
            

 

GGRRAANNDD  IITTAALLYY  (7วนั 4(7วนั 4คืนคืน))    

มิลาน - เวนิส เมสเตร้ - ฟลอเร้นซ์ - ลาสเปเซีย - ปิซ่า - โรม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ไฮไลท์ของโปรแกรม  
 -บินตรงโดยสายการบินไทย กรุงเทพ-มิลาน-โรม กรุงเทพ-ไม่เสียเวลาเปลีย่นเคร่ือง น า้หนักกระเป๋า กโิลกรัม 30 
พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50% 

เทีย่วครบทุกไฮไลท์ !! 
- เมืองมิลาน     มหาวหิารแห่งมิลาน - แกลเลอร่ี วคิเตอร์แอมมานูเอล 
- เวนิส เมสเตร้    เกาะเวนิส - จัตุรัสเซนต์มาร์ค - สะพานสะอืน้ - พระราชวงัดอร์ดจ - สะพานริอลัโต้ 
- เมืองฟลอเร้นซ์    เขตเมืองเก่าฟลอเร้นซ์ มหาวหิารซานตามาเรียเดลฟิโอเร จัตุรัสซิคนอเรีย 
- เมืองลาสเปเซีย    ชิงแคว เตรเร(หมู่บ้านริมทะเลทั้ง 5) 
-  เมืองปิซ่า    หอเอนปิซ่า ส่ิงมหัศจรรย์ 1ใน 7ของโลก 
- กรุงโรม    สนามกฬีาโคลอสเซ่ียม - มหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ - น า้พุเทรวี ่- บันไดสเปน 

- พกัโรงแรมระดับ 3-4 ดาว /  เวนิสเมสเตร้ 1 คืน - ปราโต้ 2 คืน - โรม 1 คืน 

- ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมจุใจ!!! แกลเลอร่ี วคิเตอร์แอมมานูเอล - ย่านบันไดสเปน 
- ลิม้รสความอร่อย อาหารท้องถิ่นขึน้ช่ือ สปาเกต็ตีห้มึกด า 

สายการบิน 
THAI AIRWAYS(TG) 

เทีย่วบินขาไป TG 940 BKK-MXP 00.40 – 07.35 

เทีย่วบินขากลบั TG 945 FCO-BKK 13.55 – 05.45 



            

 

ก าหนดการเดินทาง 

 
 

วนัแรก         ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
21.00น. คณะพร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ D 
 สายการบินไทย (TG) เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกท่านก่อนข้ึนเคร่ือง 

วนัที่ ก าหนดการเดินทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมทีพ่กัหรือเทยีบเท่า 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     

2 

สนามบินมิลาน มาเพนซ่า-มิลาน-มหาวหิารแห่งมิ
ลาน-แกลเลอร่ี วคิเตอร์แอมมานูเอล-เมืองเวโรน่า-
เมสเตร้ 

   ANTONY PALACE HOTEL 

3 
เวนิสเมสเตร้–ท่าเรือตรอนเคตโต้-เกาะเวนิส–เมือง
ฟลอเร้นซ์–เขตเมืองเก่าฟลอเร้นซ์-เมืองปราโต้ 

   HOTEL PRESIDENT PRATO 

4 

เมืองปราโต้–เมืองลาสเปเซีย–ชิงแคว เตรเร 
หมู่บ้านริมทะเลทั้ง 5 -หมู่บ้านริโอแมกจิโอเร– 
หมู่บ้านนาโรลา –เมืองปิซ่า 

   HOTEL PRESIDENT PRATO 

5 
เมืองปราโต้ – กรุงโรม –สนามกฬีาโคลอสเซ่ียม - 
มหาวหิารเซนต์ปีเตอร์-น า้พุเทรวี่-บันไดสเปน 

   
BEST WESTERN HOTEL TOR 
VERGATA 

6 กรุงโรม –สนามบินฟูมิชิโน – กรุงเทพ     

7 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     

เดือนพฤศจิกายน 6-12 พ.ย. 61 49,991.- 

 20-26 พ.ย. 61 49,991.- 

เดือนธันวาคม  4-10 ธ.ค. 61  49,991.- 

 พกัเดี่ยว 8,500.- 



            

 

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

วนัทีส่อง     สนามบินมิลาน มาเพนซ่า-มิลาน-มหาวหิารแห่งมิลาน-แกลเลอร่ี วคิเตอร์แอมมานูเอล-เมืองเวโรน่า-เมสเตร้ 
00.40น. บินลดัฟ้าออกเดินทางสู่ นครมิลาน (ประเทศอติาล)ี โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที่ TG 940 
 (เวลาทอ้งถ่ินประเทศอิตาลี ชา้กวา่ประเทศไทย ประมาณ 5 ชัว่โมง) 
 
 
 
06.50น. เดินทางถึงสนามบินมาเพลซ่า นครมิลานเมืองส าคญัทางตอนเหนือของอิตาลี และเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่ 

ดีไซน์เนอร์ ของอิตาลีหลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองรับกระเป๋าสัมภาระและศุลกากรเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ น าท่าน
เดินทางสู่ ตัวเมืองมิลานเพื่อให้ท่านเดินชมความสวยงามของบริเวณภายนอกของมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน 
หรือ มิลาโนดูโอโม และชม แกลเลอร่ี วิคเตอร์แอมมานูเอล ศูนยก์ารคา้แห่งแรกของมิลาน ท่ีไดรั้บการตกแต่ง
อยา่งสวยงาม รวมทั้งถ่ายรูปกบัอนุสาวรียข์อง ลิโอนาร์โด ดาวินซ่ี ศิลปินช่ือดงัของอิตาลี ให้เวลาท่านเดินเล่น
ชมเมือง ชอ้ปป้ิงสินคา้ข้ึนช่ือของอิตาลี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย จากนั้นท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรน่า เมืองตน้ก าเนิดของนิยายรักอมตะโรมิโอและจูเลียต ผลงานการประพนัธ์ของ

วลิเลียมเช็คสเปียร์ ท่ีแต่งเติมจากเคา้โครงเร่ืองความจริงของ 2 ตระกูลใหญ่คาปูเลตและมองตากูร์ท่ีไม่ลงรอยกนั
จนเป็นเหตุให้เกิดโศกนาฎกรรมความรักของหนุ่มสาวทั้ง2 ตระกูล น าท่านเดินผ่านจัตุรัสบราสู่ อารีนาArena
หรือ Amphitheatre  สนามกีฬาและโรงละครกลางแจง้โบราณ ท่ีมีขนาดย่อมกว่าโคลอสเซ่ียมแห่งกรุงโรม
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองเวเนเซีย เมืองหลวงของแควน้เวเนโต เป็นแควน้ท่ีมีความมัง่คัง่ และเป็น
แหล่งอุตสาหกรรมมากท่ีสุดในประเทศอิตาลี และยงัเป็นแควน้หน่ึงท่ีมีนกัท่องเท่ียวมามากท่ีสุดแห่งหน่ึงอีก
ดว้ย  

http://bit.ly/2NMk5YE


            

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
น าท่านเดินทางสู่ทีพ่กั ANTONY PALACE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม      เวนิสเมสเตร้–ท่าเรือตรอนเคตโต้-เกาะเวนิส–เมืองฟลอเร้นซ์–เขตเมืองเก่าฟลอเร้นซ์-เมืองปราโต้ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 
 
 
 
 
  
 น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ เพื่อลงเรือขา้มสู่ฝ่ัง จัตุรัสเซนต์มาร์ค  เจา้ของสมญานามเจา้หญิงแห่งทะเล

เอเดรียติค เมืองท่ีไม่มีรถยนต ์การเดินทางภายในเกาะเวนิส ตอ้งเดินหรือใชเ้รือ ลดัเลาะไปตามคลองเล็กคลอง
นอ้ย กวา่ 118 คลอง มีสะพานเช่ือมไป มา กวา่ 400 สะพาน น าท่านเดินเท่ียวชมแลนด์มาร์คท่ีส าคญัของเวนิส 
อาทิ สะพานสะอืน้ –พระราชวังดอร์ดจ-มหาวิหารเซนต์มาร์ค-หอระฆัง-หอนาฬิกาโบราณ รวมทั้งสะพานริอัล
โต้ สะพานใหญ่ท่ีทอดขา้มแกรนดค์าเนล จากนั้นใหเ้วลาท่านอิสระเดินเล่นชมเมือง ชอ้ปป้ิงสินคา้ต่างๆในเวนิส  
อาทิ เคร่ืองแกว้เวนีเซีย-หนา้กากคาร์นิวลั หรือท่านอาจใช้เวลาในการล่องเรือกอนโดล่า ชมคลองเล็ก คลองน้อย
ของเวนิส(มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมในค่าทัวร์ กรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์)อิสระให้ท่านไดเ้ดินเท่ียวชมเกาะ
เพื่อชมมนตเ์สน่ห์แห่งนครโรแมนติก และชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองของเวนิสตามอธัยาศยั อาทิ เคร่ืองแกว้มูราโน่
ตน้ต ารับของการเป่าแกว้ของชาวมูราโน่ ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชนโดยเคร่ืองแกว้แต่ละช้ินมี
รูปแบบและคุณภาพเป็นท่ียอมรับจากนักท่องเท่ียวทัว่โลก หรือจิบกาแฟในร้าน CAFE FLORIAN ท่ีเปิด
ใหบ้ริการมาตั้งแต่ปี 1720 ท่ามกลางบรรยากาศอนัแสนโรแมนติก 

กลางวนั รับประทานอาหารท้องถิ่นขึน้ช่ือ สปาเกต็ตีห้มึกด า    

บ่าย ไดเ้วลานดัหมาย น าท่านขา้มเรือกลบัสู่ฝ่ังแผน่ดินใหญ่ เพื่อเดินทางต่อสู่ นครฟลอเร้นซ์เมืองศูนยก์ลางแห่ง
ศิลปะในยคุเรอเนสซองส์ น าท่านเดินชมใจกลางเมืองเก่าของฟลอเร้นซ์ น าท่านถ่ายรูปกบับริเวณรอบนอกของ
มหาวหิารซานตามาเรียเดลฟิโอเร หรือ Duomo แห่งนครฟลอเร้นซ์ เดินต่อสู่ จัตุรัสซิคนอเรีย ทีต่ั้งของ
พระราชวงัเวคคิโอ ท่ีบริเวณดา้นหนา้ของพระราชวงัเคยเป็นท่ีตั้งของรูปแกะสลกัเดวดิ ของไมเคิลแองเจโลมา
เป็นเวลานาน ก่อนถูกเคล่ือนยา้ยไปเก็บไวใ้นพิพิธภณัฑอ์าคาเดมี ผ่านชมพพิธิภัณฑ์อุฟฟิซีสถานท่ีเก็บงาน
ศิลปะล ้าค่าในยคุกลางใกล ้ชมสะพานอนัเก่าแก่เวคคิโอ สะพานแห่งแรกท่ีขา้มแม่น ้าอาร์โน จากนั้นน าท่าน
เดินทางต่อสู่ เมืองปราโต้ใกลเ้มืองฟลอเร้นซ์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั HOTEL PRESIDENT PRATO ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า  

วนัทีส่ี่            เมืองปราโต้–เมืองลาสเปเซีย–ชิงแคว เตรเร หมู่บ้านริมทะเลทั้ง 5–เมืองปิซ่า-หอเอนปิซ่า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
 



            

 

 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเปเซียเมืองในเขตลิกูเรียชายฝ่ังทางตะวนัตกของคาบสมุทรอิตาลี เพื่อน าท่านโดยสาร
รถไฟสู่ ชิงเควเตรเรหมู่บา้นเล็กๆทั้ง 5 ในเขตแควน้ลิกูเรียท่ีตั้งอยู่บริเวณริมชายฝ่ังริเวียร่าของอิตาลี Cinque 
Terre มีความหมายวา่ “ดินแดนทั้งหา้ ” ท่ีตั้งอยตูามไหล่เขา หนา้ผาสูงริมทะเลเมดิเตอร์เรเน่ียน รถไฟเดินทางถึง
หมู่บา้นแรก คือ ริโอแมกจิโอเรเป็นหมู่บา้นประมงเล็กๆ ท่ีมีเสน่ห์และมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุ๊กตาบา้นเรือน
ท่ีตั้งลดหลัน่กนับนหนา้ผาท่ีปกคลุมดว้ยตน้ไมเ้ขียวขจีตดักบัน ้ าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอร์ควอยซ์ จากนั้นนัง่
รถไฟต่อสู่ หมู่บ้านมานาโรลา อาจไดเ้ช่ือวา่เป็นหมู่บา้นท่ีเล็กเป็นอนัดบัสอง แต่เก่าแก่ท่ีสุดในบรรดาหมู่บา้นทั้ง 
5 จากนั้นน าท่านชมหมู่บ้านแวนาสซ่าเป็นหมู่บา้นท่ีคงเหลือความเป็นหมู่บา้นชาวประมงสูงสุดในบรรดาทั้ง 5 
หมู่บา้น  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองปิซ่า เมืองท่ีเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีเป็นมรดกโลก ให้

ท่านไดถ่้ายรูปคู่ หอเอนปิซ่าส่ิงมหัศจรรย ์1ใน 7 ของโลก สร้างดว้ยหินอ่อนสูง 181 ฟุต มี 8 ชั้น โดยเร่ิมสร้าง
ข้ึนในปี ค.ศ.1174 ชาวโลกรู้จกักนัดีจากการทดลองเก่ียวกบัแรงโนม้ถ่วงโดยนกัวิทยาศาสตร์เอก กาลิเลโอ และ 
อีกส่ิงหน่ึงท่ีกาลิเลโอทา้ทายความเช่ือของคนในสมยันั้นก็คือเขาไดพ้ิสูจน์ว่าของสองช้ินซ่ึงหนกัไม่เท่ากนั ถา้
ปล่อยลงจากท่ีสูงจะตกถึงพื้นพร้อมกนัส่วนสาเหตุท่ีเอียงนั้นเกิดจากฐานท่ีทรุดไปขา้งหน่ึง หลงัจากการสร้าง
เสร็จ เม่ือวดัดูปรากฎวา่เอียงออกจากแนวด่ิงของฐานถึง 14 ฟุต แต่ก็ยงัไม่ลม้ ยงัคงเอียงอยู่เช่นทุกวนัน้ีสมควร
แก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองปราโต้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 
 น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั HOTEL PRESIDENT PRATO ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า  
วนัที่ห้า           เมืองปราโต้ – กรุงโรม –สนามกฬีาโคลอสเซ่ียม - มหาวหิารเซนต์ปีเตอร์-น า้พุเทรวี่-บันไดสเปน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (ROME) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของแควน้ลาซีโอ ประเทศอิตาลี 
ตั้งอยูท่างตอนกลางของประเทศ  มีประวติัศาสตร์แห่งจกัรวรรดิโรมนัท่ียาวนานถึง 2,000 ปี  มีค  าพูดท่ีวา่ “ถนน



            

 

ทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” เพราะนอกจากจะมีสถาปัตยกรรมอนัยิ่งใหญ่แลว้ โรมยงัเป็นเมืองหลวงดา้นแฟชัน่ของ
โลก ท่ีเตม็ไปดว้ยสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย เช่น  ARMANI, VERSACE และ FERRE 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
 บ่าย จากนั้นน าท่านถ่ายรูปดา้นนอกของ สนามกฬีาโคลีเ่ซ่ียมหรือโคลอสซีอุ้ม  หรือเรียกอยา่งเป็นทางการวา่แอมปิ

เธียเตอร์ท่ีสร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรดิเวสปาเซ่ียนตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ.71 นบัเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกในยคุ
ประวติัศาสตร์และยงัเป็น 1 ใน 7 ของNew 7 Wonders อีกดว้ย จากนั้นน าท่านเขา้ชมภายใน มหาวหิารเซนต์ปี
เตอร์ ในเขตนครรัฐวาติกนั รัฐอิสระท่ีประทบัขององคส์มเด็จพระสันตะปาปาประมุขแห่งคริสตศ์าสนาในนิกาย
โรมนัคาทอลิค ท่ีมีความสวยงามดว้ยศิลปะในยคุเรเนซองส์และเป็นฝีมือของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงหลายท่าน อาทิ 
ไมเคิลแองเจลโล่–เบอร์นิน่ี ท่านจะไดช้มรูปแกะสลกั ปิเอตา้ รูปพระแม่มาเรีย ประคองร่างของพระเยซูท่ีปลด
ลงมาจากไมก้างเขน ชมประตูศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเปิดใหช้าวคริสตเ์ดินลอดผา่น เฉพาะปีท่ีประกาศใหเ้ป็นปีศกัด์ิสิทธิ
จากองคพ์ระสันตะปาปา จากนั้นน าท่านเก็บภาพความสวยงามของ น า้พุเทรวี ่(TREVI FOUNTAIN) เป็น
สถาปัตยกรรมบาร็อกท่ีบ่งบอกถึงความหรูหราโอ่อ่าและความมีอ านาจ น ้าพุเทรวีแ่ห่งน้ี เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัและมี
ช่ือเสียงจากภาพยนตร์เร่ือง “THREE COINS IN THE FOUNTAIN” นกัท่องเท่ียวท่ีมาชมน ้าพุเทรวี่แห่งน้ีมี
ความเช่ือวา่ หากโยนเหรียญลงไปแลว้จะไดก้ลบัมาเยอืนกรุงโรมอีกคร้ังหน่ึง (ท่านสามารถล้ิมลองไอครีมโฮ
มเมด เจลล่าโต ้ตน้ต าหรับสไตลอิ์ตาเล่ียนไดท่ี้น่ี) น าท่านอิสระเดินเล่นเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆ ท่ียา่นบันไดสเปน 
(SPANISH STEPS) จตุัรัสแห่งน้ีถูกเรียกช่ือตามสถานทูตสเปนซ่ึงตั้งอยูใ่กล้ๆ  กบับริเวณนั้น ปัจจุบนัเป็นแหล่ง
พบปะพกัผอ่น เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีสินคา้แบรนดเ์นม และสินคา้ของท่ีระลึกต่างๆมากมายใหท้่านเลือกชอ้ปป้ิง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 
น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั BEST WESTERN HOTEL TOR VERGATA ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

วนัที่หก          กรุงโรม–สนามบินลโีอดาร์โน ดาร์วนิชี ฟูมิชิโน – กรุงเทพ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
10.00น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินลโีอดาร์โน ดาร์วนิชี ฟูมิชิโน เพื่อผา่นขั้นตอนการท าคืนภาษี-เช็คบตัร

โดยสาร ตรวจหนงัสือเดินทางเพื่อเดินทางกลบั กรุงเทพฯ 
13.55น . ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที ่TG 945 
วนัทีเ่จ็ด          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
05.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ... 
*************************************************************************************************** 
 
 
 
 
 
 



            

 

 

GGRRAANNDD  IITTAALLYY  (7วนั 4(7วนั 4คืนคืน))  
 

ก าหนดการเดินทาง     
อตัราค่าบริการ  ราคาท่านละ  

วนัที ่6-12 / 20-26 พฤศจิกายน 2561   
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 49,991.- 

             เด็กอาย ุ02-12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 49,991.- 
             เด็กอาย ุ02-12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 48,991.- 
                                           พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 8,500.- 

 
อตัราค่าบริการ  ราคาท่านละ  

วนัที ่4-10 ธันวาคม 2561   
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 49,991.- 

             เด็กอาย ุ02-12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 49,991.- 
             เด็กอาย ุ02-12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 48,991.- 
                                           พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 8,500.- 

(ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 4,000-บาทและค่าทิปอกี 2,000- บาท) 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละช้ันกนั และโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถ้าเข้าพกั 3 
ท่าน มีความจ าเป็นต้องแยกห้องพกัเน่ืองจากโรงแรมน้ันไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงิน
เพิม่เติมในกรณีทีอ่าจมีการแยกห้องพกั 
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่ีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีทีม่ีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องทีม่ีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่าง
อาบน า้ ซ่ึงขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 
 
 
 



            

 

 
หมายเหตุ  
 ** อตัราค่าบริการ อาจมีการเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เติม 
 ** ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี (ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลีย่นแปลงตั๋ว) 
 **โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของหวัหนา้ทวัร์โดยค านึงถึงความสะดวกสบาย
ของลูกคา้เป็นหลกั 
อตัรานีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบัสายการบินไทยชั้นประหยดั ** สะสมไมลไ์ด ้50 %  
 ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางจากสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถรับ – ส่งระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั) 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม์ 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้ 
  ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
  ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กโิลกรัมต่อท่าน) 
  ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้น
รายการ เป็นตน้ 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ส าหรับกรณีท่ีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ)  
  ค่าทปิพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 2,000 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง ขอเกบ็รวมในส่วนทีเ่หลือ 

ค่าทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นตน้ 

กรณวีซ่ีาไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต(วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที่
เกดิขึน้จริง เช่นค่าวซ่ีาและค่าบริการย่ืนวซ่ีา/ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน (กรณอีอกตั๋วแล้ว)/ค่ามัดจ าแลนด์ (กรณใีกล้วนัเดินทาง) 

การจองและช าระเงิน 
 ช าระค่ามัดจ าท่านละ 20,000 บาท และค่าวีซ่า 4,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมง นบัตั้งแต่วนัท่ีท่านไดท้  าการจองทวัร์ 
มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการจองโดยอตัโนมติั ช าระส่วนท่ีเหลือภายใน 30 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
 
 



            

 

 
การยกเลกิ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่ามดัจ า 3,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหม่เป็น 45 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหม่เป็น 30 - 44 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วนั หกัค่าใชจ่้าย 75% ของราคาทวัร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละปีใหม่ 15 - 19 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 7 วนั คิดค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละปีใหม่ 1 - 14 วนั) 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซ่ึงจะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่าง

น้อย 20 ท่านหรือผลการพจิารณาวซ่ีาผ่านไม่ครบจ านวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซ่ึงในกรณี
นีท้างบริษัทฯ ยนิดีคืนเงินให้ภายใน 15 วนั หรือจัดหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถ้าท่านต้องการ 

ในการยื่นขอวีซ่า ทางบริษทัฯ มีหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจดัเตรียมเอกสารให้ครบตามท่ี
สถานทูตระบุเท่านั้น (การอนุมติัวีซ่าข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไม่
นอ้ยกวา่ 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง  

ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ (ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้อง
ขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได)้ 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศ
ตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่า
ท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด (การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูก
ระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร) 

หากท่านส่งเอกสารล่าชา้ แลว้ผลปรากฏว่า ผลวีซ่าของท่านไม่ผา่นการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วนัท าการ ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง (ค่ามดัจ าตัว๋กบัสายการบินหรือหากทางบริษทัฯไดด้ าเนินการ
ออกตัว๋แลว้ทางบริษทัฯจะหกัค่าตัว๋เคร่ืองบินเตม็จ านวนและจะท าการคืนให้ท่านตามท่ีสายการบินคืนให้กบัทางบริษทัฯ โดย



            

 

ใช้เวลาประมาณ 6 เดือนทั้งน้ีบางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตัว๋เคร่ืองบินไดท้่านสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบิน
โดยตรง ค่าธรรมเนียมวซ่ีาท่ีทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามดัจ าในต่างประเทศ โดยส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 15 วนั 

ผูท่ี้ไม่สามารถเดินทางเขา้ – ออกเมืองได้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใช้เอกสารปลอมในการ
เดินทาง และส าหรับท่านท่ีถูกปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเขา้เมือง หรือใช้
เอกสารปลอมประกอบการยื่นวีซ่า ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดท่ีท่านได้ช าระค่าทวัร์มาแล้วไม่ว่าบางส่วนหรือเต็ม
จ านวนและทางบริษทัฯจะแจง้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการตามกฎหมาย 

ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีทางบริษทัฯ เป็นผูย้ื่นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  ยกเวน้หากเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และทางบริษทัฯ จะขอด าเนินการแจง้ยกเลิกวีซ่าของท่าน
เน่ืองจากการยืน่วซ่ีาจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษทัฯ กบัทางสถานทูต 
หมายเหตุอ่ืนๆ 
1.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เม่ือเกิดเหตุ

จ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้เช่น  การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล การประทว้งต่างๆ และการล่าชา้ของสาย
การบินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ีทรัพยสิ์นสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหัวหน้าทวัร์ โดยทางบริษทัฯ จะพยายามแกไ้ขให้ดีท่ีสุด โดยจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทาง
เป็นหลกั 

2.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดงักล่าวไดต้ามความความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่
คงท่ี และกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนัเพิ่มหรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว ้โดยทางบริษทัฯ 
จะแจง้ให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยนัจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีผูเ้ดินทางไดรั้บเป็นหลกั 

3.   เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ

เขา้หรือออกประเทศ ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4.   หลงัจากการจองและช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในขอ้ตกลงเง่ือนไขต่างๆ 
ตามท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            

 

เอกสารส าหรับการย่ืนวซ่ีา (ผู้เดินทางทุกท่านต้องเดินทางไปแสดงตนและสแกนลายนิ้วมือกบัสถานทูตทุกกรณี) 
 พาสปอร์ต ตอ้งอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอายุ และตอ้งมีหนา้ว่างเหลือส าหรับประทบัตราวีซ่าอยา่งนอ้ย 2 หนา้หากมี

พาสปอร์ตเล่มเก่าไม่วา่จะเคยมีวซ่ีาในกลุ่มประเทศเชงเกนหรือประเทศอ่ืน ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวซ่ีา 
 รูปถ่ายสี พืน้หลงัสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและหา้มสแกน)  

ขนาด 1.5x2 นิว้ หรือ 3.5x4.5 เซนติเมตร จ านวน 2 รูป  
ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกนัทั้ง 2 รูป 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ 
 ส าเนาสูติบัตร กรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  
o กรณี เดินทางกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง ตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยท่ีบิดาหรือมารดาจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความ

จ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัท่านใดท่านหน่ึงได ้
o กรณี เดินทางกับบุคคลอ่ืน ทั้งบิดาและมารดาตอ้งแสดงความจ านงในการอนุญาต โดยระบุ ช่ือ และความสัมพนัธ์ของบุคคล

นั้นกบัครอบครัวดว้ยยืน่เร่ืองท าจดหมายยนิยอม ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ 
พร้อมประทบัตรารับรองราชการอยา่งถูกตอ้ง พร้อมแนบส าเนาหนา้พาสปอร์ตหรือส าเนาบตัรประชาชนของบิดาหรือมารดา
หรือผูป้กครอง (กรณีบิดามารดา หยา่ร้าง/เสียชีวติ ตอ้งแนบ ใบหยา่/ใบมรณะ เพื่อเป็นการยนืยนั รวมถึงหนงัสือรับรองบุตร
บุญธรรม) 

 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล 
 ส าเนาทะเบียนสมรสหรือหย่า (ถา้มี) 
 หนังสือรับรองการท างาน 
o พนักงานบริษัท / ข้าราชการหนงัสือรับรองการท างานจากบริษทั หรือสังกดัท่ีท่านท างานอยู ่ฉบับจริง ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน โดย

ระบุ ต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างาน และช่วงเวลาท่ีขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนั้น
จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” 
แทนการใชช่ื้อของแต่ละสถานทูต) 

o เจ้าของกจิการ ส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย,์ หนงัสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 6 เดือน (กรณีธุรกิจส่วนตวั
ไม่ไดจ้ดทะเบียน ใชจ้ดหมายรับรองตนเอง พร้อมแนบรูปถ่ายสถานท่ีท างานอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ) 

o นักเรียน / นักศึกษา หนงัสือรับรองจากสถานศึกษา หรือ ใบรับรองจบการศึกษา ฉบับจริง ภาษาองักฤษเท่าน้ัน 
o เกษียณอายุ ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
o ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึน้ไป แนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางท่องเท่ียวได ้
 รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือนล่าสุด ควรเลือกบญัชีท่ีมีการเขา้ออกสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากวา่ 

6 หลกั (ยอดเงิน 100,000 บาทต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน) **สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนัและฝากประจ าทุกกรณี**  
 กรณอีอกค่าใช้จ่าย ผูท่ี้สามารถออกค่าใชจ่้ายใหก้นัได ้มีดงัต่อไปน้ี 
o มีความเก่ียวขอ้งกนัทางสายเลือด เช่น พ่อแม่ พี่นอ้ง 
o สามีภรรยาท่ีจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย (หากไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส ตอ้งเขียนจดหมายพร้อมแนบเอกสารเพิ่มเติม เช่น 

สูติบตัรบุตร ส าเนาทะเบียนบา้นโดยมีท่ีอยูเ่ดียวกนั) 



            

 

o บริษทั ตอ้งมีจดหมายแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ่้าย โดยระบุช่ือผูเ้ดินทางและเหตุผลท่ีจดัการเดินทางในจดหมายดว้ย 
***หมายเหตุ: ช่ือในเอกสารทั้งหมดควรถูกตอ้ง และตรงกนัตามหนา้พาสปอร์ต 

***เอกสารทุกอย่าง รบกวนแปลเป็นภาษาองักฤษก่อนจัดส่งคืนให้กบัเซลล์ทีดู่แลท่าน*** 
 

ใบกรอกข้อมูลพืน้ฐานในการท าวซ่ีา 
 **กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน** !! 

ต้องกรอกรายละเอยีดให้ครบทุกข้อ เพ่ือความสะดวกในการขอวซ่ีา 
หากท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ทางบริษัทฯไม่สามารถย่ืนวซ่ีาให้ท่านได้ 
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