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ด้วยเคร่ือง AIR BUS 380 FREE WIFI ** 
ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE + น่ังรถไฟ TGV  

 
  

วนัแรก  กรุงเทพฯ –โรม ( อติาล ี) 

17.30 น.     คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ  ช้ัน 4 ประตูผู้โดยสารขาออกหมายเลข 8เคาน์เตอร์ T สายการบิน
EMIRATES AIRLINES (EK)   เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวก ดา้นสัมภาระ 
และบตัรท่ีนัง่ข้ึนเคร่ือง 

20.35 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงโรม โดยเท่ียวบินท่ี  EK373 / EK 099 ( แวะเปลีย่นเคร่ืองทีส่นามบินดูไบประมาณ 2.30 ชม.)   

วนัทีส่อง  โรม (อติาล)ี 

07.35 น.    เดินทางถึง สนามบินลโีอนาร์โด ดาร์วินช่ี (ฟิอุมมาชิโน)  หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํคณะเดินทางโดยรถ
โคช้สู่ กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซ่ึงมีอดีตอนัยิ่งใหญ่ 
และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันเรืองอาํนาจเม่ือราวกว่า 
2,000 ปีท่ีผ่านมาแล้ว เขา้สู่ นครวาติกัน รัฐอิสระท่ีปกครอง
ตนเอง เป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก เขา้

ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมลํ้ าค่าท่ีสุด
แห่งหน่ึงของโลกซ่ึงตกแต่งอยา่งโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปป้ันแกะสลกั “เพียต้า” ผลงานของศิลปินเอก  ไมเคิลแองเจโล 
เสาพลบัพลาท่ีออกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซ่ึงปัจจุบนัเป็นส่ิงลํ้ าค่าคู่บา้นคู่เมืองของอิตาลี   
จากนั้นคณะแวะถ่ายรูปท่ีระลึกดา้นหนา้ สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก 
เคยเป็นสนามกีฬายกัษท่ี์สามารถจุคนไดก้วา่ 50,000 คน และ ประตูชัยคอนสแตนติน สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะและ
ท่ีมาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม”  จากนั้นนาํคณะชม น ้าพุเทรวี ่ จุดกาํเนิดของเสียงเพลง  “ทรีคอยน์ออฟเดอร์
ฟาวด์เท่น” ท่ีโด่งดัง ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อค ซ่ึงเป็นเร่ืองราวของเทพ
มหาสมุทร ตามตาํนานกล่าวไวว้า่หากใครไดม้าถึงนํ้ าพุแห่งน้ีแลว้โยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไวจ้ะไดก้ลบัมาเยือนกรุง
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 โรมอีกคร้ังหน่ึง จากนั้นพาท่านเดินมายงัยา่น “บันไดสเปน” แหล่งพกัผอ่นของชาวอิตาลีซ่ึงเต็มไปดว้ยนกัท่องเท่ียว
หลากหลายเช้ือชาติ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่าน เข้าชมวหิารแพทธิออน และ ถ่ายรูปในบริเวณจัตุรัสนาโวน่า คณะเดินทางสู่ 

เมืองปิซ่า ซ่ึงใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 4.30 ชม. 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารของโรงแรมอาหารพื้นเมืองอิตาลี พร้อมเสริฟไวน์อิตา

เลียน     
 พกัคา้งคืน ณ Hotel Repubblica Marinara หรือระดบัเดียวกนั 

วนัทีส่าม   ปิซ่า-เวนิส-เกาะเวนิส 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
 นาํท่านเขา้สู่ จัตุรัสแคมโป สถานท่ีตั้งของ หอเอนปิซ่า ส่ิงมหศัจรรยห์น่ึงในเจด็ของ

โลก สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1174 เป็นสถานท่ีตั้งของ หอเอนปิซ่า ส่ิงมหศัจรรยห์น่ึงใน
เจด็ของโลก สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1174 สถาปัตยกรรมท่ีงดงามซ่ึงในอดีตเคยเป็น
สถานท่ีท่ีนกัวทิยาศาสตร์เอกของโลก ศาสตราจารย์กาล ิเลโอ ไดค้น้พบทฤษฎีเร่ือง
แรงโนม้ถ่วงของโลก อิสระใหท้่านไดถ่้ายรูปตามอธัยาศยั ไดเ้วลานดัหมายนาํคณะ จากนั้นเดินทางข้ึนสู่ทางภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของอิตาลีไปยงั เมืองเวนิซ เมสเตร้ ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก เมืองหลวงของแควน้เวเนโต   

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย แลว้เดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชโต้ จากนั้นลงเรือเดินทางสู่ เกาะเวนิซ เมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการกล่าวขานวา่โรแมน

ติกท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก “เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมีสะพาน
เช่ือมมากกวา่ 400 แห่ง เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ศูนยก์ลางของนครเวนิซ ผา่นชม สะพานถอนหายใจ ท่ีเช่ือมต่อ
ระหว่าง “Doge Palace” ซ่ึงเคยเป็นท่ีประทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนิซในอดีต อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของการ
ปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้ นอีกด้วย ชม จัตุรัสเซนต์มาร์ค  ท่ีมีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลัง สร้างด้วย
สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกช้อปป้ิงสินคา้พื้นเมืองของเวนิซตามอธัยาศยั อาทิ เคร่ืองแก้วมูราโน่ ตน้
ตาํรับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเคร่ืองแกว้แต่ละช้ินมีรูปแบบ 
และคุณภาพเป็นท่ียอมรับจากนกัท่องเท่ียวทัว่โลก   
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 นาํท่าน นัง่ล่องเรือกอนโดล่า เพื่อชมมนตเ์สน่ห์แห่งนครเวนิซ  สู่ คลองใหญ่ Grand Canal คลองท่ีกวา้งท่ีสุดของ
เกาะ และงานก่อสร้างท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นอจัฉริยะดา้นสถาปัตยกรรมท่ี สะพานเรียลอลัโต้ (ศิลปินเอกไมเคิล
แองเจโล) ไดเ้วลานดัหมายนาํคณะลงเรือเดินทางกลบัสู่ฝ่ังท่ี ท่าเรือตรอนเชโต้  

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   อาหารพืน้เมืองอติาล ีพร้อมเสิร์ฟไวน์อติาเลยีน 
 พกัคา้งคืน ณ DELFINO HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัทีส่ี่   เวนิส-มิลาน-FOX TOWN OUTLET อนิเทอร์ลาเก้น 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (AMERICAN BREAKFAST) 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน เมืองหลวงแห่งแฟช่ัน นาํท่านถ่ายรูปกบั มหาวหิารแห่งมิลาน ซ่ึงเป็นวหิารสไตน์
โกธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดโลก และบริเวณนั้น ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมต่างๆไดต้ามอธัยาศยั 

  
 น าท่านเดินทางสู่ FOX TOWN OUTLET สนุกกบัการช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ในราคาทีถู่ก 
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 เทีย่ง อสิระกบัการรับประทานอาหารกลางวนั  เพ่ือมีเวลาในการช้อปป้ิงที ่OUTLET อย่างเต็มที ่
บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเกน้ เมืองมรดกโลก 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมืองสวสิ ฟองดูว์ หมู เน้ือ ไก่    
 พกัคา้งคืน ณ CITY OBERLAND HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัทีห้่า ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE -ลูเซิร์น 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
 นาํท่านเดินทางสู่ สถานรถไฟกลินเดอวาล เพื่อนัง่รถไฟข้ึนสู่ ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE ให้ท่านได้

สนุกสนานกบัการเล่นหิมะบนยอดเขา และ เขา้ชม ถํ้านํ้าแขง็ 

  
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  บนยอดเขา อาหารพื้นเมือง 
บ่าย นาํท่านนัง่รถไฟลงจาก ยอดเขาจุงฟราวน์ สู่เมืองเลาเทิร์นบรุนเน่น ระหวา่งทางท่านจะไดเ้ห็นความสวยงามอีกหน่ึง

บรรยากาศ 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น เมืองตากอากาศของประเทศสวสิเซอร์แลนด ์นาํท่านถ่ายรูปกบั อนุสาวรียสิ์งโตหิน 
สัญลกัษณ์ของทหารสวสิฯ จากนั้นถ่ายรูปกบั สะพานไมโ้บราณคาเปล และ ทะเลสาบลูเซิร์น 

 
คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน    
 พกัคา้งคืน ณ GRAND EUROPE  HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัทีห่ก ดีจอง- ปารีส (ฝร่ังเศส)  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
นาํท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่ ประเทศฝร่ังเศส มุ่งหนา้สู่ เมืองดีจอง เมืองหลวงแห่งแควน้เบอร์กนัดี 
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 เท่ียง         บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร อาหารจีน   
14.28 น.  นาํคณะออกเดินทางเขา้สู่ มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศ
ฝร่ังเศส โดยรถไฟด่วน TGV หรือ Train A Grande Vitesseดว้ยความเร็วกวา่ 300 
กิโลเมตรต่อชัว่โมง ท่านจะไดช้มววิสวยงามระหวา่งทาง และเปล่ียนบรรยากาศ การ
เดินทางดว้ยรถไฟ / ถึงมหานครปารีส  

นาํท่านผา่นชม มหานครปารีส  ตั้งอยูบ่นแม่นํ้าแซนน์บริเวณตอนเหนือของประเทศ
ฝร่ังเศสบนใจกลางแควน้อีล-เดอ-ฟรองซ์จากการตั้งถ่ินฐานมากวา่ 2,000 ปี ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยก์ลาง
ทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีลํ้าสมยัแห่งหน่ึงของโลก และดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง ส่ือ แฟชัน่ 
วทิยาศาสตร์และศิลปะ ทาํใหก้รุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีสาํคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

ค ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร      
 พกัคา้งคืน ณ MERCURE PORT DE ORIENT HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัทีเ่จ็ด ปารีส-แวร์ซายน์-ล่องเรือ-หอไอเฟล-ประตูชัย 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
นาํท่าน  เขา้ชมพระราชวงัแวร์ซายส์ สัมผสัความยิง่ใหญ่อลงัการของ
พระราชวงัท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่ใหญ่โตมโหฬารและสวยงามท่ีสุดในโลก 
ซ่ึงไดรั้บการตกแต่งไวอ้ยา่งหรูหราวจิิตรบรรจง ชมความงดงามของห้อง
ต่างๆ ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตกแต่งประดบัประดาดว้ยภาพเขียนต่างๆและ

เฟอร์นิเจอร์ชั้นดี อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลยีน, ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้อง
สงคราม และห้องสันติภาพ ฯลฯ ซ่ึงรวบรวมเร่ืองราวและความเป็นมาในอดีตอนัยิง่ใหญ่ของพระราชวงัแห่งน้ี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD-%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมืองฝร่ังเศส หอยเอสคาร์โกร์ สเตก็ เน้ือ ไก่ ปลา เป็ด พร้อมไวน์ 
 นาํท่าน เขา้ชมพิพิธภณัฑลู์ฟว ์หรือ อดีตพระราชวงัลูฟว ์ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ DUTY PARIS LOOK ในราคาถูก 

อาทิเช่น นํ้าหอม, ครีม, เคร่ืองสาํอาง, กระเป๋า, นาฬิกา, เข็มขดั ฯลฯ 
 ให้ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมท่ีมีช่ือเสียง ณ ห้างแกลอร่ีลาฟาแยส อาทิเช่น หลุยส์, พราดา้, กุชช่ี, ชาแนล, เฟน

ดิก, นาฬิกา, นํ้าหอม, เคร่ืองสาํอาง ฯลฯ  
คํ่า อิสระกบัการรับประทานอาหารคํ่า เพื่อมีเวลาชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 พกัคา้งคืน ณ MERCURE PORT DE ORIENT HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 
 
 

วนัทีแ่ปด ปารีส – กรุงเทพฯ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ เพื่อล่องเรือ ชมความสวยงาม ของสถานท่ีสาํคญัคู่บา้นคู่เมืองริมสองฝ่ังแม่นํ้ าแซน 
ผา่นชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างข้ึนตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซ่ึงไดรั้บการ
อนุรักษดู์แลเป็นอยา่งดี ตลอดทางท่านจะไดค้วามประทบัใจกบัความสวยงามของทศันียภาพท่ีร่วมกนัสรรสร้างให้
นครปารีส ช่ือวา่เป็นนครท่ีมีความงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก (ในกรณีท่ีนํ้ าในแม่นํ้ าแซนข้ึนสูงกวา่ปกติหรือมี
เหตุการณ์สุดวสิัย เช่น การนดัหยดุงาน เป็นตน้ รายการล่องแม่นํ้าแซนอาจจะไม่สามารถดาํเนินการได)้  
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ชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย สร้างข้ึนเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จกัรพรรดินโป
เลียน ผา่นชมบริเวณลาน จัตุรัสคองคอร์ท สถานท่ีซ่ึงเคยเป็นลานประหารพระ
เจา้หลุยส์ท่ี 16 และพระนางมาเรียองัตวัเนต พระเจา้หลุยส์ท่ี 16 และพระนางมา
เรียองัตวัเนต  

เท่ียง         รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
 จากนั้นเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร  นาํท่านข้ึนชมหอไอเฟิล   เป็นท่ีระลึกจาก

มุมกวา้งซ่ึงเป็นจุดท่ีสวยท่ีสุดและสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  
 นาํท่านสู่ เนินเขามองมาร์ท ชมโบถส์ซาแกลเกอร์  

 นาํท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางสู่ กรุงเทพฯ 

21.25 น. คณะเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี EK076 / EK372  ( แวะเปล่ียนเคร่ืงท่ีดูไบ ประมาณ 2 ชม.) 
 

วนัทีเ่ก้า สนามบินสุวรรณภูมิ 

18.40 น.       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ดว้ยความสวสัดี 
 

******************************************************************* 
หมายเหตุ กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือความปลอดภยั ตลอดจน

ผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
 
 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ราคาของภาษีน า้มัน 
อตัราส าหรับผู้เดินทางไม่ต ่ากว่า 30 ท่าน และ/หรือภาษีประกนัภัยการเดินทาง และค่าวซ่ีา ** 

 
 

วนัทีเ่ดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กต ่ากว่า 12 เด็กต ่ากว่า 12  
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 กบั 1 ผู้ใหญ่ กบั 2 ผู้ใหญ่ 
มีเตียงเสริม 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

20-28 พ.ค. 82,900.- 81,900.- 80,900.-  

 

 

11,500.- 

27 พ.ค.-4 ม.ิย. 82,900.- 81,900.- 80,900.- 

3-11 ม.ิย. 82,900.- 81,900.- 80,900.- 

16 – 24 ม.ิย. 82,900.- 81,900.- 80,900.- 

17-25 ม.ิย. 82,900.- 81,900.- 80,900.- 

24 ม.ิย.-2 ก.ค. 82,900.- 81,900.- 80,900.- 

13 – 21 ก.ค. 82,900.- 81,900.- 80,900.- 

 
อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเท่ียวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยโุรป 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
5. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
6. ค่าวซ่ีา  
7. ค่ารถไฟ TGV 
8. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
9. ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ 
10. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุ 

วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 
11. ค่าทิปคนขบัรถยโุรป  
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 อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบกาํกบัภาษี 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ,ค่าบริการพิเศษต่างๆ 
5. ค่าทิปหวัหนวัทวัร์ ท่านละ 20 ยโูร 

 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิค่ามดัจ า ท่านละ 20,000.- บาท 

ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะขอรบัลูกคา้รายต่อไป  

ช าระส่วนทีเ่หลอื 15 วนั ลว่งหนา้ก่อนออกเดนิทาง มฉิะนัน้ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมด ถอืว่าท่านยกเลกิอตัโนมตั  

(AUTO CANCLE) 

 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระงวดแรก 20,000 บาท  
 ส่วนท่ีเหลือชาํระทนัทีหรือก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
 การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก 
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 15 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกกะทนัหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  7 วนั เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการท่ีไดช้าํระไปแลว้จาํนวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ่้ายต่างๆ เหล่านั้นท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริง  
 กรณีจองทวัร์แลว้ยกเลิกหกัค่าบริการทนัที 2,000 บาทต่อท่าน 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วน
ใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ ก่อเสียงดังร าคาญรบกาวนผู้อ่ืน เอาแต่ใจตนเอง ชักชวนผู้อ่ืนให้
ก่อนความวุ่นวายในทวัร์ ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผู้เดินทางสวนใหญ่) 

 บริษัทไม่ขายทวัร์แก่ท่านทีม่ีครรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพ่ือความปลอดภัย) 
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  บริษัทไม่ขายทวัร์แก่ท่านทีม่ีเด็กทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งทางบริษัทฯ ก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องขอ
อภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแง จะไปรวบกวนผู้ร่วมเดินทางอ่ืน 

 บริษัทไม่ขายทัวร์แก่ท่าน ที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนจองทัวร์ เพ่ือหาข้อสรุป) ต้องขออภัย เพ่ือความสะดวก
และรวดเร็วในหมู่คณะเป็นส่วนใหญ่ 

 

สนามบินสุวรรณภูมิ ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง 
ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุ
รวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถ่ิน,  
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถึงผูมี้อาํนาจทาํการแทน
ประจาํประเทศไทย (โดยไม่จาํตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ หมาย
รวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตาม
เง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ 
ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎิบติัตามกฎระเบียบ
ดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืน
ค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ง
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งนีก้ารขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยดึถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่าน
ผู้มีเกยีรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ลูกคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจของคน
ส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือวา่มากลุ่ม
ใหญ่แลว้ไม่ เกรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุน่วานในทวัร์ ฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเ้ดินทางเป็นส่วนใหญ่)  
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีครรภเ์กิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพื่อความปลอดภยั / เวน้มีใบรับรอง
แพทย)์  
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 - บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไมข่ายทวัร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายตุ ํ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนจองทวัร์
เพื่อหาขอ้สรุป ร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซ้ือทวัร์ เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั)  
- ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ท่ีจะไม่รับผดิชอบ หากท่านถูก 
ปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติเราใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
- ท่านท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยนืยนัวา่ทวัร์นั้นๆ ยนืยนั 
การเดินทาง หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายนั้น
ได ้ 
- ใน 1 วนั คนขบัรถจะทาํงานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน 12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00 
น. หากมีการเสียเวลาระหวา่งวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปล่ียน - เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้หมายถึงท่าน
ยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้าํพาการเดินทางในคร้ังน้ี” 
 
 

เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่า อติาลี**ลูกค้าโชว์ตัวทุกโปรแกรม** 
 

 หนงัสือเดินทาง(Passport) ต้องมีอายุเหลือมากกว่า6 เดือนและมีหน้าเหลือส าหรับประทบัวีซา่อย่างน้อย 2 หน้า 
รูปถ่าย (พีน้หลังขาวเท่านัน้) 

- รูปถ่ายปัจจุบนัหน้าตรงขนาด  2นิว้ จ านวน 3  ใบ (ใช้รูปสีพืน้หลังขาว 
ถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งขยายจากฟิล์มเท่านัน้รูปโพลา
ลอยด์/สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้ ) และกรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตวับรรจงไว้
ด้านหลงัรูป 

  หลักฐานการเงิน ประเภทออมทรัพย์  / สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชี 
กระแสรายวัน 

- สเตทเม้นรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6เดือน หรือย่างน้อย 4 เดือน

(อัพเดทยอด ไม่เกิน 7 วันนับจากวันย่ืนเอกสาร) ยอดเงนิในบัญชีขัน้ต ่า 100,000.- 
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 - หนงัสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต้องเป็นบญัชีเดียวกนักบัสเตทเม้น และช่ือ-นามสกลุภาษาองักฤษต้องตรง
ตามหน้าพาสปอร์ต ( ออกไมเ่กิน 15 วนั นบัจากวนัท่ีย่ืน ) 
( ใช้ทัง้ 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหน่ึงไม่ได้ ) 

หลักฐานการท างาน(ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านัน้) 
กรณีเป็นพนักงาน 

- หนงัสือรับรองการท างานตวัจริง  ระบอุาชีพ-ต าแหนง่, เงินเดือนและระยะเวลาในการท างาน(อายไุมเกิน 1 เดือนก่อนย่ืน 
และช่ือ นามสกลุภาษาองักฤษ ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต)  

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ 
- ใช้ส าเนาหนังสือรับรองบริษัทท่ีมีช่ือของผู้ เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทัง้เซ็นช่ือรับรองส าเนาและ

ประทบัตราบริษัทฯ (อายสุ าเนาไมเ่กิน 3 เดือน)  
กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา 
หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียน นกัศกึษาตวัจริง เป็นภาษาองักฤษจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลงัศกึษาอยู่ (อายไุม
เกิน 1 เดือนก่อนย่ืน)  

  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ 

   ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาใบสูตบัิตร (กรณีอายุต ่ากว่า 20 ปี) พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ 

   ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ 

   ส าเนาใบทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต )  พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

** เอกสารทกุอย่างท่ีเป็นส าเนา ห้ามถ่ายรูปและปริน้ ต้องถ่ายเอกสารจากต้นฉบบั หรือสแกนเท่านัน้คะ่ 

** ส าหรับผู้เยาว์อายุต ่ากว่า18ปี ที่เดนิทางคนเดียวหรือเดนิทางกับบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียวจ าเป็นต้องย่ืนหนงัสือ
ยินยอมจากบิดาหรือมารดาอีกคนท่ีไมไ่ด้เดนิทางไปด้วยและจะต้องออกมาจากทางอ าเภอเทา่นัน้ พร้อมทัง้สตูิบตัรทะเบียนบ้าน
และใบเปล่ียนนามสกลุ (ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ)ในใบค าร้องขอวีซา่ ข้อ 37 จะต้องมีลายเซ็นต์ของบิดามารดาพร้อมทัง้
ถ่ายส าเนา หนงัสือเดนิทางของบดิามารดาด้วยในกรณีท่ีบดิามารดาไมมี่หนงัสือเดนิทางผู้สมคัรต้องเขียนหนงัสืออธิบายพร้อม
แนบส าเนาบตัรประชาชนของบดิามารดาด้วย 
 
หมายเหตุ  : กรณีผู้เดนิทางไม่สามารถออกค่าใช้จ่ายเองได้ 



  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ EURO4_9D-EK-W16 

 - ผู้ ท่ีออกคา่ใชจ่า่ยให้จะต้องเป็นพอ่ แม ่พ่ี น้องสามีและภรรยาเทา่นัน้และจะต้องมีหลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือ
แสดงวา่เป็นบคุคลท่ีออกคา่ใชจ่า่ยให้ทัง้หมดพร้อมทัง้ถ่ายส าเนาทะเบียนบ้าน 

- ในกรณีท่ีผู้ เดนิทางอยูด้่วยกนัโดยไมจ่ดทะเบียนจะต้องมีหนงัสือชีแ้จ้งเป็นภาษาองักฤษ ให้ทางสถานทตูทราบ 
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ในการจองทวัร์ ต้องจองพร้อมหน้าพาสปอร์ต + มดัจ า 

ทางบริษทัจะถือว่าการจองทวัร์โดยสมบูรณ์ 
รายละเอยีด ประวตัิส่วนตัวของแต่ละท่านทีต้่องกรอกให้ครบทั้งหมดทุกช่องตามความเป็นจริง 

(ส าคัญมากมีผลต่อการพจิารณาวซ่ีา) 
ช่ือ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกดิ / เลขทีบ่ัตรประชาชน 
.............................................................................................................................................................................................. 
 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ(จ าเป็นมาก ในกรณีทีท่างสถานทูตต้องการติดต่อในกรณีเร่งด่วน) 
.............................................................................................................................................................................................. 
 

พาสปอร์ตเล่มเก่า เลขที ่/ วันทีอ่อก / วันที่หมดอายุ 
.............................................................................................................................................................................................. 
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน / อาศัยมานานกี่ปี /  เบอร์บ้าน / เบอร์มือถือ /สถานทีเ่กดิ(จังหวดัทีเ่กดิ) 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน /  เบอร์บ้าน  
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
 
อาชีพปัจจุบัน / ช่ือและทีอ่ยู่บริษัท / ต าแหน่ง / เบอร์โทรศัพท์ทีท่ างาน / วนัเร่ิมงาน /  
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
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 .............................................................................................................................................................................................. 
*กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี ช่ือ บิดานามสกุล(ภาษาองักฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกดิ / สัญชาติ  / สถานที่เกดิ 
.............................................................................................................................................................................................. 
 
*กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี ช่ือ มารดานามสกุล(ภาษาองักฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกดิ / สัญชาติ  / สถานทีเ่กดิ 
.............................................................................................................................................................................................. 

 


