
 

GRAND ITALY [TG] 7D4N  

ไฮไลทข์องโปรแกรม 

- บนิตรงโดยสายการบนิไทย กรงุเทพ-มลิาน-โรม-กรงุเทพ ไมเ่สยีเวลาเปลี�ยนเคร ื�อง  
  นํ �าหนกักระเป๋า 30 กโิลกรมั 
- พรอ้มสะสมไมลก์ารบนิไทย 50% 
- เมอืงมลิาน    มหาวหิารแหง่มลิาน - แกลเลอรี� วคิเตอรแ์อมมานูเอล 
- เวนสิ เมสเตร ้เกาะเวนสิ - จตัรุสัเซนตม์ารค์ - สะพานสะอื�น - พระราชวงัดอรด์จ - สะพาน
รอิลัโต ้
- เมอืงฟลอเรน้ซ ์   เขตเมอืงเกา่ฟลอเรน้ซ ์มหาวหิารซานตามาเรยีเดลฟิโอเร จตัรุสัซคินอเรยี 
- เมอืงลาสเปเซยี   ชงิแคว เตรเร(หมูบ่า้นรมิทะเลท ั�ง 5) 
- เมอืงปิซา่   หอเอนปิซา่ ส ิ�งมหศัจรรย ์1ใน 7ของโลก 
- กรงุโรม     สนามกฬีาโคลอสเซี�ยม - มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์- นํ�าพุเทรวี� - บนัไดสเปน 
- พกัโรงแรมระดบั 3-4 ดาว /  เวนสิเมสเตร ้1 คนื - ปราโต ้2 คนื - โรม 1 คนื 
- ชอ้ปปิ� งสนิคา้แบรนดเ์นมจใุจ!!! แกลเลอรี� วคิเตอรแ์อมมานูเอล - ยา่นบนัไดสเปน 
- ล ิ�มรสความอรอ่ย อาหารทอ้งถิ�นขึ�นชื�อ สปาเก็ตตี�หมกึดาํ 

 

(ยงัไมร่วมคา่วซีา่ 4,000-บาทและคา่ทปิอกี 2,000- บาท) 



 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พกัเดี่ยว 

06 - 12 Nov 2018  49,991  49,991 48,991 15,000 8,500 

20 - 26 Nov 2018  49,991  49,991 48,991 15,000 8,500 

04 - 10 Dec 2018  49,991  49,991 48,991 15,000 8,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วันที่ 1 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ(กรุงเทพฯ) 

21.00 น.  คณะพรอ้มกนัที�จุดนัดหมาย ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่ง
ประเทศ ชั �น 4 เคานเ์ตอร ์D 

สายการบนิไทย (TG) เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ ตอ้นรับและอํานวยความสะดวกทา่นกอ่น
ขึ�นเครื�อง 

วันที่ 2 สนามบนิมลิาน มาเพนซ่า-มลิาน-มหาวหิารแหง่มลิาน-แกลเลอรี� วคิเตอร ์
แอมมานูเอล-เมอืงเวโรนา่-เมสเตร ้

00.40 น.  บนิลดัฟ้าออกเดนิทางสู ่นครมลิาน (ประเทศอติาล)ี โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� 
TG 940 

วันท่ี รายละเอียดทองเที่ยว 

1  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ(กรุงเทพฯ) 

2  สนามบนิมลิาน มาเพนซา่-มลิาน-มหาวหิารแหง่มลิาน-แกลเลอรี� วคิเตอรแ์อมมานู
เอล-เมอืงเวโรนา่-เมสเตร ้

3  เวนสิเมสเตร–้ทา่เรอืตรอนเคตโต-้เกาะเวนสิ–เมอืงฟลอเรน้ซ–์เขตเมอืงเกา่ฟลอ
เรน้ซ-์เมอืงปราโต ้

4  เมอืงปราโต–้เมอืงลาสเปเซยี–ชงิแคว เตรเร หมูบ่า้นรมิทะเลท ั�ง 5–เมอืงปิซา่-หอ
เอนปิซ่า 

5  เมอืงปราโต ้– กรงุโรม –สนามกฬีาโคลอสเซี�ยม - มหาวหิารเซนตปี์เตอร-์นํ �าพุเทรวี�-
บนัไดสเปน 

6  กรุงโรม–สนามบนิลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีฟูมชิโิน – กรงุเทพ 

7  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ



 

(เวลาทอ้งถิ�นประเทศอติาล ีชา้กวา่ประเทศไทย ประมาณ 5 ชั�วโมง) 

  

  

  

06.50 น.  เดนิทางถงึสนามบนิ มาเพลซ่า นครมลิานเมอืงสําคัญทางตอนเหนือของอติาล ีและ
เป็นเมอืงหลวงแหง่แฟชั�น ดไีซนเ์นอร ์ของอติาล ีหลังผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงรับ
กระเป๋าสมัภาระและศลุกากรเป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นเดนิทางสู ่ตวัเมอืงมิ
ลาน เพื�อใหท้า่นเดนิชมความสวยงามของบรเิวณภายนอกของมหาวหิารแหง่เมอืงม ิ
ลาน หรอื มลิาโนดูโอโม และชม แกลเลอรี� วคิเตอรแ์อมมานูเอล ศนูยก์ารคา้แหง่แรก
ของมลิาน ที�ไดร้ับการตกแตง่อยา่งสวยงาม รวมทั �งถา่ยรปูกบัอนุสาวรยีข์อง ลโิอนารโ์ด 
ดาวนิซี� ศลิปินชื�อดงัของอติาล ีใหเ้วลาท่านเดนิเลน่ชมเมอืง ชอ้ปปิ�งสนิคา้ขึ�นชื�อของ
อติาล ี

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

จากนั�นทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวโรนา่ เมอืงตน้กําเนดิของนยิายรักอมตะโรมโิอและจเูลยีต 
ผลงานการประพนัธข์องวลิเลยีมเช็คสเปียร ์ที�แตง่เตมิจากเคา้โครงเรื�องความจรงิของ 2 
ตระกลูใหญ่คาปูเลตและมองตากรูท์ี�ไม่ลงรอยกนัจนเป็นเหตใุหเ้กดิโศกนาฎกรรมความ
รักของหนุ่มสาวทั�ง2 ตระกลู นําทา่นเดนิผา่นจตัรุสับราสู ่อารนีาArenaหรอื 
Amphitheatre  สนามกฬีาและโรงละครกลางแจง้โบราณ ที�มขีนาดยอ่มกวา่โคลอส
เซี�ยมแหง่กรงุโรมสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเวเนเซยี เมอืงหลวงของแควน้
เวเนโต เป็นแควน้ที�มคีวามมั�งคั�ง และเป็นแหลง่อตุสาหกรรมมากที�สดุในประเทศอติาล ี
และยงัเป็นแควน้หนึ�งที�มนัีกท่องเที�ยวมามากที�สดุแหง่หนึ�งอกีดว้ย 

รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

นําทา่นเดนิทางสูท่ ี�พกั ANTONY PALACE HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

วันที่ 3 เวนสิเมสเตร–้ทา่เรอืตรอนเคตโต-้เกาะเวนสิ–เมอืงฟลอเรน้ซ–์เขตเมอืงเกา่ฟลอ
เรน้ซ-์เมอืงปราโต ้

เชา  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที�พกั 

   

  



 

นําทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืตรอนเคตโต ้เพื�อลงเรอืขา้มสูฝั่�ง จตัุรสัเซนตม์ารค์  เจา้ของ
สมญานามเจา้หญงิแหง่ทะเลเอเดรยีตคิ เมอืงที�ไมม่รีถยนต ์การเดนิทางภายในเกาะเว
นสิ ตอ้งเดนิหรอืใชเ้รอื ลดัเลาะไปตามคลองเล็กคลองนอ้ย กวา่ 118 คลอง มสีะพาน
เชื�อมไป มา กวา่ 400 สะพาน นําทา่นเดนิเที�ยวชมแลนดม์ารค์ที�สําคญัของเวนสิ 
อาท ิสะพานสะอื�น –พระราชวงัดอรด์จ-มหาวหิารเซนตม์ารค์-หอระฆงั-หอ
นาฬกิาโบราณ รวมท ั�งสะพานรอิลัโต ้สะพานใหญท่ี�ทอดขา้มแกรนดค์าเนล 
จากนั�นใหเ้วลาทา่นอสิระเดนิเลน่ชมเมอืง ชอ้ปปิ�งสนิคา้ตา่งๆในเวนสิ  อาท ิเครื�องแกว้
เวนเีซยี-หนา้กากคารน์วิัล หรอืทา่นอาจใชเ้วลาในการลอ่งเรอืกอนโดลา่ ชมคลองเล็ก 
คลองนอ้ยของเวนสิ (มคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ ไมร่วมในคา่ทวัร ์กรณุาสอบถามหวัหนา้
ทวัร)์ อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเที�ยวชมเกาะเพื�อชมมนตเ์สน่หแ์หง่นครโรแมนตกิ และชอ้ป
ปิ�งสนิคา้พื�นเมอืงของเวนสิตามอัธยาศยั อาท ิเครื�องแกว้มรูาโน่ตน้ตํารบัของการเป่าแกว้
ของชาวมรูาโน่ ซึ�งเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะมาตั �งแตบ่รรพชนโดยเครื�องแกว้แตล่ะชิ�นมี
รปูแบบและคณุภาพเป็นที�ยอมรับจากนักทอ่งเที�ยวทั�วโลก หรอืจบิกาแฟในรา้น CAFE 
FLORIAN ที�เปิดใหบ้รกิารมาตั �งแตปี่ 1720 ทา่มกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนตกิ 

กลางวัน  รบัประทานอาหารทอ้งถิ�นขึ�นชื�อ เมนู : สปาเก็ตตี�หมกึดํา   

ไดเ้วลานัดหมาย นําทา่นขา้มเรอืกลบัสูฝั่�งแผน่ดนิใหญ่ เพื�อเดนิทางตอ่สู ่นครฟลอ
เรน้ซเ์มอืงศนูยก์ลางแหง่ศลิปะในยคุเรอเนสซองส ์นําทา่นเดนิชมใจกลางเมอืงเกา่ของ
ฟลอเรน้ซ ์นําท่านถา่ยรูปกับบรเิวณรอบนอกของมหาวหิารซานตามาเรยีเดลฟิโอเร 
หรอื Duomo แหง่นครฟลอเรน้ซ ์เดนิตอ่สู ่จตัรุสัซคินอเรยี ที�ตั �งของพระราชวงั
เวคคโิอ ที�บรเิวณดา้นหนา้ของพระราชวงัเคยเป็นที�ตั �งของรูปแกะสลักเดวดิ ของไมเคลิ
แองเจโลมาเป็นเวลานาน กอ่นถกูเคลื�อนยา้ยไปเกบ็ไวใ้นพพิธิภัณฑอ์าคาเดม ีผา่นชม
พพิธิภัณฑอ์ฟุฟิซสีถานที�เกบ็งานศลิปะลํ�าคา่ในยคุกลางใกล ้ชมสะพานอันเกา่แกเ่วคคิ
โอ สะพานแหง่แรกที�ขา้มแมนํ่�าอารโ์น จากนั�นนําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงปราโตใ้กล ้
เมอืงฟลอเรน้ซ ์

รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั HOTEL PRESIDENT PRATO ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

วันที่ 4 เมอืงปราโต–้เมอืงลาสเปเซยี–ชงิแคว เตรเร หมูบ่า้นรมิทะเลท ั�ง 5–เมอืงปิซา่-
หอเอนปิซา่ 

เชา  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที�พกั  

 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลาสเปเซยีเมอืงในเขตลกิเูรยีชายฝั�งทางตะวันตกของ
คาบสมุทรอติาล ีเพื�อนําทา่นโดยสารรถไฟสู ่ชงิเควเตรเรหมู่บา้นเล็กๆทั �ง 5 ในเขต
แควน้ลกิเูรยีที�ตั �งอยูบ่รเิวณรมิชายฝั�งรเิวยีร่าของอติาล ีCinque Terre มคีวามหมายวา่ 
“ดนิแดนทั �งหา้ ” ที�ตั �งอยตูามไหลเ่ขา หนา้ผาสงูรมิทะเลเมดเิตอรเ์รเนี�ยน รถไฟเดนิทาง
ถงึหมูบ่า้นแรก คอื รโิอแมกจโิอเรเป็นหมูบ่า้นประมงเล็กๆ ที�มเีสน่หแ์ละมบีรรยากาศ
เหมอืนเมอืงตุก๊ตาบา้นเรอืนที�ตั �งลดหลั�นกนับนหนา้ผาที�ปกคลมุดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจตีดั
กบันํ�าทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนสเีทอรค์วอยซ ์จากน ั�นน ั�งรถไฟตอ่สูห่มูบ่า้นมานาโรลา 
อาจไดเ้ชื�อวา่เป็นหมูบ่า้นที�เล็กเป็นอนัดับสอง แตเ่กา่แกท่ี�สดุในบรรดาหมูบ่า้นทั �ง 5 



 

จากนั�นนําทา่นชมหมูบ่า้นแวนาสซา่เป็นหมูบ่า้นที�คงเหลอืความเป็นหมูบ่า้นชาวประมง
สงูสดุในบรรดาทั �ง 5 หมู่บา้น 

 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงปิซา่ เมอืงที�เต็มไปดว้ย
สถาปัตยกรรมที�เป็นมรดกโลก ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปคู ่หอเอนปิซา่สิ�งมหศัจรรย ์1ใน 7 
ของโลก สรา้งดว้ยหนิออ่นสงู 181 ฟตุ ม ี8 ชั �น โดยเริ�มสรา้งขึ�นในปี ค.ศ.1174 
ชาวโลกรูจ้ักกนัดจีากการทดลองเกี�ยวกบัแรงโนม้ถว่งโดยนักวทิยาศาสตรเ์อก กาลเิลโอ 
และ อกีส ิ�งหนึ�งที�กาลเิลโอทา้ทายความเชื�อของคนในสมัยนั�นกค็อืเขาไดพ้สิจูน์วา่ของ
สองชิ�นซึ�งหนักไมเ่ท่ากนั ถา้ปลอ่ยลงจากที�สงูจะตกถงึพื�นพรอ้มกนัสว่นสาเหตทุี�เอยีง
นั�นเกดิจากฐานที�ทรุดไปขา้งหนึ�ง หลงัจากการสรา้งเสร็จ เมื�อวัดดปูรากฎวา่เอยีงออก
จากแนวดิ�งของฐานถงึ 14 ฟตุ แตก่ยั็งไม่ลม้ ยังคงเอยีงอยูเ่ชน่ทุกวันนี�สมควรแกเ่วลา
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปราโต ้

รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารจนี 

นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั HOTEL PRESIDENT PRATO ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่  

  

วันที่ 5 เมอืงปราโต ้– กรงุโรม –สนามกฬีาโคลอสเซี�ยม - มหาวหิารเซนตปี์เตอร-์นํ �าพุ
เทรวี�-บนัไดสเปน 

เชา  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที�พกั  

   

จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่กรงุโรม (ROME) เมอืงหลวงและเมอืงที�ใหญท่ี�สดุของแควน้
ลาซโีอ ประเทศอติาล ีตั �งอยูท่างตอนกลางของประเทศ  มปีระวตัศิาสตรแ์ห่งจักรวรรดิ
โรมนัที�ยาวนานถงึ 2,000 ปี  มคํีาพดูที�วา่ “ถนนทุกสายมุง่สูก่รงุโรม” เพราะนอกจากจะ
มสีถาปัตยกรรมอันยิ�งใหญ่แลว้ โรมยังเป็นเมอืงหลวงดา้นแฟชั�นของโลก ที�เตม็ไปดว้ย
สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย เชน่  ARMANI, VERSACE และ FERRE 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

จากนั�นนําทา่นถา่ยรปูดา้นนอกของ สนามกฬีาโคลี�เซี�ยมหรอืโคลอสซอีุม้  หรอืเรยีก
อยา่งเป็นทางการวา่แอมปิเธยีเตอรท์ี�สรา้งขึ�นในสมัยจักรพรรดเิวสปาเซี�ยนตั �งแตช่ว่งปี 
ค.ศ.71 นับเป็น 1 ใน 7 สิ�งมหศัจรรยข์องโลกในยุคประวตัศิาสตรแ์ละยังเป็น 1 ใน 7 
ของNew 7 Wonders อกีดว้ย จากนั�นนําทา่นเขา้ชมภายใน มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์
ในเขตนครรัฐวาตกินั รัฐอสิระที�ประทับขององคส์มเดจ็พระสนัตะปาปาประมุขแหง่ครสิต์
ศาสนาในนกิายโรมันคาทอลคิ ที�มคีวามสวยงามดว้ยศลิปะในยุคเรเนซองสแ์ละเป็นฝีมอื
ของศลิปินที�มชีื�อเสยีงหลายทา่น อาท ิไมเคลิแองเจลโล–่เบอรน์นิี� ทา่นจะไดช้มรปู
แกะสลัก ปิเอตา้ รปูพระแมม่าเรยี ประคองร่างของพระเยซทูี�ปลดลงมาจากไมก้างเขน 
ชมประตศูกัดิ�สทิธิ�ที�เปิดใหช้าวครสิตเ์ดนิลอดผ่าน เฉพาะปีที�ประกาศใหเ้ป็นปีศกัดิ�สทิธ ิ



 

จากองคพ์ระสนัตะปาปา จากนั�นนําทา่นเกบ็ภาพความสวยงามของ นํ �าพุเทรวี� (TREVI 
FOUNTAIN) เป็นสถาปัตยกรรมบาร็อกที�บง่บอกถงึความหรูหราโออ่า่และความมี
อํานาจ นํ�าพเุทรวี�แหง่นี� เริ�มเป็นที�รูจ้ักและมชีื�อเสยีงจากภาพยนตรเ์รื�อง “THREE 
COINS IN THE FOUNTAIN” นักทอ่งเที�ยวที�มาชมนํ�าพเุทรวี�แหง่นี�มคีวามเชื�อวา่ หาก
โยนเหรยีญลงไปแลว้จะไดก้ลบัมาเยอืนกรงุโรมอกีครั �งหนึ�ง (ทา่นสามารถลิ�มลองไอครมี
โฮมเมด เจลลา่โต ้ตน้ตําหรับสไตลอ์ติาเลี�ยนไดท้ี�นี�) นําทา่นอสิระเดนิเลน่เลอืกซื�อ
สนิคา้ตา่ง ๆ ที�ยา่นบนัไดสเปน (SPANISH STEPS) จัตรุัสแหง่นี�ถกูเรยีกชื�อตาม
สถานทตูสเปนซึ�งตั �งอยูใ่กล ้ๆ  กบับรเิวณนั�น ปัจจบุันเป็นแหลง่พบปะพักผอ่น เป็น
แหลง่ชอ้ปปิ�งที�มสีนิคา้แบรนดเ์นม และสนิคา้ของที�ระลกึตา่งๆมากมายใหท้า่นเลอืกชอ้ป
ปิ�ง 

รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารจนี 

นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั BEST WESTERN HOTEL TOR VERGATA ระดบั 4 ดาวหรอื
เทยีบเทา่ 

วันที่ 6 กรุงโรม–สนามบนิลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีฟูมชิโิน – กรงุเทพ 

10.00 น.  สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีฟูมชิโิน เพื�อผา่น
ขั �นตอนการทําคนืภาษี-เช็คบัตรโดยสาร ตรวจหนังสอืเดนิทางเพื�อเดนิทางกลับ 
กรงุเทพฯ 

13.55 น.  ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิไทย  เที�ยวบนิที� TG 945 

วันที่ 7 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

05.45 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

หมายเหต ุ

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั 

1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว 
(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละชั �นกนั และโรงแรม
ไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึ�งถา้เขา้พัก 3 ทา่น มคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพักเนื�องจากโรงแรมนั�นไม่
สามารถจัดหาได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเกบ็เงนิเพิ�มเตมิในกรณีที�อาจมกีารแยกหอ้งพัก 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มอีณุหภมูตํิ�า 

3. กรณีที�มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมากและหอ้งพักในเมอืง
เต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที�มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะ
ทัดรัต และไมม่อีา่งอาบนํ�า ซึ�งขึ�นอยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี
ลกัษณะแตกตา่งกัน 

หมายเหต ุ

 ** อัตราคา่บรกิาร อาจมกีารเปลี�ยนแปลง โปรดสอบถามเพิ�มเตมิ 



 

 ** ตั�วกรุ๊ป เมื�อออกตั�วแลว้เลื�อนไมไ่ดท้กุกรณี (ตอ้งแจง้กอ่นลว่งหนา้หากทา่นมกีารเปลี�ยนแปลงตั�ว) 

 **โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสมขึ�นอยู่กบัดลุพนิจิของหัวหนา้ทัวรโ์ดยคํานงึถงึ
ความสะดวกสบายของลกูคา้เป็นหลกั 

อตัรานี�รวม 

1.คา่ตั�วเครื�องบนิไป - กลับสายการบนิไทยชั �นประหยัด ** สะสมไมลไ์ด ้50 % 

2.คา่ภาษีนํ�ามนัเชื�อเพลงิและคา่ประกนัภัยการเดนิทางจากสายการบนิ 

3.คา่โรงแรมที�พักตามที�ระบใุนรายการ 

4. คา่อาหารและเครื�องดื�มทกุมื�อตามที�ระบใุนรายการ 

5. คา่รถรับ – สง่ระหวา่งนําเที�ยวตามที�ระบใุนรายการ (กฎหมายยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 
ชั�วโมงตอ่วนั) 

6. คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามที�ระบใุนรายการ 

7. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทฯ ที�คอยอํานวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทาง 

8. คา่ประกนัอบุัตเิหตุการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละไม่เกนิ 1,500,000 บาท เงื�อนไขตาม
กรมธรรม ์

อตัรานี�ไมร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ในกลุ่มเชงเกน้ 

2. คา่ธรรมเนยีมการทําหนังสอืเดนิทาง 

3. คา่นํ�าหนักกระเป๋าเดนิทาง ในกรณีที�เกนิกวา่สายการบนิกําหนด (30 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 

 4. คา่ภาษีนํ�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิ 

 5.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากที�รายการระบุเชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครื�องดื�มที�
ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ เป็นตน้ 

6. คา่ภาษีมูลคา่เพิ�ม 7% และคา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% (สําหรับกรณีที�ตอ้งการใบเสร็จเตม็รปูแบบ) 

7.   คา่ทปิพนักงานขบัรถและมัคคเุทศก ์2,000 บาทตอ่ท่าน ตลอดการเดนิทาง ขอเกบ็รวมในสว่นที�
เหลอื 

คา่ทปิอื�นๆ เชน่ พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบนิ เป็นตน้ 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้ับการอนุมัตจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรม์าแลว้ ทางบรษัิทขอ
เกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่/คา่มัดจําตั�วเครื�องบนิ (กรณีออกตั�ว
แลว้)/คา่มัดจําแลนด ์(กรณีใกลว้นัเดนิทาง) 



 

การจองและชําระเงนิ 

                ชําระคา่มัดจําทา่นละ 20,000 บาท และคา่วซีา่ 4,000 บาท ภายใน 3 วนั นับตั �งแตว่ันที�
ทา่นไดทํ้าการจองทวัร ์มฉิะนั�นจะถอืวา่ท่านยกเลกิการจองโดยอัตโนมตั ิชําระสว่นที�เหลอืภายใน 30 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนั�นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

การยกเลกิ 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั หักคา่มัดจํา 3,000 บาท (ชว่งเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหมเ่ป็น 45 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 - 29 วนั หักคา่มัดจํา 30,000 บาท (ชว่งเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหมเ่ป็น 
30 - 44 วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7 - 14 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 75% ของราคาทัวร ์(ชว่งเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละปี
ใหม่ 15 - 19 วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1 - 7 วนั คดิคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวร ์(ชว่งเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละปี
ใหม่ 1 - 14 วนั) 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วนั ซึ�งจะเกดิขึ�นไดก้็ตอ่เมื�อไมส่ามารถทํา
กรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 20 ทา่นหรอืผลการพจิารณาวซีา่ผา่นไมค่รบจํานวน 20 ทา่น และ/หรอื มผีูร้ว่ม
เดนิทางในคณะไมถ่งึ 20 ทา่น ซึ�งในกรณีนี�ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหภ้ายใน 15 วนั หรอืจัดหาคณะ
ทวัรอ์ื�นใหถ้า้ทา่นตอ้งการ 

ในการยื�นขอวซีา่ ทางบรษัิทฯ มหีนา้ที�อํานวยความสะดวกแกท่กุๆ ทา่นในการจัดเตรยีมเอกสารใหค้รบ
ตามที�สถานทตูระบเุทา่นั�น (การอนุมัตวิซีา่ขึ�นอยู่กบัดลุพนิจิของแตล่ะสถานทตูนั�น) พรอ้มสง่มอบ
เอกสารประกอบการยื�นวซีา่ไมน่อ้ยกวา่ 3 สปัดาหก์อ่นการเดนิทาง 

ในกรณีที�เอกสารของทา่นไมส่มบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่ของทา่นได ้และทา่น
จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมใหม่ทกุครั�ง หากตอ้งการขอยื�นคํารอ้งใหม ่(ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการ
คนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไม่ผา่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดกต็ามทา่น
ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได)้ 

ทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นที�มเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ี�จะเดนิทางไปท่องเที�ยว
ยังประเทศตามที�ระบเุท่านั�น การปฏเิสธวซีา่อนัเนื�องมาจากหลกัฐานในการขอยื�นวซีา่ปลอมหรอืผดิ
วตัถปุระสงคใ์นการยื�นขอวซีา่ทอ่งเที�ยว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ� ในการไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ั �งหมด 
(การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร) 

หากทา่นสง่เอกสารลา่ชา้ แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวซีา่ของทา่นไม่ผา่นการพจิารณากอ่นการเดนิทาง 7 วนั
ทําการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคดิคา่ใชจ้่ายตามความเป็นจรงิ (คา่มัดจําตั�วกบัสายการบนิหรอื
หากทางบรษัิทฯไดดํ้าเนนิการออกตั�วแลว้ทางบรษัิทฯจะหกัคา่ตั�วเครื�องบนิเต็มจํานวนและจะทําการคนื
ใหท้า่นตามที�สายการบนิคนืใหก้บัทางบรษัิทฯ โดยใชเ้วลาประมาณ 6 เดอืนทั �งนี�บางสายการบนิไม่
สามารถคนืคา่ตั�วเครื�องบนิไดท้า่นสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบนิโดยตรง คา่ธรรมเนียมวซีา่ที�ทาง
สถานทตูเรยีกเก็บ คา่มัดจําในตา่งประเทศ โดยสว่นที�เหลอืจะคนืใหท้า่นภายใน 15 วนั 

ผูท้ี�ไมส่ามารถเดนิทางเขา้ – ออกเมอืงไดไ้มว่า่จะเป็นประเทศไทยหรอืตา่งประเทศ หรอืใชเ้อกสาร
ปลอมในการเดนิทาง และสําหรับทา่นที�ถกูปฏเิสธวซีา่อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางทจุรติ 
หรอืจะหลบหนเีขา้เมอืง หรอืใชเ้อกสารปลอมประกอบการยื�นวซีา่ ทางบรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิทั �งหมดที�



 

ทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรม์าแลว้ไมว่า่บางสว่นหรอืเตม็จํานวนและทางบรษัิทฯจะแจง้เจา้หนา้ที�ดําเนนิการตาม
กฎหมาย 

สําหรบัผูเ้ดนิทางที�ทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ื�นวซีา่ให ้เมื�อผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิ�ในการไมค่นืคา่ทัวรทั์ �งหมด  ยกเวน้หากเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิัย และทางบรษัิทฯ จะขอ
ดําเนนิการแจง้ยกเลกิวซีา่ของทา่นเนื�องจากการยื�นวซีา่จะถกูระบุเป็นสถติขิองทางบรษัิทฯ กบัทาง
สถานทตู 

หมายเหตอุื�นๆ 

1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงหรอืยกเลกิรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี� และจะไม่
รับผดิชอบใดๆ เมื�อเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้เชน่  การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการ
จลาจล การประทว้งตา่งๆ และการลา่ชา้ของสายการบนิหรอืการยกเลกิเที�ยวบนิรวมถงึในกรณีที�
ทรัพยส์นิสญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บที�นอกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร ์โดยทาง
บรษัิทฯ จะพยายามแกไ้ขใหด้ทีี�สดุ โดยจะคํานงึถงึประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

2.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาดงักลา่วไดต้ามความความเหมาะสม ทั �งนี�ขึ�นอยูก่บั
สภาวะคา่เงนิบาทที�ไม่คงที� และกรณีที�สายการบนิมกีารเรยีกเก็บคา่นํ�ามนัเพิ�มหรอืคา่ตั�วเครื�องบนิ
เพิ�มเตมิจากราคาที�กําหนดไว ้โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้โดยยนืยนัจดหมาย
จากทางสายการบนิ และทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนโปรแกรมเพื�อความเหมาะสม โดย
มไิดแ้จง้ลว่งหนา้โดยจะคํานงึถงึผลประโยชนท์ี�ผูเ้ดนิทางไดร้ับเป็นหลัก 

3.   เนื�องจากรายการทัวรน์ี�เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิ�การใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่ในกรณีใดกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิในทกุ
กรณี 

4.   หลังจากการจองและชําระเงนิมัดจําหรอืทั �งหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับใน
ขอ้ตกลงเงื�อนไขตา่งๆ ตามที�ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

เอกสารสําหรบัการยื�นวซีา่  

(ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งเดนิทางไปแสดงตนและสแกนลายนิ�วมอืกบัสถานทตูทกุกรณี) 

1. พาสปอรต์ ตอ้งอายไุม่ตํ�ากวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุและตอ้งมหีนา้วา่งเหลอืสําหรับประทบัตราวี
ซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกนหรอืประเทศอื�น 
ควรนําไปแสดงดว้ยเพื�อเป็นการง่ายตอ่การอนุมัตวิซีา่ 

2. รปูถา่ยส ีพื�นหลงัสขีาว (ไมใ่ชร่ปูขาวดําและหา้มสแกน) 

ขนาด 1.5x2 นิ�ว หรอื 3.5x4.5 เซนตเิมตร จํานวน 2 รปู 

ควรมอีายไุม่เกนิ 6 เดอืน และเหมอืนกนัทั �ง 2 รปู 

3. สําเนาทะเบยีนบา้น 

4. สําเนาบัตรประชาชน หรอื บัตรขา้ราชการ 

5. สําเนาสตูบิัตร กรณีอายุไมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์ 



 

o   กรณี เดนิทางกบับดิาหรอืมารดาทา่นใดทา่นหนึ�ง ตอ้งทําจดหมายยนิยอม โดยที�บดิาหรอืมารดา
จะตอ้งไปยื�นเรื�องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกบัทา่นใดทา่นหนึ�งได ้

o   กรณี เดนิทางกบับุคคลอื�น ทั �งบดิาและมารดาตอ้งแสดงความจํานงในการอนุญาต โดยระบุ ชื�อ และ
ความสมัพันธข์องบุคคลนั�นกบัครอบครัวดว้ยยื�นเรื�องทําจดหมายยนิยอม ณ ที�วา่การอําเภอหรอืเขต โดย
มนีายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชื�อ พรอ้มประทับตรารับรองราชการอยา่งถกูตอ้ง พรอ้มแนบ
สําเนาหนา้พาสปอรต์หรอืสําเนาบัตรประชาชนของบดิาหรอืมารดาหรอืผูป้กครอง (กรณีบดิามารดา หย่า
รา้ง/เสยีชวีติ ตอ้งแนบ ใบหยา่/ใบมรณะ เพื�อเป็นการยนืยัน รวมถงึหนังสอืรบัรองบุตรบญุธรรม) 

6. สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกลุ 

7. สําเนาทะเบยีนสมรสหรอืหยา่ (ถา้ม)ี 

8. หนังสอืรับรองการทํางาน 

o   พนักงานบรษัิท / ขา้ราชการหนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิท หรอืสงักดัที�ทา่นทํางานอยู ่ฉบับ
จรงิ ภาษาองักฤษเทา่นั�น โดยระบ ุตําแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนในปัจจบัุน, วนัเดอืนปีที�เร ิ�มทํางาน และ
ชว่งเวลาที�ขอลางานเพื�อเดนิทางไปทอ่งเที�ยว หลงัจากนั�นจะกลับมาทํางานตามปกตหิลงัครบกําหนด
ลา (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบ ุ“TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช้ื�อของแตล่ะ
สถานทตู) 

o   เจา้ของกจิการ สําเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย,์ หนังสอืรับรองบรษัิทที�คดัไวไ้มเ่กนิ 6 
เดอืน (กรณีธรุกจิสว่นตวัไมไ่ดจ้ดทะเบยีน ใชจ้ดหมายรับรองตนเอง พรอ้มแนบรปูถา่ยสถานที�ทํางาน
อยา่งนอ้ย 3-5 ใบ) 

o   นักเรยีน / นักศกึษา หนังสอืรับรองจากสถานศกึษา หรอื ใบรับรองจบการศกึษา ฉบบัจรงิ 
ภาษาองักฤษเทา่นั�น 

o   เกษียณอายุ สําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ 

o   ผูส้งูอายตุั �งแต ่70 ปีขึ�นไป แนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดนิทางท่องเที�ยวได ้

ü รายการเดนิบัญชอีอมทรัพย ์(Statement) ยอ้นหลงั 6 เดอืนลา่สดุ ควรเลอืกบญัชทีี�มกีารเขา้ออก
สมํ�าเสมอ และมจํีานวนไมตํ่�ากวา่ 6 หลัก (ยอดเงนิ 100,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น) **สถานทตูไม่
รับพจิารณาบัญชกีระแสรายวนัและฝากประจําทกุกรณี** 

Ø กรณีออกคา่ใชจ้า่ย ผูท้ี�สามารถออกคา่ใชจ้่ายใหก้ันได ้มดีงัตอ่ไปนี� 

o   มคีวามเกี�ยวขอ้งกนัทางสายเลอืด เชน่ พอ่แม่ พี�นอ้ง 

o   สามภีรรยาที�จดทะเบยีนถกูตอ้งตามกฎหมาย (หากไมไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส ตอ้งเขยีนจดหมายพรอ้ม
แนบเอกสารเพิ�มเตมิ เชน่ สตูบิัตรบตุร สําเนาทะเบยีนบา้นโดยมทีี�อยูเ่ดยีวกนั) 

o   บรษัิท ตอ้งมจีดหมายแสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ย โดยระบุชื�อผูเ้ดนิทางและเหตผุลที�จัดการ
เดนิทางในจดหมายดว้ย 

***หมายเหต:ุ ชื�อในเอกสารทั �งหมดควรถกูตอ้ง และตรงกนัตามหนา้พาสปอรต์ 

***เอกสารทุกอยา่ง รบกวนแปลเป็นภาษาอังกฤษกอ่นจัดสง่คนืใหก้บัเซลลท์ี�ดแูลทา่น* 


