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BUFFET ITALY เทีย่วจุใจ บุฟเฟ่ต ์อติาล ี 
เขา้โรม ออกมลิาน 

จุดเด่น 

 

 ชอ้ปป้ิง Galleria Vittorio Emanuele II 

 เกาะเวนซิ เมอืงทอ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บการกลา่วขานวา่โรแมนตกิทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 

 ชม หอเอนปิซา่ Leaning Tower of Pisa สญัลักษณ์แหง่เมอืงปิซา่ 
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 ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึกับ สนามกฬีาโคลอสเซยีม โบราณสถานเกา่แก ่1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก 

 ชม น ้าพุเทรวี ่จดุก าเนดิของเสยีงเพลง ทรคีอยน์ออฟเดอรฟ์าวดเ์ทน่ 
 

ชื่อโปรแกรม BUFFET ITALY เทีย่วจุใจ บุฟเฟ่ต ์อติาล ีเขา้โรม ออกมลิาน   
จ านวน 6 วนั 3 คนื 

ก าหนนดการเดนิทา   

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ - โดฮา 

 

17:00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ 8 เคานเ์ตอร ์P สายการ

บนิ QATAR AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 
 

20:25 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร ์โดยเทีย่วบนิที ่QR835 
 

23:35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร ์(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 

   
 

วนัที ่2 โรม - วาตกินั - โคลอสเซยีม - น า้พุเทรวี ่- บนัไดสเปน 

 

01:25 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงมลิาน ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR115 
 

06:35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน ลโีอนาโดดาวนิช ีกรุงโรม หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับ
สมัภาระเรยีบรอ้ย น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สู ่กรุงโรม เมอืงหลวงของประเทศอติาลซีึง่มอีดตีอันยิง่ใหญ่ และ

เกรียงไกรในยุคจักรวรรดโิรมันเรืองอ านาจเมื่อราวกว่า 2,000 ปีที่ผ่านมาแลว้ เขา้สู่ นครวาตกิัน รัฐอสิระที่

ปกครองตนเองเป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตน์ิกายโรมันคาทอลกิ ชมความงดงามตระการตาของ มหาวหิาร
เซนตปี์เตอร ์สถาปัตยกรรมล ้าคา่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลกซึง่ตกแตง่อย่างโออ่า่หรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลัก เพยีตา้ 

ผลงานของศลิปินเอไมเคลิแองเจโล เสาพลับพลาทีอ่อกแบบโดย เบอรน์ินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซึง่ปัจจุบัน
เป็นสิง่ล ้าคา่คูบ่า้นคูเ่มอืงของอติาล ี

 
เทีย่  บรกิารอาหนารกลา วนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้น าคณะแวะถา่ยรูปทีร่ะลกึดา้นหนา้ สนามกฬีาโคลอสเซยีม โบราณสถานเกา่แก ่1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์อง

โลก เคยเป็นสนามกฬีายักษ์ทีส่ามารถจุคนไดก้วา่ 50,000 คน และ ประตูชยัคอนสแตนตนิ สญัลักษณ์แห่งชัย
ชนะและทีม่าของ ถนนทกุสายมุ่งสูก่รุงโรม จากนัน้น าชมร่องรอยของศนูยก์ลางแห่งจักรวรรดโิรมันอันศักดิส์ทิธิ ์

โรมัน ฟอร่ัม, จัตุรัสเวเนเซยี, ระเบยีงปาลาสโซ สถานทีใ่ชก้ล่าวสนุทรพจน์ของมุสโสลนิีในโอกาสต่างๆ ชม 
อนุสาวรียพ์ระเจา้วคิเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที ่2 ซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นพระบดิาของชาวอติาล ีจากนัน้น าคณะชม น ้าพุเทรวี ่

จดุก าเนดิของเสยีงเพลง ทรคีอยนอ์อฟเดอรฟ์าวดเ์ทน่ ทีโ่ดง่ดัง ชมความสวยงามของงานประตมิากรรมหนิออ่น

แบบบาร็อค ซึง่เป็นเรื่องราวของเทพมหาสมุทร ตามต านานกล่าวไวว้่าหากใครไดม้าถงึน ้าพุแห่งนี้แลว้โยน
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เหรยีญอธษิฐานทิง้ไวจ้ะไดก้ลบัมาเยอืนกรุงโรมอกีครัง้หนึง่ อสิระใหท้า่นเดนิเลน่หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆ ทีย่า่น 
บนัไดสเปน แหลง่พักผ่อนของชาวอติาลซีึง่เต็มไปดว้ยนักทอ่งเทีย่วหลากหลายเชือ้ชาต ิจากนัน้น าทา่นเดนิทาง

สู ่เมอืงเซยีน่า 

 
ค า่ บรกิารอาหนารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
ทีพ่กั  MERCURE SIENA DEGLI ULIVI HOTEL (SIENA) หนรอืเทยีบเทา่             

                                       

 
 

วนัที ่3 เซยีนา่ - ฟลอเรนซ ์- ปิซา่ - เกาะเวนสิ 

 
เชา้  บรกิารอาหนารเชา้ ณ หนอ้ อาหนารขอ โร แรม 

อ าลา เมอืงเซยีน่า จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงฟลอเรนซ ์FLOERNCE จนเขา้สู่ย่านเมอืงเก่าของฟลอ
เรนซ ์ทีไ่ดรั้บการคัดเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกเมือ่ปี ค.ศ.1982 เป็นเมอืงศูนยก์ลางแห่งศลิปะ

ในยุคเรอเนสซองส ์จากนัน้น าทา่นถ่ายรูปกับ มหาวหิารฟลอเรนซ ์Duomo Santa Maria del Fiore ซึง่เป็นมหา
วหิารทีง่ดงามทีส่ดุแห่งหนึ่ง มอีายุกว่า 800 ปี ใหญ่เป็นอันดับที ่2 ในอติาล ีรองจากมหาวหิารเซ็นตปี์เตอร์ที่

วาตกิัน ตัง้อยู่ในเขตจัตุรัสเปียซซ่า เดล ดูโอโมจุดเด่นของมหาวหิารแห่งนี้คอืโดมสสีม้ขนาดใหญ่ทีอ่อกแบบ

โดยฟิลปิโป บรุนเนลเลสซ ิสถาปนกิและศลิปินผูย้ ิง่ใหญ่ในสมัยนัน้ ตวัอาคารภายนอกเป็นลวดลายหนิออ่นสขีาว 
เขยีว ชมพู ภายในไม่มเีสาหรอืคานแตใ่ชว้ธิวีางอฐิซอ้นกนั จากนัน้ออกเดนิทางตอ่ไปยัง เมอืงปิซา่ ผา่นบรเิวณที่

ราบระหวา่งเชงิเขา Monte Pisano ในแควน้ Tuscany ระหวา่งเสน้ทางผา่นเมอืงนอ้ยใหญ่ทีต่ัง้อยู่บนเนนิเขา ซึง่
ในอดตีเป็นถิน่ทีอ่ยู่ของชาวอทีรัสกัน น าท่านเขา้สู่บริเวณ จัตุรัสกัมโป เดย์ มรีาโกล ีCompo Dei Miracoli ที่

ประกอบดว้ยกลุม่อาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสกส์ถานทีต่ัง้ของ มหาวหิารดโูอโม Duomo ทีง่ดงามและหอ

เอนแห่งเมืองปิซ่าอันเลื่อง ชม หอเอนปิซ่า Leaning Tower of Pisa สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิง่
มหัศจรรยข์องโลกยุคกลางเริม่สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แตร่ะหวา่งการกอ่สรา้งตอ้ง

หยุดชะงักลงไปเมือ่สรา้งไปไดถ้งึชัน้ 3 ก็เกดิการยบุตัวของฐานขึน้มา และตอ่มาก็มกีารสรา้งหอตอ่เตมิขึน้อกีจน
แลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้งทัง้หมดถงึ 177 ปี โดยที ่หอเอนปิซา่นี้ กาลเิลโอ บดิาแห่งวทิยาศาสตร์ ซึง่เป็นชาว

อติาเลีย่นไดใ้ชเ้ป็นสถานทีท่ดลองทฤษฎแีรงโนม้ถ่วงของโลกทีว่า่ สิง่ของสองชิน้ น ้าหนักไม่เทา่กัน ถา้ปลอ่ย
สิง่ของทัง้สองชิน้จากทีส่งูพรอ้มกัน ก็จะตกถงึพืน้พรอ้มกัน จากนัน้ใหท้า่นอสิระไดถ้่านรูป และเลอืกซือ้สนิคา้ที่

ระลกึราคาถกู 

 
เทีย่  บรกิารอาหนารกลา วนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้เดนิทางโดยรถโคช้สูเ่ขต เวนิส เมสเตร ้Venice Mestre ซึง่เป็นฝ่ังแผ่นดนิใหญ่โดยระหวา่งทางผ่านชม
ทศันยีภาพอนังดงามของเสน้ทางอนัคดโคง้ และหบุเขาสงู 

 

ค า่  บรกิารอาหนารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 

ทีพ่กั  SMART HOTEL HOLIDAY (VENICE MESTRE) หนรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่4 เวนสิ - ลอ่ เรอืทีเ่วนสี - จตัุรสัซานมารโ์ค - มหนาวหินารซานมารโ์ค - เวโรนา - มลิาน 

 
เชา้ บรกิารอาหนารเชา้ ณ หนอ้ อาหนารขอ โร แรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืตรอนเชโต ้จากนัน้ลงเรอืเดนิทางสู ่เกาะเวนซิ เมอืงทอ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บการกลา่วขานวา่โร

แมนตกิทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก เมอืงทีใ่ชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน มเีกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมี
สะพานเชือ่มมากกวา่ 400 แห่ง เดนิทางสู ่เกาะซานมารโ์ค ศนูยก์ลางของนครเวนซิ ผา่นชม สะพานถอนหายใจ 

ทีเ่ชือ่มต่อระหวา่ง Doge Palace ซึง่เคยเป็นทีป่ระทับของเจา้ผูค้รองนครเวนซิในอดตี แลว้ไปชมความสวยงาม
ของ จตรัุสซานมารโ์ค ทีก่วา้งขวางรายลอ้มไปดว้ยศลิปะ ชมงานก่อสรา้งที ่สะพานเรยีลอัลโต ้ชม จัตรัุสเซนต์

มาร์ค ทีม่โีบสถเ์ซนตม์ารค์เป็นฉากหลัง สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อสิระเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืง
ของเวนซิตามอธัยาศยั อาท ิเครือ่งแกว้มูราโน่ ตน้ต ารับของการเป่าแกว้ของชาวมูราโน่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมา

ตัง้แต่บรรพชน โดยเครื่องแกว้แต่ละชิน้มรีูปแบบ และคุณภาพเป็นทีย่อมรับจากนักท่องเทีย่วทั่วโลก อสิระให ้

ท่านไดเ้ดนิเล่นถ่ายรูปหรือ ล่องเรือกอนโดล่า เพื่อชมมนตเ์สน่ห์แห่งนครเวนิซ สู่ คลองใหญ่ Grand Canal 
คลองทีก่วา้งทีส่ดุของเกาะ และงานก่อสรา้งทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความเป็นอัจฉรยิะดา้นสถาปัตยกรรมที่ สะพาน

เรยีลอลัโต ้ศลิปินเอกไมเคลิแองเจโลไดเ้วลานัดหมายน าคณะลงเรอืเดนิทางกลับสูฝ่ั่งที ่ทา่เรอืตรอนเชโต ้
 

เทีย่  บรกิารอาหนารกลา วนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงเวโรนา จากนัน้น าทา่นเขา้ชม สวนภายใน บา้นของจเูลยีต Juliet’s House ทีซ่ ึง่ ทกุ
คนจะขึน้ไปยนืบนระเบยีงหนิออ่น จุดเดยีวกันกับทีจู่เลยีตเคยยนืโดยมโีรมโิอมาคอยเฝ้าขอความรักดว้ยประโยค

สดุโรแมนตกิ จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง เมอืงมลิาน เมอืงแหง่แฟชัน่ดไีซนเ์นอรช์ือ่ดงัของอติาล ี
 

ค า่  บรกิารอาหนารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
ทีพ่กั  CDH HOTEL MILANO NIGUARDA (MILAN) หนรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 

วนัที ่5 มลิาน - มหนาวหินารแหน ่เมอื มลิาน (ดโูอโม)่ - หนา้ แกลลอเรยีวคิเตอรเ์อ็มมานูเอล - โดฮา 
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เชา้ บรกิารอาหนารเชา้ ณ หนอ้ อาหนารขอ โร แรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่มหาวหิารแห่งเมอืงมลิาน Duomo di Milano ทีส่รา้งดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิทีผ่สมผสานกัน 

เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟ้ืนฟูศลิปวทิยาการ และเทีย่วชมเมอืงบรเิวณโดยรอบกรุงมลิาน อสิระให ้

ทา่นท าการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังของโลก หา้งแกลอเรียวคิเตอร์เอ็มมานูเอล อย่างจุใจอาทเิชน่ LV, 
PRADA, GUCCI, TOD'S เป็นตน้ แกลลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอล Galleria Vittorio Emanuele ที่นับว่าเป็น

ชอปปิงมอลลท์ีส่วยงาม หรูหราและเกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงมลิาน อนุสาวรยี ์ของกษัตรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลที ่2 ผู ้
รเิริม่การรวมชาตหิัวเมอืงตา่งๆในอติาล ีและอนุสาวรยีข์องศลิปินชือ่ดงัในยคุเรเนซองสอ์กี 1 ทา่น คอื ลโิอนารโ์ด 

ดารว์นิซี ่ทีอ่ยูใ่นบรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่ ซึง่ถอืเป็นรา้น Prada รา้นแรกของโลก 

 
เทีย่   อสิระใหนท้า่นรบัประทานอาหนารกลา วนั ตามอธัยาศยั 

 
13:00 น. น าทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน มลิาน ประเทศอติาล ี

 
16:50 น. ออกเดนิทางสู ่โดฮา ประเทศกาตาร ์โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR128 

 

23:45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร ์(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 

 

วนัที ่6 โดฮา - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 

02:15 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR836 
 

12:40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 
 

อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทา  หนมายเหนตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหนอ้ ละ 2 ทา่น 

ผูใ้หนญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั

กบัผูใ้หนญ ่

 (มเีตยี ) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หนญ ่ 

(ไมม่เีตยี ) 

พกั

เดีย่ว 

วซีา่ 

อติาล ี

เดอืน   เมษายน 

04 เม.ย. 60 - 09 เม.ย. 60  49,999 47,999 45,999 5,500 4,500 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทา  

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตัว๋ทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร ์หรอืค่าทัวรส์ว่นที่

เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  
 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 

 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้

 หลงัจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้
 ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ QATAR AIRWAYS 

 ค่าทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 
 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์

 คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หนมายเหนตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 30 Euro /ทา่น 

ตลอดทรปิการเดนิทาง 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่ที่

อยู่ 4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถา่ยส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการ
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ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่)  

 คา่วซีา่นักทอ่งเทีย่ว กรณียืน่ขอ SCHENGEN VISA จะตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมในการยืน่ ทา่นละ 4,500 บาท (คา่วี

ซา่อาจมกีารเปลีย่นแปลขึน้ลงตามอัตราคา่เงนิ) (คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทางสถานทตูจะไม่คนืคา่ธรรมเนยีมใหก้บัทา่น ไม่

วา่ทา่นจะผา่นการพจิารณาหรอืไม่ก็ตาม) 
 คา่ ลอ่ เรอืกอนโดลา่ ทีเ่วนสิ จะไมร่วมในคา่ทวัร ์เรอื 1 ล าน่ังได ้4-6 ทา่น/คดิเหมาล าๆ ละ 120 Euro 

 

 

เ ือ่นไขการเดนิทา  

 

เอกสารในการเดนิทา   ☒  พาสปอรต์  ☒  วซีา่ 

 
หนมายเหนตุ 

 
1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ 

ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์ 

และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 
3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ

ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ
ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้

เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ
สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้

ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื่องมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง
บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 

 

เ ือ่นไขการจอ  / การยกเลกิ  

 
การจอ  หนรอืส ารอ ทีน่ ั ่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า  วดแรก 20,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  

 กรณี ไมม่วีซี่า หากมคีวามประสงคใ์หท้างบรษัิทด าเนนิการยืน่เอกสารวซี่า จะตอ้งมคีา่ธรรมเนียมในการด าเนินการ 

ทา่นละ 4,500 บาท  

 กรณีที ่ย ัไมอ่อกต ัว๋ และวซีา่ไมผ่า่นการพจิารณาจากทางสถานทตู ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหัก 

คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิทา่นละ 5,000 บาท พรอ้มคา่ธรรมเนยีมในการยนืวซีา่ และจะคนืเงนิสว่นทีเ่หลอืใหภ้ายใน 7 วัน 
หลงัจากวนัทราบผล  

 กรณีที ่ออกต ัว๋แลว้ และวซีา่ไมผ่่านการพจิารณาจากทางสถานทตู ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ธรรมเนยีม

ตามราคาจรงิ 
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 กรณี วซีา่ไมผ่า่น การพจิารณาจากทางสถานทตู บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบเกีย่วกับตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ 

 การยืน่ขอวซีา่เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กท่กุๆ ทา่น กรุณาจัดเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทีร่ะบุ พรอ้มสง่มอบ

เอกสารประกอบการยื่นวซี่า ไม่นอ้ยกว่า 4-6 สัปดาห ์ก่อนการเดนิทาง (ในกรณีทีเ่อกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทาง
สถานทูตฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่ของทา่นได ้และทา่นจะตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยืน่วซี่า

อกีครัง้หนึง่) 

 กรณีท่านส่งเอกสารในการท าวซี่าล่าชา้ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการบนิ และผลวซี่าของท่านไม่ผ่าน

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มัดจ าทัง้หมด 
 

การยกเลกิ 
 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเ นิมดัจ าท ั ้หนมด  

 แจง้ลว่งหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 10,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ขอ ราคาทวัร ์

 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ขอ ราคาทวัร ์ 

 ยกเลกิการเดนิทา  ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเ นิท ั ้หนมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ

ลืน่การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้คอื คา่ธรรมเนยีม

ในการมัดจ าตัว๋ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย

การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ

การควบคมุของบรษัิทฯ 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
9 

รหัสโปรแกรมทัวร์ BUFFER ITALY 5D3N 4-9APR17-QR-W02 

เอกสารประกอบการขอ SCHENGEN VISA  สถานทตูอติาล ี
 
สถานทีต่ดิตอ่ 

การขอวซีา่ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมาสแกนลายนิว้มอืดว้ยตนเอง ณ ศนูยรั์บค ารอ้งขอวซีา่ **ใชเ้วลาในการขอวซี่า
ประมาณ 15 วนัท าการ ไมร่วมวนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหนยดุนกัขตัฤกษ*์* 

 

การเตรยีมเอกสาร  
1. ส าหนรบับุคคลท ัว่ไป 

 หนังสอืเดนิทางมอีายุเหลอืนับจากวันเดนิทางสามารถใชง้านได ้

ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน (ถา้ทา่นทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่ใหแ้นบมาดว้ย)  
 รูปถ่ายส ี 2” จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาด า, แต่งกายสุภาพ, 

ไม่เอารูปรับปรญิญา, ใสช่ดุครุย, หรอืใสช่ดุราชการ, ไม่ยิม้, พื้น

หลังเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้มเป็นภาพถ่ายที่
สแกนจากคอมพวิเตอร)์   

 ส าเนาทะเบยีนบา้น, บตัรประชาชน 

 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศัพท ์มือถอื/เบอร์บา้น/เบอร์ที่

ท างาน/ทีอ่ยู ่เพือ่ใชใ้นการยืน่ขอวซีา่ 

 กรณีทีผู่เ้ดนิทางสมรส และเอกสารเพิม่เตมิคอื ทะเบยีนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีทีคู่ส่มรสเสยีชวีติ) ใบมรณะ

บตัร  
 ส าเนาใบเปลีย่นชือ่, นามสกลุ (ถา้ม)ี  

 หลกัฐานการเงนิ (กรุณาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ัง้ Bank guarantee และ STATMENT เลม่เดยีวกนั) 

1. หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบญัชอีอมทรัพย ์(Saving account) ออก

โดยธนาคาร ระบ ุชือ่เจา้ของบัญช ีใหค้รบถว้น (สะกดชือ่-นามสกลุใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) ม ี
อายไุมเ่กนิ 20 วนั นับจากวนัทีย่ืน่วซีา่ 

2. STATEMENT ยอ้นหลัง 6 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซีา่ มยีอดเงนิไม่ต า่กวา่ 100,000 บาท
ต่อการรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชตีอ้งไม่กา้วขา้มเดอืน (สะกดชือ่-นามสกุลใหถู้กตอ้ง

ตามหนา้พาสปอรต์) ม ีอายไุมเ่กนิ 20 วนั นับจากวนัทีย่ืน่วซีา่ 

3. สมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์อพัเดทใหเ้ป็นปัจจุบนัและน าสมุดไปแสดงใหเ้จา้หนา้ทีส่ถานทตูในวัน
สมัภาษณ์ 

** ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งเป็นสมดุบญัชอีอมทรัพยเ์ลม่เดยีวกนัเทา่นัน้ ** 
 หนังสอืรับรองการท างาน (ฉบบัจรงิ) จากบรษัิททีท่า่นท างานอยู ่(ภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

1. กรณีทีเ่ป็นพนักงานบรษัิททัว่ไป ใชห้นังสอืรับรองการท างานฉบบัจรงิ (ภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

2. กรณีประกอบธุรกจิสว่นตัว ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ (กรณีเป็นเจา้ของและคัดไม่เกนิ 3 เดอืน) หรือ 

ส าเนาใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนา้หนังสอืรับรองตอ้งมชีือ่กจิการ และชือ่ผูเ้ดนิทางเป็นหุน้สว่น หรอื
เป็นเจา้ของกจิการดว้ย     

3. กรณีท าธุรกจิสว่นตัว (แตไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนการคา้) ใหท้ าหนังสอืชีแ้จงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ
เทา่นัน้) 

4. กรณีขา้ราชการ ตอ้งใชห้นังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงานนัน้ๆ (ภาษาองักฤษ หรอื ภาษาไทย) 

ไมส่ามารถใชส้ าเนาบตัรขา้ราชการเพยีงหลักฐานเดยีวยืน่ตอ่สถานทตูได ้  
2. ส าหนรบัเด็กนกัเรยีน นกัศกึษา ทีเ่ดนิทา พรอ้มผูป้กครอ  (เอกสารเหมอืนบคุคลทัว่ไป และขอเพิม่เตมิดงันี้)  

 หนังสอืรับรองการเรยีน (ตวัจรงิภาษาองักฤษเทา่นัน้) จากโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลยัเทา่นัน้  

3. ส าหนรบัเด็ก ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทา พรอ้มผูป้กครอ  และอายไุมเ่กนิ 20 ปี (ขอเอกสารเพิม่เตมิดงันี้) 
 หนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางทีท่ าจากทีว่่าการอ าเภอ (ถา้เดนิทางพรอ้มบดิาหรือมารดาทา่นใดทา่นหนึ่ง 

ไมต่อ้งท า)  

 หนังสอืรับรองจากทางโรงเรยีน (ภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

 กรณีผูเ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 15 ปีขอส าเนาสตูบิตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่สามารถใชบ้ตัรประชาชน

เด็กได)้  
 ส าเนาบตัรประชาชน (บดิา และมารดา)   
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 ใบรับรองการท างานงานของบดิา หรอื มารดา 

 กรณีทีบ่ดิา หรอืมารดาเป็นขา้ราชการ ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากตน้สงักดั และส าเนาบัตรขา้ราชการ 

1 ชดุ  
 หลกัฐานการเงนิ (ส าเนาบญัชเีงนิฝากธนาคารถา่ยตัง้แตห่นา้แรกจนถงึปัจจบุนั) ของบดิา หรอืมารดา  

 ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ดนิทาง, บดิา และมารดาของผูเ้ดนิทาง 

4. ส าหนรบับุคคลทีถ่อืพาสปอรต์ตา่ ประเทศแตม่ถี ิน่พ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 กรณีผูเ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางพาสปอรต์จนี (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพจิารณาผลวซีา่อย่างนอ้ย 1 เดอืน 

ดงันัน้ตอ้งเปลีย่นเป็นหนังสอืเดนิทางพาสปอรต์ (เลม่เหลอืง) กอ่น  

 ท่านตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ทีก่องตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รียบรอ้ยก่อน จงึจะสามารถยื่นวีซ่าได ้

(ระยะเวลาในการพจิารณาผลวซีา่ขึน้อยู่กบัทางสถานทตู) 
 

*** กรุณาจดัเตรยีมเอกสารตามทีร่ะบุเพือ่ผลประโยชนใ์นการพจิารณาวซีา่ขอ ทา่น *** 
 

หนากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์ ทา บรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดั

หนมาย และโปรดแต ่กายสุภาพ ท ั ้นีท้า บรษิทัฯ จะส ่เจา้หนนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสาน านตลอดเวลา

และหนากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทา บรษิทัใคร่ขอรบกวนทา่นจดัส ่เอกสารด ักลา่วดว้ยเช่นกนัใบจอ ทวัร ์ 
ยโุรป 

 
ชือ่ – นามสกลุผูจ้อ  *:     

จ านวนผูเ้ดนิทา  *:           ทา่น 
โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    

                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     

จ านวนวนั *:           วนั          คนื 

เดนิทา โดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทา  *:     

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทา  (กรณีเดนิทา ไปตา่ ประเทศระบุเป็นภาษาอ ักฤษ ใหนต้ร กบัหนนา้หนน ัสอืเดนิทา ):  

1. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
2. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
3. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
4. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกลุ:     
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หนอ้ พกั 1 ทา่น:           หนอ้    หนอ้ พกั 2 ทา่น:            หนอ้  

 

เตยี เสรมิ:           หนอ้    เด็กพกักบัผูใ้หนญ:่            หนอ้ 
  

อาหนาร:  ☐  ไมท่านเนือ้ววั ☐  ไมท่านเนือ้หนมู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานม ัสาวริตั 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
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