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ด้วยเครื่อง AIR BUS 380 FREE WIFI ** 
ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE 

  
ก าหนดและรายละเอียดการเดินทาง : 
วันแรก  กรุงเทพฯ –โรม ( อิตาลี ) 

17.30 น.     คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูผู้โดยสารขาออกหมายเลข 8เคาน์เตอร์ T สายการบิน
EMIRATES AIRLINES (EK)   เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวก ด้านสัมภาระ 
และบัตรที่นั่งขึ้นเคร่ือง 

20.35 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงโรม โดยเที่ยวบินที่  EK373 / EK 099 ( แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีสนามบินดูไบประมาณ 2.30 ชม.)   

วันท่ีสอง  โรม (อิตาลี) 

07.35 น.    เดินทางถึง สนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี่ (ฟิอุมมาชิโน)  หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าคณะเดินทางโดยรถ
โค้ชสู่ กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซึ่งมีอดีตอันยิ่งใหญ่ 
และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันเรืองอ านาจเมื่อราวกว่า 
2,000 ปีที่ผ่านมาแล้ว เข้าสู่ นครวาติกัน รัฐอิสระที่ปกครอง
ตนเอง เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เข้า

ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล้ าค่าที่สุด
แห่งหนึ่งของโลกซึ่งตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลัก “เพียต้า” ผลงานของศิลปินเอก  ไมเคิลแองเจโล 
เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งล้ าค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี   
จากนั้นคณะแวะถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้า สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 
เคยเป็นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน และ ประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและ
ที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม”  จากนั้นน าคณะชม น้ าพุเทรวี่ จุดก าเนิดของเสียงเพลง  “ทรีคอยน์ออฟเดอร์
ฟาวด์เท่น” ที่โด่งดัง ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อค ซึ่งเป็นเร่ืองราวของเทพ
มหาสมุทร ตามต านานกล่าวไว้ว่าหากใครได้มาถึงน้ าพุแห่งนี้แล้วโยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไว้จะได้กลับมาเยือนกรุง
โรมอีกครั้งหน่ึง จากนั้นพาท่านเดินมายังย่าน “บันไดสเปน” แหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว
หลากหลายเชื้อชาติ 
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เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่าน เข้าชมวิหารแพทธิออน และ ถ่ายรูปในบริเวณจตุรัสนาโวน่า คณะเดินทางสู่ เมืองปิซ่า ซึ่งใช้ระยะเวลา

ในการเดินทางประมาณ 4.30 ชม. 
ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารของโรงแรม อาหารพื้นเมืองอิตาลี พร้อมเสริฟไวน์อิตาเลียน     
 พักค้างคืน ณ Hotel Repubblica Marinara หรือระดับเดียวกัน 

วันท่ีสาม   ปิซ่า-เวนิส-เกาะเวนิส 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
 น าท่านเข้าสู่ จัตุรัสแคมโป สถานที่ตั้งของ หอเอนปิซ่า สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174 

เป็นสถานที่ตั้งของ หอเอนปิซ่า สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174 สถาปัตยกรรมที่งดงามซึ่ง
ในอดีตเคยเป็นสถานที่ที่นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก ศาสตราจารย์กาลิ เลโอ ได้
ค้นพบทฤษฎีเร่ืองแรงโน้มถ่วงของโลก อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย ได้
เวลานัดหมายน าคณะ จากนั้นเดินทางขึ้นสู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลี
ไปยัง เมืองเวนิซ เมสเตร้ ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต   

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
แล้วเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชโต้ จากนั้นลงเรือเดินทางสู่ เกาะเวนิซ เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมน
ติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก “เมืองท่ีใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพาน
เชื่อมมากกว่า 400 แห่ง เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลางของนครเวนิซ ผ่านชม สะพานถอนหายใจ ที่เชื่อมต่อ
ระหว่าง “Doge Palace” ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิซในอดีต อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการ
ปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้นอีกด้วย ชม จัตุ รัสเซนต์มาร์ค  ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลัง สร้างด้วย
สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเวนิซตามอัธยาศัย อาทิ เคร่ืองแก้วมูราโน่ ต้น
ต ารับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเคร่ืองแก้วแต่ละชิ้นมีรูปแบบ 
และคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก   
น าท่าน ล่องเรือกอนโดล่า (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ราคาไม่รวมในทัวร์ ในกรณีน้ าไม่ขึ้นสูงเกินไปและฝนไม่ตก 
ท่านสามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์ ค่าเรือท่านละประมาณ 700 บาท) เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิซ  สู่ คลองใหญ่ 
Grand Canal คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ และงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่ 
สะพานเรียลอัลโต้ (ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล) ได้เวลานัดหมายน าคณะลงเรือเดินทางกลับสู่ฝั่งที่ ท่าเรือตรอนเชโต้  
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ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร   อาหารพื้นเมืองอิตาลี พร้อมเสิร์ฟไวน์อิตาเลียน 
 พักค้างคืน ณ DELFINO HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 

วันท่ีสี่   เวนิส-มิลาน-FOX TOWN OUTLET อินเทอร์ลาเก้น 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (AMERICAN BREAKFAST) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน เมืองหลวงแห่งแฟชั่น น าท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งมิลาน ซึ่งเป็นวิหารสไตน์
โกธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดโลก และบริเวณนั้น ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆได้ตามอัธยาศัย 

  
 น าท่านเดินทางสู่ FOX TOWN OUTLET สนุกกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ในราคาที่ถูก 

  
เท่ียง อิสระกับการรับประทานอาหารเท่ียง เพื่อมีเวลาในการช้อปปิ้งท่ี OUTLET อย่างเต็มที ่
บ่าย ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองมรดกโลก 
ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมืองสวิส ฟองดูว์ หมู เนื้อ ไก่    
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  พักค้างคืน ณ CITY OBERLAND HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

วันท่ีห้า ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE – เบิร์น (เมืองหลวงประเทศสวิสฯ)-ลูเซิร์น 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ สถานรถไฟกลินเดอวาล เพื่อนั่งรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE ให้ท่านได้

สนุกสนานกับการเล่นหิมะบนยอดเขา และ เข้าชม ถ้ าน้ าแข็ง 

  
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  บนยอดเขา อาหารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านนั่งรถไฟลงจาก ยอดเขาจุงฟราวน์ สู่เมืองเลาเทิร์นบรุนเน่น ระหว่ างทางท่านจะได้เห็นความสวยงามอีก

หนึ่งบรรยากาศ 
 น าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น เมืองหลวงมรดกโลกของประเทศสวิสฯ น าท่านชม ย่านเมืองเก่าของ กรุงเบิร์น ชม หอ

นาฬิกาดาราศาสตร์, ตัวอาคารรัฐสภาเบิร์น และ จากนั้นชม บ่อหมี สัญลักษณของกรุงเบิร์น 
 
 
 
 
 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น เมืองตากอากาศของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ น าท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหิน สัญลักษณ์ของ
ทหารสวิสฯ จากนั้นถ่ายรูปกับ สะพานไม้โบราณคาเปล และ ทะเลสาบลูเซิร์น 

 
ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน    
 พักค้างคืน ณ GRAND EUROPE  HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
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วันท่ีหก ดีจอง- ปารีส (ฝร่ังเศส)  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ ประเทศฝร่ังเศส มุ่งหน้าสู่ เมืองดีจอง เมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี 

เที่ยง        รับปะทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารจีน   
บ่าย คณะเดินทางต่อสู่ มหานครปารีส โดยรถโค้ช 

หากท่านใดสนใจเดินทางเข้าสู่ มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส โดยรถไฟด่วน  TGV หรือ Train A 
Grande Vitesse ด้วยความเร็วกว่า 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  รายการน้ีไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ หากท่านใดสนใจกรุณา
ติดต่อหัหว้นาทัวร์ ค่าบรารท่านละ 3,000.- บาท 

ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารในโรงแรม อาหารพื้นเมืองฝร่ังเศส     
 พักค้างคืน ณ MERCURE PORT DE ORIENT HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

วันท่ีเจ็ด ปารีส-แวร์ซายน-์ล่องเรือ-หอไอเฟล-ประตูชัย 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าคณะชม พระราชวังแวร์ซายส์ สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวังที่ได้รับการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬาร

และสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ ที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆและเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโป
เลียน, ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงคราม และห้องสันติภาพ ฯลฯ ซึ่งรวบรวม
เร่ืองราวและความเป็นมาในอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้ 

  
 

  



    

 

 

หน้าที่ 7 
 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ GREAD_ 

 

  
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมืองฝรั่งเศส หอยเอสคาร์โกร์ สเต็ก เน้ือ ไก่ ปลา เป็ด พร้อมไวน์ 
 น าท่าน ถ่ายรูปกับ พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ หรือ อดีตพระราชวังลูฟว์ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า DUTY PARIS LOOK ใน

ราคาถูก อาทิเช่น น้ าหอม, ครีม, เคร่ืองส าอาง, กระเป๋า, นาฬิกา, เข็มขัด ฯลฯ 
หมายเหต ุ: พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ ค่าเข้าท่านละ 700.- บาท หากท่านใดสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ 
 ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียง ณ ห้างแกลอร่ีลาฟาแยส อาทิเช่น หลุยส์, พราด้า, กุชชี่, ชาแนล, เฟน

ดิก, นาฬิกา, น้ าหอม, เคร่ืองส าอาง ฯลฯ  
ค่ า อิสระกับการรับประทานอาหารค่ า เพื่อมีเวลาช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่ 
 พักค้างคืน ณ MERCURE PORT DE ORIENT HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

วันท่ีแปด ปารีส – กรงุเทพฯ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ เพื่อล่องเรือ ชมความสวยงาม  ของสถานที่ส าคัญคู่บ้านคู่เมืองริมสองฝั่งแม่น้ า
แซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึ่งได้รับ
การอนุรักษ์ดูแลเป็นอย่างดี ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้าง
ให้นครปารีส ชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีท่ีน้ าในแม่น้ าแซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมี
เหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้ าแซนอาจจะไม่สามารถด าเนินการได้)  

 



    

 

 

หน้าที่ 8 
 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ GREAD_ 

 ชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จักรพรรดินโปเลียน ผ่านชมบริเวณลาน จัตุรัสคอง
คอร์ท สถานที่ซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระ
นางมาเรียอังตัวเนต  

เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟิล   เป็นที่ระลึกจากมุมกว้างซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดและ

สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน (ท่านใดสนใจขึ้นหอไอเฟลชั้น 2 กรุณาติดต่อหัวหน้าท่านละ 800.-บาท กรุณา
ติดต่อหัวหน้าทัวร์) 

 น าท่านสู่ เนินเขามองมาร์ท ชมโบถส์ซาแกลเกอร์  

  
น าท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางสู่ กรุงเทพฯ 

21.25 น. คณะเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ EK 076 / EK 372  ( แวะเปลี่ยนเคร่ืงที่ดูไบ ประมาณ 2 ชม.) 

วันท่ีเก้า สนามบินสุวรรณภูมิ 

18.40 น.       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ด้วยความสวัสดี 
 

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

ผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
 
 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ ามัน 
และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า ** 
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รหสัโปรแกรมทวัร ์ GREAD_ 

 
 

 
 
 
อัตราส าหรับผู้เดินทางไม่ต่ ากว่า 25 ท่าน 
 
อัตรานี้รวม 
1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ  (Economy Class)  
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
5. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ  
7. ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ 
8. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ 

วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 
 

วันท่ีเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต ่ำกว่ำ 12 

กับ 1 ผู้ใหญ ่

เด็กต ่ำกว่ำ 12 

กับ 2 ผู้ใหญ ่

มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

20-28 ก.พ.  (มาฆบูชา) 69,900 68,900 66,900 

11,500 

18-26 มี.ค.59 69,900 68,900 66,900 
6-14 / 7-15 เม.ย.59 75,900 74,900 72,900 
11-19 เม.ย.59 79,900 78,900 76,900 
29 เม.ย.-7 พ.ค.59   75,900 74,900 72,900 
20-28 พ.ค. 74,900 73,900 71,900 
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รหสัโปรแกรมทวัร ์ GREAD_ 

 
อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจัดท าหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบก ากับภาษี 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มสั่งพิเศษ,ค่าบริการพิเศษต่างๆ 
5. ค่าทิปคนขับรถยุโรป ท่านละ 14 ยูโร 
6. ค่าทิปหัวหนัวทัวร์ ตามธรรมเนียม ท่านละ 20 ยูโร 
7. ค่าวีซ่าอิตาลี 3,500 บาท (ท่านใดไม่มีวีซ่าเช็งเก้นทางบริษัทบริการจัดท าให้) 

 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงินค่ามัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท 

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 
ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป  

ช ำระส่วนที่เหลือ 15 วนั ล่วงหนำ้ก่อนออกเดินทำง มิฉะน้ันขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด ถือว่าท่านยกเลิก
อัตโนมัต (AUTO CANCLE) 

 
เงื่อนไขการส ารองท่ีนั่ง 

 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 
 กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  7 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่ได้ช าระไปแล้วจ านวนมาก 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านั้นที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง  
 กรณีจองทัวร์แล้วยกเลิกหักค่าบริการทันที 2,000 บาทต่อท่าน 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าท่ีเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนส่วน
ใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงดังร าคาญรบกาวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง ชักชวนผู้อื่นให้
ก่อนความวุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางสวนใหญ่) 
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รหสัโปรแกรมทวัร ์ GREAD_ 

 
 บริษัทไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีครรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย) 

 บริษัทไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งทางบริษัทฯ ก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องขอ
อภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแง จะไปรวบกวนผู้ร่วมเดินทางอื่น 

 บริษัทไม่ขายทัวร์แก่ท่าน ท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนจองทัวร์ เพื่อหาข้อสรุป) ต้องขออภัย เพื่อความสะดวก
และรวดเร็วในหมู่คณะเป็นส่วนใหญ่ 
 

 

สนามบินสุวรรณภูมิ ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 
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, รถไฟ, 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 โดยมิ ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่าน
ผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

- บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจของคน
ส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อ่ืน เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่ม
ใหญ่แล้วไม่ เกรงใจผูอ่ื้นชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่)  
- บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรอง
แพทย์)  



    

 

 

หน้าที่ 12 
 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ GREAD_ 

 - บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนจองทัวร์
เพื่อหาข้อสรุป ร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอ่ืน 
- บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน)  
- ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูก 
ปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
- 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 อิตาลี**ลกูค้าโชว์ตัวทุกโปรแกรม** 
 

 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 วันนับจากวันย่ืนเอกสาร) ยอดเงินในบัญชีขั้นต่ า 100,000.- 
- หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม้น และชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษต้องตรง
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รหสัโปรแกรมทวัร ์ GREAD_ 

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

หลักฐานการท างาน(ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น) 
กรณีเป็นพนักงาน 

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

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ 
- ใช้ส าเนาหนังสือรับรองบริษัทที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองส าเนาและ

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

  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

   ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาใบสูติบัตร (กรณีอายุต่ ากว่า 20 ปี) พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

   ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

   ส าเนาใบทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต )  พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 

** เอกสารทุกอย่างที่เป็นส าเนา ห้ามถ่ายรูปและปริ้น ต้องถ่ายเอกสารจากต้นฉบับ หรือสแกนเท่านั้นค่ะ 

** ส าหรับผู้เยาว์อายุต่ ากว่า18ปี 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 
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รหสัโปรแกรมทวัร ์ GREAD_ 

 
 
 

 
ในการจองทัวร์ ตอ้งจองพร้อมหน้าพาสปอร์ต + มัดจ า 

ทางบริษัทจะถือว่าการจองทัวร์โดยสมบูรณ์ 
รายละเอียด ประวัติส่วนตัวของแต่ละท่านท่ีต้องกรอกให้ครบทั้งหมดทุกช่องตามความเป็นจริง 

(ส าคัญมากมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า) 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกิด / เลขท่ีบัตรประชาชน 
.............................................................................................................................................................................. 
 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ(จ าเป็นมาก ในกรณีท่ีทางสถานทูตต้องการติดต่อในกรณีเร่งด่วน) 
.............................................................................................................................................................................. 
 

พาสปอร์ตเล่มเก่า เลขท่ี / วันท่ีออก / วันท่ีหมดอายุ 
.............................................................................................................................................................................................. 
 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน / อาศัยมานานกี่ปี /  เบอร์บ้าน / เบอร์มือถือ /สถานท่ีเกิด(จังหวัดท่ีเกิด) 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน /  เบอร์บ้าน  
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
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อาชีพปัจจุบัน / ชื่อและที่อยู่บริษัท / ต าแหน่ง / เบอร์โทรศัพท์ท่ีท างาน / วันเร่ิมงาน /  
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
*กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี ชื่อ บิดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกิด / สัญชาติ  / สถานที่เกิด 
.............................................................................................................................................................................................. 
 
*กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี ชื่อ มารดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกิด / สัญชาติ  / สถานท่ีเกิด 
.............................................................................................................................................................................................. 

 


