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รายละเอียดการเดินทาง :  
      

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ–โรม (อิตาลี) 

22.00น. คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตูผู้โดยสารขาออกหมายเลข 7เคาน์เตอร์ Q สายการ
บินอิยิปต์แอร์(MS) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวก ด้านสัมภาระ และบัตรที่นั่งขึ้น
เคร่ือง 

วันท่ีสอง โรม (อิตาลี) 

00.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโรม โดยเที่ยวบินที่ MS 961 / MS 791 แวะเปลี่ยนเคร่ืองสนามบินไคโร 
13.00น. เดินทางถึง สนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี่ (ฟิอุมมาชิโน)  หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง

แล้ว น าคณะเดินทางโดยรถโค้ชสู่กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซึ่งมีอดีตอัน
ยิ่งใหญ่ และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันเรืองอ านาจเมื่อราวกว่า 2,000 ปีที่ผ่านมาแล้ว 
เข้าสู่ นครวาติกัน รัฐอิสระที่ปกครองตนเองเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิก ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล้ า

ค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลัก “เพียต้า” ผลงานของศิลปินเอก  ไมเคิล
แองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย เบอร์นินีและยอดโดมขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเป็น
สิ่งล้ าค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี 
จากนั้นคณะแวะถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้า สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 
ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน 
และ ประตูชัยคอนสแตนตินสัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ“ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุง

โรม” จากนั้นน าคณะชมน้้าพุเทรวี่จุดก าเนิดของเสียงเพลง  “ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่น” ที่โด่งดัง ชมความ
สวยงามของงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อค ซึ่งเป็นเร่ืองราวของเทพมหาสมุทร ตามต านานกล่าวไว้ว่าหาก
ใครได้มาถึงน้ าพุแห่งนี้แล้วโยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไว้จะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีก
คร้ังหนึ่งน าท่านทชมย่าน “บันไดสเปน” แหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีซึ่งเต็มไปด้วย
นักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ 

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
 พักค้างคืน ณ NOVOTEL HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีสาม ปิซ่า-หอเอนปิซ่า-เวนิส 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าคณะเดินทางสู่เมืองปิซ่า ผ่านบริเวณที่ราบระหว่างเชิงเขา Monte Pisano ในแคว้น Tuscany ระหว่างเส้นทางผ่าน

เมืองน้อยใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งในอดีตเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวอีทรัสกัน  
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านเข้าสู่ จัตุรัสแคมโป สถานที่ตั้งของหอเอนปิซ่า สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174 เป็น

สถานที่ตั้งของหอเอนปิซ่า สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174 สถาปัตยกรรมที่งดงามซึ่งใน
อดีตเคยเป็นสถานที่ที่นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก ศาสตราจารย์กาลิ เลโอได้ค้นพบ
ทฤษฎีเร่ืองแรงโน้มถ่วงของโลกอิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย ได้เวลานัดหมายน า
คณะ เดินทางสู่  เดินทางขึ้นสู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีไปยังเมืองเวนิซ
เมสเตร้ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต  

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร เมนูอิตาเลี่ยนฟูดส์สปาเก็ตตี้ สเต็ก เสริฟพร้อมไวน ์ 
 พักค้างคืน ณ DELLFINO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสี่ เกาะเวนิส–ลูเซิร์น ( สวิตเซอร์แลนด์ ) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
น าคณะเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชโต้ จากนั้นลงเรือเดินทางสู่ เกาะเวนิซ เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโร
แมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก“เมืองท่ีใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมี

สะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลางของนครเวนิซ ผ่านชม สะพานถอน
หายใจ ที่ 
เชื่อมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิซในอดีต อีกทั้งยังเป็น
ศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้นอีกด้วย ชม จัตุรัสเซนต์มาร์ค ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็น
ฉากหลัง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเวนิซตามอัธยาศัย 

อาทิ เครื่องแก้วมูราโน่ ต้นต ารับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเคร่ือง
แก้วแต่ละชิ้นมีรูปแบบ และคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก 
(ถ้าฝนไม่ตกน้้าไม่ขึ้นสูง คุณลูกค้าต้องการล่องเรือกอนโดล่ากรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ท่านละประมาณ 800 บาท) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ลูเซิร์นโดยรถโค้ช เมืองตากอากาศที่โด่งดังของสวิสและยังมีความส าคัญในด้านการก่อก าเนิด

สมาพันธรัฐอีกด้วย เมืองนี้ต้ังอยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า เวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสี่พันธ
รัฐ ผ่านชมความงดงามของ ทะเลสาบโคโม่ และ ทะเลสาบลูกาโน ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองตากอากาศที่โอยล้อมด้วย
เทือกเขาแอลป์ ทางตอนเหนืออิตาลีกับสวิสตอนใต้  

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคารของโรงแรมอาหารพื้นเมืองสวิสฯสเต็ก 
 พักค้างคืน ณ GRAND EUROPE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ีห้า ลูเซิร์น- ยอดเขาทิตลิส– ดีจอง 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  น าคณะไปถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา สัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และ

เสียสละที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวิสที่เสียชีวิต จากการปกป้องพระราชวังตุยเลอลีสใน
ฝร่ังเศส และไปชม สะพานคาเปล(Kapelbruckหรือ ChapeBridge) สะพานไม้เก่าแก่ของเมืองที่มีอายุ
กว่า 600 ปี ทอดตัวข้ามแม่น้ ารอยส์  ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียนที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์
ของประเทศได้เป็นอย่างดี  สะพานนี้เคยถูกไฟไหม้เสียหายอย่างมากใน ค.ศ. 1993 แต่ได้รับการซ่อมแซมใหม่จนอยู่
ในสภาพที่ดีเหมือนเดิม  เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจ าหน่ายนาฬิกาชื่อดัง เช่น บุคเคอเรอร์, กือเบอ
ลิน, เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึกร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย 

 น าคณะเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ ชมทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ บนกระเช้าที่หมุนได้ 
360 องศา สู่ ยอดเขาทิตลิส ที่มีความสูง 3,028 เมตร ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี เป็นยอดเขาที่นักท่องเที่ยวนิยม
มาเล่นสกีเป็นจ านวนมาก น าชม ถ้้าน้้าแข็งGlacier Grottoที่มีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกที่สุดถึง 15 
เมตร มีน้ าแข็ง ปกคลุมตลอดทั้งปี จากนั้นขึ้นสู่ ลานสกี อิสระให้ท่านได้เล่นหิมะกันอย่างสนุกสนาน ได้เวลานัด
หมายน าท่านลงจากยอดเขา  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บ่าย คณะออกเดินทางสู่ เมืองดีจอง เมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี 
ค่้า   บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร ห้องอาหารของโรงแรม อาหารพื้นเมืองฝร่ังเศส สเต็ก 
 พักค้างคืน ณ NOVOTEL DIJON SUDHOTELหรือเทียบเท่า 

วันท่ีหก ดีจอง - ปารีส –ล่องเรือบาตามูช-ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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 น าท่านออกเดินทางต่อสู่ มหานครปารีส ผ่านชมความสวยงามของทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ไพศาล ผ่านเมืองออแซร์ 

เมืองฟองเตลโบ จนกระทั่งเดินทางถึง กรุงปารีส 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ เพื่อล่องเรือ ชมความสวยงามในยามค่้าคืน 

ของสถานที่ส าคัญคู่บ้านคู่เมืองริมสองฝั่งแม่น้ าแซน ผ่านชมความงดงามของ
โบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ 
ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ดูแลเป็นอย่างดี ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับ
ความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีส ชื่อว่าเป็นนคร
ที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก(ในกรณีท่ีน้้าในแม่น้้าแซนขึ้นสูงกว่า
ปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้้าแซนอาจจะไม่สามารถด้าเนินการได้) 

 สนุกสุดเหวี่ยง กับการมีเวลา ในการช้อปปิ้ง  ร้านค้าปลอดภาษี, ห้างแกลลอร่ีราฟาแยส , อาทิเช่น เคร่ืองส าอาง, 
น้ าหอม, เคร่ืองประดับ, กระเป๋าหนังและเคร่ืองหนังอ่ืนๆ มากมาย รวมทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนมจากฝรั่งเศสอย่างเต็มที่ 

 เพื่อมีเวลาในการต่อคิวซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ อิสระกับการรับประทานอาหารค่ าเพื่อจะได้มีเวลาช้อปปิ้งอย่าง
เต็มที่ ได้เวลาน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

 พักค้างคืน ณMERCURE HOTELหรือเทียบเท่า 

วันท่ีเจ็ด  พระราชวังแวร์ซายส์-หอไอเฟล-ประตูชัย 

เช้า                    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าคณะชม พระราชวังแวร์ซายส์สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวังที่ได้รับการยกย่อง
ว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง 
ชมความงดงามของห้องต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆ
และเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน,ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถง
กระจกท้องพระโรง, ห้องสงคราม และห้องสันติภาพ ฯลฯ ซึ่งรวบรวมเร่ืองราวและความ
เป็นมาในอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้ 

น าท่านชมความยิ่ งใหญ่ของ ประตูชัย  สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่
จักรพรรดินโปเลียน ผ่านชมบริเวณลาน จัตุรัสคองคอร์ท สถานที่ซึ่งเคยเป็น
ลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต พระเจ้าหลุยส์ที่ 
16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต จากนั้นเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร เชิญ
ถ่ายภาพ หอไอเฟิลเป็นที่ระลึกจากมุมกว้างซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดและสามารถ
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มองเห็นได้อย่างชัดเจน (คุณลูกค้าต้องการขึ้นหอไอเฟลกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ท่านละประมาณ 500 บาท)
  
น าท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางสู่ กรุงเทพฯ 

15.45น. คณะเดินทางสู่ กรุงไคโร เที่ยวบินที่ MS 800 / MS 960 

วันท่ีแปด สนามบินสุวรรณภูมิ   

13.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  สมุทรปราการ ด้วยความสวัสดี  
 

********************************************************************** 
หมายเหตุ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจน

ผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
 

อัตราค่าใช้จ่าย  ส้าหรับผู้เดินทางจ้านวน 20 ท่านขึ้นไป 
 

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กต่้ากว่า 12 
กับ 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กต่้ากว่า 12 
กับ 2 ผู้ใหญ่ 
มีเตียงเสริม 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

5-12, 12-19, 19-26 มี.ค. 59 59,900 58,900 56,900 

8,500 

26 มี.ค.-2 เม.ย. 59 59,900 58,900 56,900 
12-19  เม.ย. 59 * สงกรานต์* 69,900 68,900 66,900 
16-23 เม.ย., 23-30 เม.ย., 30 เม.ย.-7 พ.ค. 64,900 63,900 61,900 
7-14 พ.ค.,14-21 พ.ค.,21-28 พ.ค. 64,900 63,900 61,900 
28 พ.ค.-4 มิ.ย. 64,900 63,900 61,900 

 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้้ามัน  
และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า *** หมายเหตุ   :  ราคาเด็กต้องมีอายุระหว่าง 2-12 ปี 

อัตรานี้รวม 
1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ตั๋วกรุ๊ปเท่านั้น (Economy Class)  
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
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3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
5. ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ 
7. ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ 
8. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ 

วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 
อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจัดท าหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบก ากับภาษี 
3. ทิปคนขับรถยุโรป ท่านละ 12 ยูโร 
4. ทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 20 ยูโร 
5. ค่าวีซ่าอิตาลี 3,500 บาท (ท่านใดไม่มีวีซ่าทางบริษัทยินดีบริการท าให้)  
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเคร่ืองดื่มสั่งพิเศษค่าบริการ

พิเศษต่างๆ 
 

กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พร้อมช้าระเงินค่ามัดจ้า ท่านละ 20,000 บาท 
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป 

ช้าระส่วนที่เหลือ 15 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดนิทาง มิฉะนัน้ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ้าทั้งหมด ถือ
ว่าท่านยกเลิกโดยอัตโินมัติ (AUTO CANCLE) 

 
เงื่อนไขการส้ารองท่ีนั่ง 

 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 20,000 บาท  
 ส่วนที่เหลือช าระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก 
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์ 
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 กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  7 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่ได้ช าระไปแล้วจ านวนมาก 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านั้นที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง  
 กรณีจองทัวร์แล้วยกเลิกหักค่าบริการทันที 2,000 บาทต่อท่าน 
หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน (ผู้ใหญ่ ) 
และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ถ้าต้องการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ   แก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทรัพย์สินสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ใน ดุลพินิจของ
สถานฑูต เร่ืองวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติ ในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้
ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูต
ขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของทาง
สถานทูตเร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯเมื่อท่านได้ 
ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด  

 ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอ้านวยความสะดวกในขั้นตอนการย่ืนวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจของ
ทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ 
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ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส้าหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง 
ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุ
รวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, ร ถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอ านาจท าการแทน
ประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมาย
รวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตาม
เงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ /หรือ 
ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบ
ด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและค้านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่าน
ผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส้าคัญ 

 
- บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจของคน
ส่วนใหญ่เช่น ไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อ่ืน เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่ม
ใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อ่ืนชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่) 
- บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรอง
แพทย์) 
- บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนจองทัวร์
เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอ่ืน 
- บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 
- ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
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- ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยัน
การเดินทาง หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น
ได้ 
- ใน 1 วัน คนขับรถจะท างานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน 20.00 
น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมือ่ท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้วหมายถึงท่าน
ยอมรบัในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้วแล้วข้างต้น 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น าพาการเดินทางในครั้งนี้” 
 

เอกสารประกอบการการยื่นวีซา่ อิตาล ี
 หนังสือเดินทาง(Passport) ต้องมีอายุเหลือมากกว่า6 เดือนและมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 
รูปถ่าย (พี้นหลังขาวเท่านั้น) 

- รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงขนาด  2นิ้ว จ านวน 3  ใบ (ใช้รูปสีพื้นหลังขาว 
ถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งขยายจากฟิล์มเท่านั้นรูปโพลา
ลอยด์/สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้ ) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้
ด้านหลังรูป 

 
  หลักฐานการเงิน ประเภทออมทรัพย์  / สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชี 
กระแสรายวัน 

- สเตทเม้นรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6เดือน หรือย่างน้อย 4 เดือน(อัพเดทยอด ไม่เกิน 7 วันนับจากวันยื่น

เอกสาร) ยอดเงินในบัญชีขั้นต่่า 100,000.- 
- หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม้น และชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษต้องตรง

ตามหน้าพาสปอร์ต ( ออกไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ย่ืน ) 
( ใช้ทั้ง 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหน่ึงไม่ได้ ) 

หลักฐานการท่างาน(ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น) 
กรณีเป็นพนักงาน 

- หนังสือรับรองการท างานตัวจริง  ระบุอาชีพ-ต าแหน่ง, เงินเดือนและระยะเวลาในการท างาน(อายุไมเกิน 1 เดือนก่อนยื่น 
และชื่อ นามสกุลภาษาอังกฤษ ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต)  

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ 
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- ใช้ส าเนาหนังสือรับรองบริษัทที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองส าเนาและ

ประทับตราบริษัทฯ (อายุส าเนาไม่เกิน 3 เดือน)  
กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา 
หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษาตัวจริง เป็นภาษาอังกฤษจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่ (อายุไม
เกิน 1 เดือนก่อนยื่น)  

  ส่าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

   ส่าเนาบัตรประชาชน หรือส่าเนาใบสูติบัตร (กรณีอายุต่่ากว่า 20 ปี) พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

   ส่าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

   ส่าเนาใบทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต )  พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 

** เอกสารทุกอย่างที่เป็นส าเนา ห้ามถ่ายรูปและปริ้น ต้องถ่ายเอกสารจากต้นฉบับ หรือสแกนเท่านั้นค่ะ 

** ส่าหรับผู้เยาว์อายุต่่ากว่า18ปี ที่เดินทางคนเดียวหรือเดินทางกับบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียวจ าเป็นต้องยื่นหนังสือ
ยินยอมจากบิดาหรือมารดาอีกคนที่ไม่ได้เดินทางไปด้วยและจะต้องออกมาจากทางอ าเภอเท่านั้น พร้อมทั้งสูติบัตรทะเบียนบ้าน
และใบเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนนามสกุล)ในใบค าร้องขอวีซ่า ข้อ 37 จะต้องมีลายเซ็นต์ของบิดามารดาพร้อมทั้ง
ถ่ายส าเนา หนังสือเดินทางของบิดามารดาด้วยในกรณีที่บิดามารดาไม่มีหนังสือเดินทางผู้สมัครต้องเขียนหนังสืออธิบายพร้อม
แนบส าเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาด้วย 
 
หมายเหตุ  : กรณีผู้เดินทางไม่สามารถออกค่าใช้จ่ายเองได้ 

- ผู้ที่ออกค่าใช่จ่ายให้จะต้องเป็นพ่อ แม่ พี่ น้องสามีและภรรยาเท่านั้นและจะต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อ
แสดงว่าเป็นบุคคลที่ออกค่าใช่จ่ายให้ทั้งหมดพร้อมทั้งถ่ายส าเนาทะเบียนบ้าน 

- ในกรณีที่ผูเ้ดินทางอยู่ด้วยกันโดยไม่จดทะเบียนจะต้องมีหนังสือชี้แจ้งเป็นภาษาอังกฤษ ให้ทางสถานทูตทราบ 

ในการจองทัวร์ ต้องจองพรอ้มหน้าพาสปอร์ต + มัดจ้า 
ทางบริษัทจะถือว่าการจองทัวร์โดยสมบูรณ์ 

รายละเอียด ประวัติส่วนตัวของแต่ละท่านท่ีต้องกรอกให้ครบทั้งหมดทุกช่องตามความเป็นจริง 
(ส้าคัญมากมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า) 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกิด / เลขท่ีบัตรประชาชน 
.......................................................................................... .................. .................. ........................................................................ 
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เบอร์โทรศัพท์มือถือ(จ้าเป็นมาก ในกรณีท่ีทางสถานทูตต้องการติดต่อในกรณีเร่งด่วน) 
.................................................................................................. ........................................................................................................ 
 

พาสปอร์ตเล่มเก่า เลขท่ี / วันท่ีออก / วันท่ีหมดอายุ 
.............................................................................................................................................................................................. 
 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน / อาศัยมานานกี่ปี /  เบอร์บ้าน / เบอร์มือถือ /สถานท่ีเกิด(จังหวัดท่ีเกิด) 
.......................................................................................... .................. .................. ........................................................................ 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน /  เบอร์บ้าน  
.......................................................................................... .................. .................. ........................................................................ 
อาชีพปัจจุบัน / ชื่อและที่อยู่บริษัท / ต้าแหน่ง / เบอร์โทรศัพท์ท่ีท้างาน / วันเร่ิมงาน /  
.......................................................................................... .................. .................. ........................................................................ 
.......................................................................................... .................. .................. ........................................................................ 
 
*กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 20 ปี ชื่อ บิดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกิด / สัญชาติ  / สถานที่เกิด 
.......................................................................................... .................. .................. ........................................................................ 
 
*กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 20 ปี ชื่อ มารดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกิด / สัญชาติ  / สถานท่ีเกิด 
.......................................................................................... .................. .................. ........................................................................ 


