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 สุดคุ้ม!! เที่ยวเจาะลกึแกรนด์อติาล ีสัมผสัความงดงามของสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่และทรงคุณค่า 
 ชมความยิง่ใหญ่อลงัการของโคลอสเซ่ียม และหอเอนปิซ่า 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก  
 ชมเมืองฟลอเรนซ์ ดนิแดนอนัน่าหลงไหล ต้นก าเนิดของศิลปะเรเนสซองส์ 

 ชมเมืองเวนิส เมืองแห่งสายน า้และสะพาน ด่ืมด า่บรรรยากาศอนังดงามสุดแสนโรแมนตกิ 

 ชมมหาวหิารดูโอโม่แห่งลาน ทีม่ีความงดงามและยิง่ใหญ่เป็นอนัดบัร 3 ของโลก 

 ช้อปป้ิงสินค้าแบรรนด์เนมส์ช่ือดงั แกลลอเรีย วคิเตอร์ เอม็มานูเอล 

 บรินตรงโดยสายการบรินไทย พร้อมสะสมไมล์รอยลัออคดิส์พลสัได้ 50% 

WONDERFUL ITALY  
แกรนด์อติาล ี7 วนั 4 คืน 

โรม – วาติกนั – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า – เวนิส – มิลาน   

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

49,900.- ก าหนดการเดินทาง : เดือนธันวาคม 2560 
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วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

21.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ D สายการบรินไทย โดยมี
เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเร่ืองกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

วนัที่สอง กรุงเทพฯ – โรม (อติาลี) – ชมเมือง – โคลอสเซ่ียม – น า้พุเทรวี ่– บรันไดสเปน – นครวาตกินั –  มหาวหิาร
เซนต์ปีเตอร์ – เซสโต ฟิออเรนตโิน 

00.20 น. น าท่านเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอติาล ี โดยสายการบรินไทย เที่ยวบิรนที่ TG944 
 (บริการอาหารและเครืองด่ืมบนเคร่ือง) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 11 ชัว่โมง 54 นาที 
06.50 น. เดินทางถึง สนามบิรนลโีอดาร์โน ดาร์วนิชี กรุงโรม ประเทศอติาล ีน าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง 

และพิธีการทางศุลกากร น าชม กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี ผา่นชม อนุสาวรียก์ษตัริยวิ์ค
เตอร์ เอมานุเอล (Victor Emmanuell Monument) สญัลกัษณ์อยา่งหน่ึงของกรุงโรม สมัผสัความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 
ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกท่ี โคลอสเซ่ียม (Colosseum) (ด้านนอก) จากนั้น น าชม น า้พุเทรวี ่(Trevi Fountain) ซ่ึงมี
รูปป้ันของเทพเจา้เนปจูนตั้งโดดเด่นอยูก่ลางน ้าพุ ใหท่้านเดินเล่นบริเวณ บรันไดสเปน (Spanish steps) ถ่ายรูป
และชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

เที่ยง  รับรประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
บ่ราย น าท่านเดินทางสู่ นครวาตกิัน (Vatican) รัฐอิสระท่ีเลก็ท่ีสุดในโลก น าชม มหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s 

Basilica) มหาวิหารศกัด์ิสิทธ์ิท่ีใหญ่ท่ีสุดในยโุรป เดินผา่นลานกวา้งรูปไข่ เปียซซา ซาน พิเอโตร (Piazza San 
Pietro) ชมรูปสลกัหินอ่อน พเิอต้า (Pieta) จากนั้นน าทุกท่านมุ่งหนา้สู่ เมืองเซสโต ฟิออเรนตโิน (Sesto 
Fiorentino) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 40 นาที) 

ค ่า รับรประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
 น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พกั NOVOTEL FIRENZE HOTEL, SESTO FIORENTINO หรือเทียบรเท่า 

วนัที่สาม เซสโต ฟิออเรนตโิน – ฟลอเรนซ์ – วหิารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร่ – จตุรัสเดลลา ซิญญอเรีย –   
  สะพานเวคคิโอ – เซสโต ฟิออเรนตโิน – ปิซ่า – หอเอนเมืองปิซ่า 

เช้า  รับรประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านนัง่รถไฟเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) เมืองหลวงของแควน้ทสัคานี ตน้ก าเนิดของศิลปะแบบ

เรอเนซองส์ อดีตศูนยก์ลางดา้นสถาปัตยกรรม วรรณกรรม และวฒันธรรมอนัรุ่งโรจน ์ดินแดนท่ีมีเสน่ห์อนั
น่าหลงใหลแห่งน้ีไดช่ื้อวา่เป็นสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวใฝ่ฝันมาเยือนมากท่ีสุด จากนั้นน าท่านชม เขตเมืองเก่า
ฟลอเรนซ์ ท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกเม่ือ ปี ค.ศ.1982 ชมความยิ่งใหญ่ของ
สญัลกัษณ์ประจ าเมือง วหิารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร่ (The Basilica di Santa Maria Dell Fiore) วิหารแห่งน้ี
โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีใชหิ้นอ่อนหลายสีมาใชใ้นการก่อสร้าง ทั้งสีชมพู สีเขียว และสีขาว ซ่ึงน ามา
ผสมผสานกนัไดอ้ยา่งงดงาม โดมท่ีท่านสามารถมองเห็นไดไ้ม่วา่จะอยูมุ่มไหนของเมือง ใกลก้นัเป็น จตุรัส
เดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ท่ีสวยงามและมีเอกลกัษณ์โดดเด่นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งของ
รูปป้ันเดวิด ผลงานท่ีมีช่ือเสียงของไมเคิล แองเจโล่ ถดัมา คือ ปาลาซโซ เวคคิโอ (Palazzo Vecchio) ปราสาท
เก่าแก่ของเมืองฟลอเรนซ์ มีสัญลกัษณ์คือ หอคอย Torre d’ Arnolfo ในอดีตใชเ้ป็นสถานท่ีแจง้ข่าวสารใหก้บั
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ชาวเมือง ดว้ยการส่งสญัญาณ หากมีไฟไหม,้ น ้าท่วม, ขา้ศึกโจมตี ฯลฯ ถือเป็นสถานท่ีประวติัศาสตร์ส าคญั
ของฟลอเรนซ์ ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑศิ์ลปะท่ีใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของฟลอเรนซ์ จากนั้นน าท่านชมวิวริมฝ่ัง
แม่น ้าอาร์โน ชม สะพานเวคคิโอ (Ponte Vecchio) สะพานเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง เป็นสะพานเดียวของฟลอ
เรนซ์ท่ีรอดพน้การท าลายจากช่วงสงครามโลกมาได ้ปัจจุบนักลายเป็นจุดชมวิว แหล่งดึงดูดนกัท่องเท่ียวท่ี
ส าคญัของเมือง  

เที่ยง  รับรประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
บ่ราย น าท่านนัง่รถไฟเดินทางกลบัสู่ เมืองเซสโต ฟิออเรนตโิน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า ผา่นบริเวณท่ี

ราบระหวา่งเชิงเขา Monte Pisano ในแควน้ทสัคานี ระหวา่งเสน้ทางผา่นเมืองนอ้ยใหญ่ท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขา ซ่ึง
ในอดีตเป็นถ่ินท่ีอยูข่องชาวอีทรัสกนั (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาที) น าชม หอเอนเมืองปิซ่า 
(Leaning Tower) ซ่ึงองคก์ารยเูนสโกประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก และเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกอีกดว้ย 
เป็นหอระฆงัท่ีสร้างดว้ยหินอ่อนสีขาว ใชเ้วลาสร้างนานถึง 177 ปี  

ค ่า รับรประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
 น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พกั NOVOTEL FIRENZE HOTEL, SESTO FIORENTINO หรือเทียบรเท่า 

วนัที่ส่ี เซสโต ฟิออเรนตโิน – เวนิส เมสเตร้ – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – จตุรัสซานมาร์โค 

เช้า รับรประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เวนิส เมสเตร้ (Venice Mestre) (ฝ่ังแผ่นดินใหญ่) เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองท่ีใช้

คลองในการคมนาคมมากท่ีสุด มีอาคาร ร้านอาหาร บา้นเมืองแบบดั้งเดิมตั้งริมคลอง เวนิสไดรั้บฉายาวา่ เมือง
แห่งสายน ้า และเมืองแห่งสะพาน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 50 นาที) 

เที่ยง รับรประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
บ่ราย น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ เพ่ือนัง่เรือสู่ เกาะเวนิส (Venice Island) ชมความสวยงามของ จตุรัสซาน  
 มาร์โค (Piazza San Marco) จุดศูนยก์ลางของเกาะเวนิส ท่ีรายลอ้มดว้ยสถานท่ีส าคญัหลายแห่ง อาทิ มหาวิหาร 
 ซานมาร์โค (St. Mark’s Basilica) เดิมท่ีเป็นโบสถส่์วนตวัของผูค้รองเมืองในสมยันั้น พระราชวงัดอจส์ 

(Doge’ s Palace), ลีโอเน่ (Lione) รูปป้ันสิงโตตวัใหญ่ติดปีกพร้อมถือหนงัสือ ซ่ึงถือเป็นสญัลกัษณ์ประจ า
เมืองเวนิส อิสระใหท่้านเดินชมความโรแมนติกของเกาะแห่งน้ี 

 ทัวร์เสริม ***ไม่ควรพลาดกบัรประสบรการณ์ล่องเรือกอนโดล่า ชมเกาะเวนิส (ท่านที่สนใจ กรุณาตดิต่อหัวหน้า
ทัวร์ มค่ีาใช้จ่ายเพิม่) 

 ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านล่องเรือกลบัสู่ฝ่ังแผน่ดินใหญ่  
ค ่า รับรประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พกั SMART HOLIDAY HOTEL, VENICE MESTRE หรือเทียบรเท่า  

วนัที่ห้า  เวนิส –  มลิาน – มหาวหิารดูโอโม่แห่งมลิาน – แกลลอเรีย วคิเตอร์ เอม็มานูเอล   

เช้า  รับรประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ กรุงมลิาน (Milan) เมืองใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากกรุงโรม ตั้งอยูท่างตอนเหนือของ
ประเทศอิตาลี มิลานไดช่ื้อวา่เป็นหลวงแห่งแฟชัน่ชั้นน าของโลกอีกเมืองหน่ึง เช่นเดียวกบัปารีส และนิวยอร์ค 
อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกดว้ย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาที)  



 
 

 4   

เที่ยง รับรประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
บ่ราย น าท่านสู่จุดศูนยก์ลางอนัศกัด์ิสิทธ์ิของเมืองมิลาน ชม มหาวิหารดูโอโม่ (Milan Duomo) มหาวิหารน้ีสร้างดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบโกธิค ท่ีถือวา่มีความใหญ่โตเป็นอนัดบัสามของโลก เร่ิมสร้างในปี 1386 แต่กวา่จะเสร็จ
ตอ้งใชเ้วลากวา่ 400 ปี ดา้นนอกมีหลงัคายอดเรียวแหลมท่ีท าจากหินอ่อนจ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหิน
อ่อนจากสมยัต่างๆ กวา่ 2,245 ช้ิน ยอดท่ีสูงท่ีสุดมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู ่ 
จากนั้นเชิญท่านอิสระกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัของโลก อาทิเช่น LV, PRADA, GUCCI, 
TOD’S ณ แกลลอเรีย วคิเตอร์ เอม็มานูเอล (Galerie Victor Emmanuel) (ร้าน Prada ร้านแรกของโลก) ท่าน
สามารถถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกจากดา้นในซ่ึงเป็นอาคารกระจกท่ีเก่าแก่และสวยงาม 

ค ่า รับรประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พกั AS HOTEL, MILAN หรือเทียบรเท่า 

วนัที่หก   มลิาน – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับรประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ สนามบิรนมลิาโน มลัเพนซา กรุงมลิาน เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ

สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกรุงเทพฯ (มีเวลาใหท่้านไดท้ าคืนภาษี Tax Refund ก่อนการเช็คอิน) 
14.05 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบรินไทย เที่ยวบิรนที่ TG941 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่โมง 50 นาที) 

วนัที่เจด็  เดนิทางถึงกรุงเทพฯ 

05.55 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

ข้อควรทราบร :  

 ส าหรับรท่านที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบริน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบรถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบรินอาจมกีารปรับรเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิรน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบรล่วงหน้า 

 

อตัราค่าบรริการ     

ก าหนดการดนิทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ พกักบัร 1 ผู้ใหญ่ 
พกักบัร 2 

ผู้ใหญ่ มเีตยีง 
พกักบัร 2 ผู้ใหญ่

ไม่มเีตยีง 

07-13 ธันวาคม 2560 49,900.- 49,900.- 47,900.- 45,900.- 8,900.- 
 

อตัรานีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
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 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ Schengen Visa (ยื่นท่ีสถานทูตอิตาลี) 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
 ค่าประกนัสุขภาพระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท **พิเศษ ใหค้วามคุม้ครองกระเป๋าและไฟลท์ดีเลย ์

ทุกๆ 8 ชัว่โมง จ่าย 4,000 บาท 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  
 
อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ มาตรฐานวนัละ 2 ยโูร x 5 วนั = 10 ยโูร   
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ มาตรฐานวนัละ 2 ยโูร x 7 วนั = 14 ยโูร   
 
เง่ือนไขการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 21 วนั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 
การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยืนยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
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o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพูชา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 45 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น

โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า Refund 
ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นั
ตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยูใ่น
เง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ยเหตุผล
ใด ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ใหถื้อเป็นการ
ยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้  

 หากท่านยกเลิกการเดินทางดว้ยเหตุผลใดก็ตามภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเกบ็ค่าใชจ่้ายของตัว๋ท่ีเกิดข้ึนจริง   

 

 
ตัว๋เคร่ืองบริน 
 ตัว๋เคร่ืองบินประเภทโปรโมชัน่ หลงัจากออกตัว๋แลว้ ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีระบุในตัว๋เท่านั้น ไม่สามารถเปล่ียนแปลงใดๆได้

ทั้งส้ิน และไม่สามารถคืนตัว๋ได ้ 
 การจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 
โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
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 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิม
เตียงเสริมให ้(Extra Bed)  

 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง
ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 

 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยูใ่นแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา
ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 

 
กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้งxยาวxสูง ไม่เกิน

19 เซนติเมตร (7.5 น้ิว) x 34 เซนติเมตร (13.5 น้ิว) x 54.5 เซนติเมตร (21.5 น้ิว)   
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 
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เอกสารประกอบรการย่ืนวีซ่าในประเทศกลุ่มเชงเก้น 
ผูท่ี้ประสงคย์ืน่ค  าร้องขอวซ่ีา ต้องมาย่ืนเอกสารด้วยตนเอง  เน่ืองจากตอ้งสแกนลายน้ิวมือและถ่ายภาพดิจิตอล 

 หนงัสือเดินทาง (Passport) ท่ีมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน และมีหนา้วา่งส าหรับติดหนา้วีซ่าเป็นอยา่งนอ้ย 2 หนา้ หากมี 
หนงัสือเดินทางเล่มเก่า โปรดแนบมาดว้ยเพ่ือประโยชนใ์นการอนุมติัวีซ่าจากสถานทูตฯ 

 รูปถ่ายสี ขนาด 1.5x2 น้ิว หรือ 3.5x4.5 ซม. จ านวน 2 รูป พ้ืนหลงัสีขาว หนา้ตรงไม่ใส่แว่น ไม่ยิม้ ไม่มีรอยขดูขีด รอยแมก๊ 
เยบ็กระดาษ หรือเป้ือนน ้าหมึกปากกา (ถ่ายไม่เกนิ 1 เดือน) เป็นรูปท่ีถ่ายจากร้านเท่านั้น  

 หลกัฐานส่วนตวั – ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียนสมรส, ใบหยา่หรือใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรส
เสียชีวิต), ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) กรณีเป็นเดก็อายตุ ่ากวา่ 15 ปีใชส้ าเนาใบสูติบตัร  

 หลกัฐานการท างาน – หนงัสือรับรองจากจากหน่วยงานหรือบริษทั (เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน), กรณีเป็นเจา้ของธุรกิจ ใบ
ทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองการจดทะเบียน (คดัลอกเป็นเดือนปัจจุบนั), กรณีเป็นนกัศึกษาใหใ้ชห้นงัสือรับรองจาก
ทางสถาบนั (เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 

 หลกัฐานการเงิน – STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน ท่ีปร้ินทโ์ดยธนาคารพร้อมประทบัตรา แสดงยอดล่าสุดก่อนยื่นวีซ่า 
ภายใน 15 วนั (ควรมียอดเงินในบญัชีขั้นต ่า 100,000 บาท), หนงัสือรับรองการเงินจากธนาคารพร้อมระบุช่ือเจา้ของบญัชี 
(BANK GUARANTEE) สถานทูตไม่รับรพิจารณาเงินฝากบัรญชีกระแสรายวัน 

 กรณีเจา้ของบญัชีรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้คคลอ่ืน ตอ้งออกหนงัสือรับรองค่าใชจ่้าย (เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) และหนงัสือ
รับรองการเงินจากธนาคาร (BANK GUARANTEE) พร้อมระบุช่ือเจา้ของบญัชี และช่ือผูถู้กรับรองค่าใชจ่้าย  

 กรณีท่ีเดก็อายตุ ่ากวา่ 20 ปีไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง ตอ้งท าหนงัสือยินยอมใหเ้ดินทางไป
ต่างประเทศ จากอ าเภอหรือเขตท่ีท่านอยู่ 

 กรณีเป็นผูสู้งอาย ุอาย ุ70 ปีข้ึนไป ตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล (ค่าใชจ่้ายในขอใบรับรองแพทย ์ส าหรับผูสู้งอาย ุ
ไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าบริการ) 

หมายเหตุ 
 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดกต็าม อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ถึงแมท่้านจะถูก

ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียม และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ใคร่ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดั  หมาย

และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
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 หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑูต ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็ามซ่ึงสถานฑูตไดพิ้จารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านตอ้ง
ยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถูกหกัเงินตามเง่ือนไขการยกเลิกดา้นบน 

สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมเีอกสารพร้อม และมคีวามประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศท่ีระบเุท่าน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่า อันเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถปุระสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
รายละเอยีดทีต้่องการเพ่ือกรอกแบรบรฟอร์มย่ืนขอวีซ่าท่องเทีย่วในกลุ่มเชงเก้น (ยุโรป) 

 ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)...................................................................................................................................................... 

 ช่ือ-นามสกลุเดมิ กรณีเปลีย่นช่ือหรือช่ือ-สกลุเดมิก่อนแต่งงาน 

(ภาษาไทย)............................................................................................................................................................................. 

 สถานภาพ  O โสด   O แต่งงานจดทะเบรียน  O แต่งงานไม่จดทะเบรียน  O หม้าย  O หย่า  O อ่ืนๆ 

กรณีท่านท่ีแต่งงานแลว้ไม่วา่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สามี-ภรรยา 

 สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล ............................................................................................................................................... 

 วนัเกิดของสามี, ภรรยา .................................................... สถานท่ีเกิด สามี, ภรรยา ....................................................... 

 ที่อยู่ปัจจุบัรน (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................. 

 เบรอร์โทรศัพท์มือถือ........................................................... เบรอร์โทรศัพท์บ้ราน................................................................... 

 ช่ือที่ท างาน/โรงเรียน (ภาษาองักฤษ).................................................................................................................................... 

 ที่อยู่ที่ท างาน/โรงเรียน (ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

 เบรอร์โทรศัพท์ที่ท างาน/โรงเรียน......................................................... ต าแหน่ง (ภาษาองักฤษ).......................................... 

 ช่ือบุรคคลที่ร่วมเดนิทางไปด้วย ...............................................................................ความสัมพันธ์....................................... 

 ท่านเคยเดนิทางเข้ายุโรปหรือไม่   O ไม่เคย      O เคย ระบุวนัท่ี .......................................รวม......................วนั 
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(กรุณาแจง้ขอ้มูลท่ีสามารถติดต่อท่านไดโ้ดยสะดวก   
เน่ืองจากทางสถานทูตอาจจะท าการโทรตรวจสอบขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน ส าคัญมาก) 


