
 

 

 BEAUTIFUL ROMANCE  

ออสเตรยี เยอรมน ีสวสิ อติาล ี

10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 บนิตรงสูก่รงุเวยีนนา ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn Palace) ที�วจิติรตระการตา 

 เต็มอิ�มกับธรรมชาตทิี�สดุแสนงดงามของฮลัสตทั (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกอายกุวา่ 4,500 ปี  

 เขา้ชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein Castle)  

ตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิรา 

 เดนิเลน่บรเิวณจตัรุสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ที�เวนสิ 

 ถา่ยรปูกับหอเอนปิซา่ (Leaning Tower of Pisa) สญัลักษณ์แหง่เมอืงปิซา่ 1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรยข์อง

โลกยคุกลาง 

 ตื�นตากับมหาวหิารที�ใหญท่ี�สดุในโลกมหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica) 

    พชิติยอดเขาจงุเฟรา (Jungfrau) สถานรีถไฟที�สงูที�สดุในยโุรป 

    เมนพูเิศษ, ขาหมเูยอรมนั และสปารเ์ก็ตตี�หมกึดาํ 

 
 

         กาํหนดการเดนิทาง        
                                                                      
วนัที�  4-13, 11-20, 18-27 ต.ค. 61 75,900.- 

ราคาเร ิ�มตน้ 63,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ั�วเครื�องบนิ 

 



 

 

วนัที�  15-24 พ.ย., 22 พ.ย.-1 ธ.ค. 61 63,900.- 

วนัที�  6-15 ธ.ค. 61 63,900.- 

วนัที�  23 ธ.ค. 61-1 ธ.ค. 62 (ปีใหม)่ 79,900.- 

  

 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
คํ�า 

โรงแรมที�พกั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2. กรงุเทพฯ – เวยีนนา – พระราชวังเชนิบรนุน ์– ซาลสบ์วรก์ ✈ O O 
HOLIDAY INN 
SALZBURG CITY 

3. ซาลสบ์วรก์ – ฮลัสตัท – ฟสุเซน่ O O O EURO PARK 

4. ฟสุเซน่ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– ลเูซริน์ O O X GRAND EUROPE 

5. ลเูซริน์ – ยอดเขาจงุฟราวด ์– มลิาน O O X 
KLIMA MILANO 
FIERE 

6. มลิาน – เวนสิ – เมสเตร ้ O O O RUSSOTT 

7. เมสเตร ้– ฟลอเรนซ ์– ปิซา่ – หอเอนปิซา่ O O O GALILEI 

8. ปิซา่ – โรม – วาตกินั O O O MIDAS 

9. โรม – กรงุเทพฯ O ✈ ✈  

10. กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที� 1: กรงุเทพฯ  

22.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย ประต ู

4 แถว H พบเจา้หนา้ที�คอยอํานวยความสะดวก 

วนัที� 2: กรงุเทพฯ – เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์– ซาลสบ์วรก์ 

01.20 น.
  

ออกเดนิทางสูก่รงุเวยีนนา โดยเที�ยวบนิที� TG 936 

***คณะเดนิทางต ั�งแตว่นัที� 8 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 01.30 น. และถงึกรงุ

เวยีนนา เวลา 07.00 น.***  

07.15 น.
  

ถงึสนามบนิเวทชาท กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี (เวลาทอ้งถิ�นชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชั�วโมง และ

จะเปลี�ยนเป็น 6 ชั�วโมงในวันที� 28 ตลุาคม 2561) ผา่นขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืง  จากนั�นนําเขา้ชม

ความงดงามของพระราชวงัเชินบรุนน ์(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮัปสเบริ์ก ซึ�งมี

ประวัตกิารสรา้งมาตั �งแต่กลางครสิต์ศตวรรษที� 16 และต่อมาพระนางมาเรยี เทเรซ่า ใหส้รา้งขึ�นใหม่



 

 

อยา่งสง่างามดว้ยจํานวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งในระหวา่งปีค.ศ.1744-1749 เพื�อใชเ้ป็นพระราชวังฤดูรอ้น 

ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรงและพลับพลาที�ประทับ ซึ�งไดร้ับการตกแต่งอย่างวจิติรบรรจง ซึ�ง

สวยงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝรั�งเศส 

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 เดนิทางสู่เมอืงซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรยี เมอืงอันเป็นบา้นเกดิของนักดนตรเีอก 

“วูล์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท” ที�มีชื�อเสียงกอ้งโลก นําเที�ยวชมความงามของเมืองซาลส์บวร์กที�มี

ความหมายวา่ “ปราสาทเกลอื” เขตเมอืงเกา่ศลิปะบารอคที�ตั �งอยูบ่นฝั�งแมนํ่�าซลัซาค เมอืงซาลสบ์วรก์

เคยเป็นที�ประทับถาวรของอารค์บชิอป และ เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาครสิตน์กิายคาทอลกิที�สําคัญยิ�ง

ของบรรดาประเทศที�ใชภ้าษาเยอรมนั ชมสวนดอกไมม้ริาเบล(Mirabell Garden) ซึ�งเป็นฉากหนึ�ง

ในการถา่ยทําภาพยนตรเ์รื�อง “มนตร์กัเพลงสวรรค”์ (The Sound of Music) ที�โดง่ดังไปทั�วโลก 

คํ�า      รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

ที�พกั      เดนิทางเขา้สูท่ี�พกั HOLIDAY INN SALZBURG CITY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 3: ซาลสบ์วรก์ – ฮลัสตทั – ฟสุเซน่ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางสูฮ่ลัสตทั (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย ที�มอีายกุว่า 4,500 ปี เมอืงที�ตั �งอยูร่มิ

ทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมอืงที�โรแมน

ตกิที�สดุใน Salzkammergut เขตที�อยูบ่นอัพเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยี

ใหฉ้ายาเมืองนี�ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื�นที�มรดกโลกของ UNESCO Cultural-

Historical Heritage เพยีงเดนิเที�ยวชมเมอืงเสมอืนหนึ�งท่านอยู่ในภวังคแ์ห่งความฝัน อสิระใหท้่าน

เดนิชมหมูบ่า้นมรดกโลกอยา่งเต็มอิ�ม 

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง 

บา่ย จากนั�นเดนิทางสูเ่มอืงฟุสเซน่ (Fussen) เป็นเมอืงเกา่มาตั �งแตค่รั �งจักรวรรดโิรมนั เป็นที�ตั �งปราสาท

ของกษัตรยิบ์าวาเรยี ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญท่ี�มคีวามงดงามทางดา้นทศันยีภาพ เป็นเมอืง

สดุทา้ยบนถนนสายโรแมนตกิที�เคยมคีวามรุง่เรอืงในอดตีตั �งแตย่คุโรมนั และไดใ้ชเ้มอืงนี�เป็นจดุแวะพัก

ขนถา่ยสนิคา้ และซื�อขายเกลอืมาแตโ่บราณ 

คํ�า       รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ที�พกั      เดนิทางเขา้สูท่ี�พกั EURO PARK หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 4: ฟสุเซน่ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– ลเูซริน์ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่ านเดินทางขึ�นปราสาท เพื�อ เข้าชมความสวยงามของปราสาทนอย ชวานสไตน ์

(Neuschwanstein Castle) นําชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิราในดสินียแ์ลนด ์ซึ�งปราสาท

นอยชวานสไตน ์ตั �งตระหงา่นอยูบ่นยอดเขาดจุปราสาทในเทพนยิาย ซึ�งเป็นปราสาทของพระเจา้ลดุวคิที� 

2 หรอื เจา้ชายหงสข์าว  ชมความวจิติรพสิดารของหอ้งต่างๆ ที�ไดร้ับการตกแต่งอย่างงดงามดว้ยการ

ออกแบบของรชิารด์ วา้กเนอร ์ ซึ�งเป็นนักประพันธเ์พลงที�ทรงโปรดปรานยิ�ง 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง (ขาหมเูยอรมนั) 



 

 

บา่ย นําทา่นขา้มพรหมแดน สวติเซอรแ์ลนด ์– เยอรมน ีสูเ่มอืงลเูซริน์ (Lucerne) เมอืงทอ่งเที�ยวยอดนยิม

อนัดับหนึ�งของสวติเซอรแ์ลนด ์ที�ถกูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา จากนั�นพาทา่นชมสงิโตหนิ

แกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ที�แกะสลกับนผาหนิธรรมชาต ิเพื�อเป็นอนุสรณ์รําลกึถงึการสละ

ชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวสิที�เกดิจากการปฏวิตัใินฝรั�งเศสเมื�อปี ค.ศ.1792    ชมสะพานไมช้า

เปล (Chapel Bridge) ซึ�งมคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผา่นแมน่ํ �ารอยส ์(Reuss River) อนั

งดงามซึ�งเป็นเหมอืนสญัลักษณ์ของเมอืงลเูซริน์ เป็นสะพานไมท้ี�มหีลังคาที�เกา่แกท่ี�สดุในยโุรป สรา้ง

ขึ�นเมื�อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลมุสะพานมภีาพวาดประวตัศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน  

จากนั�นใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซื�อสนิคา้ของสวสิ เชน่ ชอ็คโกแลต, เครื�องหนัง, มดีพับ, นาฬกิายี�หอ้ดัง 

อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

คํ�า      อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศัย 
 

ที�พกั       เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก  GRAND EUROPE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 5: ลเูซริน์ – ยอดเขาจงุฟราวด ์– มลิาน 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู ่เมอืงกรนิเดอวาลด ์(Grindelwald) เมอืงตากอากาศที�สวยงามและยงัเป็นที�ตั �งสถานี

รถไฟขึ�นสู ่ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื�อปี คศ.2001 องคก์ารยเูนสโกประกาศใหย้อดเขาจุง

เฟรา เป็นพื�นที�มรดกโลกทางธรรมชาตแิห่งแรกของยโุรป นําคณะนั�งรถไฟท่องเที�ยวธรรมชาต ิขึ�นพชิติ

ยอดเขาจงุเฟราที�มคีวามสงูกวา่ระดับนํ�าทะเลถงึ 11,333 ฟตุหรอื 3,454 เมตร ระหวา่งเสน้ทางขึ�นสูย่อด

เขาท่านจะไดผ้่านชมธารนํ�าแข็งที�มขีนาดใหญ่จนถงึ สถานรีถไฟจุงเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) 

สถานรีถไฟที�อยูสู่งที�สดุในยุโรป (Top of Europe) เขา้ชมถํ �านํ �าแข็ง (Ice Palace) ที�แกะสลัก

ใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารนํ�าแข็งลกึถงึ 30 เมตร พาทา่นชมววิที�ลานสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จดุชมววิ

ที�สูงที�สุดในยุโรป  ที�ระดับความสูงถงึ 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลที�ถงึชายแดนสวสิ 

สมัผัสกบัภาพของธารนํ�าแข็ง Aletsch Glacier ที�ยาวที�สดุในเทอืกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 ก.ม.และหนา

ถงึ 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อสิระใหท้่านไดส้นุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหมิะบนยอดเขาและ

เพลดิเพลนิกับกจิกรรมบนยอดเขาและที�ไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการด์โดยที�ทําการไปรษณียท์ี�สูง

ที�สดุในยโุรป 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพื�นเมอืง 

บา่ย นําคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยไมซํ่�าเสน้ทางเดมิ ใหท้า่นไดช้มววิทวิทศันท์ี�สวยงามและแตกตา่ง

กนัจนถงึ สถานรีถไฟเมอืงลาวทเ์ทอบรนุเนนิ(Lauterbrunnen) หลังจากนั�นนําทา่นเดนิทางสูต่วั

เมอืงมลิาน (Milan)  เมอืงที�เรยีกไดว้า่ เป็นเมอืงหลวงแหง่แฟชั�นของโลก 

คํ�า        อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศัย 

ที�พกั       เดนิทางเขา้สูท่ี�พกั KLIMA MILANO FIERE หรอืเทยีบเทา่   
  

วนัที� 6: มลิาน – เวนสิ – เมสเตร ้

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่เมอืงเวนสิ (Venice Mestre) ฝั� งแผ่นดนิใหญ่ เมอืงหลวงของแควน้เวเนโต เว



 

 

นสิถูกสรา้งขึ�นจากการเชื�อมเกาะเล็ก ๆ จํานวนมากเขา้ดว้ยกันในบรเิวณทะเลสาบเวนเิทยี ซึ�งเป็นส่วน

หนึ�งของทะเลอาเดรยีตรกิ เป็นเมอืงทา่โบราณ และเป็นเมอืงที�ใชค้ลองในการคมนาคม มากที�สดุ  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคา อาหารจนี 

บา่ย นําท่านเดนิทาง สู่ท่าเรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto) นําท่านล่องเรอืผ่านชมบา้นเรอืนของ

ชาวเวนสิ สูเ่กาะเวนสิ หรอื เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมอืงที�ไมเ่หมอืนใคร 

โดยใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน          มสีมญานามว่าเป็น "ราชนิีแห่งทะเลเอเดรยีตกิ" มเีกาะ

นอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมสีะพานเชื�อมถงึกันกวา่ 400 แหง่ ขึ�นฝั�งที�บรเิวณซานมารโ์ค ศูนยก์ลาง

ของเกาะเวนสิ จากนั�นนําท่านเดนิชมความงามของเกาะเวนสิ ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of 

Sighs) ที�มเีรื�องราวน่าสนใจในอดตี เมื�อนักโทษที�เดนิออกจากหอ้งพพิากษาไปสูค่กุจะไดม้โีอกาสเห็น

แสงสวา่งและโลกภายนอกเป็นครั �งสดุทา้ยระหว่างเดนิผ่านชอ่งหนา้ต่างที�สะพานนี�  ซ ึ�งเชื�อมต่อกับวงั

ดอดจ ์(Doge’s Palace) อันเป็นสถานที�พํานักของเจา้ผูค้รองนครเวนสิในอดตี        ซึ�งนักโทษชื�อ

ดังที�เคยเดนิผ่านสะพานนี�มาเเลว้คือ คาสโนว่านั�นเอง นําท่านถ่ายรูปบรเิวณจตัุรสัซานมารโ์ค 

(St.Mark’s Square) ที�นโปเลียนเคยกล่าวไวว้่า “เป็นหอ้งนั�งเล่นที�สวยที�สุดในยุโรป” จัตุรัสถูก

ลอ้มรอบดว้ยอาเขตอนังดงาม รวมทั �งโบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ที�มโีดมใหญ่ 5 โดม 

ตามแบบศลิปะไบแซนไทน์ จากนั�นอสิระใหท้่านไดม้เีวลาเที�ยวชมเกาะอันแสนโรแมนตกิ เชน่ เพื�อชม

มนตเ์สน่หแ์หง่นครเวนสิ, เขา้ชมโบสถซ์านมารโ์ค, ชอ๊ปปิ�งสนิคา้ของที�ระลกึ อาทเิชน่ เครื�องแกว้มรูาโน่

,หนา้กากเวนสิ หรอืนั�งจบิกาแฟในรา้น Café Florian ที�เปิดใหบ้รกิารมาตั �งแต่ปี ค.ศ.1720 สมควรแก่

เวลานําทา่นเดนิทางกลับสูฝั่�งแผน่ดนิใหญ ่Venice Mestre 

คํ�า       รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง (สปารเ์ก็ตตี�หมกึดาํ) 

ที�พกั        เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก RUSSOTT หรอืเทยีบเทา่    
 

วนัที� 7: เมสเตร ้– ฟลอเรนซ ์– ปิซา่ – หอเอนปิซา่ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางตอ่สูแ่ควน้ทสัคาน ี(Tuscany) โดยเมอืงหลวงของแควน้ คอื   ฟลอเรนซ ์(Florence) 

ที�ไดร้ับขนานนามว่าเป็นเมอืงศูนยก์ลางแห่งศลิปะในยุคเรอเนสซองส ์ซึ�งลว้นแลว้แต่มโีบราณสถาน

สําคัญ และมทีวิทัศน์ตามธรรมชาตทิี�สวยงาม จนไดร้ับการแต่งตั �งใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโก ้

เมื�อ ปี ค.ศ.1982 ทําใหท้ัสคานมีชี ื�อเสยีงในฐานะดนิแดนทอ่งเที�ยวยอดนยิมระดับโลก นักทอ่งเที�ยวทั�ว

โลก ชมความยิ�งใหญ่ และอลังการของมหาวหิารซานตา มาเรยี เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell 

Fiore) วหิารของเมอืงฟลอเรนซ ์ที�ใหญเ่ป็นอนัดบั 4 ของทวปียโุรป ซึ�งโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมที�ใช ้

หนิออ่นหลายสตีกแต่งผสมผสานกันไดอ้ยา่งงดงาม นําชมจตัรุสัเดลลาซญิญอเรยี (Piazza Della 

Signoria) ซึ�งรายลอ้มไปดว้ยรปูปั�น อาท ิเชน่ รูปปั�นเทพเจา้เนปจูน (Fountain of Neptune),วรีบรุุษ

เปอรซ์อิสุถอืหัวเมดซูา่ (Perseus with the Head of Medusa), รปูปั�นเดวดิ ผลงานที�มชี ื�อเสยีงของ ไม

เคลิ แองเจโล่ จากนั�นนําท่าน มารมิฝั�งแม่นํ�าอารโ์น จะพบกับสะพานเวคคโิอ (Vecchio) สะพาน

เกา่แกท่ี�มมีรีา้นขายทอง และอญัมณีอยูท่ั �งสองขา้ง 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงปิซา่ (Pisa) เมอืงแหง่ศลิปะที�สําคญัของอติาล ี เป็นเมอืงเล็กๆอยูท่างตะวันตก



 

 

ของ Florence ดา้นตะวันตกของเมอืงตดิกบัทะเลเมดเิตอร ์ เรเนยีน แมว้า่จะเป็นเมอืงเล็กๆ แต ่Pisa ก็

เป็นเมอืงที�มชี ื�อเสยีงและเป็นที�รูจ้ักของ นําทา่นเขา้สูบ่รเิวณจตัรุสักมัโป เดย ์มรีาโกล ี(Compo Dei 

Miracoli) ที�ประกอบดว้ยกลุม่อาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์ โดยเริ�มจากหอพธิเีจมินํ �ามนต ์

(Baptistry of St. John) ที�ใหญท่ี�สดุในอติาล,ี มหาวหิารดโูอโม (Duomo) ที�งดงามและหอเอน

แหง่เมอืงปิซา่อนัเลื�อง ชมหอเอนปิซา่ (Leaning Tower of Pisa) สญัลกัษณ์แหง่เมอืงปิซา่ 1 ใน 

7 สิ�งมหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง เริ�มสรา้งเมื�อปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แตร่ะหวา่งการ

กอ่สรา้งตอ้งหยดุชะงักลงไปเมื�อสรา้งไปไดถ้งึชั �น 3 ก็เกดิการยบุตวัของฐานขึ�นมา และตอ่มาก็มกีาร

สรา้งหอตอ่เตมิขึ�นอกีจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้งทั �งหมดถงึ 177 ปี โดยที�หอเอนปิซา่นี� กาลเิลโอ  

บดิาแหง่วทิยาศาสตร ์ ซึ�งเป็นชาวอติาเลี�ยนไดใ้ชเ้ป็นสถานที�ทดลองทฤษฎแีรงโนม้ถว่งของโลกที�วา่ 

สิ�งของสองชิ�น นํ�าหนักไมเ่ทา่กนั ถา้ปลอ่ยสิ�งของทั �งสองชิ�นจากที�สงูพรอ้มกนั ก็จะตกถงึพื�นพรอ้มกนั 

จากนั�นใหท้า่นอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้ที�ระลกึราคาถกู ที�มรีา้นคา้เรยีงรายอยูม่ากมาย 

คํ�า        รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง 

ที�พกั       เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก GALILEI หรอืเทยีบเทา่    

วนัที� 8: ปิซา่ – โรม – วาตกินั 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่กรุงโรม (Rome) เมอืงหลวงและเมอืงท่องเที�ยวที�มชี ื�อเสยีงของประเทศ

อติาลี ผ่านชมกลุ่มโรมนัฟอรมั (Roman Forum) อดีตศูนยก์ลางทางดา้นการเมอืง ศาสนา และ

เศรษฐกจิของอาณาจักรโรมนั ที�สะทอ้นใหเ้ห็นความเจรญิรุ่งเรอืงของอารยะธรรมโรมนัในชว่ง 2,000 ปี

ที�ผ่านมา  นําชมความยิ�งใหญ่ในอดตี และเก็บภาพสวยบรเิวณรอบนอกของสนามกฬีาโคลอสเซี�ยม 

(Colosseum) 1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณ อดตีสนามประลองการตอ่สูท้ี�ย ิ�งใหญ่ของชาว

โรมันที�สามารถจุผูช้มไดถ้งึ 50,000 คน นําชมงานประตมิากรรมของเทพนิยายกรกีและโยนเหรยีญ

อธษิฐานบรเิวณนํ �าพุเทรวี� (Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุงโรมที�โด่งดัง นําท่านเดนิสู่บรเิวณ

ยา่นบนัไดสเปน (The Spainsh Step) แหลง่นัดพบของนักทอ่งเที�ยวทั�วโลก 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําท่านเดนิทางพาท่านเขา้สูน่ครรฐัวาตกินั (Vatican) ประเทศที�เล็กที�สดุในโลกตั �งอยูใ่จกลางกรุง

โรม เป็นประเทศเดยีวในโลกที�มกํีาแพงลอ้มรอบเมอืงเอาไวไ้ดท้ั �งหมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้ และ

เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิโดยมพีระสันตะปาปา มอํีานาจปกครองสูงสดุ นํา

ท่านชมมหาวิหารที�ใหญ่ที�สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ชม

ประตมิากรรมอนัลอืชื�อปิเอตา้ (Pieta) ของมเิคลันเจโลและชมแทน่บชูาบลัแดคคโิน (St. Peter's 

Baldachin) เป็นซุม้สํารดิที�สรา้งโดยจานโลเรนโซ แบรน์นิี ซ ึ�งสรา้งตรงบรเิวณที�เชื�อกันว่าเป็นที�ฝัง

พระศพของนักบญุปีเตอร ์  

คํ�า       รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ที�พกั       เดนิทางเขา้สูท่ี�พกั MIDAS หรอืเทยีบเทา่    

วนัที� 9: โรม – สนามบนิ 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

 

 นําเดนิทางสูส่นามบนิฟิอมูชิโิน กรงุโรม เพื�อใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษ ี (Tax Refund) และมี

เวลาในการเลอืกซื�อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

13.55 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพ เที�ยวบนิที� TG 945 

***คณะเดนิทางต ั�งแตว่นัที� 8 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 13.30 น. และถงึ 

กรงุเทพฯ เวลา 06.05 น.*** 

วนัที� 10: กรงุเทพฯ 

05.45 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภีาพ 

 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิ�การยา้ยเมอืงที�เขา้พกั เชน่ กรณีที�เมอืงน ั�นมี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที�ใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี�ยนตามความ

เหมาะสม 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัที�ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั �งในกรณีที�ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี�าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที�คณะไมค่รบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมื�อทา่นทําการซื�อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงื�อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั�ง มฉิะน ั�นทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั�งส ิ�น 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 

โปรแกรม : BEAUTIFUL ROMANCE ออสเตรยี เยอรมน ีสวสิ อติาล ี

10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 



 

 

 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง :  4-13, 11-20, 18-27 ต.ค. 61  
  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 75,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 75,900.- 

พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มทา่นละ 7,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 75,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 
75,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ั�วเครื�องบนิ  56,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศอติาล ี

(ผูย้ ื�นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ื�นวซีา่ในวนัยื�น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 

ช ั�นธุรกจิเพิ�มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ�มตน้ที�ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื�อที�น ั�ง confirm เทา่น ั�น) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ�ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง :  15-24 พ.ย., 22 พ.ย.-1 ธ.ค. 61  
 
6-15 ธ.ค. 61 
   

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 63,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 63,900.- 

พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มทา่นละ 7,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 63,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 
63,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ั�วเครื�องบนิ 41,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศอติาล ี

(ผูย้ ื�นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ื�นวซีา่ในวนัยื�น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 

ช ั�นธุรกจิเพิ�มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ�มตน้ที�ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื�อที�น ั�ง confirm เทา่น ั�น) 80,000.- 



 

 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ�ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง :  23 ธ.ค. 61-1 ธ.ค. 62 (ปีใหม)่  
  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 79,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 79,900.- 

พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มทา่นละ 12,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 79,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 
79,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ั�วเครื�องบนิ  60,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศอติาล ี

(ผูย้ ื�นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ื�นวซีา่ในวนัยื�น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 

ช ั�นธุรกจิเพิ�มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ�มตน้ที�ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื�อที�น ั�ง confirm เทา่น ั�น) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ�ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม  
 คา่ตั�วเครื�องบนิ ชั �นประหยัด ( Economy Class) ที�ระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน 

และอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิ) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ  

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

 คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ 

 คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที�) 

คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื�นไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ื�องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบี�ยประกนัเร ิ�มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบี�ยประกนัเร ิ�มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายตุ ั�งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 คา่ภาษมีลูคา่เพิ�ม 7% 



 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม  
 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ�าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

กําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ�น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที�สญู

หายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต ้

 คา่ธรรมเนยีมนํ�ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึ�นราคา 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศอติาล ี(ผูย้ ื�นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื�นวซีา่ในวนัยื�น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท) 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น  (18 ยโูร) 

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 10 x 3 = 30 ยโูร) 

เง ื�อนไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีที�น ั�งจะยนืยนัเม ื�อไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ั�น 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี�เดนิทาง ที�มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื�อทําการจองควิยื�นวซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื�อไดร้ับการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นที�ตอ้งการออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที�  

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครั �ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับผดิชอบ คา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�น 

5. การยื�นวซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั �นตอนการยื�นวซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทั �งแบบหมูค่ณะและยื�น  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื�อประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที� 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเที�ยว

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั�วโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั �งหมด 

 

เง ื�อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ�นจรงิเหต 

 

  ขอ้มลูเบื�องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื�นวซีา่และการยื�นขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที�ดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึ�น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยื�นวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื�อ

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึ�งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที�ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที�ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื�องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที�ตนพํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นั�น 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริ�มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ�ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื�นคํารอ้ง

ขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื�องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิ�งในการยื�นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่�ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที�ใส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนั�นๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 



 

 

 

  ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องต ั�วเครื�องบนิและที�น ั�งบนเครื�องบนิ 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที�นั�งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตั�วเครื�องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�การ

เรยีกเก็บคา่มัดจําตั�วเครื�องบนิ ซึ�งมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั�วเครื�องบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�เรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที�เกดิขึ�นจรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นั�งที� Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามที�สายการบนิกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี�มี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื�นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํ�าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ี�มปัีญหาทางดา้นสุขภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ี�นั�ง Long leg ขึ�นอยูก่ับทางเจา้หนา้ที�เช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาที�เช็คอนิเทา่นั�น 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึ�นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทั �งหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ้่ายทั �งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั�งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที�  

     บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึ�นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป    

     ชําระคา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื�อนการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั �งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั�ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที�  

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื�นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่ / คา่มัดจําตั�วเครื�องบนิ หรอืคา่ตั�วเครื�องบนิ (กรณีออกตั�วเครื�องบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีที�กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั�วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที� ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด 

 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั 

1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มอีณุหภมูตํิ�า 

3. กรณีที�มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที�มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบนํ�า ซึ�งขึ�นอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัทาํการ 



 

 

ยื�นวซีา่แสดงตนที�ศนูยย์ ื�นวซีา่ VFS Global(สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารที�ออกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยื�นวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 


