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หน้า 2 

กรุงโรม-วาติกนั-มหาวิหารเซนตปี์เตอร-์น ้าพเุทรวี่-โคลอสเซียม-บนัไดสเปน 

ปิซ่า-เวนิซ-ยอดเขาทิตลติ-ดีจอง-ปารสี-แวรซ์าย-ประตูชยั-หอไอเฟล-ลอ่งเรอืแม่น ้าแซน 
 

 

รายละเอยีดการเดินทาง   

วนัที่หน่ึง สนามบนิสุวรรณภมิู - ไคโร (อยีปิต)์ 

22.00น. คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภมูชิ ัน้ 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก ประตูหมายเลข 7 เคานเ์ตอร ์Q สายการ

บนิอยิปิตแ์อร ์(MS) เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

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

วนัที่สอง ไคโร-ปีรามิด-พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาตไิคโร 

00.50 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงไคโร ประเทศอียปิต ์โดยเทีย่วบนิที ่MS961  

06.05น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึกรุงไคโร ประเทศอยีปิต.์.....น าท่านเดินทางสู่ เมอืงกซี่า เพือ่ชมมหาปีรามดิหน่ึงในเจด็สิง่

มหศัจรรยข์องโลก ซึง่องคฟ์าโรหแ์ห่งอยีปิตโ์บราณสรา้งขึ้นเพือ่ฝงัพระศพของพระองคเ์อง นบัเป็น

สิง่ก่อสรา้งทีย่ิง่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก ใชเ้วลาก่อสรา้งท ัง้สิ้นประมาณ 30 ปี สรา้งจากแท่งหนิ

ขนาดใหญ่มาก หนิแต่ละกอ้นวางชดิตดิกนัแบบแนบสนิทมาก แมแ้ต่กระดาษก็สอดไมผ่่าน ชมสฟิงซ์

ทีแ่กะสลกัจากเนินหนิธรรมชาติ มสี่วนหวัเป็นพระพกัตรข์อง

ฟาโรหแ์ละล าตวัเป็นสงิโต  ...ระหว่างทางกลบัแวะชมศูนยก์ลาง

การท า กระดาษปาปีรุสซึง่เป็นกระดาษชนิดแรกของโลกท าจาก ตน้กก (Papyrus)ใช ้

บนัทกึขอ้ความสรรเสริญเทพเจา้ และเหตกุารณใ์นสมยัอยีปิตโ์บราณพรอ้มกบัแวะ

http://bit.ly/2NMk5YE


 

หน้า 3 

ชมโรงงานผลติหวัน า้หอม ซึง่กล่าวกนัว่าการท าน า้หอมแบบน้ี  สบืทอดมาตัง้แต่สมยัพระนางคลโีอพตัรา 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บา่ย น าท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาติไคโรชมสมบตัต่ิางๆของฟาโร ซึง่เก็บรวบรวมไวใ้นพพิธิภณัฑแ์ห่งน้ี ชม หนา้กาก

ทองค า ของฟาโรตตุนัคามนุ และสมบตัลิ  า้ค่าต่างๆ .... 

น าท่านเดินทางสู่ ตลาดคาลอลัเลลีบ่ราซ่า ตลาดโบราณ ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืงของอียปิตต์ามอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั GRAND PYRAMID  HOTELหรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สาม ไคโร-กรุงโรม-มหาวหิารเซนตปี์เตอร-์สนามกฬีาคอลอสเซียม-ประตูชยัคอนสแตนตนิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่สนามบนิไคโร เพือ่เดนิทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาล ี

10.10 น. (เวลาทอ้งถิน่) ออกเดนิทางสู่ กรุงโรม (ROME) ประเทศอิตาล ีโดยสายการบนิอยีปิตแ์อร ์เทีย่วบนิที่ MS791 

12.40น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึสนามบนิลโีอนารโ์ด ดารว์นิชี่ (ฟิอุมมาชโิน) หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร

เรยีบรอ้ยแลว้ ….. 

*.*.*. อาหารกลางวนัรบัประทานบนเครื่องบนิ*.*.*. 

 น าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ กรุงโรม เมอืงหลวงของประเทศอติาล ีซึง่

มอีดตีอนัยิง่ใหญ่และเกรยีงไกรในยุคจกัรวรรดิโรมนัเรอืงอ านาจเมือ่

ราวกว่า 2,000 ปีทีผ่่านมาแลว้ … 

 เขา้สู่ นครวาตกินั รฐัอสิระทีป่กครองตนเองเป็นศูนยก์ลางของศาสนา

ครสิตนิ์กายโรมนัคาทอลกิ ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนตปี์เตอร ์สถาปตัยกรรมล า้ค่าทีสุ่ดแห่งหน่ึงของ

โลกซึง่ตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปัน้แกะสลกัเพยีต ้ผลงานของศิลปินเอก  ไมเคลิแองเจโล เสาพลบัพลาที่

ออกแบบโดยเบอรนิ์นีและยอดโดมขนาดใหญ่ซึง่ปจัจุบนัเป็นสิง่ล  า้ค่าคู่บา้นคู่เมอืงของอติาลี 

จากนัน้คณะแวะถ่ายรูปทีร่ะลกึดา้นหนา้ สนามกฬีาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 

สิง่มหศัจรรยข์องโลก เคยเป็นสนามกฬีา

ยกัษท์ีส่ามารถจคุนไดก้ว่า 50,000 คน 

และ ประตูชยัคอนสแตนตนิสญัลกัษณ์

แห่งชยัชนะและทีม่าของ“ถนนทุกสายมุ่งสู่

กรุงโรม” 

จากนัน้น าท่านชมน ้ าพเุทรวีจ่ดุก าเนิดของเสยีงเพลง  “ทรีคอยน์ออฟเดอรฟ์าวดเ์ท่น” 

ทีโ่ด่งดงั ชมความสวยงามของงานประตมิากรรมหนิอ่อนแบบบาร็อค ซึง่เป็นเรื่องราวของเทพมหาสมทุร ตามต านานกลา่ว

ไวว้่าหากใครไดม้าถงึน า้พแุห่งน้ีแลว้โยนเหรยีญอธิษฐานทิ้งไวจ้ะไดก้ลบัมาเยอืนกรุงโรมอกีคร ัง้หน่ึง ...ชมย่านบนัได

สเปน แหลง่พกัผ่อนของชาวอติาลซีึง่เตม็ไปดว้ยนกัท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

พกัที่ NOVOTEL RUSTICA HOTELหรอืเทยีบเท่า 
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วนัที่สี ่ ฟิโนโรมาโน-ปิซ่า-หอเอนปิซ่า-เวนิส 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงปิซ่า ผ่านบรเิวณที่ราบระหว่างเชงิเขา MONTE PISANOในแควน้ TUSCANY ระหว่างเสน้ทาง

ผ่านเมอืงนอ้ยใหญ่ทีต่ ัง้อยู่บนเนินเขา ซึง่ในอดีตเป็นถิน่ทีอ่ยู่ของชาวอทีรสักนั  

เทีย่ง รบัประทานกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าท่านเขา้สู่ จตัุรสัแคมโป สถานทีต่ ัง้ของหอเอนปิซ่า สิง่มหศัจรรยห์น่ึงใน

เจด็ของโลกสรา้งขึ้นในปี ค.ศ.1174 เป็นสถานทีต่ ัง้ของหอเอนปิซ่า สิง่

มหศัจรรยห์น่ึงในเจด็ของโลกสรา้งขึ้นในปี ค.ศ.1174 สถาปตัยกรรมที่

งดงามซึง่ในอดตีเคยเป็นสถานที่ทีน่กัวทิยาศาสตรเ์อกของโลก 

ศาสตราจารยก์าล ิเลโอไดค้น้พบทฤษฎเีรื่องแรงโนม้ถ่วงของโลกอสิระให ้

ท่านไดถ้่ายรูปตามอธัยาศยั  

 น าท่านเดินทางสู่  เดนิทางขึ้นสู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของอติาลไีปยงัเมืองเวนิซเมสเตรร้าชนีิแห่งทะเลเอเดียตรกิ 

เมอืงหลวงของแควน้เวเนโต  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอติาเลี่ยนฟดูสส์ปาเกต็ตี้ 

ทีพ่กั DELFINO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หา้ เวนิส - เกาะเวนิส - ลูเซิรน์ (สวติเซอรแ์ลนด)์- โคโม่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

…น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอืตรอน เซโตเ้พือ่ลงเรอืเดนิทางสู่ เกาะเวนิส เมอืงท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัการกลา่วขานว่าโรแมนตกิทีสุ่ด

แห่งหน่ึงของโลก“เมอืงทีใ่ชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน” มเีกาะเลก็ใหญ่กว่า 118 เกาะ และมี

สะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง ..เดนิทางสู่ เกาะซานมารโ์ค ศูนยก์ลางของนครเวนิสผ่านชม สะพาน

ถอนหายใจ ทีเ่ชื่อมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึง่เคยเป็นทีป่ระทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดตี 

อกีท ัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางของการปกครองแควน้ในยุคสมยันัน้อกีดว้ย ชม จตัรุสัเซนตม์ารค์ ทีม่โีบสถ์

เซนตม์ารค์เป็นฉากหลงั สรา้งดว้ยสถาปตัยกรรมไบแซนไทน ์...อสิระเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืง

ของเวนิสตามอธัยาศยั อาท ิเครื่องแกว้มูราโน่ ตน้ต ารบัของการเป่าแกว้ของชาวมรูาโน่ เป็น

เอกลกัษณเ์ฉพาะมาตัง้แต่บรรพชน โดยเครื่องแกว้แต่ละชิ้นมรูีปแบบ และคุณภาพเป็นทีย่อมรบัจากนกัท่องเทีย่วท ัว่โลก 

น าท่าน ลอ่งเรอืกอนโดลา่ (ใชเ้วลาประมาณ 30 นาทรีายการน้ีไมร่วมอยู่ในค่าทวัรใ์นกรณีน า้ไม่ขึ้นสูงเกนิไปและฝนไมต่ก 

ท่านสามารถแจง้หวัหนา้ทวัร ์ค่าเรอืท่านละประมาณ 20.- Euro /ท่าน ซึง่เรอืทีล่  าสามารถนัง่ได ้5-6 ท่าน) เพือ่ชมมนต์

เสน่หแ์ห่งนครเวนิสสู่คลองใหญ่(GRAND CANAL)คลองทีก่วา้งทีสุ่ดของเกาะ และงานก่อสรา้งทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความ

เป็นอจัฉริยะดา้นสถาปตัยกรรมที ่สะพานเรยีลอลัโต ้(ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล)ไดเ้วลานดัหมาย …น าท่านลงเรอืเพือ่

เดนิทางกลบัสู่ฝัง่ที่ท่าเรอืตรอนเชโต ้

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงโคโม ่ชมความงดงามของ ทะเลสาบโคโม่ และ ทะเลสาบลูกาโน ซึง่เป็นที่ต ัง้ของเมอืงตากอากาศที่

โอยลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ ทางตอนเหนืออิตาลกีบัสวสิตอนใต ้ 
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ COMO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หก ลูเซิรน์ - ยอดเขาทติลติ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงแองเกลิเบริก์ ขึ้นกระเชา้ไฟฟ้าโรแตร ์ชมทวิทศันข์อง

เทอืกเขาแอลป์ บนกระเชา้ทีห่มนุได ้360 องศา สู่ ยอดเขาทติลิต ทีม่คีวามสูง 

3,028 เมตร ปกคลุมไปดว้ยหมิะตลอดทัง้ปี เป็นยอดเขาทีน่กัท่องเทีย่วนิยมมา

เลน่สกเีป็นจ านวนมาก ....น าชม ถ ้าน ้ าแข็งGlacier Grottoทีม่คีวามยาวถงึ 

130 เมตร และมคีวามลกึที่สุดถงึ 15 เมตร มนี า้แขง็ ปกคลุมตลอดท ัง้ปี 

จากนัน้ขึ้นสู่ลานสก ีอสิระใหท่้านไดเ้ลน่หมิะกนัอย่างสนุกสนาน ไดเ้วลานดัหมายน าท่านลงจากยอดเขา  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย ออกเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์(LUCERNE) เป็นเมอืงพกัตากอากาศทีม่นีกัท่องเที่ยวมากทีสุ่ดในสวสิฯแต่ยงัรกัษา

สภาพแวดลอ้มไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี...น าท่านถ่ายรูปกบัอนุสาวรยีส์งิโตแกะสลกัรมิหนา้ผา สญัลกัษณ์แห่ง

ความกลา้หาญ ซือ่สตัย ์และเสยีสละทีถ่กูสรา้งขึ้นเพือ่เป็นเกยีรติแด่ทหารสวสิทีเ่สยีชวีติ จากการ

ปกป้องพระราชวงัตยุเลอลสีในฝรัง่เศส และชมสะพานคาเปล

(KAPELLBRUCKE)ซึง่เป็นสะพานไมท้ีม่หีลงัคาคลุมตลอด

ทอดตวัขา้มแมน่ า้รุซซ(์REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี

ทอดตวัขา้มแมน่ า้รอยส ์ ตลอดสะพานประดบัดว้ยภาพเขยีน

ทีบ่อกเลา่ถงึประวตัศิาสตรข์องประเทศไดเ้ป็นอย่างด ี สะพานน้ีเคยถกูไฟไหม ้

เสยีหายอย่างมากใน ค.ศ. 1993 แต่ไดร้บัการซ่อมแซมใหมจ่นอยู่ในสภาพทีด่ี

เหมอืนเดิม  เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงทีม่รีา้นตวัแทนจ าหน่ายนาฬกิาชื่อดงั เช่น บคุเคอเรอร,์ กือเบอลนิ, เอม็บาสซี ่รา้น

ขายของที่ระลกึรา้นชอ็คโกแลต็และชอ้ปป้ิงสนิคา้ช ัน้ดีทีม่ชีื่อเสยีงตามอธัยาศยั 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

ทีพ่กั GRAND EUROPE HOTELหรอืเทยีบเท่า 

วนัที่เจด็ ลูเซิรน์ - ดีจอง (ฝร ัง่เศส) - ปารสี (ฝร ัง่เศส)  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงดจีอง ประเทศฝรัง่เศส 

เทีย่ง           รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

บา่ย          น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปารสี ประเทศฝรัง่เศส 

ค า่            รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั MERCURE HOTELหรอืเทยีบเท่า 

วนัที่แปด ปารสี –ล่องเรอืบาตามชู-ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรอืบาตามูซ เพือ่ล่องเรอื ชมความสวยงาม ของสถานทีส่  าคญัคู่บา้นคู่เมอืงรมิ

สองฝัง่แมน่ า้แซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สรา้งขึ้นตามสไตลข์อง

ศิลปะเรอเนสซองส ์ซึง่ไดร้บัการอนุรกัษดู์แลเป็นอย่างด ีตลอดทางท่านจะไดค้วามประทบัใจกบั

ความสวยงามของทศันียภาพทีร่่วมกนัสรรสรา้งใหน้ครปารสี ชื่อว่าเป็นนครทีม่คีวามงดงามทีสุ่ด

แห่งหน่ึงของโลก 

*.*.*. ในกรณีทีน่ า้ในแมน่ า้แซนขึ้นสูงกว่าปกติหรอืมเีหตกุารณ์สุดวสิยั เช่น การนดัหยุดงาน เป็นตน้ รายการลอ่งแมน่ า้แซนอาจจะไม่

สามารถด าเนินการได ้*.*.*. 

น าท่านชมความยิง่ใหญ่ของ ประตูชยั สรา้งขึ้นเพือ่เฉลมิพระเกียรติแด่จกัรพรรดิ 

นโปเลยีน ผ่านชมบริเวณลานจตัุรสัคองคอรท์ สถานทีซ่ึง่เคยเป็นลานประหารพระเจา้หลุยสท์ี ่

16 และพระนางมาเรียองัตวัเนต พระเจา้หลุยสท์ี ่16 และพระนางมาเรยีองัตวัเนต …จากนัน้

เดนิทางสู่ จตัรุสัทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟิลเป็นที่ระลกึจากมมุกวา้งซึง่เป็นจดุทีส่วย

ทีสุ่ดและสามารถมองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน  

(คุณลูกคา้ตอ้งการขึ้นหอไอเฟลกรุณาตดิต่อหวัหนา้ทวัร ์ท่านละประมาณ 18.- Euro)  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย อสิระใหท่้านการชอ้ปป้ิงรา้นคา้ปลอดภาษี, หา้งแกลลอรี่ราฟาแยส , อาทเิช่น เครื่องส าอาง, น า้หอม,  

 เครื่องประดบั, กระเป๋าหนงัและเครื่องหนงัอื่นๆ มากมาย รวมท ัง้เสื้อผา้แบรนดเ์นมจากฝร ัง่เศสอย่างเตม็ที่  

 เพือ่มเีวลาในการต่อคิวซื้อสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ  

ค า่ *.*.*. อสิระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง *.*.*. 

ทีพ่กั MERCURE HOTELหรอืเทยีบเท่า 

วนัที่เกา้ พระราชวงัแวรซ์ายส ์

เชา้ รบัประทาอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์สมัผสัความยิง่ใหญ่อลงัการของพระราชวงัที่

ไดร้บัการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามทีสุ่ดในโลก ซึง่ไดร้บัการตกแต่ง

ไวอ้ย่างหรูหราวจิิตรบรรจง ชมความงดงามของหอ้งต่างๆ ทีม่เีอกลกัษณเ์ฉพาะ

ตกแต่งประดบัประดาดว้ยภาพเขยีนต่างๆและเฟอรนิ์เจอรช์ ัน้ด ีอาทเิช่น หอ้งอ

พอลโล, หอ้งนโปเลยีน,หอ้งบรรทมของราชินี, หอ้งโถงกระจกทอ้งพระโรง, 

หอ้งสงคราม และหอ้งสนัตภิาพ ฯลฯ ซึง่รวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดตีอนัยิง่ใหญ่ของพระราชวงัแห่งน้ี...น า

ท่านเดนิทางสู่สนามบนิ เพือ่เดนิทางสู่ประเทศไทย  

*.*.*. อาหารกลางวนัรบัประทานบนเครื่องบนิ เพือ่ความะดวกในการท า REFUND ภาษาสนามบนิ *.*.*. 

14.50น. ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทยโดยสายการบนิอียปิตแ์อรเ์ที่ยวบนิที่ MS800/MS960 

 *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงไคโร ประเทศอยีปิต ์*.*.*. 

หมายเหตุ : (รา้นคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิ์การยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีทีเ่มอืงนัน้มกีารจดังาน 

TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม) 
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วนัที่สบิ สนามบนิสุวรรณภมิู   

12.40น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิดว้ยความสวสัด ี 

***** @@ ***** @@ ***** 

 

อตัราค่าใชจ้า่ย 
 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตยีงเสรมิ 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

17 -26 ต.ค. 62 70,900.- 69,900.- 9,500.- 
 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของภาษีน ้ามนัและ/หรือภาษีประกนัภยัการเดินทาง และค่าวีซ่า *** หมายเหต ุ  :  

ราคาเด็กตอ้งมีอายรุะหว่าง 2-12 ปี 
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อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั(Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้(ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้งอยู่ 

ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจาก 

อยู่ในภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงาน

แฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบรษิทัจะค านึงถงึความเหมาะสม

และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room)อาจจะไม่มี

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถจดัหา
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ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีที่อาจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ า่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีางอาบน า้ ซึง่

ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

7. ค่าวซี่าเชง็เกน้ (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยืน่วซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตามก าหนดได ้กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้น 

ท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

ขอ้มลูเบื้องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื่นวซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา  

1. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืน่วซ่ีา หรอื ก่อนเดนิทางกบัทางบรษิทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการ

ขอวซ่ีาของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซ่ีาทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมตัวิซ่ีาได ้(กรณีถา้มี

ค่าใชจ่้ายเกดิขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

3. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศึ่กษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัหรอืศึกษาอยู่เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท า

หนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบรษิทัดว้ย เนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการ

ยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีา และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส  าหรบัตดิวซ่ีาไม่ต า่กว่า 3 หนา้  

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนงัสอืของ

ทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเลม่  
8. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอุบตัิเหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจ็บป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เติมกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 

ลา้นบาท]เท่านัน้ 

9. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  
 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกนิจากทาง 
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สายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่ากระเป๋าเดินทาง

หรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิท่านละ 60.- ยูโร 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระมดัจ าทวัร ์ท่านละ 30,000 บาท  

ภายใน 24 ชัว่โมง นบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะขอรบัลูกคา้รายต่อไป  

ช าระงวดสุดทา้ย 30 วนั ก่อนเดินทาง 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน 
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 

การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลูกคา้ 
หมายเหตุ  

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไม่
สามารถควบคมุได ้เชน่ การนดัหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้

เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีที่

ทา่นจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใด
ประเทศหนึง่  

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้า่น
ทราบลว่งหนา้ 20.- วนักอ่นการเดนิทาง  

- เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ ใน

กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ
จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 
และเหตสุุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของ

ผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั…. 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดทุ้กรณี มากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวนัเดนิทาง เก็บคา่บรกิารทา่นละ 

3,000 บาท 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดทุ้กกรณี 1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทาง เก็บคา่บรกิารทวัรเ์ต็มจ านวน

ตามราคาทวัร ์

(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอุบตัเิหตุ,เจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรอบแพทยต์ามทีท่างบรษิทัระบุขอ้ความ
บางอยา่งในน ัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบรษิทัทีต่า่งประเทศ (ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดุลพนิจิของสาย

การบนิและบรษิทัตา่งประเทศ) 
เง ือ่นไขวซีา่  

- กรณีผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการอนุมตัวิซี่าจากสถานทตูน ัน้ๆ ทางบรษิทัจะไมม่กีารคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรษิทัทีร่ะบุ
ในรายการทวัรไ์วแ้ลว้ ใดๆท ัง้ส ิน้ 

- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระคา่มดัจ าทวัรห์รอืท ัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัหรอื

ช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั ทางบรษิทัจะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่งๆของบรษิทั ทีไ่ดร้ะบุไว ้
ท ัง้หมด 

หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระคา่มดัจ าทวัรห์รอืท ัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัหรอื 
ช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั ทางบรษิทัจะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่งๆของบรษิทั ทีไ่ดร้ะบุไว 

ท ัง้หมด 
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- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้ง
เป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนัก

ประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่
เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิท

ของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น(ผูใ้หญ ่) และ/
หรอื ผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหัก

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถ

ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตให ้
เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทาง

ราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  
 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏเิสธการเขา้

ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ

สถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิ

มัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่น
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่น

จะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุ
ครัง้  

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด

แตง่กายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 ทางบรษัิทฯเป็นแคต่ัวแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของทาง

สถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี้ 

 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีที่

ลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายใดๆทัง้ส ิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตุ

สดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็น
ส าคัญ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจของคนสว่น 

ใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มากลุม่ใหญแ่ลว้

ไมเ่กรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้ม ี

ใบรับรองแพทย)์ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ า่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นจองทัวร ์

เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกัน) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยัน 

การเดนิทางหากทา่นออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายนัน้ได ้

 ใน1 วนั คนขับรถจะท างานและพักผ่อนระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00  

น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแลว้หมายถงึทา่น
ยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่น

เอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
 

                             เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาอติาลี(จะต้องเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 
                      ผลการพจิารณาวซ่ีาใช้เวลาประมาณ 10-15 วนัท าการ  
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ในระหว่างพจิารณาวซ่ีาท่านไม่สามารถขอดึงเล่มออกมาก่อนได้ทุกกรณี 
กรุณาเตรียมเอกสารตามทีแ่จ้งขอเพ่ือผลประโยชน์ในการขอวซ่ีาของท่าน 

 

1.  หนังสือเดินทาง(Passport)จะตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัถึงประเทศไทย 
2.   รูปถ่ายรูปถ่ายสี หนา้ตรง ขนาด 2 น้ิว จ  านวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน(รวบผมใหเ้ห็นคิ้วและใบหูทั้ง 2 ขา้งชดัเจนไม่
ใส่แวน่ตาหรือคอนแทคเลนส์ ไม่เห็นฟัน ไม่เป้ือนหมึกปากกา) 
3.  หลกัฐานการเงิน 
    - กรณีผู้สมัครออกค่าใช้จ่ายเอง  
1. ส าเนาสมุดบญัชี / Statementบญัชีออมทรัพยเ์ท่านั้นท่ีรับรองจากธนาคาร  ยอ้นหลงั 6 เดือน หากการ 
เคล่ือนไหวไม่สม ่าเสมอ รบกวนขอเป็น Statement ท่ีรับรองจากธนาคาร ช่ือ-นามสกุลเป็นภาษาองักฤษ สะกดใหต้รงตาม
หนา้พาสปอร์ตใหถู้กตอ้ง  และอพัเดทการเคล่ือนไหวของบญัชีก่อนยืน่ 7 วนั หากไม่มีการเคล่ือนไหวล่าสุด    รบกวนให้
ฝากหรือ ถอนเงินเพื่อใหมี้ การเคล่ือนไหวแลว้ปรับสมุดบญัชีของท่าน (หากท่านไม่อพัเดทบญัชีให้เป็นปัจจุบนัก่อนยืน่ 7 
วนั ศูนยรั์บยืน่วซ่ีาอาจจะไม่รับตรวจเอกสารของท่าน และใหจ้องคิวเพื่อยืน่ใหม่ในวนัถดัไปเม่ือเอกสารสมบูรณ์)วนัยืน่วี
ซ่าใหถื้อสมุดบญัชีท่ียืน่ไปดว้ย ศูนยย์ืน่อาจขอดูสมุดบญัชีบางกรณี  (อพัเดท  7 วนัก่อนย่ืน) 
2. หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Certificate) ท่ีออกจากธนาคาร (ระบุช่ือ-นามสกุล ใหถู้กตอ้งตามหนา้
พาสปอร์ต) เอกสารมีอายุ 15 วนั นับจากวนัทีอ่อกเอกสารถึงวนัย่ืนวซ่ีา และต้องเป็นบัญชีเดียวกบั Statement  
-กรณีทีผู้่สมัครไม่ได้ใช้การเงินตัวเอง ให้คนอ่ืนออกค่าใช้จ่าย(ผูท่ี้จะออกค่าใชจ่้ายใหท้่านไดต้อ้งมี 
ความสัมพนัธ์ เป็น  พอ่ แม่ ลูก สามี ภรรยา พี่นอ้งร่วมบิดา-มารดา เดียวกนั เท่านั้น ) 
1.หนงัสือรับรองค่าใชจ่้าย เป็นภาษาองักฤษ( Sponsor Letter) 
2.หนงัสือรับรองสถานะทางการเงินท่ีออกจากธนาคาร  (Bank Certificate) ฉบบัภาษาองักฤษ โดยระบุ  ช่ือ- 
นามสกุล  เจา้ของบญัชี (ผูท่ี้จะรับรองค่าใชจ่้ายใหผู้ส้มคัร) สะกดใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต และระบุช่ือ- นามสกุล  ท่ี
เจา้ของบญัชีออกค่าใชจ่้ายให้(ผูส้มคัรวซ่ีา)สะกดใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต (มีอายุ  15  วนัก่อนย่ืน) 
3.ส าเนาสมุดบญัชี / Statement ท่ีรับรองจากธนาคาร บญัชีออมทรัพยเ์ท่านั้น  ยอ้นหลงั 6 เดือนของผูรั้บรอง 
ค่าใชจ่้ายให ้หากการเคล่ือนไหวไม่สม ่าเสมอ รบกวน ขอเป็น Statement ท่ีรับรองจากธนาคาร ช่ือ-นามสกุลเป็น 
ภาษาองักฤษ สะกดให้ตรงตามหนา้พาสปอร์ตใหถู้กตอ้ง   และ อพัเดทการเคล่ือนไหวของบญัชีก่อนยืน่ 7 วนั หาก 
ไม่มีการเคล่ือนไหวล่าสุด    รบกวนใหฝ้ากหรือถอนเงินเพื่อใหมี้ การเคล่ือนไหวแลว้ปรับสมุดบญัชีของท่าน (หาก 
ท่านไม่อพัเดทบญัชีใหเ้ป็นปัจจุบนัก่อนยืน่ 7 วนัศูนยรั์บยื่นวซ่ีา อาจจะไม่รับตรวจเอกสารของท่าน และใหจ้องคิว 
เพื่อยืน่ใหม่ในวนัถดัไปเม่ือเอกสารสมบูรณ์) 
 
***สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชี ฝากประจ า , กระแสรายวนั , OD*** 
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4. หลกัฐานการท างาน 
- เจ้าของกจิการหนงัสือรับรองบริษทั (DBD) ท่ีมีช่ือผูส้มคัรเป็นกรรมการ เอกสารมีอาย ุ3 เดือน นบัจากวนัออก 
เอกสารจนถึงวนัยืน่วซ่ีา หรือ ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์(พค.0403) 
-เจ้าของกจิการทีไ่ม่ได้จะทะเบียน  เอกสารช้ีแจงเก่ียวกบัอาชีพ ระบุ ท่ีอยู ่, ช่ือร้าน ,ประเภทกิจการท่ีท าและรายได ้
ต่อเดือนโดยประมาณ , รูปถ่ายกิจการ , สัญญาเช่า(ถา้มี สัญญาเช่าฉบบัท่ีส่งใหบ้ริษทัทวัร์ตอ้งเป็นภาษาองักฤษแลว้) 
- พนักงาน/ลูกจ้าง  หนงัสือรับรองการท างานจากหน่วยงาน  ตอ้งระบุ  ต าแหน่ง ,  วนัเขา้ท างาน  ,  เงินเดือน   (ขอ 
เป็น ภาษาองักฤษเท่านั้น ช่ือ-นามสกุล ตอ้งสะกดตรงตามพาสปอร์ตทุกตวั  เอกสารมีอาย ุ1 เดือน นบัจากวนัออก 
เอกสารวนัยืน่วซ่ีา) หนงัสือรับรองงานไม่ตอ้งระบุช่ือท่ียืน่ 
- นักเรียน / นักศึกษาใชห้นงัสือรับรองการเรียนจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู(่ขอเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น ช่ือ-นามสกุล  
ตอ้งสะกดตรงตามพาสปอร์ตทุกตวั  เอกสารมีอาย ุ1 เดือน นบัจากวนัออกเอกสารวนัยื่นวซ่ีา) หนงัสือรับรองงานไม่ตอ้ง
ระบุช่ือท่ียืน่ 
5. เอกสารส่วนตัว  
    - ส าเนาทะเบียนบา้น  
    - ส าเนาบตัรประชาชน 
    - ส าเนาสูติบตัร (กรณีท่ีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี) 
    - ส าเนาทะเบียนสมรส /หยา่/มรณะบตัร (ถา้มี) 
    - ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ/นามสกุล (ถา้มี) 
6. กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อม บิดา-มารดา 
6. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปกบั บิดา – มารดา 
- หากเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากมารดา ท่ีมีการรับรองจากอ าเภอหรือเขตท่ีอยู(่โดยในหนงัสือ   
ตอ้งระบุ ใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา (ระบุช่ือ) ) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนา้  พาสปอร์ต 
มารดา 
- หากเดินทางไปกบัมารดาจะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากบิดา ท่ีมีการรับรองจากอ าเภอหรือเขตท่ีอยู(่โดยในหนงัสือ 
ตอ้งระบุ ใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบับิดา (ระบุช่ือ) ) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนา้พาสปอร์ต
บิดา 
- หากไม่ได้เดินทางร่วมกบับิดาและมารดา ทั้งบิดา และ มารดา จะตอ้งไปขอคดัหนงัสือยนิยอมจากอ าเภอหรือ 
เขตท่ีอยู ่(โดยระบุวา่ยนิยอมใหเ้ดือนทางไปกบัใคร(ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์เป็นอะไรกบัผูส้มคัร) พร้อมแนบส าเนา 
บตัร ประชาชนหรือส าเนาหนา้พาสปอร์ตของบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กทีบ่ิดา-มารดา หย่าร้าง และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้อ  านาจปกครองบุตรแต่ 
เพียงผู ้เดียว 
     - กรณีท่ีบิดา มารดา ไม่มีพาสปอร์ต ใชส้ าเนาบตัรประชาชนแทน กรุณาท าจดหมายช้ีแจงเป็นภาษาองักฤษวา่ท าไมไม่มี
พาสปอร์ต 
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     - เด็กอายุต  ่ากวา่ 18 ปี ท่ีบิดามารดาไม่ร่วมเดินทาง วนัยืน่วซ่ีา ท่านตอ้งพาเด็กมายืน่วซ่ีาดว้ย และเซ็นตแ์บบฟอร์มใบ
สมคัรของบุตรของท่านดว้ย 
 
*** เอกสารทกุฉบับทีส่่งใหบ้ริษัททวัร ์ไม่ต้องเซน็ตรั์บรองส าเนา หากเซน็ต ์
พลาดถูกเอกสารตัวจริง ทา่นต้องออกเอกสารใหม่มาแทนฉบับทีเ่ซน็ตม์า*** 
 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบรษิทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพ่กั 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์ูงสุดใน
การเดนิทาง ท ัง้นีท้างบรษิทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบในอุบตัเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่กั ยานพาหนะ,  

อนัเนือ่งจากอุบตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, 

การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, 
รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี่าจากกงสุล และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานเอกอกั

คราชฑูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนือ่งจากเป็นสทิธพิเิศษ
ทางการทูต) ซึง่อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วท ัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ 

แตท่างบรษิทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบตัเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ ทีร่บัประกนัในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฎิ

เสธโดยเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศ 
เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฎบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่ ี

การปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษิทัฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการ
เดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมท ัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ท ัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่

รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 
“ขอขอบพระคณุทุกทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในคร ัง้นี”้ 
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