
  

 

 

 

 

วันแรก กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร  

17.00 น. คณะพรอมกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น 4 ประต ู

5  เคานเตอร K  สายการบินสิงคโปรแอรไลน โดยมีเจาหนาที่บริษัทฯ คอยตอนรับ

และอํานวยความสะดวกเรื่องกระเปาสัมภาระและเอกสารการเดินทาง 

20.05 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปรแอรไลน เที่ยวบินที ่SQ983 

 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

23.30 น. เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง  

 

วันที่สอง  สิงคโปร - โรม (อิตาลี) - โคลอสเซียม - วาติกัน – น้ําพุเทรวี่ - บันไดสเปน  



  

 

01.30 น. ออกเดินทางสู กรุงโรม โดยสายการบินสิงคโปรแอรไลน เที่ยวบินที ่SQ366 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง) 

08.05 น. ถึง สนามบินฟูมิชิโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 

ชั่วโมง) นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร  

นําทานชม กลุมโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีตศูนยกลางทางดานการเมือง 

ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ที่สะทอนใหเห็นความเจริญรุงเรืองของ

อารยะธรรมโรมันในชวง 2,000 ปที่ผานมา ชมความยิ่งใหญในอดีตและเก็บภาพ

สวยบริ เวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่ง

มหัศจรรยของโลกยุคโบราณ อดีตสนามประลองการตอสูที่ยิ่งใหญของชาวโรมันที่

สามารถจุผูชมไดถึง 50,000 คน จากนั้นนําทานเดินทางพาทานเขาสู นครรัฐ

วาตกินั (Vatican) ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตั้งอยูใจกลางกรงุโรม เปนประเทศเดียว

ในโลกที่มีกําแพงลอมรอบเมืองเอาไวไดทั้งหมด ยกเวนดานหนาทางเขาและเปน

ศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกโดยมีพระสันตะปาปา มีอํานาจ

ปกครองสูงสุด นําทานถายรูปดานนอก มหาวิหารที่ใหญที่สุดในโลก มหาวิหาร

เซนตปเตอร (St.Peter’s Basilica) ดานในมีประติมากรรมอันลือชื่อปเอตา (Pieta) 

ของมิเคลันเจโลและมี แทนบูชาบัลแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เปนซุมสําริด

ที่สรางโดยจานโลเรนโซ แบรนินี ซึ่งสรางตรงบริเวณที่เชื่อกันวาเปนที่ฝงพระศพ

ของนักบุญปเตอร 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 

 

 

บาย นําทานเดินชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ 

น้ําพุเทรวี ่(Trevi Fountain) น้ําพุเทรวี เปนน้ําพุที่ตั้งอยูที่เทรวี ริโอเนในกรุงโรมใน

ประเทศอิตาลี เปนน้ําพุที่มีความสูง 25.9 เมตร (85 ฟุต) และกวาง 19.8 เมตร (65 

ฟุต)และน้ําพุแบบบารอคที่ใหญที่สุดในกรุงโรม เชิญชมความงดงามของ "น้ําพุ

เทรวี่" ที่นักทองเที่ยวสามารถโยนเหรียญ เพื่อขอใหไดเดินทางกลับมาที่กรุงโรมอีก 

มีตํานานเลาวา หากหันหลังแลวโยนเหรียญลงน้ําพุเทรวี แลวอธิษฐานใหไดกลับมา

กรุงโรมอีกครั้ง ก็จะสมหวัง แลวเชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินคาแฟชั่น

และของที่ระลึกในบริเวณ ยานบันไดสเปน (The Spanish Step)  ซึ่งเปนแหลง

แฟชั่นชั้นนําสุดหรู ไมวาจะเปน BRANDNAME ดังๆมากมายพรอมทั้งรานคาปลีก 



  

 

รวมถึงรานอาหาร รานไอศครีม มากมายใหเลือกชิม และยังเปนแหลงนัดพบของ

ชาวอิตาเลี่ยน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิซซาอิตาเลียน  

 นําคณะเขาสูที่พัก BRAND HOTEL, ROME หรือระดับเทียบเทา 

 

วันที่สาม โรม – THE MALL OUTLET – ฟลอเรนซ - มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟโอเร –  

  สะพานเวคคิโอ  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 เดินทางสู เมืองเลคซิโอ (LECCIO) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที) 

อิสระใหทุกทานไดชอปปงที่ THE MALL OUTLET ใหทานเลือกซื้อสินคาชั้นนํา

ของอิตาลีในราคายอมเยาภายในเอาทเลทมีรานคา แบรนดเนมมากมายอาทิ 

ARMANI, BALENCIAGA, BOTTEGA VENETA, BURBERRY, DIOR, 

FENDI, GUCCI, TOD’S, VALENTINO เปนตน 

เที่ยง อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกแกการชอปปง 

บาย นําทานเดินทางตอสู ฟลอเรนซ (Florence) (ใชเวลา 40 นาที) ไดรับขนานนามวา

เปนเมืองศูนยกลางแหงศิลปะในยุคเรอเนสซองส ซึ่งลวนแลวแตมีโบราณสถาน

สําคัญ และมีทิวทัศนตามธรรมชาติที่สวยงาม จนไดรับการแตงตั้งใหเปนมรดกโลก

จากองคกรยูเนสโกเมื่อ ป ค.ศ.1982 ทําใหทัสคานีมีชื่อเสียงในฐานะดินแดน

ทองเที่ยวยอดนิยมระดับโลก นําทานชมวิวทิวทัศนของเมือง  นําทานเดินเที่ยวชม

เมืองเกาฟลอเรนซ ชม มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟโอเร (Santa Maria Dell 

Fiore) ชมความยิ่งใหญ และอลังการของวิหารที่ใหญเปนอันดับ 4 ของทวีปยุโรป 

โดดเดนดวยสถาปตยกรรมที่ใชหินออนหลายสีตกแตงผสมผสานกันไดอยางงดงาม 

ชม จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึ่งรายลอมไปดวยรูปปน 

อาทิ เชน รูปปนเทพเจาเนปจูน (Fountain of Neptune),วีรบุรุษเปอรซิอุสถือหัวเมดู

ซา (Perseus with the Head of Medusa), รูปปนเดวิด ผลงานที่มีชื่อเสียงของ  ไม

เคิล แองเจโล  จากนั้นนําทานชม สะพานเวคคโิอ (Vecchio) สะพานเกาแกที่มีมีราน

ขายทอง และอัญมณีอยูทั้งสองขางสะพาน  ใหเวลาทานอิสระเลือกซื้อสินคาทั้งของ

ฝากของที่ระลึก รวมทั้งสินคาแฟชั่นนําสมัย 

ค่าํ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

   นําคณะเขาสูที่พัก WEST FLORENCE HOTEL, FLORENCE หรือระดับ

เทียบเทา 



  

 

 

วันที่สี่ ฟลอเรนซ - ปซา – หอเอนปซา - เวนิส 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองปซา (Pisa) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง 20 นาที) 

เมืองแหงศิลปะที่สําคัญของอิตาลี เปนเมืองเล็กๆอยูทางตะวันตกของ Florence ดาน

ตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน แมวาจะเปนเมืองเล็กๆ แต Pisa ก็เปน

เมืองที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวทั่วโลก นําทานเขาสูบริเวณ จัตุรัสดู

โอโมแหงปซา หรือ จัตุรสักมัโป เดย มีราโกล ี(Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบดวย

กลุมอาคารสถาปตยกรรมแบบโรมาเนสก โดยเริ่มจาก หอพิธีเจิมน้ํามนต (Baptistry 

of  St. John) ที่ใหญที่สุดในอิตาลี ชม มหาวิหารดโูอโม (Duomo) ที่งดงามและ หอ

เอนแหงเมืองปซา อันเลื่อง ชมหอเอนปซา (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ

แหงเมืองปซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง เริ่มสรางเมื่อป ค.ศ.1173 ใช

เวลาสรางประมาณ 175 ป แตระหวางการ

กอสรางตองหยุดชะงักลงไปเมื่อสรางไปไดถึง

ชั้น 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึ้นมา และตอมาก็

มีการสรางหอตอเติมขึ้นอีกจนแลวเสร็จ โดยใช

เวลาสรางทั้งหมดถึง 177 ป โดยที่หอเอนปซานี้ 

กาลิเลโอ บิดาแหงวิทยาศาสตร ซึ่งเปนชาว

อิตาเลี่ยนไดใชเปนสถานที่ทดลองทฤษฎีแรง

โนมถวงของโลกที่วา สิ่งของสองชิ้น น้ําหนักไม

เทากัน ถาปลอยสิ่งของทั้งสองชิ้นจากที่สูงพรอมกัน ก็จะตกถึงพื้นพรอมกัน จากนั้น

ใหทานอิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ระลึกราคาถูก ที่มีรานคาเรียงรายอยู

มากมาย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บาย นําทานเดินทาง สู ทาเรือตรอนเคตโต (Tronchetto) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 

ชั่วโมง 10 นาที)  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

 นาํคณะเขาสูทีพ่กั POPPI HOTEL, VENICE หรอืเทยีบเทา 

วันที่หา เวนิส - สะพานถอนหายใจ – จตุรัสซานมารโค - มิลาน –  

  แกลเลอรี ่วิคเตอร เอ็มมานูเอล – มหาวิหารดูโอโมแหงมิลาน  

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



  

 

 นําทาน ลองเรือผานชมบานเรือนของชาวเวนิส สู เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย 

(Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เปนเมืองที่ไมเหมือนใคร โดยใชเรือแทนรถ ใช

คลองแทนถนน  มีสมญานามวาเปน "ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก" มีเกาะนอยใหญ

กวา 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกวา 400 แหง ขึ้นฝงที่บริเวณซานมารโค 

ศูนยกลางของเกาะเวนิส จากนั้นนําทานเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชม สะพาน

ถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ที่มีเรื่องราวนาสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออก

จากหองพิพากษาไปสูคุกจะไดมีโอกาสเห็นแสงสวางและโลกภายนอกเปนครั้ง

สุดทายระหวางเดินผานชองหนาตางที่สะพานนี้  ซึ่งเชื่อมตอกับวังดอดจ (Doge’s 

Palace) อันเปนสถานที่พํานักของเจาผูครองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่

เคยเดินผานสะพานนี้มาเเลวคือ คาสโนวานั่นเองนําทานถายรูปบริเวณ จัตุรัสซาน

มารโค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกลาวไววา “เปนหองนั่งเลนที่สวยที่สุด

ในยุโรป” จัตุรัสถูกลอมรอบดวยอาเขตอันงดงาม รวมทั้ง โบสถซานมารโค 

(St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน จากนั้นอิสระ

ใหทานไดมีเวลาเดินเที่ยวชมเกาะอันสุดแสนโรแมนติกตามอัธยาศัย เชน เดินเลน

ชมมนตเสนหแหงนครเวนิส, เขาชมโบสถซานมารโคที่สวยงาม, ชอปปงสินคาของที่

ระลึก อาทิเชน เครื่องแกวมูราโน,หนากากเวนิส เลือกซื้อสินคาแฟชั่นชั้นนํา หรือนั่ง

จิบกาแฟในราน Café Florian ที่เปดใหบริการมาตั้งแตป ค.ศ.1720 หรือ นั่งเรือ

กอนโดลา ลองชมคลองเวนิส (ไมรวมคาลองเรือกอนโดลา) 

  

 

 

 

 

 

  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูสปาเก็ตตี้หมึกดํา 



  

 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกไดวา เปนเมืองหลวงแหงแฟชั่น

ของโลก แวะชมและชอปปงที่ แกลเลอรี วิค

เ ต อ ร  เ อ็ ม ม า นู เ อ ล  ( Galleria Vittorio 

Emanuele II) ที่นับวาเปนชอปปงมอลลที่

สวยงาม หรูหราและเกาแกที่สุดในเมืองมิ

ลาน อนุสาวรีย ของกษัตริยวิคเตอร เอ็มมานู

เอลที่ 2 ผูริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองตางๆใน

อิตาลี และอนุสาวรียของศิลปนชื่อดังในยุค

เรเนซองสอีก 1 ทาน คือ ลิโอนารโด ดารวิน

ซี่ ที่อยูในบริเวณดานหนาของโรงละครสกาลา นําทานถายรูปกับ มหาวิหารแหง

เมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สรางดวยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกัน 

เปนสถาปตยกรรมแบบตะวนัตก สมัยฟนฟูศิลปวิทยาการดโูอโมแหงมิลาน สรางดวย

สถาปตยกรรมแบบโกธิกที่อลังการมากอันแสดงถึง ความเชื่อศรัทธาในคริสตศาสนา 

และความยิ่งใหญของพระศาสนจักร ในการเผยแผความเชื่อคริสตชน ในเขตลอม

บาเดีย ทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี ถือเปนอาสนวิหารแมของอัครสังฆมณฑลมิ

ลาน ซึ่งเปนอัครสังฆมณฑลที่ใหญที่สุดในโลก 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

นําคณะเขาสูที่พัก  GRAND MILANO MALPENSA HOTEL, MILAN หรือ

ระดับเทียบเทา 

 

วันที่หก มิลาน – สนามบินมิลาน - สิงคโปร  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

09.00 น. นําทานเดินทางสู สนามบินมิลาโน มัลเพนซา เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี 

(Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายใน

สนามบิน 

13.00 น.  ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปรแอรไลน เที่ยวบินที่ SQ355 

(มีอาหารและเครื่องดืม่บริการบนเครื่อง) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 12 ชัว่โมง) 

 

วันที่เจ็ด สิงคโปร - กรุงเทพฯ   

07.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร เพือ่รอเปลีย่นเทีย่วบนิ 

09.35 น. ออกเดนิทางสูกรงุเทพฯ โดยสายการบนิสงิคโปรแอรไลน เทีย่วบนิที ่SQ972 

(มีอาหารและเครื่องดืม่บริการบนเครื่อง) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง) 



  

 

11.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

 

*************************************** 

 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาทีทุ่กครั้ง

กอนทําการออกตั๋วเนือ่งจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจง

ใหทราบลวงหนา** 

 

อตัราคาบรกิาร   

 

กาํหนดการเดนิทาง 

 

ผูใหญ 

หองละ 2-3 

ทาน 

1 เดก็ 2 

ผูใหญ เดก็มี

เตยีง 

(เดก็อายไุม

เกนิ12ป) 

1 เดก็ 2 

ผูใหญ  

เดก็ไมมเีตยีง 

(เดก็อายไุม

เกนิ12ป) 

พกั

เดีย่ว 

เพิม่ 

ราคา 

ไมรวม 

ตัว๋ 

09 - 15 กนัยายน 2561 45,888 45,888 44,888 8,000 28,888 

23 - 29 กนัยายน 2561 45,888 45,888 44,888 8,000 28,888 

07 - 13 ตลุาคม 2561 47,888 47,888 46,888 8,000 30,888 

21 - 27 ตลุาคม 2561 47,888 47,888 46,888 8,000 30,888 

05 - 11 พฤศจกิายน 2561 45,888 45,888 44,888 8,000 28,888 

19 - 25 พฤศจกิายน 2561 45,888 45,888 44,888 8,000 28,888 

03 - 09 ธนัวาคม 2561 47,888 47,888 46,888 8,000 30,888 

10 - 16 ธนัวาคม 2561 47,888 47,888 46,888 8,000 30,888 

31 ธนัวาคม – 06 มกราคม 2561 54,888 54,888 53,888 9,000 35,888 

   

** ราคาเดก็อายไุมถงึ 2 ขวบ 10,000 บาท** 

**คาบรกิารขางตน ยงัไมรวมคาทปิคนขบัรถ หวัหนาทวัร และมคัคเุทศกทองถิน่** 

**ไมรวมคาวซีาเขาประเทศอติาลปีระมาณ 3500-4000 บาท** 

 

 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 20 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน

ดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 



  

 

 

กรณุาจองกอนลวงหนา พรอมชาํระเงนิคามดัจาํ ทานละ 20,000.- บาท 

ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์

ทีจ่ะขอรบัลกูคารายตอไป ...สวนทีเ่หลอืชาํระกอนการเดนิทางอยางนอย 21 วนั 

  

 

ขอมลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอ 

เดี่ยว(Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) 

หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมี

หองพักแบบ 3 ทาน ซึง่ถาเขาพัก 3 ทาน อาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไมสามารถจัดหาได ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมกีารแยกหองพัก 

     2.   โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอณุหภูมิต่าํ  

  3.   กรณีทีม่ีงานจัดประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพัก 

ในเมืองเต็ม บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความหมาะสม 

4.  โรงแรมในยุโรปทีม่ีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่ม ี

ขนาดกะทัดรตั และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และ 

ตละหองอาจมลีกัษณะแตกตางกัน 

อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 23 กก.  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 

 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  

 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการ

เดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครือ่งดื่มที่สั่งเพิม่

นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

 คาทิปคนขับรถ ทานละ 10 ยูโร/ทริป/ทาน (2ยูโร/วัน/ทาน)  

 คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 14 ยูโร/ทริป/ทาน (2ยูโร/วัน/ทาน)  



  

 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 คาธรรมเนียม+คาบริการยื่นวีซาเชงเกน(คาวีซาลูกคาถือไปจายหนางานวันที่สแกนนิ้ว) 

 

 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 20,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่

นั่ง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 

21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง

กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการ

เดินทางในทัวรนั้นๆ 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมา

เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน

ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู

มีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคนื

ที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ

พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนา

สมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการ

ดังนี ้

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการ

ที่ชําระแลว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกการ

เดินทางไมนอยกวา 45 วัน*** 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่

ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการ

เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่

พักฯลฯ 



  

 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 

Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะ

ไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 20 คน  

5. ในกรณีที่ลูกคายื่นวีซากับทางบริษัทแลว ทางบริษัทขออนุญาติไมคืนคาทัวรที่ลูกคาชําระ

มาแลว 

ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผาน ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ

ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะ

ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย

กวา 20 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน

การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับ

ประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มี

นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดี

ที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 

นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ใน

กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ

ชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให

สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 

ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้น

ของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การ

นัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 

ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ

ราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา

ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  



  

 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน

บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น  

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ  หากเกดิเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง

รอการเดินทาง อันมิใช ความผดิของบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน ทางบริษัทจะรับผิดชอบ

คืนคาทัวรเฉพาะสวนทีบ่ริษัทยังมิไดชําระแกทางคูคาของทางบรษิัทหรือจะตองชําระตาม

ขอตกลงแกคูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภณัฑไมเกิน 100 

มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อค

ปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือ

ไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปา

ใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส

กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

 

1. หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน (พาสปอรตธรรมดาเลมสีเลือดหมูเทานั้น) ฉบับจริง มีอายุ 

การใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และมีหนาวางไมต่ํากวา 2 หนา 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนาประมาณ 3 ซม.  

จํานวน 2 รูป ฉากหลังตองเปนพ้ืนสีขาวเทาน้ัน 

3. หลักฐานการทํางาน/การเรียน 

 กรณีเปนเจาของกิจการบริษัท / รานคา:  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา (มีอายุไมเกิน 3 เดือน) / 

หรือใบจดทะเบียนพาณิชยหรือใบจดทะเบียนการคา 

 กรณีเปนพนักงาน: จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง วันเริ่มงาน 

เงินเดือน จดหมายรับรองการทํางานใหระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN 

แทนการระบุชื่อประเทศ จดหมายจะตองออกจากองคกรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย 

ตราประทับ (ถามี) ที่อยู และเบอรติดตออยางชัดเจน 

 กรณีที่เปนขาราชการ: หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงานภาษาอังกฤษ 

 กรณีเกษียณอายุราชการ: จดหมายเกษียณอายุจากหนวยงาน (ถามี) สําเนาบัตร

ขาราชการบํานาญ 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจดทะเบียน: จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับ

หนาที่การงานเปนภาษาอังกฤษ 

 กรณีเปนนกัเรียน นักศึกษา: จดหมายรับรองการศึกษาภาษาอังกฤษ  

เอกสารประกอบการยืน่ขอวซีาเชงเกน (อติาล)ี 



  

 

(จดหมายรบัรองการทาํงาน / การเรียน มอีายไุมเกนิ 30 วนั นบัจากวนันดัยืน่วซีา จดหมายตอง

เปนภาษาอังกฤษเทานั้นและตองสะกดชื่อ-นามสกุลใหถูกตองตามหนาพาสปอรต) 

 

4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย เทาน้ัน กรุณาจัดเตรียมดังนี้ 

 เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอนหลัง 3 เดือน ฉบับจริงจาก

ธนาคาร อัพเดทเปนปจจุบันไมเกิน 7 วัน นับจากวันที่นัดยื่นวีซา  

***ผูที่มีการประกอบอาชีพมีหนาท่ีการงานทําตองมีบัญชีสวนตัวเสมอ*** 

5. สําเนาทะเบียนบาน 

6. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา (ถามี) 

7. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถามี) 

8. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ) 

เอกสารเพิม่เตมิกรณเีปนเดก็อายตุ่าํกวา 18 ปบรบิรูณและ ไมเดนิทางพรอมบดิามารดา 

หรอืเดนิทางพรอมบดิาหรอืมารดาคนใดคนหนึง่ 

 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมให

เดินทางไปตางประเทศ ซึ่งสามารถขอไดที่เขตหรือที่วาการอําเภอ และใหระบุใน

จดหมายวา ยินยอมใหเด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธอยางไรกับเด็ก 

 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมใหเดินทางไป

ตางประเทศ ซึ่งสามารถขอไดที่เขตหรือที่วาการอําเภอและใหระบุวา มารดายินยอม

ใหเด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  

 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมใหเดินทางไป

ตางประเทศ ซึ่งสามารถขอไดที่เขตหรือที่วาการอําเภอ และใหระบุวา บิดายินยอม

ใหเด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) 

 เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูในการดูแลของฝายใดฝายหนึ่ง 

 สําเนาพาสปอรต ของบิดาและมารดา 

 สําเนาทะเบียนมรณะบัตร 

 

กรณรีบัรองการเงนิใหบคุคลในครอบครวั  

(เกี่ยวของทางสายเลือดเทาน้ัน บิดามารดา,บุตร,พี่นอง,สามภีรรยา) ตองยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี ้

 หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (BANK GUARANTEE) ฉบับจริง ระบชุือ่เจาของบญัชี

(ผูรบัรอง) และตองระบชุือ่ผูถกูรบัรองดวย มีอายุไมเกิน 15 วัน นบัจากวันทีย่ื่นวซีา 

(สะกดชื่อ-นามสกุลใหถูกตองตามหนาพาสปอรต) 

 เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอนหลัง 3 เดือน ฉบับจริงจาก

ธนาคาร อัพเดทเปนปจจุบันไมเกิน 7 วัน นับจากวันที่นัดยื่นวีซา  

***หลกัฐานทางการเงนิขางตน ตองเปนสมดุบญัชเีลมเดยีวกนัเทานัน้*** 



  

 

 เอกสารเพ่ืออางอิงความสัมพันธ อาท ิสําเนาทะเบียนบาน/สมรส/สูติบัตร 

หมายเหต:ุ 

 ผูสมัครตองมาแสดงตน ณ ศูนยยื่นคํารองขอวีซาอิตาล ีเพื่อสแกนลายนิว้มือ 

 ระยะเวลาในการพจิารณาวีซาของสถานทตูอิตาลี โดยประมาณ 10 วันทําการ 

 หลังจากทีผู่สมัครไดทาํการยื่นขอวซีากับทางศูนยยื่นคํารองขอวซีาอิตาลแีลว ทาง

สถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทําการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะทําการ

พิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นหากทานมีความจําเปนในการใชเลมเพื่อเดินทาง 

กรณุาแจงบริษัททวัร 

 การบดิเบือนขอเท็จจรงิหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถกูระงบัมิใหเดินทางเขา

ประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถกูปฏิเสธวซีา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายใน

การคืนคาธรรมเนียม 

 

 


