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 สุดคุ้ม!! เที่ยวเจาะลึกแกรนด์อิตาลี สัมผัสความงดงามของสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่และทรงคุณค่า 
 ชมความยิ่งใหญ่อลังการของโคลอสเซี่ยม และหอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  
 ชมเมืองฟลอเรนซ์ ดินแดนอันน่าหลงไหล ต้นก าเนิดของศิลปะเรเนสซองส์  
 ชมเมืองเวนิส เมืองแห่งสายน้ าและสะพาน ดื่มด่ าบรรยากาศอันงดงามสุดแสนโรแมนติก 
 ชมมหาวิหารดูโอโม่แห่งลาน ที่มีความงดงามและยิ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก 
 ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมส์ชื่อดัง THE MALL OUTLET และ แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล 
 บินตรงโดยสายการบินไทย พร้อมสะสมไมล์รอยัลออคิดส์พลัสได้ 50% 

แกรนด์อิตาลี 7 วัน 4 คืน 
โรม – วาติกัน – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า – เวนิส – มิลาน   

ราคาเร่ิมต้น 

บาท/ท่าน 

51,900.- ก าหนดการเดินทาง : เดือนกันยายน 2559 – มีนาคม 2560 
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วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมี
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดนิทาง 

วันที่สอง กรุงเทพฯ – โรม (อิตาลี) – ชมเมือง – โคลอสเซ่ียม – น้ าพุเทรวี่ – บันไดสเปน – นครวาติกัน –  มหาวิหาร
เซนต์ปีเตอร์ – ฟลอเรนซ์ 

00.20 น. นําท่านเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG944 
 (บริการอาหารและเครืองดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ช่ัวโมง 30 นาที 
06.50 น. เดินทางถึง สนามบินลีโอดาร์โน ดาร์วินชี  กรุงโรม ประเทศอิตาล ี นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง 

และพิธีการทางศุลกากร นําชม กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี ผ่านชม อนุสาวรีย์กษัตริย์วิค
เตอร์ เอมานุเอล (Victor Emmanuell Monument) สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงโรม สัมผัสความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 
สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ โคลอสเซ่ียม (Colosseum) (ด้านนอก) จากนั้น นําชม น้ าพุเทรวี ่(Trevi Fountain) ซึ่งมี
รูปปั้นของเทพเจ้าเนปจูนตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ําพุ ให้ท่านเดินเล่นบรเิวณ บันไดสเปน (Spanish steps) ถ่ายรูป
และช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ นครวาติกัน (Vatican) รัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก นําชม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s 

Basilica) มหาวิหารศักดิ์สิทธ์ิที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป เดินผ่านลานกว้างรูปไข่ เปียซซา ซาน พิเอโตร (Piazza San 
Pietro) ชมรูปสลักหินอ่อน พิเอต้า (Pieta) จากนั้นนําท่านเดินทางสู ่เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) เมืองหลวงของ
แคว้นทัสคานี ต้นกําเนิดของศิลปะแบบเรอเนซองส์ อดีตศูนย์กลางด้านสถาปัตยกรรม วรรณกรรม และ
วัฒนธรรมอันรุ่งโรจน์ ดินแดนที่มีเสน่ห์อันน่าหลงใหลแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวใฝ่ฝันมา
เยือนมากที่สุด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม WALL ART HOTEL, FLORENCE หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า – หอเอนเมืองปิซ่า –THE MALL OUTLET– ฟลอเรนซ์ – วิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร่ 
– จตุรัสเดลลา ซิญญอเรีย – สะพานเวคคิโอ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นําท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า ผ่านบริเวณที่ราบระหว่างเชิงเขา Monte Pisano ในแคว้นทัสคานี ระหว่างเส้นทาง

ผ่านเมืองน้อยใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งในอดีตเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวอีทรัสกัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1
ช่ัวโมง) นําชม หอเอนเมืองปิซ่า (Leaning Tower) ซึ่งองค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลก และเป็น 1 
ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกด้วย เป็นหอระฆังที่สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ใช้เวลาสร้างนานถึง 177 ปี จากนั้น
นําท่านเดินทางสู ่THE MALL OUTLET (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 45 นาท)ี  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บ่าย  นําท่านอิสระช้อปปิ้งที่ THE MALL OUTLET ท่านจะพบกับสินค้า แบรนด์เนมส์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น 

Gucci, Almany, Burbery, Coach เป็นต้น ได้เวลาพอสมควร นําท่านเดินทางกลับสู ่เมืองฟลอเรนซ์ (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 30 นาที) นําท่านชม เขตเมืองเก่าฟลอเรนซ์ ที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น
มรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ.1982 ชมความยิ่งใหญ่ของสัญลักษณ์ประจําเมือง วิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร่ (The 
Basilica di Santa Maria Dell Fiore) วิหารแห่งนี้โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้หินอ่อนหลายสีมาใช้ในการ
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ก่อสร้าง ทั้งสีชมพู สีเขียว และสีขาว ซึ่งนํามาผสมผสานกันได้อย่างงดงาม โดมที่ท่านสามารถมองเห็นได้ไม่
ว่าจะอยู่มุมไหนของเมือง ใกล้กันเป็น จตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ที่สวยงามและมี
เอกลักษณ์โดดเด่นอย่างมาก เนื่องจากเป็นที่ตั้งของรูปปั้นเดวิด ผลงานที่มีช่ือเสียงของไมเคิล แองเจโล่ ถัดมา 
คือ ปาลาซโซ เวคคิโอ (Palazzo Vecchio) ปราสาทเก่าแก่ของเมืองฟลอเรนซ์ มีสัญลักษณ์คือ หอคอย Torre d’ 
Arnolfo ในอดีตใช้เป็นสถานที่แจ้งข่าวสารให้กับชาวเมือง ด้วยการส่งสัญญาณ หากมีไฟไหม,้ น้ําท่วม, ข้าศึก
โจมตี ฯลฯ ถือเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์สําคัญของฟลอเรนซ์ ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะทีใ่หญ่ที่มีช่ือเสียง
ที่สุดของฟลอเรนซ์ จากนั้นนําท่านชมวิวริมฝ่ังแม่น้ําอาร์โน ชม สะพานเวคคิโอ (Ponte Vecchio) สะพาน
เก่าแก่ที่สุดของเมือง เป็นสะพานเดียวของฟลอเรนซ์ที่รอดพ้นการทําลายจากช่วงสงครามโลกมาได้ ปัจจุบัน
กลายเป็นจุดชมวิว แหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สําคัญของเมือง 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม WALL ART HOTEL, FLORENCE หรือเทียบเท่า 

วันที่สี ่ ฟลอเรนซ์ – เวนิส เมสเตร ้– ท่าเรือตรอนเคตโต้ –  จตุรัสซานมาร์โค 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เวนิส เมสเตร้ (Venice Mestre) (ฝั่งแผ่นดินใหญ)่ เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองที่ใช้

คลองในการคมนาคมมากที่สุด มีอาคาร ร้านอาหาร บ้านเมืองแบบดั้งเดิมตั้งริมคลอง เวนิสได้รับฉายาว่า เมือง
แห่งสายน้ า และเมืองแห่งสะพาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ เพื่อนั่งเรือสู่ เกาะเวนิส (Venice Island) ชมความสวยงามของ จตุรัสซาน  
 มาร์โค (Piazza San Marco) จุดศูนย์กลางของเกาะเวนิส ที่รายล้อมด้วยสถานที่สําคัญหลายแห่ง อาทิ มหาวิหาร 
 ซานมาร์โค (St. Mark’s Basilica) เดิมที่เป็นโบสถ์ส่วนตัวของผู้ครองเมืองในสมัยนั้น พระราชวังดอจส์ 

(Doge’ s Palace), ลีโอเน่ (Lione) รูปปั้นสิงโตตัวใหญ่ติดปีกพร้อมถือหนังสือ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ประจํา
เมืองเวนิส อิสระให้ท่านเดินชมความโรแมนติกของเกาะแหง่นี ้

 ทัวร์เสริม*** ไม่ควรพลาดกับประสบการณ์ล่องเรือกอนโดล่า ชมเกาะเวนิส (ท่านที่สนใจ กรุณาติดต่อ
หัวหน้าทัวร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) 

 ได้เวลาพอสมควร นําท่านล่องเรือสู่ฝ่ังแผ่นดินใหญ ่ 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ELITE HOTEL, VENICE MESTRE หรือเทียบเท่า  

วันที่ห้า  เวนิส –  มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลาน – แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ กรุงมิลาน (Milan) เมืองใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรุงโรม ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ
ประเทศอิตาลี มิลานได้ชื่อว่าเป็นหลวงแห่งแฟชั่นช้ันนําของโลกอีกเมืองหนึ่ง เช่นเดียวกับปารีส และนิวยอร์ค 
อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 นาท)ี นํา
ท่านสู่จุดศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธ์ิของเมืองมิลาน ชม มหาวิหารดูโอโม่ (Milan Duomo) มหาวิหารนี้สร้างด้วย
สถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่ถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก เริ่มสร้างในปี 1386 แต่กว่าจะเสร็จ
ต้องใช้เวลากว่า 400 ปี ด้านนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมที่ทําจากหินอ่อนจํานวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหิน
อ่อนจากสมัยตา่งๆ กว่า 2,245 ช้ิน ยอดที่สูงที่สุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่  

เที่ยง ***อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย 
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บ่าย เชิญท่านอิสระกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังของโลก อาทิเช่น LV, PRADA, GUCCI, TOD’S ณ 
แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galerie Victor Emmanuel) (ร้าน Prada ร้านแรกของโลก) ท่านสามารถ
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจากด้านในซึ่งเป็นอาคารกระจกที่เก่าแก่และสวยงาม 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม LEONARDO DA VINCI HOTEL, MILAN หรือเทียบเท่า 

วันที่หก   มิลาน – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ สนามบินมิลาโน มัลเพนซา กรุงมิลาน เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ

สัมภาระเตรียมตัวเดินทางกรุงเทพฯ (มีเวลาให้ท่านได้ทําคืนภาษี Tax Refund ก่อนการเช็คอิน) 
14.05 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG941 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.50 ช่ัวโมง) 

วันที่เจ็ด  เดินทางถึงกรุงเทพฯ 

05.55 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

ข้อควรทราบ :  
 ส าหรับท่านที่ต้องออกต๋ัวภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกต๋ัว 

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
อัตราค่าบริการ     

ก าหนดการดินทาง 
ผู้ใหญ่ พัก 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เด็ก อาย ุ2-12 ปี 
พักเดี่ยว 

เพิ่มท่านละ 
พักกับ 1 
ผู้ใหญ่ 

พักกับ 2 
ผู้ใหญ่ มีเตียง 

พักกับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียง 

24 – 30 พฤศจิกายน 2559 51,900.- 51,900.- 50,900.- 49,900.- 8,500.- 

01 – 07 ธันวาคม 2559 58,900.- 58,900.- 57,900.- 56,900.- 9,000.- 

29 ธันวาคม 2559 – 04 มกราคม 2560 67,900.- 67,900.- 66,900.- 65,900.- 11,000.- 

26 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2560  58,900.- 58,900.- 57,900.- 56,900.- 9,000.- 

09 – 15 กุมภาพันธ์ 2560 58,900.- 58,900.- 57,900.- 56,900.- 9,000.- 

16 – 22 มีนาคม 2560 58,900.- 58,900.- 57,900.- 56,900.- 9,000.- 

อัตรานี้รวม  
 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป–กลับ ช้ันประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ํามันตามรายการทัวร ์ 
 ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน) 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า  
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น Schengen Visa (ยื่นที่สถานทูตอิตาล)ี 
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 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 30 กก.  
 ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทางจํานวน 1 ท่าน 
 ค่าประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท **พิเศษ ให้ความคุ้มครองกระเป๋าและไฟล์ทดีเลย์ 

ทุกๆ 8 ช่ัวโมง จ่าย 4,000 บาท 

อัตรานี้ไม่รวม  
 ค่าดําเนินการทําหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสําหรับคนต่างด้าว 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกําหนด  
 ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 
 ค่าทิปพนักงานขับรถ มาตรฐานวันละ 2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร   
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ มาตรฐานวันละ 2 ยูโร x 7 วัน = 14 ยูโร   
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
เง่ือนไขการเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผู้เดินทางต่ํากว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
เดินทาง 21 วัน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชําระมาแล้ว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่าในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจําห้องพัก ฯลฯ 

การส ารองที่นั่งและช าระเงิน 
 ยืนยันการส ารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง  
 ชําระเงินมัดจําภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจําถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน 

o ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลยี นิวซีแลนด์ ท่านละ 25,000 บาท 
o ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลังกา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
o จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชําระล่วงหน้า 45 วันก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ชําระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกําหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจํา 
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 หลังจากสํารองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ใน
โปรแกรม เพื่อดําเนินการยื่นขอวีซ่า (สําหรับประเทศที่ต้องทําวีซ่า) 

การยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน  หักเงินค่าทัวร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน  หักเงินค่าทัวร์ 75% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - วันเดินทาง  หักเงินค่าทัวร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หากเป็นตั๋วที่สามารถทํา Refund ได้ ผู้เดินทางต้องรอเงินค่า Refund 
ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทัน
ตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนช่ือตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ใน
เงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนช่ือ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผล
ใด ๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการ
ยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น  

 หากท่านยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุผลใดก็ตามภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเก็บค่าใช้จ่ายของตั๋วที่เกิดขึ้นจริง   

ต๋ัวเครื่องบิน 
 ตั๋วเครื่องบินประเภทโปรโมช่ัน หลังจากออกตั๋วแล้ว ต้องเดินทางตามวันที่ระบุในตั๋วเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใดๆได้

ทั้งสิ้น และไมส่ามารถคืนตั๋วได้  
 การจัดที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปโดยสายการบินกําหนด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภา ยหลัง ถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่ม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว 

โรงแรมและห้องพัก 
 ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทําให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ  
 โดยทั่วไป โรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจํานวนจํากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และเพิ่ม

เตียงเสริมให้ (Extra Bed)  
 หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจําเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดี่ยว และต้อง

ชําระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย 
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใช้เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากเป็นประเทศที่อยู่ในแถบอุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอ ากาศจะเปิด

ให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคา

ต้นทุนที่คิดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม 
 
 



 

 7   

กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง 
 น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม (สําหรับ

ผู้โดยสารช้ัน Economy Class) หากสัมภาระมีน้ําหนักเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน้ําหนักเพิ่มได้ 
 กระเป๋าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นําขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้างxยาวxสูง ไม่เกิน

19 เซนติเมตร (7.5 นิ้ว) x 34 เซนติเมตร (13.5 นิ้ว) x 54.5 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว)   
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหน ดให้ต่ํากว่ามาตรฐานได้ 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 
 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าในประเทศกลุ่มเชงเก้น  
ผู้ที่ประสงค์ย่ืนคําร้องขอวีซ่า ต้องมายื่นเอกสารด้วยตนเอง  เนื่องจากต้องสแกนลายนิ้วมือและถ่ายภาพดิจิตอล 

 หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างสําหรับติดหน้าวีซ่าเป็นอย่างน้อย 2 หน้า หากมี 
หนังสือเดินทางเล่มเก่า โปรดแนบมาด้วยเพื่อประโยชน์ในการอนุมัติวีซ่าจากสถานทูตฯ 

 รูปถ่ายสี ขนาด 1.5x2 นิ้ว หรือ 3.5x4.5 ซม. จํานวน 2 รปู พื้นหลังสีขาว หน้าตรงไม่ใส่แว่น ไม่ยิ้ม ไม่มีรอยขูดขีด รอยแม๊ก 
เย็บกระดาษ หรือเปื้อนน้ําหมึกปากกา (ถ่ายไม่เกิน 1 เดือน) เป็นรูปที่ถ่ายจากร้านเท่านั้น  

 หลักฐานส่วนตัว – สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาบัตรประชาชน, สําเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่าหรือใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรส
เสียชีวิต), สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้าม)ี กรณีเป็นเด็กอายุต่ํากว่า 15 ปีใช้สําเนาใบสูติบัตร  

 หลักฐานการทํางาน – หนังสือรับรองจากจากหน่วยงานหรือบริษัท (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น), กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ ใบ
ทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียน (คัดลอกเป็นเดอืนปัจจุบัน), กรณีเป็นนักศึกษาให้ใช้หนังสือรับรองจาก
ทางสถาบัน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

 หลักฐานการเงิน – STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ที่ปริ้นท์โดยธนาคารพร้อมประทับตรา แสดงยอดล่าสุดก่อนยื่นวีซ่า 
ภายใน 15 วัน (ควรมียอดเงินในบัญชีขั้นต่ํา 100,000 บาท), หนังสือรับรองการเงินจากธนาคารพร้อมระบุช่ือเจ้าของบัญชี 
(BANK GUARANTEE) สถานทูตไม่รับพิจารณาเงินฝากบัญชีกระแสรายวัน 

 กรณีเจ้าของบัญชีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลอื่น ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และหนังสือ
รับรองการเงินจากธนาคาร (BANK GUARANTEE) พร้อมระบุช่ือเจ้าของบัญชี และช่ือผู้ถูกรับรองค่าใช้จ่าย  

 กรณีที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง ต้องทําหนังสือยินยอมให้เดินทางไป
ต่างประเทศ จากอําเภอหรือเขตที่ท่านอยู ่

 กรณีเป็นผู้สูงอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล (ค่าใช้จ่ายในขอใบรับรองแพทย์ สําหรับผู้สูงอายุ 
ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ) 

หมายเหตุ 
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร ถึงแม้ท่านจะถูก

ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียม และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด  หมาย

และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  
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 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามซึ่งสถานฑูตได้พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านต้อง
ยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถูกหักเงินตามเงื่อนไขการยกเลิกด้านบน 

สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเทีย่วยังประเทศที่ระบุเท่านั้น 
การปฏิเสธวีซ่า อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
รายละเอียดที่ต้องการเพ่ือกรอกแบบฟอร์มย่ืนขอวีซ่าท่องเที่ยวในกลุ่มเชงเก้น (ยุโรป) 

 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)............................................................................................................................. ......................... 

 ชื่อ-นามสกุลเดิม กรณีเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิมก่อนแต่งงาน 

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

 สถานภาพ  O โสด   O แต่งงานจดทะเบียน  O แต่งงานไม่จดทะเบียน  O หม้าย  O หย่า  O อื่นๆ 

กรณีท่านที่แต่งงานแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สาม-ีภรรยา 

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

 วันเกิดของสาม,ี ภรรยา .................................................... สถานที่เกิด สาม,ี ภรรยา ....................................................... 

 ที่อยู่ปัจจุบัน (ภาษาอังกฤษ).................................................................................... ............................................................... 

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

 เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................................... เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................................... 

 ชื่อที่ท างาน/โรงเรียน (ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................................... 

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

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

 เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน/โรงเรียน......................................................... ต าแหน่ง (ภาษาอังกฤษ).......................................... 

 ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย ...............................................................................ความสัมพันธ.์...................................... 

 ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปหรือไม่   O ไม่เคย      O เคย ระบุวันที่ .......................................รวม......................วัน 

(กรุณาแจ้งข้อมูลที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก   
เนื่องจากทางสถานทูตอาจจะทําการโทรตรวจสอบข้อมูลโดยตรงกับท่าน ส าคัญมาก) 

 


