
 

 

  

 



 

 

วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-มิลาน (อิตาลี) ศุกร 
21.30 น. พรอมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร D16-

19 สายการบนิไทย เจาหนาที่คอยอาํนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการ
เช็คอิน 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทไดเตรียมการเดินทางของคณะทัวรกอน 15 วัน โดยซื้อตัว๋เครื่องบิน, เชา
รถโคช, จองที่พัก, รานอาหาร สถานที่เขาชมตาง ๆ ไวลวงหนาใหกับกรุปทัวร กรณีท่ี
เกิดเหตุการณ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การลาชาของสายการบิน,  การพลาด
เท่ียวบิน (ขึ้นเคร่ืองไมทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธ
การเขาเมือง ทําใหการเดินทางลาชา หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไมสามารถเดินทางไปยัง
จุดหมายตามโปรแกรมได หัวหนาทัวร มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม
สามารถคืนเงินคาใชจายตาง ๆ ที่ชําระแลว เพราะทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายตาง 
ๆ ลวงหนาแลว และหากมีคาใชจายอื่น ๆ เกิดข้ึนนอกจากในรายการทัวร หัวหนา
ทัวรจะแจงใหทานทราบ เพราะเปนสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได 

 

วันที่ 2 มิลาน-ดูโอโม-เวอโรนา-เวนิสเมสเตร เสาร 
00.35 น. ออกเดินทางสู มิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ TG940  
07.10 น. ถึงสนามบินมาเพลซา นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผานการตรวจคนเขาเมือง 

และศุลกากรแลว รถโคชปรับอากาศ พาคณะออกเดินทางเขาสูจุดศูนยกลางอัน
ศักดิ์สิทธิ์คือ ดูโอโม (DUOMO) มหาวิหารแบบกอธิคที่ใหญเปนอนัดับสามใน
ยุโรป สรางในป 1386 ดานนอก มีหลังคายอดเรยีวแหลมจํานวน 135 ยอด 
และมีรูปปนหนิออนจากทุกยคุทุกสมัยกวา 2,245 ชิ้น บนสดุมีรูปปนทองขนาด 
4 เมตรของพระแมมาดอนนาเปนสงาอยู อิสระใหทานไดถายภาพเปนที่ระลึก 
แลวผานชมแกลลอเรีย วิคเตอร เอ็มมานูเอ็ล อาคารกระจกที่เกาแกและมีความ
สวยงาม หลังจากนั้นนําทานชมโรงละครโอเปรา ลาสกาลา ชมรูปปนของ ลีโอ
นาโด ดาวินชี จิตรกรเอกที่โดงดัง 

(31 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. เดินทางสูเมืองเวอโรนา เมืองตนกําเนิดของนิยายรกัอมตะโรมิโอและจูเลียต ที่

เลาขานกันมากวา 700 ปโดยทานเชคเปยร นําชมบานเลขที่ 23 ของจูเลียต คา
ปูเลต กับภาพของระเบียงแหงเรื่องราวโรแมนติก ที่จูเลียตเฝารอคอยพบโรมิโอ
ทุกค่ําคืน ผานชม Arena หรือ Amphitheatre  โรงละครกลางแจงที่ใหญเปน
อันดับสามของโลก  

(165 ก.ม.) 

 
16.00 น. เดินทางสูจังหวัดเวเนเซีย เมืองหลวงของแควนเวเนโต เปนแควนที่มีความมั่งคั่ง 

และเปนแหลงอุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศอิตาลี และยังเปนแควนหนึ่งที่มี
นักทอง เที่ยวมามากที่สุดแหงหนึ่งอีกดวย มีนักทองเที่ยวมาเยือนไมต่ํากวา 60 
ลานคนในทกุๆ ป 

(85 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารในโรงแรม Local 
 นําทานเขาสูที่พัก NOVOTEL VENEZIA MESTRE CASTELLANA หรือ

เทียบเทาในระดับเดียวกัน 
www.novotel.com  

วันที่ 3 เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก-ลองเรือกอนโดลา-เดินทางสูเมืองป
ซา  

อาทิตย 

07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําทานลงเรือทัศนาจรขามสูเกาะเวนิส (เมืองที่ไมมีรถยนตว่ิงผาน) เกาะเวนิส มี

เกาะนอยใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกวา 400 แหง ขึ้นฝงที่
ซานมารโค ศูนยกลางของเกาะเวนิส ผานชม Doge Palace อันเปนที่ประทับ

 



 

 

ของเจาผูครองนครเวนิสในอดีตและมีความรุงเรือง เมื่อครั้งทําการคากับตะวัน 
ออกไกล สะพานถอนหายใจที่มีเรื่องราวนาสนใจในอดีต การเปาแกวมูราโน
งานฝมือตั้งแตครั้งบรรพบุรุษที่มีชื่อเสียง แลวไปชมความสวยงามของจตุรัสซาน
มารโค ที่กวางขวางรายลอมไปดวยศิลปะและสถาปตยกรรมแบบไบเซนไทนที่
แมแตนโปเลียนยังหลงใหล รายลอมไปดวยโบสถนักบุญเซนตมารค, หอระฆัง, 
เสาแหงนักบุญ ทําใหดูงามสงายิ่งนัก อิสระใหทานไดเดินเที่ยวชมเกาะอันแสน
โรแมนติก หรือชอปปงสินคาของเมืองอาทิ ผาลูกไม หรือจิบกาแฟในราน Café 
Florian ที่เปดใหบริการมาตั้งแตป 1720 นําทานเที่ยวชมลําคลองนอยใหญ 
สลับดวยบานเรือนที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว ดวยการลองเรือกอนโดลา เพื่อชม
มนตเสนหแหงนครเวนิสสูแกรนดคาแนล คลองที่กวางที่สุดของเกาะ และงาน
กอสรางที่แสดงใหเห็นถึงความเปนอัจฉริยะดานสถาปตยกรรมที่สะพาน
เรียลอัลโต 

 
 
 
 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
15.00 น. ออกเดินทางสูเมืองปซา อนัเปนที่ตั้งของหอเอนปซา เปนสิ่งมหัศจรรย 1 ใน 7 

ของโลก 
(333 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นําทานเขาสูที่พัก AC HOTEL PISA  หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน www.marriott.com  
วันที่ 4 เที่ยวหอเอนปซา-นครฟลอเรนซ-จตุรัสซินญอเรีย-นั่งรถไฟดวนสูนาโป

ล ี 
จันทร 

07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําทานเขาสูจตุรัสกัมโป เดย มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลวา "จตุรัส

อัศจรรย" หรือที่ไดรับลงทะเบียนเปนมรดกโลกในชื่อ จตุรัสดูโอโมแหงปซา คือ
บริเวณที่ลอมรอบดวยกําแพงใจกลางเมืองปซา ประกอบไปดวยส่ิงกอสราง
ไดแก มหาวิหารปซา (Duomo) หอเอน (Torre) หอศีลจุม (Baptistery)  เริ่ม
สรางปค.ศ.1173 ค.ศ. แลวเสร็จในป 1372 ปจจุบันยูเนสโกประกาศใหเปน
มรดกทางวัฒนธรรมในปค.ศ. 1987 อิสระใหทานถายภาพเปนที่ระลึกตาม
อัธยาศัย จากนัน้เดินทางสูนครฟลอเรนซ 

(4 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Local 
13.00 น. นําคณะเขาสูเมืองเกาของนครฟลอเรนซ เมืองนี้เปนศูนยกลางแหงศิลปะในยุค

เรอเนสซองส และเปนเมืองที่ไมอนุญาตใหรถโคชเขาไปในเขตเมือง มมีหา
วิหารซานตามาเรียเดลฟโอเร หรือ Duomo แหงนครฟลอเรนซเปนศูนยกลาง 
ใกลกันเปนจตุรัสซินญอเรีย เดิมเปนที่ตั้งรูปปนเดวิดของแทมานานกวา 3 
ศตวรรษ ในปจจุบันถูกเก็บรักษาไวในแกลลอเรีย อะเคเดม ี ผานชมพิพิธภัณฑ
อุฟฟซี ที่เก็บงานศิลปะล้ําคาในยุคกลางใกล ชมสะพานอันเกาแกเวคคิโอ 
สะพานแหงแรกที่ขามแมน้ําอารโน จากนั้นรถโคชนําทานชมวิวทิวทัศนของ
เมืองแบบพาโนรามา ณ จตุรัสไมเคิลแองเจโล 

(104 ก.ม.) 

 

16.00 น. นําคณะเดินทางสูสถานีรถไฟ และเดินทางสูตอนใตของประเทศในเขต
คาบสมุทรอิตาลีดวยรถไฟดวน 

(16.39 น.-19.15 น.) 

19.15 น. คณะเดินทางถึงเมืองนาโปลี หรือ เมืองเนเปล ซึ่งเปนเมืองใหญและเปนเมือง
ทาเรือที่สําคัญทางตอนใต อีกทั้งยังเปนเมอืงทาของเรือสําราญทองเที่ยวในเขต
เมดิเตอรเรเนียนที่สําคัญ 

 

20.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นําทานเขาสูที่พัก STARHOTELS TERMINUS NAPLES หรือเทียบเทาใน

ระดับเดียวกัน 
www.starhotels.com  



 

 

วันที่ 5 นาโปลี-นั่งเรือสูเกาะคาปรี-ถ้ําบลูกร็อตโต (พักบนเกาะคาปรี) อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําคณะเดินทางสูทาเรือเมืองนาโปลี เพื่อลงเรือสูเกาะคาปรี เกาะเล็กๆทีม่ี

ธรรมชาติท่ีสวยงามเปนสถานที่ตากอากาศของบุคคลสําคัญๆมาชานานซึ่ง
รายไดหลักของเกาะนี้มาจากอตุสาหกรรมการทองเที่ยว  

 

10.00 น. นําคณะเปลี่ยนลงเรือเล็กไปชมถ้ําบลูกร็อตโต ที่มีความงดงามอยางมากและมี
อยูเพียงไมกี่แหงในโลก ถ้ําน้ําลอดที่มีการกระทบของแสงกับน้ําทะเลสีคราม 
ทําใหภายในบริเวณถ้ําประกายไปดวยแสงสีน้ําเงินจึงเปนทีม่าของช่ือดังกลาว 
(ทั้งนี้การเขาชมภายในถ้ําขึน้อยูกับสภาพภูมิอากาศในแตละวัน)   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บาย นําทานเดนิทางสูชุมชนคาปรอีันเกาแกตั้งรกรากมาแตบรรพบุรุษ จนกลายเปน

ศูนยกลางของเกาะ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการทองเที่ยวและตากอากาศ รานรวง
เปดใหบริการนักชอปปงไดเลือกสรร 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Local 
 นําทานเขาสูที่พัก HOTEL LA PALMA CAPRI หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน www.lapalma-capri.com 
วันที่ 6 เกาะคาปรี-ซอเรนโต-พิพิธภัณฑปอมเปอี-กรุงโรม พุธ 
07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
09.05 น. ไดเวลานําคณะลงเรือ Jet นําทานกลับสูฝงที่เมืองซอเรนโต (Sorrento) เมือง

ชายทะเลที่มีตัวเมืองเรียงรายตามแนวของผาหินสูง ทิวทัศนสวยงามเหลานี้ได
สรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยว จนเปนเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. นําทานสูเมอืงปอมเปอี เขาชมเขตเมืองเกาที่ไดรับการจัดต้ังเปน พิพิธภัณฑ

เมืองปอมเปอี (POMPEI) เมืองที่ถูกทับถมจมอยูใตดินกวา 1,500 ป เนื่องจาก
การระเบิดของภูเขาไฟวิชูเวียส ชมสภาพของเมืองที่ขุดคนขึ้นมา   

(28 ก.ม.) 

 
15.00 น. แลวออกเดินทางตอสูกรุงโรม เมืองหลวงที่ยิ่งใหญของจักรวรรดิ์โรมันมีอายุ

เกาแกกวา 2,000 ป  
(246 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นําทานเขาสูที่พัก SHERATON PARCO DE’ MEDICI ROME HOTEL หรือ

เทียบเทาในระดับเดียวกัน 
www.sheratonparcodem

edicirome.com 
วันที่ 7 พิพิธภัณฑวาติกัน - โคลอสเซียม-น้ําพุเทรวี่ - บันไดสเปน พฤหัสบดี 
08.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําทานสูนครวาติกัน ซึ่งเปนรัฐอิสระ และศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกาย

โรมันคาทอลิก เขาชมพิพิธภัณฑวาติกัน ซึ่งเปนที่รวบรวมผลงานทางศิลปะที่
หาชมไดยาก นอกจากนี้ยังมีหองแสดงศิลปะการตกแตงฝาผนังรูปสลักแบบ
คลาสสิค และงานของนักวาดภาพคนสําคัญๆ ของอิตาลีในสมัยกลางและสมัย
เรอเนสซองส อาทิจ็อตโต (Giotto), ฟรา แองเจลิโก (Fra Angelico), ฟลิปโป 
ลิปป (Filippo Lippi) และโบสถซิสทีน (Sistine Chapel) ซึ่งเปนผลงานของไม
เคิลแองเจโลที่วาดภาพเขียนสีเฟรสโกที่โดงดังที่สุดของโลกคือ The Last 
Judgement แลวไปชมความอลังการของ มหาวิหารเซนตปเตอร  ไดรับการ
ตกแตงอยางโออาหรูหรา ชมรูปปนแกะสลักเฟยตา ผลงานชิ้นเอกของไมเคิล
แองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดยแบรนินี และยอดโดมขนาดใหญที่หาชม
ไดยาก ซึ่งปจจุบันลวนแตเปนสิ่งที่สําคัญลํ้าคาคูบานคูเมืองของอิตาล ี

 
 



 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Thai 
14.00 น. นําทานเขาชมสนามกีฬาโคลอสเซียม สิ่งกอสรางที่ไดรับการยกยองใหเปน 1 

ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก ซึ่งเปนสนามกีฬายกัษที่จุคนไดกวา 50,000 คน 
แลวพาทานไปบันทึกภาพกับประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณแหงชัยชนะ  
ผานชมอนุสาวรียพระเจาวิคเตอร เอ็มมานูเอ็ล หรือพระบิดาของชาวอิตาเลียน 
ชมรองรอยของศูนยกลางแหงจักรวรรด์ิโรมันที่โรมันฟอรั่ม หลังจากนั้นนําคณะ
ไปชมน้ําพุเทรวี่ ผลงานมาสเตอรพีซของนิโคลาส ซัลวี ที่มาของเพลง “ทรี
คอยนออฟเดอะฟาวดเทน” ที่โดงดังในอดีต ซึ่งนักทองเที่ยวมีความเชื่อวาหาก
โยนเหรียญอธิฐานไวจะไดกลบัมากรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง เขาสูจตุรัสบันไดสเปน 
แหลงพบปะของหนุมสาวชาวอิตาเลียนยามวาง จนกลายเปนแหลงชอปปงช่ือ
ดังเรียงรายไปดวยสินคาแบรนดเนมของอิตาล ี

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภตัตาคาร Local 
 นําทานเขาสูที่พัก SHERATON PARCO DE’ MEDICI ROME HOTEL หรือ

เทียบเทาในระดับเดียวกัน 
www.sheratonparcodem

edicirome.com 
วันที่ 8 เดินทางสูสนามบิน ศุกร 
08.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
10.00 น. ออกเดินทางสูสนามบินลีโอนารโด ดาวินชี เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ มีเวลา

ใหทานไดทํา TAX REFUND คืนภาษีกอนการเช็คอนิ 
 

13.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 945  
วันที่ 9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ เสาร 
06.05 น. สายการบินไทยนําทานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
(หมายเหต ุโปรแกรมดังกลาวขางตน เปนการนําเสนอโปรแกรมทองเท่ียว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต

ละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน โปรแกรมทองเท่ียวที่สมบูรณครบถวน จะสงใหทาน 7 วันกอนการเดินทางเทานั้น) 
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12 - 20 ต.ค.2561 91,000.- 82,000.- 73,000.- 14,000.- 10,000.- -30,000.- 
-24,000.- 19 - 27 ต.ค. 2561 

16 - 24 พ.ย. 2561 80,000.- 72,000.- 64,000.- 14,000.- 10,000.- -22,000.- 
-18,000.- 7 - 15 ธ.ค. 2561 

4 - 12 ม.ค. 2562 

88,000.- 80,000.- 71,000.- 14,000.- 10,000.- -29,000.- 
-22,000.- 

11 - 19 ม.ค. 2562 
18 - 26 ม.ค. 2562 

25 ม.ค. - 2 ก.พ. 2562 
1 - 9 ก.พ. 2562 

8 - 16 ก.พ. 2562 
15 - 23 ก.พ. 2562 

22 ก.พ. - 2 มี.ค. 2562 
1 - 9 มี.ค. 2562 

8 - 16 มี.ค. 2562 
คาทัวรรวม :  
  คาตั๋วเครื่องบนิไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามนัเชื้อเพลิง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 

 คารถโคชมาตรฐานยุโรป ทองเที่ยวตามโปรแกรมท่ีระบุ 
 **คาเขาพิพิธภัณฑปอมเปอ,ี คาเรือทองเท่ียวเกาะคาปร,ี คาเรือทองเท่ียวถ้ําบลูกร็อตโต, คาเขาพิพิธภัณฑ

วาติกัน** 



 

 

 คาโรงแรมท่ีพักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทาในระดับราคาเดียวกนั โดยพักเปนหองแบบ Twin / Double **กรุณาดู
รายละเอียดแนบทายในหัวขอ  “โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)” 

 คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ 
 คาทิปพนักงานขบัรถทองเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรตอทาน / วนั 
 คาธรรมเนียมวีซาสาธารณรัฐอิตาลี (เชงเกน) 
 คาประกันการเดินทางของ บริษทั เอ ดับเบิลยู พี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด แบบ OASIS TRIPPER PLAN 

คุมครองการสูญเสียชวีิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุมากกวา 16 ปนอยกวา 75 ป ไมเกิน 
3,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลในตางประเทศไมเกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถงึประกันสุขภาพที่
ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว 
–หากมีความประสงคจะเพิ่มความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชาของ
สัมภาระและเท่ียวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตามเอกสารแนบทายใบจอง
ทัวร 

 คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดแูลของทานเองไม
เกิน 7 กิโลกรัม  

คาทัวรไมรวม 
  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 

 คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น 
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต) 
 คาใชจายสวนตวัอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่ส่ังมาในหองพักคาอาหาร

และเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน 
หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมคีาใชจายเพิ่ม 

การจองทัวร (How to make your reservation) 
 หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ Travel Agent ใกลบานหรือท่ีทาน

รูจักและเชื่อถือได ซึ่งจะดูแลทานดวยขัน้ตอนที่งาย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนการยืนยันการเดินทางของ
ทาน กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผูเดินทางหน่ึงทาน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง 
ซึ่งเงินมัดจําดงักลาวจะเปนการยนืยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 30 วันกอนการ
เดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงือ่นไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับจองทัวร (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ ในโปรแกรมไมเอื้ออํานวยตอบคุคลดังตอไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปนี ้

1. เด็กท่ีมีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใชวลีแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตางๆ ในการพยุงตัว 
3. ผูเดินทางท่ีบงบอกการเปนบคุคลไรความสามารถ 
4. ทานท่ีมีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง 
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูที่ดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบ

คาย สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผู
ที่กอหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทวัรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซึ่งบางครั้ง
อาจจะมีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได   

การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge)  
  ยกเลิกกอนออกเดินทาง 60 วัน  คืนเงินมัดจําท้ังหมด 
  ยกเลิกกอนออกเดินทาง 59-45 วัน  หักมัดจํา 20,000 บาท/ทาน 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 44-30 วัน  หักมัดจํา 30,000 บาท/ทาน 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วันกอนการเดินทาง  หัก 50% ของคาทัวร 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 14-1 วันกอนการเดินทาง หัก 90% ของคาทัวร 
  ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW หัก 100% ของคาทัวร 
  หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได โดยสามารถยื่น

ขอวีซาไดทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจายเพ่ิมคอืคาวซีา และคาเปลีย่นชื่อตั๋วเทานั้น และตองไม



 

 

อยูในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 
  หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซา 

ไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเปนการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกัน
ทั้งหมด ใหถือเปนการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน ในกรณีที่ทานไมแนใจวาจะไดรับ
การพิจารณาอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการ
ยื่นขอวีซาแบบกรุป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทาง ต่ํากวา 20 ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทาง
ทราบลวงหนากอน 15 วัน และขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการทองเท่ียว รวมท้ังไมสามารถรับผิดชอบจาก
กรณีท่ีเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยดังนี้ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การกอจลาจล, 
อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ 
บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด  ที่ระบุความรับผิดชอบไวในกรมธรรมเทานั้น ทั้งนี้จะ
คํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด และทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึน หากทานถกูปฏิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการ
หลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และจะไมคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระมาแลว 

การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) 
 หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดนิทาง สามารถทําไดลวงหนากอนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไมเสีย

คาใชจาย  
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดนิทางกลับ ทานจะตอง

ชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดท่ีนั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทาง
บริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกตั๋ว
เครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น และหากทานไมแนใจในวันเดินทาง
ดังกลาว กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาท่ีฯ เพื่อยืนยันในกรณีท่ีตั๋วเครื่องบินสามารถทํา REFUND ไดหรือไมกอนที่ทานจะ
ชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือ 

การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim) 
 การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได 50%, สวนสาย

การบิน ออสเตรียนแอรไลน, ฟนแอร, ลุฟฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการ
สะสมไมลของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือท้ังหมดเปนสิทธิของสายการบินเทานั้น 

คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน

ภายหลัง ถือเปนคาทวัรสวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่ออกตั๋ว 
โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation) 
  หองพักแบบ Twin คือหองพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 2 ทาน 

 หองพักแบบ Double คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ทาน 
 หองพักแบบ Triple Room คือหองพักที่เตยีงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 

เตียง / สําหรับผูพัก 3 ทาน (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมที่แตกตางกันในแตละ
ประเทศ)  

 หองพักแบบ Single คือหองพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 1 ทาน 
 หองพักแบบ Double Single Used คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับ

พัก 1 ทาน 
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 

เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่ง
มักมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภมูิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่
มีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น   

 ในกรณีที่มกีารจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 



 

 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองทีม่ีขนาดกะทัดรัด 
และไมมอีางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะ
แตกตางกันดวย หากทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหองแบบ 
DOUBLE SINGLE USE เปนคาใชจายเพิ่มเติมได 

สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวนัที่สถานที่เขาชมนั้น 

ๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเขาชมไม
สามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ 
หรือ สลับโปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวาง
การเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน 
เนือ่งจากไดชําระ Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาท่ีในชวงวัน
เดินทางของทานกอนชาํระเงิน 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter) 
  คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปาเพ่ิมเติม 

ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยก
กระเปาขึ้นลงได  ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบนิ คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับ
ผูโดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่
ทานไมอาจปฏิเสธได 

 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหนําขึน้เครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 
เซนติเมตร (18 นิ้ว) 

 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวา
มาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบ
คาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน 

 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร 

อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรบัผิดชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ซึ่งจะ
รับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท / ทาน 

การสูบบุหรี่ (Smoking Area) 
 ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดท่ี

ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบหุร่ี ท้ังนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม 
การเดินทางเปนครอบครัว (Family) 
 หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนือ่งจากการเดินทางเปนหมูคณะ 
หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดแูลคณะทัวรทั้งหมด 

เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศอิตาลี ใชเวลายื่นประมาณ 16 วันทําการ 
(การขอวีซาประเทศอิตาลีผูเดินทางทุกทานตองมา สแกนลายนิ้วมือดวยตนเอง ณ ศูนยรับคํารองขอวีซาประเทศ

อิตาลี)  อาคารสีลมคอมเพล็ก  ชั้น 15  ถนนสีลม (ใกลสถานรีถไฟฟาศาลาแดง)  
 พาสปอรตท่ียังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุม

ประเทศเชงเกนหรือประเทศอื่น ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัตวิซีา 
 รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบพื้นหลังเปนสขีาว (ไมใชรูปขาวดําและหามสแกน)ควรมีอายุไมเกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั้ง 2 

รูป 
 สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชือ่-สกุล / สําเนาทะเบียนสมรส, หยา  
 สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ  และกรณีท่ีผูเดินทางอายุเกิน 20 ปบริบูรณ แตยงัคงสถานะเปนนักเรียน/นักศึกษา 

และมีบิดาหรือมารดาเปนผูออกคาใชจายให 



 

 

 หนังสือรับรองการทํางานจากบรษิัท/ สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนใน
ปจจุบัน,วันเดือนปที่เร่ิมทํางานกับบริษัทนี้และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเท่ียว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางาน
ตามปกติหลังครบกําหนดลา (หนังสือรับรองการทํางานที่ยื่นในแตละประเทศ ตองออกไมเกนิ 30 วัน กอนการไปยื่นวีซาใน
แตละประเทศ)   

 กรณีท่ีเปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทท่ีคัดไวไมเกิน 1  เดือน พรอม
วัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน 

 หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) บัญชีออมทรัพยสวนตัว มีอายุไมเกิน 15 วันจากวันยื่นคํารองวี
ซา พรอมสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากทีแ่สดงยอดเงินลาสุดไมเกนิ 7 วัน โดยไมมีขอยกเวนใดๆทั้งส้ิน  ทั้งนี้ควรเลือกเลมท่ีมีการ
เขาออกของเงินสม่ําเสมอ และมจีํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอทีจ่ะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยาง
ไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวซีา ตองออกหนังสอื
รับรองคาใชจายในครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน*** 

 กรณีท่ีบริษัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางท้ังหมดนอกเหนอืจากเอกสารขอ 1–6แลว ทาง
บริษัทจะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพือ่แสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุชือ่ผู
เดินทางและเหตุผลท่ีจัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย 

 กรณีท่ีเปนนักเรียนนักศึกษาจะตองมหีนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริงเปนภาษาอังกฤษเทานั้น พรอมสําเนาบัตร
นักเรียน กรณีท่ีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บดิา, 
มารดา จะตองไปยื่นเร่ืองแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมี
นายอําเภอ หรือผูอาํนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง 

 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวซีา 
สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรด
แตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษทัฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

 กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน 
เนื่องจากการขอวซีาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคนืคาธรรมเนียมวซีาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตผุลใดก็
ตาม ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวซีาได 

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัท ฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง    
และเงื่อนไขที่บริษัทไดระบุไวขางตนทุกประการ 

 


