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ก าหนดการเดินทาง : เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2559 

ITALY – SWISS – FRANCE 
8 Days 5 Nights 

 
 
 

ราคาเร่ิมต้น 

บาท/ท่าน 

69,900.- 

 โปรแกรมสุดค๎ุม เที่ยวยุโรป 3 ประเทศในฝัน 
 อิตาลี เที่ยวจุดไฮไลท์ โรม วาติกัน หอเอนปิซํา เกาะเวนิส 

 นั่งกระเช๎าโรแตร์ ขึ้นยอดเขาทิตลิส 1 ใน 3 ยอดเขาที่สวยที่สุดของสวิสเซอร์แลนด์ 
 เข๎าชมพระราชวังแวร์ซาย มีไกด์ไทยบรรยายด๎านใน 

 ฝรั่งเศส ได๎นอนที่ปารีส 2 คืน มีเวลาช๎อปป้ิงเต็มที่กํอนกลับ 
 อาหารพื้นเมือง สปาเก็ตตี้หมึกด า หอยเอสคาโก๎  

 บินตรงโดยสายการบินไทย พร๎อมสะสมไมล์รอยัลออร์คิดส์พลัสได๎ 50% 
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วันแรก  ทําอากาศยานสุวรรณภูม ิ

22.30 น. คณะพร๎อมกัน ณ ทาํอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผ๎ูโดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมี
เจ๎าหน๎าที่บริษัทฯ คอยต๎อนรับและอํานวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง 

วันที่สอง กรุงเทพฯ – โรม (อิตาลี) – ชมเมือง – โคลอสเซ่ียม  – โรมันฟอรัม – น้ าพุเทรวี่ – บันไดสเปน  
  นครวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – พราโต๎ 

00.20 น. นําทํานเดินทางสูํ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG944  
06.50 น. เดินทางถึง สนามบินลีโอดาร์โน ดาร์วินชี  กรุงโรม ประเทศอิตาล ี นําทํานผํานขั้นตอนการตรวจคนเข๎าเมือง 

และพิธีการทางศุลกากร นําชม กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี ผํานชม อนุสาวรีย์กษัตริย์วิค
เตอร์ เอมานุเอล (Victor Emmanuell Monument) สัญลักษณ์อยํางหนึ่งของกรุงโรม สมัผัสความยิ่งใหญํ 1 ใน 7 
สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ โคลอสเซ่ียม (Colosseum) (ด๎านนอก) จากนั้น นําทํานสูํ โรมันฟอรัม (Roman Forum) 
ศูนย์กลางของชุมชนอันยิ่งใหญํในอดีต นําชม น้ าพุเทรวี ่(Trevi Fountain) ซึ่งมีรูปปั้นของเทพเจ๎าเนปจูนตั้ง
โดดเดํนอยูํกลางน้ําพุ ให๎ทํานเดินเลํนบริเวณ บันไดสเปน (Spanish steps) ถํายรูปและช๎อปปิ้งตามอัธยาศัย 

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

Basilica) มหาวิหารศักดิ์สิทธ์ิที่ใหญํที่สุดในยุโรป เดินผํานลานกว๎างรูปไขํ เปียซซา ซาน พิเอโตร (Piazza San 
Pietro) ชมรูปสลักหินอํอน พิเอต๎า (Pieta)  จากนั้น นําทํานเดินทางสู ํเมืองพราโต๎ (Prato) เมืองในแคว๎นทอส
คานําทางภาคกลางของประเทศอิตาลี ระหวํางเส๎นทางทํานจะได๎เห็นรํองรอยอารยธรรมของชาวอีทรัสกัน ที่
อยูํมาตั้งแตํครั้งกํอนคริสต์กาลจนกระทั่งชาวโรมันเข๎ามาครอบครอง บ๎านเรือนตลอดจนปราสาทเกําแกํตั้งอยูํ
บนเนินเขา ผํานท๎องทุํงเกษตรกรรมและแหลํงผลิตไวน์ช้ันดีของแค๎วนนี้ (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
 น าทํานเดินทางเข๎าสูํที่พัก โรงแรม DATINI HOTEL, PRATO หรือเทียบเทํา 

วันที่สาม พราโต๎  – ปิซํา – หอเอนปิซํา – เวนิส เมสเตร๎ – เกาะเวนิส – จตุรัสซานมาร์โค 

เช๎า  รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 
  นําทํานเดินทางสูํ เมืองปิซ่า ผ่านบริเวณที่ราบระหว่างเชิงเขา Monte Pisano ในแคว้นทัสคานี ระหว่างเส้นทาง

ผ่านเมืองน้อยใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งในอดีตเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวอีทรัสกัน นําชม หอเอนเมืองปิซํา 
(Leaning Tower) ซึ่งองค์การยูเนสโกประกาศให๎เป็นมรดกโลก และเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกด๎วย 
เป็นหอระฆังที่สร๎างด๎วยหินอํอนสีขาว ใช๎เวลาสร๎างนานถึง 177 ปี จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เวนิส เมสเตร้ 
(Venice Mestre) (ฝั่งแผ่นดินใหญ)่ เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองที่ใช้คลองในการคมนาคมมากที่สุด  มี
อาคาร ร้านอาหาร บ้านเมืองแบบดั้งเดิมตั้งริมคลอง เวนิสได้รับฉายาวา่ เมืองแห่งสายน้ า และเมืองแห่งสะพาน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บําย นําทํานเดินทางสูํ ทําเรือตรอนเคตโต๎ เพื่อนั่งเรือสูํ เกาะเวนิส (Venice Island) ชมความสวยงามของ จตุรัสซาน 

มาร์โค (Piazza San Marco) จุดศูนย์กลางของเกาะเวนิส ที่รายล๎อมดว๎ยสถานที่สําคัญหลายแหํง อาทิ มหาวิหาร
ซานมาร์โค (St. Mark’s Basilica) เดิมที่เป็นโบสถ์สํวนตัวของผ๎ูครองเมืองในสมัยนั้น พระราชวังดอจส์ 
(Doge’ s Palace), ลีโอเนํ (Lione) รูปปั้นสิงโตตัวใหญํติดปีกพร๎อมถือหนังสือ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ประจํา
เมืองเวนิส อิสระให๎ทํานเดินชมความโรแมนติกของเกาะแหํงนี้พร๎อมทั้งช๎อปปิ้งสินค๎าที่มีช่ือเสียงมากมาย
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อยํางเชํน เครื่องแก๎วมูราโนํ ซึ่งที่นี่เป็นศูนย์กลางการผลิตมาตั้งแตํศตวรรษที่ 10 พร๎อมทั้งให๎ทํานได๎รํวมชม
สาธิตการเป่าแก๎วที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอีกด๎วย  
ทัวร์เสริม*** ไมํควรพลาดกับประสบการณ์ลํองเรือกอนโดลํา ชมเกาะเวนิส (ทํานที่สนใจ กรุณาติดตํอ

หัวหน๎าทัวร์ มีคําใช๎จํายเพิ่ม) 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ สปาเก็ตต้ีหมึกด า 
 น าทํานเดินทางเข๎าสูํที่พัก โรงแรม SMART HOTEL, VENICE MESTRE หรือเทียบเทํา 

วันที่สี ่  เวนิส เมสเตร๎ – แองเกลเบิร์ก (สวิสเซอร์แลนด)์ – ยอดเขาทิตลิส – ลูเซิร์น   

เช๎า  รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 
 นําทํานเดินทางสูํ เมืองแองเกลเบิร์ก เมืองเล็กๆบนเขาสูง ล๎อมด๎วยเทือกเขาแอลป์ จุดสูงสุดในพรมแดนของ

เมืองเป็นยอดเขาทิตลิส จากนั้น นําทํานนั่งกระเช๎าโรแตร์ที่หมุนได๎ 360 องศา เพื่อขึ้นสูํ ยอดเขาทิตลิส ยอดเขา 
บนเทือกเขาแอลป์มีช่ือเสียง 1 ใน 3 ของสวิสเซอร์แลนด์ ที่ปกคลุมไปด๎วยหิมะตลอดป ี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
บําย น าท่านเดินทางข้ามพรมแดนต่อสู ่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองที่ได้ชื่อว่า เป็นหลังคาแห่งทวีปยุโรป เพราะมี

เทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป ์และยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและ
ไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
น าทํานเดินทางเข๎าสูํที่พัก โรงแรม IBIS HOTEL, LUCERNE หรือเทียบเทํา 

วันที่ห๎า  ลูเซิร์น – ดิจอง (ฝร่ังเศส) – นั่งรถไฟ TGV สูํปารีส  

เช๎า  รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 
  นําทํานเดินทางสูํ ดิจอง (Dijon) เมืองชายแดนระหวํางสวิสเซอร์แลนด์กับฝรั่งเศส อดีตเมอืงหลวงแหํงแคว๎น

เบอร์กันดี ผํานทุํงราบอันกว๎างใหญํแหลํงผลิตมัสตาร์ดช่ือดัง อีกทั้งยังมีช่ือเสียงในการผลิตไวน์ช้ันเลิศอีกด๎วย 
ผํานชมอาคารบ๎านเรือนสมัยเรเนสซองส์ โบสถ์และวิหารเกําแกํในสมัยยุคกลาง ซึ่งมีจุดเดํนคือ การมุงหลังคา
ด๎วยกระเบื้องสีแดงสดจัดเรียงเป็นลวดลายงดงาม 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ หอยเอสคาร์โก ๎
บําย  นําคณะนั่ง รถไฟความเร็วสูง TGV สู ํมหานครปารีส วิ่งด๎วยความเร็ว 300 กม/ชม. จนถึงเดินทางมาถึง สถานี

รถไฟ Gare Du Lyon ในมหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสนํห์อัน
เหลือล๎น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักทํองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งใน
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ําสมัยแหํงหนึ่งของโลกที่ทรงด๎วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา 
บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทําให๎กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สําคัญที่สุดแหํงหนึ่งของโลก  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
น าทํานเดินทางเข๎าสูํที่พัก โรงแรม IBIS LA DEFENSE HOTEL, PARIS  หรือเทียบเทํา 

วันที่หก ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – ลํองเรือบาโตมูซ – จัตุรัสทรอคาเดโร – หอไอเฟล – อิสระช๎อปป้ิง 

เช๎า  รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 
  นําทํานเดินทางสู ํพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) (มีไกด์บรรยายภาษาไทยด๎านใน) พระราชวังที่ได๎

ช่ือวํางดงามและยิ่งใหญํที่สุดในโลกอีกทั้งยังมีสไตล์การตกแตํงที่เป็นเอกลักษณ์หรืออยาํงที่เราเรียกวํา หลุยส์ 
นั้นเอง นําทํานชมความงามของห๎องตําง ๆ อาทิ  ห๎องอพอลโล ห๎องฮอลล์ออฟมิลเลอร์ ห๎องนโปเลียน แตํละ
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ห๎องของพระราชวังล๎วนมีคําด๎วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก๎ โดยชํางฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรคําแกํการยกยํอง
ให๎เป็นพระราชวังที่งดงามล้ําคําที่สุดแหํงหนึง่ของโลก  

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บําย  นําทําน ลํองเรือบาโตมูซ (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแมํน้ําแซนที่ไหลผํานใจกลางกรุงปารีส ชม

ความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตํางๆตลอดสองฝากฝ่ังแมํน้ํา เป็นอีกหนึ่ง
ประสบการณ์ทีน่ําประทับใจ ผําน โบสถ์นอร์ทเธอดาม สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่มีความสวยงามสร๎างขึ้น
เพื่ออุทิศให๎กับพระแมํมารี ลักษณะเดํนของวิหารแหํงนี้คือหอคอยคูํที่อยูํด๎านหน๎าความสูง 69 เมตร และความ
งดงามของปลายแหลมยอดโบสถ์ที่สูงถึง 90 เมตร และรูปปั้นด๎านหน๎าของพระแมํมารี อนัเป็นที่ศรัทธาของ
คริสตศาสนิกชน จากนั้นผํานลานประวัติศาสตร ์จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ที่พระเจ๎าหลุยส์ที่ 
16 และพระนางมารีอองตัวแนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส จากนั้นเข๎าสู ํถนน
ชองป์เอลิเซํ (Champs Elysees)  นําชม ประตูชัย (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แหํงชัยชนะของจักรพรรดิน
โปเลียน จากนั้น นําทํานเดินทางสูํ จตุรัสทรอคาเดโร (Place Du Trocadero) บริเวณที่ดีที่สุดในการชมวิว หอ
ไอเฟล (Eiffel Tower) ประติมากรรมเหล็กสัญลักษณ์ประจํากรุงปารีส ให๎ทํานถํายภาพอันนําประทับใจไว๎เป็น
ที่ระลึก ***อิสระช๎อปปิ้งและเลือกซื้อสินค๎าแบรนด์ดัง อาทิ น้ําหอม เสื้อผ๎า กระเป๋า เครื่องสําอาง ณ ร๎าน 
Duty Free หรือ ห๎างสรรพสินค๎าช่ือดังอาทิ แพรงตองส์ หรือ แกลลาร-ีลาฟาแยตต์*** 

ค่ า  ***อาหารค่ า อิสระตามอัธยาศัย 
น าทํานเดินทางเข๎าสูํที่พัก โรงแรม IBIS LA DEFENSE HOTEL, PARIS  หรือเทียบเทํา 

วันที่เจ็ด   ปารีส – กรุงเทพฯ 

เช๎า  รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 
  นําทํานเดินทางสูํ สนามบินชาร์ลส์ เดอ โกล กรุงปารีส เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัว

เดินทางกลับกรุงเทพฯ (มีเวลาให๎ทํานได๎ทําคืนภาษี Tax Refund กํอนการเช็คอิน) 
13.40 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931 (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 11.15 ช่ัวโมง) 

วันที่แปด เดินทางถึงกรุงเทพฯ 

05.55 น.  เดินทางถึงทําอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

ข๎อควรทราบ :  
 ส าหรับทํานที่ต๎องออกต๋ัวภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ๎าหน๎าที่ฝ่ายขายกํอนท าการออกต๋ัว 

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไมํได๎แจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า 
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อัตราคําบริการ     

ก าหนดการดินทาง 
ผู๎ใหญํ พัก 

ห๎องละ 2-3 ทําน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พักเดี่ยว 

เพิ่มทํานละ 
พักกับ 1 
ผู๎ใหญํ 

พักกับ 2 
ผู๎ใหญํ มีเตียง 

พักกับ 2 ผู๎ใหญํ
ไมํมีเตียง 

27 ธันวาคม 2559-03 มกราคม 2560 85,900.- 85,900.- 84,900.- 83,900.- 13,000.- 

24 – 31 มกราคม 2560 75,900.- 75,900.- 74,900.- 73,900.- 11,500.- 

09 – 16 กุมภาพันธ์ 2560 75,900.- 75,900.- 74,900.- 73,900.- 11,500.- 

14 – 21 มีนาคม 2560 75,900.- 75,900.- 74,900.- 73,900.- 11,500.- 

อัตรานี้รวม  
 คําต๋ัวเครื่องบินไป–กลับ ช้ันประหยัด (เดินทางไปกลับพร๎อมกรุ๏ปเทํานั้น) เส๎นทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 คําภาษีสนามบิน และคําภาษีน้ํามันตามรายการทัวร์  
 คํารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว๎ในรายการ พรอ๎มคนขับรถ (กฎหมายไมํอนุญาตให๎คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน) 
 คําเข๎าชมสถานที่ตํางๆ ตามที่ระบุไว๎ในรายการ 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเทํา (ห๎องละ 2-3 ทําน) พร๎อมอาหารเช๎า  
 คําอาหารตามที่ระบุในรายการ ให๎ทํานได๎ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแตํละประเทศ 
 คําธรรมเนียมวีซําเขา๎ประเทศในกลุํมเชงเก๎น Schengen Visa (ยื่นที่สถานทูตอิตาล)ี 
 คําพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม จํากัดทํานละ 1 ใบ 
 คําน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต๎ท๎องเครื่อง สายการบินอนุญาตทํานละ 1 ใบ น้ําหนักไมํเกิน 30 กก.  
 คําหัวหน๎าทัวร์ คอยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทางจํานวน 1 ทําน 
 คําประกันสุขภาพระหวํางการเดินทาง คุ๎มครองวงเงินทํานละ 1 ล๎านบาท **พิเศษ ให๎ความคุ๎มครองกระเป๋าและไฟล์ทดีเลย์ 

ทุกๆ 8 ช่ัวโมง จําย 4,000 บาท 

อัตรานี้ไมํรวม  
 คําดําเนินการทําหนังสือเดินทาง หรือคําธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข๎า-ออกเมืองสําหรับคนตํางดา๎ว 
 คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิ คําโทรศัพท,์ คําซักรีด, คําเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
 คําอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร๎านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให๎ ยกเว๎นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ 
 คําน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกวําสายการบินกําหนด  
 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และคําภาษีหัก ณ ที่จําย 3% 
 คําทิปพนักงานขับรถ มาตรฐานวันละ 2 ยูโร x 6 วัน = 12 ยูโร     
 คําทิปหัวหน๎าทัวร์ มาตรฐานวันละ 2 ยูโร x 8 วัน = 16 ยูโร     
เง่ือนไขการเดินทาง 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผ๎ูเดินทางต่ํากวํา 30 ทําน โดยจะแจ๎งให๎ผ๎ูเดินทางทราบลํวงหน๎ากํอน

เดินทาง 21 วนั 
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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต๎องแจ๎งลํวงหน๎า สาเหตุอันเนื่องมาจากการ
ลําช๎าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกํอวินาศภัย, การกํอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผ๎ูเดินทางเป็นสําคัญ 

 บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่เกิดขึ้น หากทํานถูกปฏิเสธการเข๎าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สํอไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเข๎าเมือง ฯลฯ และจะไมํคืนเงินคําทัวร์ที่ชําระมาแล๎ว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผํนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นตามจริง
เทํานั้น เชํน คํามัดจําตั๋วเครื่องบิน, คําวีซําในกรณีที่ยื่นวีซําแลว๎ และคําวางมัดจําห๎องพัก ฯลฯ 

การส ารองที่นั่งและช าระเงิน 
 ยืนยันการส ารองที่นั่งกับเจ๎าหน๎าที่ฝ่ายขาย พร๎อมสํงส าเนาหนังสือเดินทาง  

 ชําระเงินมัดจําภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจําถือเป็นการยืนยันการจองของทําน 

o ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ทํานละ 25,000 บาท 

o ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลังกา อินเดีย อินโดนีเซีย ทํานละ 10,000 บาท 

o จีน ไต๎หวัน เวียดนาม พมํา กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ ทํานละ 5,000 บาท 

 คําทัวร์สํวนที่เหลือทั้งหมด ชําระลํวงหน๎า 45 วันกํอนเดินทาง 
 หากทํานไมํชําระเงินคําทัวร์สํวนที่เหลือตามกําหนดวันดังกลําว ทางบริษัทฯ ถือวําทํานยกเลิกการเดินทางโดยไมํมีเงื่อนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจํา 
 หลังจากสํารองที่นั่งเรียบร๎อยแล๎ว เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ๎งไว๎ใน

โปรแกรม เพื่อดําเนินการยื่นขอวีซํา (สําหรับประเทศที่ต๎องทําวีซํา) 
การยกเลิก 

 ยกเลิกกํอนออกเดินทาง 60  วัน  หักเงินคําทัวร์ 50% 

 ยกเลิกกํอนออกเดินทาง 45  วัน  หักเงินคําทัวร์ 75% 

 ยกเลิกกํอนออกเดินทาง 30 - วันเดินทาง  หักเงินคําทัวร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินแล๎ว หากเป็นตั๋วที่สามารถทํา Refund ได๎ ผ๎ูเดินทางต๎องรอเงินคํา Refund 
ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเทํานั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

 หากทํานยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แตํทํานสามารถหาผ๎ูเดินทางมาแทนได๎ โดยสามารถยื่นขอวีซําได๎ทัน
ตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดคําใช๎จํายเพิ่ม คือคําวีซํา และคําเปลี่ยนช่ือตั๋วเครื่องบินเทํานั้น ทั้งนี้ต๎องไมํอยูํใน
เงื่อนไขตั๋วที่ไมํอนุญาตให๎เปลี่ยนช่ือ และไมํอนุญาตให๎คืนบัตรโดยสาร 

 หากทํานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทํานไมํได๎รับการพิจารณาวีซําไมํวําด๎วยเหตุผล
ใด ๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร๎อมกันทั้งหมด ให๎ถือเป็นการ
ยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลําวข๎างต๎น  

 หากทํานยกเลิกการเดินทางด๎วยเหตุผลใดก็ตามภายหลังจากที่บริษัทฯ ได๎ออกตัว๋เครื่องบินแล๎ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเก็บคําใช๎จํายของตั๋วที่เกิดขึ้นจริง   
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ต๋ัวเครื่องบิน 
 ตั๋วเครื่องบินแบบหมูํคณะ ต๎องเดินทางไป-กลับพร๎อมกัน หากต๎องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทํานต๎องชําระคําใช๎จํายที่สาย

การบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๏ปเป็นไปโดยสายการบินกําหนด ทางบริษัทฯ ไมํสามารถเข๎าไปแทรกแซงได๎  
 คําภาษีสนามบิน, คําภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคําประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ๎ง ณ วันที่ออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็นคําใช๎จํายสํวนที่เพิ่ม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว 

โรงแรมและห๎องพัก 
 ห๎องพักในโรงแรมสํวนใหญํเป็นแบบห๎องคูํ (Twin / Double Room) ประเภทห๎องพักขึ้นอยูํกับการวางรูปแบบของแตํละ

โรงแรม กรณีผ๎ูรํวมเดินทางในคณะของทํานจองห๎องประเภทอื่นๆ อาจทําให๎ไมํได๎ห๎องพักตดิกันตามที่ต๎องการ  
 โดยทั่วไป โรงแรมอนุญาตให๎มีผ๎ูเข๎าพักใน 1 ห๎องมากที่สุด คือ 3 คนเทํานั้น 
 โรงแรมสํวนใหญํไมํมีห๎องพักแบบ 3 ทําน (Triple Room) หรือมีจํานวนจํากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห๎องพักคูํ และเพิ่ม

เตียงเสริมให๎ (Extra Bed)  
 หากโรงแรมไมํมีห๎องพักแบบ 3 ทําน (Triple Room) หรือไมํมีเตียงเสริมให๎ ทํานจําเป็นต๎องแยกเป็นพักห๎องเดี่ยว และต๎อง

ชําระคําห๎องพักเดี่ยวเพิ่มด๎วย 
 โรงแรมบางแหํงอาจไมํเปิดใช๎เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากเป็นประเทศที่อยูํในแถบอุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศจะเปิด

ให๎บริการในชํวงฤดูร๎อนเทํานั้น 
 ในกรณีทีม่ีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลตํางๆ เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทําตัวจากราคา

ต๎นทุนที่คิดไว๎ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย๎ายไปพักเมืองใกล๎เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม 
กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง 
 น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระทีโ่หลดลงใต๎ท๎องเครื่อง สายการบินอนุญาตทํานละ 1 ใบ น้ําหนักไมํเกิน 30 กิโลกรัม (สําหรับ

ผ๎ูโดยสารช้ัน Economy Class) หากสัมภาระมีน้ําหนักเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บคําระวางน้ําหนักเพิ่มได๎ 
 กระเป๋าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให๎นําขึ้นเครื่องได๎ ต๎องมีน้ําหนักไมํเกนิ 7 กิโลกรัม และมีความกว๎างxยาวxสูง ไมํเกิน

19 เซนติเมตร (7.5 นิ้ว) x 34 เซนติเมตร (13.5 นิ้ว) x 54.5 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว)   
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต๎องมีบินด๎วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให๎ต่ํากวํามาตรฐานได๎ 

ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับข๎อกําหนดของแตํละสายการบิน ซึ่งผ๎ูเดินทางต๎องเป็นผ๎ูรับผิดชอบคําใช๎จํายเอง 
 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซําในประเทศกลํุมเชงเก๎น  
ผ๎ูที่ประสงค์ย่ืนคําร๎องขอวีซํา ต๎องมายื่นเอกสารด๎วยตนเอง  เนื่องจากต๎องสแกนลายนิ้วมือและถํายภาพดิจิตอล 

 หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกวํา 6 เดือน และมีหน๎าวํางสําหรับติดหน๎าวีซําเป็นอยํางน๎อย 2 หน๎า หากมี 
หนังสือเดินทางเลํมเกํา โปรดแนบมาด๎วยเพื่อประโยชน์ในการอนุมัติวีซําจากสถานทูตฯ 

 รูปถํายสี ขนาด 1.5x2 นิ้ว หรือ 3.5x4.5 ซม. จํานวน 2 รูป พื้นหลังสีขาว หน๎าตรงไมํใสํแวํน ไมํยิ้ม ไมํมีรอยขดูขีด รอยแม๏ก 
เย็บกระดาษ หรือเปื้อนน้ําหมึกปากกา (ถํายไมํเกิน 1 เดือน) เป็นรูปที่ถํายจากร๎านเทํานั้น  

 หลักฐานสํวนตัว – สําเนาทะเบียนบ๎าน, สําเนาบัตรประชาชน, สําเนาทะเบียนสมรส, ใบหยําหรือใบมรณะบัตร (กรณีคูํสมรส
เสียชีวิต), สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ๎าม)ี กรณีเป็นเด็กอายุต่ํากวํา 15 ปีใช๎สําเนาใบสูติบัตร  
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 หลักฐานการทํางาน – หนังสือรับรองจากจากหนํวยงานหรือบริษัท (เป็นภาษาอังกฤษเทํานั้น), กรณีเป็นเจ๎าของธุรกิจ ใบ
ทะเบียนการค๎า และหนังสือรับรองการจดทะเบียน (คัดลอกเป็นเดือนปัจจุบัน), กรณีเป็นนักศึกษาให๎ใช๎หนังสือรับรองจาก
ทางสถาบัน (เป็นภาษาอังกฤษเทํานั้น) 

 หลักฐานการเงิน – STATEMENT ย๎อนหลัง 6 เดือน ที่ปริ้นท์โดยธนาคารพร๎อมประทับตรา แสดงยอดลําสุดกํอนยื่นวีซํา 
ภายใน 15 วัน (ควรมียอดเงินในบัญชีขั้นต่ํา 100,000 บาท), หนังสือรับรองการเงินจากธนาคารพร๎อมระบุช่ือเจ๎าของบัญชี 
(BANK GUARANTEE) สถานทูตไมํรับพิจารณาเงินฝากบัญชีกระแสรายวัน 

 กรณีเจ๎าของบัญชีรับรองคําใช๎จํายให๎บุคคลอื่น ต๎องออกหนังสือรับรองคําใช๎จําย (เป็นภาษาอังกฤษเทํานั้น) และหนังสือ
รับรองการเงินจากธนาคาร (BANK GUARANTEE) พร๎อมระบุช่ือเจ๎าของบัญชี และช่ือผ๎ูถูกรับรองคําใช๎จําย  

 กรณีที่เด็กอายุต่ํากวํา 20 ปีไมํได๎เดินทางพร๎อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง ต๎องทําหนังสือยินยอมให๎เดินทางไป
ตํางประเทศ จากอําเภอหรือเขตที่ทํานอยู ํ

 กรณีเป็นผ๎ูสูงอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไป ต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล (คําใช๎จํายในขอใบรับรองแพทย์ สําหรับผ๎ูสูงอายุ 
ไมํได๎รวมอยูํในคําบริการ) 

หมายเหตุ 
 การบิดเบือนข๎อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจถูกระงับมิให๎เดินทางเข๎าประเทศในกลุํมเชงเก๎นเป็นการถาวร ถึงแม๎ทํานจะถูก

ปฏิเสธวีซํา สถานทูตจะไมํคืนคําธรรมเนียม และหากต๎องการขอยื่นคําร๎องใหมํ ก็ต๎องชําระคําธรรมเนียมใหมํทุกครั้ง  
 หากสถานทูตมีการสุํมเรียกสัมภาษณ์บางทําน ทางบริษัทฯ ใครํขอความรํวมมือในการเชิญทํานไปสัมภาษณ์ตามนัด  หมาย

และโปรดแตํงกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสํงเจ๎าหน๎าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครํขอรบกวนทํานจัดสํงเอกสารดังกลําวเชํนกัน  

 กรณีที่ทํานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได๎วีซําแล๎ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ๎งสถานทูต ยกเลิกวีซําของทําน 
เนื่องจากการขอวีซําในแตํละประเทศจะถูกบันทึกไว๎เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 หากทํานถูกปฏิเสธวีซําจากสถานฑูต ไมํวําด๎วยเหตุผลใดกต็ามซึ่งสถานฑูตได๎พิจารณาแล๎ว ทางบริษัทฯ ถือวําทํานต๎อง
ยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถูกหักเงินตามเงื่อนไขการยกเลิกด๎านบน 

สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่ระบุเท่านั้น 
การปฏิเสธวีซ่า อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
รายละเอียดที่ต๎องการเพ่ือกรอกแบบฟอร์มย่ืนขอวีซําทํองเที่ยวในกลํุมเชงเก๎น (ยุโรป) 

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

 ชื่อ-นามสกุลเดิม กรณีเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิมกํอนแตํงงาน 

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

 สถานภาพ   โสด    แตํงงานจดทะเบียน   แตํงงานไมํจดทะเบียน  หม๎าย   หยํา   อื่นๆ 

กรณีทํานที่แตํงงานแล๎วไมํวําจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมํก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของคูํสาม-ีภรรยา 

 สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล ............................................................................................................................. .................. 
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 วันเกิดของสาม,ี ภรรยา .................................................... สถานที่เกิด สาม,ี ภรรยา ....................................................... 

 ที่อยูํปัจจุบัน (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................. ...................... 

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

 เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................................... เบอร์โทรศัพท์บ๎าน................................................................... 

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

 ที่อยูํที่ท างาน/โรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................. ..... 

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

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

 ชื่อบุคคลที่รํวมเดินทางไปด๎วย ...............................................................................ความสัมพันธ.์...................................... 

 ทํานเคยเดินทางเข๎ายุโรปหรือไมํ    ไมํเคย       เคย ระบุวันที่ .......................................รวม......................วัน 

 

(กรุณาแจ๎งข๎อมูลที่สามารถติดตํอทํานได๎โดยสะดวก   
เนื่องจากทางสถานทูตอาจจะทําการโทรตรวจสอบข๎อมูลโดยตรงกับทําน ส าคัญมาก) 

 


