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22.00 น. พร้อมกันที� 
 โดยมีเจ้าหน้าที�อํานวยความสะดวกด้านการเช็คอินให้แก่ทุกท่าน 

 

 

02.00 น. ออกเดินทางสู่ (บริการอาหารและ
เครื�องดื�มบนเครื�อง) 

06.00 น. เดินทางถึง  

09.45 น. ออกเดินทางสู่   

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินดูไบ        
                  � (-/-/-) 

วันที�สอง สนามบินดูไบ • มิลาน • มหาวิหารดูโอโม่       
             � (-/-/เย็น) 
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14.20 น. เดินทางถึง  นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้า
เมืองเป6นที�เรียบร้อย (**เวลาท้องถิ�นของประเทศอิตาลีช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม. ในฤดูร้อน และ 
6 ชม. ในฤดูหนาว กรุณาปรับนา<ิกาของท่านเพื�อสะดวกในการนัดหมาย) 

จากนั=น เดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองแห่งแฟชั�น พาท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า 
หนึ�งในโบสถ์ศริสต์สถาป@ตยกรรมกอธิคที�ใหญ่ที�สุดในโลก ภายใน 

วิหารเชื�อกันว่ามีการบรรจุหมุดตรึงไม้กางเขนของจริงที�ใช้ในการประหารชีวิตพระเยซู บริเวณ
ด้านหน้าตกแต่งด้วยรูปสลักหินอ่อนที�วิจิตรเป6นอย่างยิ�ง 

 

ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับช้อปปD= งมอลล์ที�เก่าแก่ที�สุดแห่งหนึ�งของยุโรปที� 
 ที�อัดแน่นไปด้วย แบรนด์ชั=นนําระดับโลก 

ที�บางแบรนด์นั=นก็ยังถือ กําเนิด ณ เมืองแห่งนี= อาทิ Prada, Versace, Armani, Dolce & Gabbana, 
Valentino รวมไปถึงแบรนด์เนมที�คุ้นหู อีกมากมายอย่าง Gucci, LOUIS VUITTON, Swarovski 
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เย็น � บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน 

(โรงแรมที�ระบุในรายการทัวร์เป6นเพียงโรงแรมที� นําเสนอเบื= องต้นเท่านั=น ซึ�งอาจมีการ
เปลี�ยนแปลงแต่โรงแรมที�เข้าพักจะเป6นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 
5-7 วันก่อนการเดินทาง) 

 
เช้า � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั=นเดินทางสู่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) 
เมืองเวโรน่ายังได้ขึ=นทะเบียนเป6นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การ
ยูเนสโกเมื�อปg ค.ศ.2000 อีกทั=งวิลเลียม เชกสเปgยร์ นักกวีและนักเขียนบทละคร
ชาวอังกฤษ ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป6นนักเขียนผู้ยิ�งใหญ่ของอังกฤษและของโลกยัง
ใช้บรรยากาศและเรื�องราวความรักของหนุ่มสาวสองตระกูลในเวโรน่า แต่งเป6น
ละครโศกนาฎกรรมขึ=นเมื�อปg ค.ศ.1595 เรื�องโรมิโอกับจูเลียต นําท่านถ่ายรูปด้าน
นอกกับ ชมระเบียงแห่งเรื�องราว โร
แมนติกที�จูเลียตเฝkารอคอยพบโรมิโอทุกคlาคืน และบริเวณหน้าบ้านยังมีรูปป@= น
สําริดขนาดเท่าตัวจริงของจูเลียต 
  

วันที�สาม มิลาน • เวโรน่า • เวนิชเมสเตร้ • บ้านเลขที� 23 ของจูเลียต • เกาะเวนิส • จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค • 
มหาวิหารซันมาร์โก • พระราชวังดอร์จ • หอระฆังซันมาร์โก • สะพานถอนหายใจ • สะพานรีอาล
โต้ • เวนิสเมสเตร้               � (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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จากนั3น นําท่านเดินทางสู่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ฝ@� ง
แผ่นดินใหญ่เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต 

 

เที�ยง � บริการอาหารกลางวัน

 นําท่านเดินทางสู่ 
นําท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส เมืองที�
ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มี
สมญานามว่าเป6น “ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก” มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพาน
เชื�อมถึงกันกว่า 400 แห่ง นําท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส นําท่านถ่ายรูปบริเวณ

 ที�จักรพรรดินโปเลียนยกย่องว่าเป6นห้องรับแขกที�สวยที�สุดของ
ยุโรป และยังเป6นที�ตั=งของ  มหาวิหารประจําเขตอัคร
บิดรเวนิส สร้างขึ=นในแบบสถาป@ตยกรรมไบแซนไทน์ เนื�องจากถูกทําลายไปเกือบหมดสิ=นในครั=งที�
ออกโตมันเข้ายึด ซึ�งภายในโบสถ์นั=นจะมีภาพโมเสกบอกเล่าเรื�องราวในครั=งนั=นอยู่ โดยเซ็นท์มาร์
โกถือว่าเป6นนักบวชที�สําคัญในการเผยแพร่ศาสนาในสมัยศตวรรษที� 5 สําหรับตัวมหาวิหารจะ
เชื�อมกับ  ครั=งหนึ�งเคยเป6นที�ประทับของยุคแห่งเวนิสครั=งที�
เมืองนี=ยังเป6น สาธารณะรัฐเวนิส ก่อนได้รับการปรับปรุงเป6นพิพิธภัณฑ์และเปDดอย่างเป6นทางการ
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ในปg 1923 และยังมี หอระฆังสูง 98.6 เมตร โดยอิง
การสร้างจากรูปแบบเดิมในปg 1514 และพังทลายลงในปg 1902 ไม่ไกลกันจะเป6นที�ตั=งของ 

สะพานซุ้มโค้งที�เชื�อมระหว่างพระราชวังดอร์ดและเรือนจํา 

 
ชมบริเวณ  สะพานข้ามคลองหลักอันเก่าแก่ที�สุดของเวนิส ราย
ล้อมไปด้วยร้านค้าต่างๆ ถ่ายภาพกับจุดชมวิวบนสะพาน ที�ท่านสามารถมองเห็น GRAND CANAL 
คลองที�ใหญ่ที�สุด ผ่ากลางเกาะเวนิส ชมวิถีชีวิตกลางสายนwาของชาวท้องถิ�นที�ใช้คลองแทนถนน 

 
**หมายเหตุ ทั3งนี3ไม่รวมค่านั�งเรือกอนโดล่า หากท่านสนใจนั�งเรือกอนโดล่า สามารถแจ้งทางหัวหน้าทัวร์เพื�อ

ประสานงานให้ได้ ทั3งนี3ไม่แนะนําให้ท่านติดต่อกับเรือเองเพื� อความปลอดภัยของ ท่าน
เนื�องจากอาจมีมิจฉาชีพแอบแฝงตัวมา 
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เย็น � บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน 

(โรงแรมที�ระบุในรายการทัวร์เป6นเพียงโรงแรมที� นําเสนอเบื= องต้นเท่านั=น ซึ�งอาจมีการ
เปลี�ยนแปลงแต่โรงแรมที�เข้าพักจะเป6นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 
5-7 วันก่อนการเดินทาง) 

 

เช้า � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั3น นําท่านเดินทางสู่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เมืองที�ครั=งหนึ�ง
เคยเป6นเมืองหลวงของอิตาลี และเมืองหลวงของยุคฟx= นฟูศิลปวิทยาการ เป6นเมืองซึ�งเป6นที�ถือ
กําเนิดของจิตรกรระดับโลกมากมาย ไม่ว่าจะเป6น มีเกลันเจโล ลีโอนาโด ดาวินชี� ราฟาเอล ซานตี 
แ ล ะ อี ก ม า ก ม า ย  พา ท่ า นถ่ า ย รู ป มุ มสู ง ขอ ง เมื อ ง ที�  

 ซึ�งถือว่าเป6น 1 ในมุมที�ดีที�สุดที�จะได้เห็นทัศนียภาพแบบพาโนราม่า บนนี=ท่านจะ
สามารถเห็นกลุ่มอาคารสําคัญๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป6นมหาวิหารฟลอเรนซ์ สะพานเวคคิโอ 
พระราชวังปDติ และยังเป6นที�ตั=งของรูปป@= นเดวิดจําลองอีกด้วย 

 

  

วันที�สี� เวนิสเมสเตร้ • ฟลอเรนซ์ • จัตุรัสมิเกลลันเจลโล่ • มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟ;โอเร • จัตุรัส
เดลลาซิญญอเรีย • ป;ซ่า • จัตุรัสเป=ยซซา เดล ดูโอโม • หอเอนป=ซ่า          � (เช้า/-/เย็น) 
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นําท่านชมชมความยิ�งใหญ่ และอลังการของ 
 วิหารของเมืองฟลอเรนซ์  ที� ใหญ่เป6นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซึ�งโดดเด่นด้วย

สถาป@ตยกรรมที�ใช้หินอ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกันได้อย่างงดงาม 

 

นําชม 
 ซึ�งรายล้อมไปด้วยรูปป@= น อาทิ เช่น 

รูปป@= นเทพเจ้าเนปจูน (Fountain of Neptune), 
วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า (Perseus with 
the Head of Medusa), รูปป@= นเดวิด ผลงานที�มี
ชื�อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่ เป6นต้น 

เที�ยง
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จากนั=นเดินทางสู่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)  
นําท่านเข้าชม  ศาสน
สถานที�สําคัญที�สุดของเมือง ซึ�งจัตุรัสแห่งนี=จะประกอบไปด้วย หอศีล
จุ่ม วิหาร และหอระฆัง ซึ�งที�นี�มีหอระฆังที�โด่งดังระดับโลก นั=นคือ หอ
ระฆังเอน แห่งเมืองปDซ่า นําท่านชมบริเวณรอบหอระฆังแห่งนี=พร้อมเก็บ
รูปเป6นที�ระลึกกับ หอ
ระฆังทรงกระบอก 8 ชั=น  โดยเอกลักษณ์และสาเหตุที�ทําให้หอระฆังแห่ง
นี=ได้เป6นสิ�งมหัศจรรย์ของโลกนั=นคือการที�ตัวอาคารมีลักษณะเอียงไป
ทางเหนือประมาณ 3.97 องศา หอเอนแห่งปDซ่าแรกเริ�มสร้างในปg 1174 
แต่เมื�อสร้างขึ=นไปเพียง 3 ชั=น ฐานอาคารก็เกิดการทรุดตัวลง เนื�องจาก
เนื=อดินในบริเวณนี=ไม่มีชั=นหินแทรก ประกอบกับตั=งอยู่ใกล้แม่นwาอาร์โน 
ทําให้ดินมีความชื=นและเหลวกว่าปกติ จนทําให้ต้องยุติการก่อสร้างไป
กว่า 94 ปg จนกระทั�งปg 1272 สถาปนิกนาม จีโอวานี ดี ซีโมเน่ (Giovanni 

di Simone) ได้มาสานต่อด้วยเทคนิคการสร้างให้เพดานไม่เท่ากันเพื�อรักษาอาหารให้สมดุล แต่ก็
ต้องยุติการก่อสร้างในปg 1284 จากภัยสงคราม ก่อนชั=นที� 7 ของอาคารจะเสร็จในปg 1319 และตัว
หอระฆังถูกเติมจนเสร็จสิ=นเมื�อปg 1372 นับเป6นเวลาร่วม 199 ปg นับจากวันที�เริ�ม  
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เย็น � บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน 

(โรงแรมที�ระบุในรายการทัวร์เป6นเพียงโรงแรมที� นําเสนอเบื= องต้นเท่านั=น ซึ�งอาจมีการ
เปลี�ยนแปลงแต่โรงแรมที�เข้าพักจะเป6นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 
5-7 วันก่อนการเดินทาง) 

 

เช้า � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั=น นําท่านเดินทางสู่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) อีกหนึ�งเมืองท่องเที�ยว
ที�ได้รับการขึ=นทะเบียนเป6นมรดกโลก ในปg ค.ศ.1995 นําท่านเดินเข้าสู่ตัวเมืองเก่า เพื�อชม 

 ที�นับว่าเป6นจัตุรัสที�มีความสวยงามมากอีกแห่งหนึ�งในอิตาลี ให้
เวลาท่านชมและเดินเล่ นถ่ายรูป บริ เวณร อบนอก ของ

เป6นพระราชวังเก่าที�สร้างขึ=นด้วยศิลปะแบบโรมาเนสก์  ตั=งแต่ปgค.ศ.1297  และ 
 อีกหนึ�งสัญลักษณ์ของเซียนา 

 

จากนั=นนําท่านชมความงดงามบริเวณภายนอกของ 
ที�ถูกสร้างขึ=นในช่วงระหว่างปg  1215 -1263 ในรูปแบบ

สถาป@ตยกรรมกอธิค และต่อเติมด้วยศิลปะแบบเรอเนซองส์ในยุคต่อมา 

วันที�ห้า ป;ซ่า • เซียน่า • จัตุรัสเดล คัมโป • มหาวิหารเซียนา • โรม     
                 � (เช้า/กลางวัน/เย็น) 



BT-EUR33_EK APR-OCT’23 

เที�ยง � บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาท้องถิ�น 

นําท่านเดินทางสู่ศูนย์กลางการปกครองของอิตาลีที�  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
3 ชม.) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี และเคยเป6นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันที�รุ่งเรืองถือเป6น
รากฐานของสังคมและวัฒนธรรมของชาติยุโรป ไม่ว่าจะเป6น ปฏิทินตามหลักสุริยะคติ กฎหมาย 
การประชุมในสภาในรูปแบบสาธารณรัฐ เป6นต้น 
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เย็น � บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน 

 (โรงแรมที�ระบุในรายการทัวร์เป6นเพียงโรงแรมที�นําเสนอเบื= องต้นเท่านั=น ซึ�งอาจมีการ
เปลี�ยนแปลงแต่โรงแรมที�เข้าพักจะเป6นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 
5-7 วันก่อนการเดินทาง) 

 

เช้า � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเข้าชม 
 

ศาสนสถานของคริสต์ที�ใหญ่ที�สุด
ในโลก และเป6นที�ฝ@งพระศพของ
พระสันตะปาปาพระองค์แรกที�ถูก
ลงโทษประหารชีวิตด้วยการตรึงไม้
กางเขนในสมัยของจักรพรรดิเนโร 
เมื�อปg ค.ศ. 68 ถือเป6นศูนย์รวมทั=ง
ทางกายและทางใจของวาติกัน 
โดยมหาวิหารแห่งนี=ได้สร้างทับ

วิหารหลังเดิมที�สร้างในสมัยศตวรรษที� 4 ออกแบบโดยมีเกลันเจโลสุดยอดจิตกรร่วมสมัยกับดาวิน
ชี� ภายในถูกตกแต่งอย่างวิจิตรด้วยหินอ่อน โดยมีประติมากรรมชื�อก้องโลกอย่าง ปgเอต้า (Pietà) 
เป6นรูปป@= นพระแม่นารีย์ทรงโอบอุ้มพระเยซูหลังจากสิ=นพระชนม์ ซึ�งทําจากหินอ่อนเพียงก้อน
เดียวและใช้เวลาในการแกะสลัก 7 ปg บริเวณด้านหน้าคือ จัตุรัสนักบุญป�เตอร์ (St. Peter's 

Square) ออกแบบโดย จาน ลอเรนโซ เบอร์นินี อีกหนึ�งประติมากรผู้ได้ฉายาว่า สามารถเสกหิน
อ่อนให้หายใจได้ จัตุรัสสามารถจุคนได้ประมาณ 60,000 คน ตรงกลางมีเสาโอบีสิสหินแกรนิตแดง 
สูง 25.5 เมตร จากอียิปต์ ซึ�งเป6นการแสดงถึงแสงยานุภาพของโรมันที�มีต่อประเทศในยุโรปและ
แถบเมดิเตอร์เรเนียนในขณะนั=น (ในกรณีมีพิธีด้านใน อาจจะไม่ได้รับการเข้าชม)  

วันที�หก โรม • โคลอสเซี�ยม • น?าพุเทรวี� • ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟ=อูมีชีโน  
          � (เช้า/กลางวัน/-) 
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จากนั3น นําท่านแวะถ่ายบริเวณด้านนอก หรือชื�ออย่างเป6นทางการว่า ฟรา
เวียนแอมฟDเธียเตอร์ อีก 1 ใน 7 สิ#งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ต้นแบบของสนามกีฬาของโลก 

เป1นแหล่งบันเทิงที#ใหญ่ที#สุดในโรมัน สร้างขึ=นในสมัยของจักพรรดิเวสปาเซียนในปg ค.ศ. 70 ก่อน
เปDดอย่างเป6นทางการในอีก 10 ปgต่อมาในสมัยพระเจ้าไททัส เป6นสนามกีฬาที�จะเป6นการประชัน
การต่อสู่ระหว่างเหล่านักรบกลาดิเอเตอร์ด้วยกันเอง และกับสัตว์ดุร้าย เช่น สิงโต ช้าง แรด เป6น
ต้น โดยบ้างก็กล่าวกันว่าการต่อสู้ในโคลอสเซี�ยมทําให้สัตว์บางชนิดแทบจะศูนย์พันธ์ุเลยทีเดียว 
การสร้างอาคารแบบอัฒจันทร์กลม 3 ชั=นขนาดใหญ่แห่งนี=ยังถือว่าเป6นการผลิตซีเมนต์แห่งแรกๆ 
ของโลกอีกด้วย 

 

พาท่านถ่ายรูปด้านหน้ากับ อดีตศูนย์กลางทางสังคม เศรษฐกิจ 
และวัฒนธรรมของอาณาจักรโรมัน โดยบริเวณนี=นั=นเป6นที�ตั=งของประตูชัย 2 แห่ง ที�เป6นต้นแบบ
ของฝรั�งเศส นั�นคือ ประตูชัยคอนสแตนติน สร้างขึ=นในครั=งที�พระเจ้าคอนสแตนตินได้ชัยชนะ
เหนือพระเจ้าแมกเซนเทียส และประตูชัยไททัสที�สร้างขึ=นหลังจากได้รับชัยชนะเหนือเมืองเยลูซา
เล็มในปgค.ศ. 81 
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เที�ยง �  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคา
ท้องถิ�นด้วย  

นําท่านชมความงาม ขอ ง  
 ที�มักกล่าวกันว่าเป6น

นwาพุที�สวยที�สุดแห่งหนึ�งใน โลก นําท่าน
เดินชมและถ่ายรูปบริเวณ 

 บันไดที�กว้างที�สุดใน
ยุโรป เชื�อมระหว่างจัตุรัสสป@งนา กับโบสถ์ทรีนิตี= นอกจากนั=นยังมีสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายให้
ท่านได้เลือกสรรค์อย่างเต็มที� ไม่ว่าจะเป6น Gucci, Louis Vuitton, Prada, Longchamp, Chanel, 
DIOR, Balenciaga เป6นต้น แต่หากสนใจชิมกาแฟเอสเปรสโซ่ต้นตําหรับ ก็มีร้านกาแฟมากมายให้
ท่านได้ลิ=มลอง 
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เย็น

ได้เวลาอันสมควร 
 เพื�อให้ท่านได้มีเวลาทําการคืนภาษี (Tax Refund) 

22.05 น. ออกเดินทางกลับสู่  **บริการอาหาร
และเครื�องดื�มบนเครื�อง ** 

 

04.45 น. ถึง  เพื�อรอเวลาเปลี�ยนเครื�อง 

09.40 น. ออกเดินทางสู่  

18.55 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
 
หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความ
เหมาะสมทั3งนี3ขึ3นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที�ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานที�
ในยุโรปอาจป;ดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการป;ดปรับปรุง หรืออาจทําการจองไม่ได้เนื�องจากต้องรอกรุ๊ปคอน
เฟ;ร์มก่อนทําการจอง หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี3 โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์ และความ
ปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเปHนสําคัญ และขอขอสงวนสิทธิIในการเปลี�ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานที�ที�แน่นอนก่อนเดินทาง 

อัตราค่าบริการและเงื�อนไขรายการท่องเที�ยว 

วันเดินทาง จํานวน ผู้ใหญ่ 

เด็กอายุตJากว่า 
12 ป= 

พักกับผู้ใหญ่ 1 
ท่าน 

เด็กอายุตJากว่า 
12 ป=พักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง) 

พักเดี�ยวเพิ�ม 

10 – 16 เม.ย. 2566 26+1 75,999 75,999 74,999 +12,000 

 10 - 16 พฤษภาคม 2566  26+1  69,999   69,999  68,999 +12,000 

 02 - 08 มิถุนายน 2566  26+1  72,999   72,999  71,999 +12,000 

 20 - 26 กันยายน 2566  26+1  70,999   70,999  69,999 +12,000 

วันที�เจ็ด สนามบินดูไบ • สนามบินสุวรรณภูมิ        
                � (-/-/- ) 
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 09 - 15 ตุลาคม 2566  26+1  70,999   70,999  69,999 +12,000 

รายละเอียดเพิ�มเติม ราคา 

ชั=นธุรกิจ Business Class เพิ�มเงินจากราคาเดิม 

***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที�ก่อนทําการจองค่ะ*** 
110,000-120,000 

*** การันตี 15 ท่านออกเดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์คนไทย*** 

อัตราค่าบริการรวม 

� ตั�วเครื�องบินชั=นประหยัด Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุ๊ป 

� ที�พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที�โรงแรมไม่มีห้องพักสําหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้อง
เพิ�มเงินเป6นห้องพักห้องเดี�ยว) 

� อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื=อหรือเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

� ค่าเข้าชมสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบุ 

� ค่าระวางนwาหนักกระเป�าไม่เกิน 30  กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป�าถือขึ=นเครื�อง Hand Carry 
7 กก.ต่อ 1 ใบ (ทั=งนี=หากสายการบินมีการแจ้งเปลี�ยนแปลงในเรื�องของนwาหนักกระเป�า การสะสมไมล์ 
หรืออื�นใดที�เป6นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการยึดตามการเปลี�ยนแปลงตาม
ประกาศนั=นๆ) 

� ค่ารถโค้ชนําเที�ยวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั�วโมงต่อวัน) 

� ค่านwาดื�มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

� ค่าธรรมเนียมการยื�นวีซ่าเชงเก้น สถานฑูตจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

กรณีมีวีซ่าแล้ว จะคืนเงินให้ท่าน 4,000 บาท 

� ค่าไกด์ท้องถิ�นและหัวหน้าทัวร์นําเที�ยวตามรายการ 

� ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD 

� ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป6นไปเงื�อนไขตามกรมธรรม์)  
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เงื�อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที�ได้รับ
อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัว
และป@ญหาสุขภาพอื�นๆของผู้เดินทาง 

� ภาษีนwามันและภาษีตั�วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ�มหากสายการบินปรับขึ=นก่อนวันเดินทาง) 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

× ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีด
ที�ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

× ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด
หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที�กรมแรงงาน
ทั=งที�เมืองไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% 

**ทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์ท้องถิ�น/คนขับรถ ไม่บังคับ ขึ3นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน** 

เงื�อนไขการสํารองที�นั�งและการยกเลิกทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 40,000 บาท ส่วนที�เหลือชําระทันทีก่อนการ
เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั=นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระ
ก่อนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั=งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั=งหมด  

• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําทั=งหมดไม่ว่า
กรณีใด ๆ ทั=งสิ=น 

• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�เก็บเงินค่าทัวร์ทั=งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ  
ทั=งสิ=น 
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กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเลื�อนการเดินทางต้องทําก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั=งหมด ยกเว้น
ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆ
ทั=งสิ=น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆทั=งสิ=น 
• ยกเลิกการเดินทางหลังชาํระเตม็จํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�เก็บเงินค่าทัวร์ทั=งหมดโดยไม่มีเงื�อนไข

ใดๆทั=งสิ=น 

กรณีเจ็บป�วย : 

• กรณีเจ็บป�วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทํา
การเลื�อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั=งนี=ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถยกเลิกหรือ
เลื�อนการเดินทางได้ตามความเป6นจริง 

• ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินทุกกรณี 

กรณีวีซ่าที�ท่านยื�นไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที�เกิดขึ=น
ดังต่อไปนี= 

• ค่าธรรมเนียมการยื�นวีซ่าและค่าดําเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั=งสิ=นแม้ ว่า
จะ ผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา  

• ค่ามัดจําตั�วเครื�องบิน หรือตั�วเครื�องบินที�ออกมาจริง ณ วันยื�นวีซ่า ซึ�งตั�วเป6นเอกสารที�สําคัญในการยื�นวีซ่า 
หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั�วเครื� องบินถ้าออกตั�วมาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมี
ค่าธรรมเนียมที�ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที�เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละ
สายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกตั�วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจําตั�วตามจริงเท่านั=น  

• ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดน
ค่ามัดจําห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที�เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่า
ห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี=แจงให้ท่านเข้าใจ  

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยึดค่าใช้จ่ายทั=งหมด 
100%  

• ทางบริษัทเริ�มต้น และจบ การบริการ ที�สนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ 
ต่างประเทศ และจะสํารองตั�วเครื�องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ�งอย่างใดที�ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทาง
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บริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี= เพราะเป6นค่าใช้จ่ายที�นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของ
บริษัท ฉะนั=น ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที�จะสํารองยานพาหนะ 

เงื�อนไขอื�น ๆ  

• บริษัทจะทําการยื�นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื�อในคณะมีผู้สํารองที�นั�งครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจาก 
ทางสถานทูต เนื�องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที�เป6นกรุ๊ปในการยื�นวีซ่า อาทิ ตั�วเครื�องบิน, ห้องพัก
ที�ได้รับ การยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึง
จะสามารถยื�น วีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

• หากในช่วงที�ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื�นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ�ในการยื�นวีซ่าเดี�ยว 
ซึ�งทาง ท่านจะต้องเดินทางมายื�นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมี
เจ้าหน้าที�ของบริษัท คอยดูแล และอํานวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆที�ใช้ในการยื�นวีซ่าท่องเที�ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป6นผู้กําหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์
เป6นผู้กําหนด ท่านที�มีความประสงค์จะยื�นวีซ่าท่องเที�ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และ
ครบถ้วน ตามที�สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป6นแต่เพียง
ตัวกลาง และอ านวย ความสะดวกในการยื�นวีซ่าเท่านั=น มิได้เป6นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั=งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะ
เดินทางไม่ครบตามจํานวนที�บริษัทฯ กําหนดไว้ (10 ท่านขึ=นไป) เนื�องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท
ฯ และผู้เดินทางอื�นที�เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ  ที�เกิดจากการ
ยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึ=นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที�มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธิ�
เลื�อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 
10 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ทั=งหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการยื�นวีซ่าและค่าใช้จ่ายทั=งหมดที�
เกิดขึ=นจริง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีที�ท่านต้องออกตั�วภายใน เช่น (ตั�วเครื�องบิน, ตั�วรถทัวร์, ตั�วรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ทุกครั=ง
ก่อนทําการออกตั�ว เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั�วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ
หากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี�ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื�อนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนwาเงิน) เดินทางเพื�อการท่องเที�ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั=งสิ=น 
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• เมื�อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั=งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขต่างๆของ
บริษัทฯที�ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั=งหมด 

โรงแรมที�พักและสถานทีท่องเที�ยว 

� สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั=น กรณีเดินทางเป6นผู้ใหญ่ 3 ท่าน 
บริษัทฯขอแนะนําให้ท่านเปDดห้องพักเป6นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 SGL) เนื�องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 
เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม หรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย 

� การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทําให้ห้องพักแบบเดี�ยวSingle ห้องคู่ 
Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั=น 

� โรงแรมในยุโรปที�มีลักษณะเป6น Traditional ห้องที�เป6นห้องเดี�ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบนwา 
ซึ�งขึ=นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั=นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกตา่งกัน 

� กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาต ิTrade Fair เป6นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ=นมากและห้องพักในเมืองเต็ม 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการปรับเปลี�ยนหรือย้ายเมืองเพื�อให้เกิดความเหมาะสม 

� โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครื�องปรับอากาศ เนื�องจากอยู่ในภูมิภาคที�มีอุณหภูมิตlา จะมีบริการ
เครื�องปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่านั=น 

� บางสถานที�ในยุโรปอาจปDดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปDดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรง
กับวันเหล่านี= ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบ
เวลาที�แน่นอนก่อนเดินทาง 

รายละเอียดเพิ�มเติม 

� บริษัทฯมีสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
� เที�ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึง ถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป6นสําคัญ 
� หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั=น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่
รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั=งสิ=น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , 
เปลี�ยนแปลงเที�ยวบิน เวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการ
เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั=งจากไทยและต่างประเทศ
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ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับใน
เงื�อนไขนี=ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั=งสิ=น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ�งไม่ได้
เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที�ยว(ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี=ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ�งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั=งสิ=น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบาง
รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื=อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้ จ่ายให้ตั วแทน
ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป6นการชําระเหมาขาด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั=งสิ=น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติ เหตุที�
เกิดจากความประมาทของนักท่องเที�ยวเองหรือในกรณีที�กระเป�าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

� กรณีที�การตรวจคนเข้าเมืองทั=งที�กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที�
ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั=งสิ=น 

� ตั�วเครื�องบินเป6นตั�วราคาพิเศษ กรณีที�ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื�อนวันหรือคืนเงิน
และไม่สามารถเปลี�ยนชื�อได้ 

� เมื�อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั=งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไขข้อตกลงต่างๆที�ได้ระบุไว้ข้างต้นนี=แล้วทั=งหมด 

� กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที�ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์
ทั=งหมด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั=งสิ=น หากพาสปอร์ตไมต่รงกับใบหน้าป@จจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม 
อาจทําให้ท่านโดนปฏิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที�ทาํให้ใบหน้า
เปลี�ยนไป ดังนั=น ท่านต้องทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์  

� กรณีมี “คดีความ” ที�ไม่อนุญาติให้ทา่นเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจอง
ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งเป6นสิ�งที�อยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั=งสิ=น 

� กรณี “หญิงตั=งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 
รวมถึงรายละเอียดอายุครรภท์ี�ชัดเจน สิ�งนี=อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆทั=งสิ=น 
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� กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนwาเงิน)เดินทางเพื�อการท่องเที�ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั=งสิ=น 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื�อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพื�อประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขต่างๆของบริษัทฯที�ได้ระบุในรายการทัวร์ทั3งหมด 

ในการยื�นวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือ
เดินทางออกมาใช้ได้   ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ  15  วันทําการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ 
และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทางสถานทูต หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่ากําหนดขึ3นอยู่กับสถานทูต         

*** สถานทูตมีการเปลี�ยนแปลงกฎเกณฑ์ในการยื�นเอกสารตลอดเวลา*** 
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