แลว้
ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนงึฉบับเพอืแสดงความรบัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่าย และการกลบัมาทํางานของท่าน
โดยระบุชอืผูเ้ดนิทางและเหตผุลทจีัดการเดนิทางนใีนจดหมายดว้ย

• กรณทีเีป็นนักเรยีนนักศกึษาจะตอ้งมหีนังสอืรบัรองจากสถาบันการศกึษาตวัจรงิเป็นภาษาองักฤษเท่านัน พรอ้มสาํเนาบัตรนักเรยีน กรณทีเีดก็อายตุ่าํกวา่ 20 ปี
เดนิทางไปกบับดิา หรอืมารดา ท่านใดท่านหนงึ จะตอ้งทําจดหมายยนิยอม โดยทบีดิา, มารดา
จะตอ้งไปยนืเรอืงแสดงความจํานงในการอนญุาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกบัอกีท่านหนงึได ้ณ ทวีา่การอาํเภอหรอืเขต โดยมนีายอาํเภอ
หรอืผูอ้าํนวยการเขตลงลายมอืชอื และประทับตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง

• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ท่านจะถกูปฏเิสธวซีา่
สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทไีดช้ําระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยนืคาํรอ้งใหม ่กต็อ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหมทุ่กครงั

• หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทังนบีรษัิทฯ
จะสง่เจา้หนา้ทไีปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพมิเตมิ ทางบรษัิทฯ
ใครข่อรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั

• กรณทีที่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซีา่ของท่าน
เนอืงจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ

• ทางสถานทูตไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดกต็าม
ท่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจาํแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลง และเงอืนไขทบีรษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทุกประการ
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