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 เมนูพิเศษ : สปาเก็ตตี้หมึกดํา และอาหารไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 

1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูม ิ × × × 

2 กรุงโรม วาติกัน โคลอสเซี่ยม น้าํพุเทรวี บันไดสเปน × √ √ 

3 เมืองฟลอเรนซ มหาวิหารซานตามาเรีย เมืองปซา  

หอเอนปซา 
√ √ √ 

4 ลาสเปเซีย นั่งรถไฟเที่ยว ชิงเควเทเร เมืองโบโลญญา √ √ √ 

5 เกาะเวนิส จัตุรัสซานมารโค เมืองเวโรนา ยานเขตเมืองเกา 

บานจูเลียต 
√ √ √ 

6 เมืองมิลาน ดูโอโม หางสรรพสนิคากัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานู

เอล เมือง โคโม ทะเลสาบโคโม 
√ √ √ 

7 เมืองมิลาน สนามบินมลิาโน มัลเปนซา √ × × 

8 สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ × × × 
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วันที่หนึ่ง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ          (-/-/-)  

22.00 น.  คณะเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศ ชั้น 4 ประตู 3 แถว D สายการบินไทย (TG) เจาหนาที่ใหการตอนรับและ

อํานวยความสะดวก 

วันที่สอง กรุงโรม-วาติกัน-โคลอสเซี่ยม-น้ําพุเทรวี่-บันไดสเปน      (-/L/D) 

00.01 น. ออกเดินทางสูอิตาล ีโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG944  

  ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

06.00 น.  เดินทางถึงสนามบินเลโอนารโด ดา วินชี-ฟอูมีชีโน (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ

 ไทย 6 ชั่วโมง) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากนั้นนําทานเดินทางเขา

 สูนครรัฐวาติกัน (Vatican) ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตั้งอยูใจกลางกรุงโรม เปนประเทศ

 เดียวในโลกที่มีกําแพงลอมรอบเมืองเอาไวไดทั้งหมด ยกเวนดานหนาทางเขา และเปน

 ศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก โดยมีพระสันตะปาปา มีอํานาจ

 ปกครองสูงสุด  นํ าทานชมมหาวิหารที่ ใหญที่สุ ดในโลก มหาวิหารเซนตป เตอร 

 (St.Peter’s Basilica)  
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทานถายรูปดานหนาของ  สนามกีฬา

โคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ ในอดีต นั้ น เ ป น

สนามประลองการตอสูที่ยิ่งใหญของชาวโรมันที่สามารถจุผูชมไดถึง 50,000 คน 
 จากนั้นนําชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ น้ําพุ

 เทรวี่ (Trevi Fountain) สัญลักษณของกรุงโรมที่โดงดัง แลวเชิญอิสระตามอัธยาศัยกับ

 การเลือกซื้อสินคาแฟชั่นและของที่ระลึกในบริเวณยานบันไดสเปน (The Spanish 

 Step) ซึ่งเปนแหลงแฟชั่นชั้นนําสุดหรูและยังเปนแหลงนัดพบของชาวอิตาเลี่ยน 
ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  

   Novotel Roma Est หรือเทียบเทา  
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วันที่สาม เมืองฟลอเรนซ-มหาวหิารซานตามาเรีย-เมืองปซา-หอเอนปซา 
                    (B/L/D) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางสู เมืองฟลอเรนซ 

(Florence) เมืองที่ไดรับขนานนามวาเปนเมือง ศูนยกลางแหงศิลปะในยุคเรอเนสซองส ซึ่ง

ลวนแลวแตมีโบราณสถานสําคัญ และมีทิวทัศนตามธรรมชาติที่สวยงาม ไดรับการขึ้น

ทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1982 นํา

ทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟโอเร (Santa Maria Dell 

Fiore) ชมความยิ่งใหญของมหา วิหารที่ใหญเปนอันดับ 4 ของทวีปยุโรป โดดเดนดวย

สถาปตยกรรมที่ใชหินออนหลายสีตกแตงผสมผสานกันไดอยางงดงาม   

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองปซา (Pisa) เมือง

แหงศิลปะที่สําคัญของอิตาลี เปนเมืองเล็กๆอยูทางตะวันตกของ Florence ดานตะวันตก

ของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน แมวาจะเปนเมืองเล็กๆ แต Pisa ก็เปนเมืองที่มี

ชื่อเสียงและเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวทั่วโลก หลังจากนั้นนําทานเขาสูบริเวณ จัตุรัสดูโอ

โมแหงปซา หรือ จัตุรัสกัมโป เดย มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบดวยกลุม

อาคารสถาปตยกรรมแบบโรมาเนสก โดยเริ่มจากหอพิธีเจิมน้ํามนต (Baptistry of St. 

John) ที่ใหญที่สุดในอิตาลี ชมมหาวิหารดูโอโม (Duomo) ที่งดงามและหอเอนแหงเมืองป

ซาอันเลื่องชื่อ นําทานถายภาพคูกับ หอเอนปซา (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ

แหงเมืองปซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง เริ่มสรางเมื่อป ค.ศ.1173 ใชเวลาสราง

ประมาณ 175 ป แตระหวางการกอสรางตองหยุดชะงักลงไปเมื่อสรางไปไดถึงชั้น 3 ก็เกิด

การยุบตัวของฐานขึ้นมา และตอมาก็มีการสรางหอตอเติมขึ้นอีกจนแลวเสร็จ โดยใชเวลา

สรางทั้งหมดถึง 177 ป โดยที่หอเอนปซานี้ กาลิเลโอ บิดาแหงวิทยาศาสตร ซึ่งเปนชาว

อิตาเลี่ยนไดใชเปนสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโนมถวงของโลก ใหทานอิสระใหทานไดเลือก

ซื้อสินคาที่ระลึกราคาถูก ที่มีรานคาเรียงรายอยูมากมาย 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  

  HOTEL GALILEI หรือเทียบเทา 

วันที่สี่ ลา สเปเซีย-นั่งรถไฟเที่ยว ชิงเคว เทเร-โบโลญญา     (B/L/D) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางสู เมืองลา สเปเซีย (La 

Spezia) ดวยรถไฟสูหมูบานมรดกโลกและอุทยานแหงชาติชิงเคว เทเร (Cinque Terre) 

Cinque Terre อานวา ชิงเคว เทเร หรือแปลในความหมายตามภาษาอังกฤษก็คือ The 

Five Land แดนมหัศจรรยทั้ง 5 ที่ประกอบกันขึ้นมาเปนดินแดนแหงความงดงาม หมูบาน

เล็กๆ 5 หมูบานที่ซอนตัวเองอยูหางไกลจากสายตาของคนภายนอก แผนดินที่ยากจะเขาถึง

ไดโดยงาย หากแตตองใชความพยายาม ประกอบกับจิตใจที่เด็ดเดี่ยวเพื่อใหไดมากับสิ่งที่
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พิเศษที่สุดเปนรางวัล หมูบานเล็กๆ 5 หมูบานที่ตั้งเรียงอยูมิหางกันนัก อันประกอบไปดวย 

Monterosso al Mare (มอนเตรอสโซ อัล มาเร), Vernazza (เวรนาซซา), Corniglia (คอร

นีเลีย) , Manarola (มานาโรลา) และ Riomaggiore (ริโอมัจจอรเร) อันดวยทําเลที่ตั้งของ

ทั้งหาหมูบาน ทั้งหมดอยูบนภูเขาสูง โดนมีหนาผาสูงชัน และทะเลกวางใหญเปนฉากหนา 

ทําใหมีความสวยงามประดุจดังภาพวาดของจิตกรชื่อดัง แตอีกนัยหนึ่ง การเขาถึงหมูบาน

เหลานี้ทําไดอยางยากลําบากยิ่งนัก เพราะถนนสายเล็กที่เต็มไปดวยความธุระกันดาร การ

เกิดดินถลมอันเนื่องมาจากความชื้นของฝนฟา ที่มักจะเปนอุปสรรคตอนักเดินทางที่ไมศึกษา

อยางถองแท อีกทั้งเสนทางการเดินทางที่จบลงกลางทางกอนที่จะถึงตัวเมืองที่ใกลที่สุดถึง

ครึ่งไมล จึงเปนอุปสรรคสําหรับผูคนจากภายนอกในการที่จะเขาไปใหถึงเพชรกลางมงกุฎ

เม็ดนี้ยิ่งนัก แตในแงดีก็คือ หมูบานทั้งหา ยังคงสภาพดั้งเดิมของมันมาไดตั้งแตศตวรรษที่ 

11 จึงไมใชเรื่องนาประหลาดใจแตอยางใด ที่มันจะไดรับการคุมครองจาก UNESCO ใหเปน

มรดกโลก จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองเลแวนโต (Levanto)  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองโบโลญญา 

(Bologna) ทางตอนเหนือของอิตาลี โดยตั้งอยูระหวางแมน้ําโปกับเทือกเขาแอเพนไนน 

และยังเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดคือ "Alma Mater Studiorum" ที่กอตั้งในป 

1088 และยังเปนเมืองหนึ่งที่พัฒนามากที่สุดในอิตาลี และมักติดอยูในอันดับตนๆ ของเมือง 

ในแงของคุณภาพชีวิตในอิตาลี ยังเปนเมืองหลวงของศาสตรดานอาหารของอิตาล ี

 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  

  Unahotels Bologna Fiera หรือเทียบเทา 
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วันที่หา เกาะเวนิส-จัตุรัสซานมารโค-เมืองเวโรนา-ยานเขตเมอืงเกา    (B/L/D) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางสู เมืองเวนิส (Venice) 

ประเทศอิตาลี จากนั้นเดินทางไปสูทาเรือตรอนเคตโต ลองเรือผานชมบานเรือนของชาวเว

นิส   สูเกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย ดินแดนแสนโรแมนติก เปนเมืองที่ไมเหมือนใคร โดยใชเรือ

แทนรถ ใชคลองแทนถนน  มีสมญานามวาเปน "ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก"  มีเกาะนอย

ใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกวา 400 แหง ขึ้นฝงที่บริเวณซานมารโค 

ศูนยกลางของเกาะเวนิส จากนั้นนําทานเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอน

หายใจ ที่มีเรื่องราวนาสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากหองพิพากษาไปสูคุกจะไดมี

โอกาสเห็นแสงสวางและโลกภายนอกเปนครั้งสุดทายระหวางเดินผานชองหนาตางที่สะพาน

นี้ซึ่งเชื่อมตอกับวังดอดจ อันเปนสถานที่พํานักของเจาผูครองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนักโทษชื่อ

ดังที่เคยเดินผานสะพานนี้มาเเลวคือคาสโนวานั่นเอง นําทานถายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร

โค ที่นโปเลียนเคยกลาวไววา “เปนหองนั่งเลนที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกลอมรอบดวย

อาเขตอันงดงาม รวมทั้ง โบสถซานมารโค ที่มีโดมใหญ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองเวโรนา (Verona) 

เมืองเล็กๆ ในแควนเวเนโต ประเทศอิตาลี ไดรับการยกยองใหเปนเมืองมรดกโลกทาง

วัฒนธรรมโดยองคกรยูเนสโก และยังไดรับสมญานามวา “LITTLE ROMAN” เพราะยังคง

สภาพสถาปตยกรรมจากสมัยโรมันไวอยางสมบูรณ ปจจุบันเมืองเวโรนาสามารถดึงดูด

นักทองเที่ยวเปนจํานวนมาก เนื่องจากเปนเมืองที่มีความสําคัญทางศิลปะ และวัฒนธรรม

เกาแกท่ียังมีใหเห็นในงานนิทรรศการประจําป โรงละคร และโอเปราในโรงละครกลางแจงที่

มีมาแตโบราณ ทําใหเมืองนี้เปนตนกําเนิดผลงานปลายปากกาของวิลเลียม เชกสเปยร 

โดยเฉพาะตํานานรักอมตะของโรมิโอจูเลียต ที่คุณจะไดสัมผัสกลิ่นอายของความรักตลบ
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อบอวลไปท้ังเมือง นําทานถายภาพดานหนา เวโรนาอารีนา (VERONA ARENA) โรงละคร

กลางแจงแบบโรมันเปนสถาปตยกรรมศิลปะโรมันโบราณอายุกวา 2,000 ป สามารถจุคนได

กวา 15,000 คน มีขนาดใหญติด 1 ใน 3 สเตเดี้ยมของอิตาลี ปจจุบันยังถูกใชเปนสถานที่

จัดแสดงคอนเสิรต โอเปรา ถือเปนสัญลักษณของเมืองเวโรนา ซึ่งลักษณะเหมือนโคลอสเซี่ย

มที่กรุงโรมแตขนาดเล็กกวา จากนั้นนําทานเดินเลนบริเวณ จัตุรัสใจกลางเมือง (PIAZZA 

DELL ERBE) ที่มีลานตลาดนัดเล็กๆ ขายของฝาก มีทั้งหนากากหลากหลายแบบ เสน

พาสตา และของที่ระลึกตางๆ เปนตลาดนัดที่สวยงาม อีกทั้งที่ชุมนุมของชาวบานตั้งแตยุค

โรมัน มีตึกท่ีรายลอมสีพาสเทลหวานๆ และมีรานเล็กๆ ใหทานเดินชมตามอัธยาศัย  

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  

  Best western Plus Hotel Expo หรือเทียบเทา 

วันที่หก เมืองมิลาน-ดูโอโม-หางสรรพสินคากัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล-

เมืองโคโม-ทะเลสาบโคโม         (B/L/D) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองมิลาน 

(Milan) หรือ มิลาโน มีชื่อเสียงในดานแฟชั่น ศิลปะ และเครื่องหนัง เปนเมืองแหงแฟชั่น

สําคัญเมืองหนึ่งของโลก ในลักษณะเดียวกับ นิวยอรก ปารีส ลอนดอน “มิลาน”เปนเมือง

หลวงของแควนลอมบารเดียในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูบริเวณที่ราบลอมบารดี 

ชื่อเมืองมิลานมาจากภาษาเซลตคําวา MID-LAN มีประชากรประมาณ1,308,500 คน และมี

ชื่อเสียงเกี่ยวกับประเพณีคริสตมาสที่

เรียกวา“ปาเนตโตเน” อุตสาหกรรม 

ผาไหม และแหลงผลิตรถยนต อัลฟา 

โรมี โอ  รวมไปถึ งส โมสรฟุตบอล

อินเตอรมิลานและสโมสรฟุตบอลเอซี

มิลาน,มีภาพวาดเฟรสโกที่มีชื่อเสียง

โดงดัง,โรงละครโอเปรา หลังจากนั้น

นําทานเดินทางสู ปอาซซา เดล ดูโอ

โม (Piazza Del Duomo) ซึ่งเปน

ที่ตั้งของ มหาวิหารแหงเมืองมิลาน หรือที่เรียกวาดูโอโม (DUOMO)ชื่อนี้ไวใชเรียกมหา

วิหารประจําเมือง สรางขึ้นในป ค.ศ. 1386 แลวเสร็จ 400 กวาปหลังจากนั้น ดานนอกเปน

ยอดแหลม 135 ยอด จึงมีชื่อเรียกวา "มหาวิหารเมน" มีรูปสลักหินออนจากยุคตางๆ 

ประดับอยูกวาสามพันรูป บนยอดของมหาวิหารมีรูปปนทองขนาด 4 เมตร ของพระแมมา

ดอนนา และบริเวณนั้นยังเปนศูนยกลางแหลงชุมนุมของผูคนมาทุกยุคสมัย อิสระใหทานได

ถายรูปตามอัธยาศัยและชอปปงสินคาแบรนดเนม ซึ่งมีจําหนายมากมายในบริเวณ กัลเลเรีย 

วิตโตรีโอ เอมานูเอล  
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง เมืองโคโม (Como) 

เปนเมืองในแควนลอมบารเดีย ตั้งอยูบริเวณพรมแดนกับประเทศสวิตเซอรแลนด โคโมเปน

เมืองที่ตั้งอยูในเทือกเขาแอลป ทิศเหนือของเมืองอยูติดกับทะเลสาบโคโม โคโมเปนเมือง

ทองเที่ยวยอดนิยมแหงหนึ่ง เปนแหลงรวมชิ้นงานศิลปะชื่อดัง, มีโบสถ, พิพิธภัณฑ, สวน, 

โรงละคร, วังเกาอยูมากมาย โดยในป 2013 โกโมมีจํานวนผูมาพํานักคางคืนถึง 215,000 

คน ถือเปนเมืองที่มีผูมาเยือนมากที่สุดเปนอันดับสี่ของแควนลอมบารเดียรองจากมิลาน, 

แบรกาโม และเบรชชา หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู กรุงมิลาน (MILAN) เมืองสําคัญทาง 

ภาคเหนือของอิตาลี ตั้งอยูบริเวณที่ราบลอมบารดี ชื่อเมืองมิลานมาจากภาษาเซลตคําวา 

MID-LAN ซึ่งหมายถึงอยูกลางที่ราบ มีชื่อเสียงในดานแฟชั่นและศิลปะ  

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  

  Hotel Cruise หรือเทียบเทา 

วันที่เจ็ด เมืองมิลาน-สนามบินมลิาโน มัลเปนซา      (B/-/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน

มิลาโน-มัลเปนซา  

13.05 น.  ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 941 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันที่แปด กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูม ิ           (-/-/-)  

 05.55 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ  

               
 

ทางบริษัทจะดําเนินการจัดการโปรแกรมการเดินทางใหเปนไปตามที่กําหนด แตบางครั้งการเดินทางอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได

ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเหตุสุดวิสัยตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได โดยคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของงลูกคา

เปนหลัก และขอแจงใหทราบวารานคาและหางสรรพสินคาในยุโรปบางแหงจะปดทําการในวันอาทิตย 

 

วันเดินทาง ตารางการบิน ราคา พักเดี่ยว 

6-13 ก.พ. 2563 
TG944 BKKFCO 00.01-06.00 

TG941 MXPBKK 13.05-05.55 
52,900 62,900 

19-26 มี.ค. 2563 
TG944 BKKFCO 00.01-06.00 

TG941 MXPBKK 13.05-05.55 52,900 62,900 
ราคาสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 12 ป ไมใชเตียง ลด 2,000 บาท จากราคาทัวร 

กรณีจอยแลนด สามารถสอบถามราคาการหักคาตั๋วเครื่องบินไดจากเจาหนาที่ 
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เงื่อนไขการจองและการชําระเงิน 

1. ชําระมัดจําทานละ 20,000 บาท หลังจากทําการจองใน 3 วันทําการ พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือ

ไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง 

2. ชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วัน กอนวันเดินทาง หากไมมีการชําระเขามาถือวาทานสละสิทธิ์ในการเดินทาง และไม

สามารถขอเงินคืนได (กรณียังไมทราบผลวีซา ทางบริษัทฯขออนุญาตเก็บคาทัวรสวนที่เหลือตามที่กําหนด) 

3. สําหรับผูเดินทางที่มีความจําเปนตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ หรือตั๋วโดยสารอื่นๆในการเดินทางเพื่อมาทําการ

ยื่นวีซา หรือในวันเดินทางไป-กลับจากสนามบิน กรุณาติดตอเจาหนาที่กอนทุกครั้งกอนออกตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วโดยสาร

อื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบตอคาใชจายที่เกิดข้ึน 

เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนเงิน 

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันกอนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (หากมีการจองคิวยื่นวีซาหรือยื่นวีซาแลว ทางบริษัทฯ 

ขอเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง) 

2. ยกเลิกการเดินทาง 64-50 วันกอนการเดินทาง เก็บคาใชจาย 5,000 บาท/ทาน 

อัตราคาบริการที่รวมในรายการทัวร 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับพรอมคณะ โดยสายการบินไทย (สะสมไมลได 50%)  

 โรงแรมที่พักกระดับ 4 ดาว ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (2-3 ทาน/หอง) 

 คาธรรมเนียมเนียมในการยื่นวีซาเชงเกน (สําหรับผูถือหนังสือเดินทางประเทศไทย) 

 คาอาหารและคาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการการเดินทาง 

 คารถปรับอากาศ บริการนําเที่ยวตามรายการการทองเที่ยว 

 หัวหนาทัวรเดินทางพรอมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและใหบริการตลอดการเดินทาง 

 คาทปิหัวหนาทัวร คาทิปไกดทองถิ่น (ในกรณีที่มีไกดทองถิ่น) และคาทิปคนขับรถทองถิ่น 

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทางตามกฎหมายกําหนด (ตามเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย) 

อัตราคาบริการที่ไมรวมในรายการทัวร 

 คาธรรมเนียมและคาบริการในการทําหนังสือเดินทางและวีซาสําหรับชาวตางชาติ 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ 

 คาใชจายสวนตัวตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการเดินทาง อาทิเชน คาโทรศัพท คาเดินทางที่นอกเหนือจากรายการ

ทัวร คามินิบาร คาบริการซักรีด หรือ คาเกิดความเสียหายตางๆภายในหองพัก เปนตน 

 คาสวนเกินของน้ําหนักกระเปา สายการบินไทยอนุญาตใหโหลดสัมภาระใตทองเครื่อง 30 กก./ทาน 

 คาภาษนี้ํามันสายการบินไทย กรณีมีการปรับเพิ่มกอนการออกตั๋วเครื่องบิน 

 

โปรดศึกษาเงื่อนไขตางๆ และรายละเอียดการเดินทางใหเรียบรอยกอนตัดสินใจซื้อ 

เมื่อทานทําการชําระมัดจําแลว ถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆที่บริษัทระบุไว 
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3. ยกเลิกการเดินทาง 49-40 วันกอนการเดินทาง ยึดคามัดจําทั้งหมด (20,000 บาท/ทาน) 

4. ยกเลิกการเดินทาง 39-21 วันกอนการเดินทาง เก็บคาใชจายครึ่งหนึ่งของราคาทัวรตามที่ระบุในโปรแกรม 

5. ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 20 วันกอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทั้งหมดตามราคาทัวรที่ตามระบุในโปรแกรม 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก

เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง 

7. กรณีผูเดินทางถูกปฏิเสธการเขา-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินคาทัวรทั้งหมด 

8. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง เชน  

คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา คาตั๋วเครื่องบิน และคาโรงแรม  เปนตน 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงยกเลิกการเดินทางลวงหนา 30 วันกอนการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทางนอยกวา 20 

ทาน และยินดีคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด (ในรณีที่มีการยื่นวีซา และทานไดรับการอนุมัติวีซาแลว ทางบริษัทขอเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมและคาบริการที่เกิดข้ึนจริง และทานสามารถนําวีซานี้ไปใชได หากวีซานั้นยังไมหมดอายุ) 

2. หากทานสละสิทธิ์ในการไมใชบริการใดๆ ที่ระบุไวในโปรแกรมทัวร หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินคาทัวรทั้งหมด 

3. ตั๋วเครื่องบินที่จัดไวตามโปรแกรมทัวร เปนตั๋วแบบหมูคณะ ซึ่งจะตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะ ในกรณีที่ทานตองการ

แยกวันเดินทางกลับหรือไปกอน โปรดติดตอเจาหนาที่เพื่อสอบถามราคาอีกครั้ง และการจัดที่นั่งของผูเดินทาง เปนการ

จัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไมสามารถเขาไปเพื่อแทรกแซงได 

สําหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด 

เชน ตองสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ

ฉุกเฉินและอํานาจในการใหที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น 

4. การพิจารณาผลวีซา เปนอํานาจการตัดสินใจของสถานทูตเทานั้น ทางบริษัทเปนเพียงผูใหบริการและอํานวยความ

สะดวกในยื่นวีซาเทานั้น และหากทานถูกปฏิเสรธวีซา ทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไมแจงเหตุผลใหทราบ 

5. โรงแรมที่พักสวนใหญในยุโรปไมมีเครื่องปรับอากาศที่สามารถปรับควบคุมความเย็นไดภายในหองพัก เนื่องจากสภาพ

ภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งป และสําหรับหองหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรมอาจจะจัดเปน 2 เตียง และเตียง

เสริมหรือ SOFA BED ขึ้นอยูกับแตละโรงแรม 

6. เมื่อทานไดมีการชําระเงินแลว ไมวาจะโดยตรงกับบริษัทฯหรือตัวแทนของบริษัท จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขตางๆที่

ทางบริษัทฯไดกําหนดไวแลว 
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เอกสารเบื้องตนในการขอยื่นวีซากลุมประเทศเชงเกน 

ระหวางการพิจารณาวีซาไมสามารถขอพาสปอรตคืนกอนกําหนด 

ระยะเวลาในการยื่น : 15 วันทําการ(อาจจะชาหรือเร็วกวานั้น ขึ้นอยูกับศนูยรับยื่นวีซาและสถานทูต) 

วันยื่นเอกสาร : ผูเดินทางตองมาสแกนลายนิ้วมือและยื่นเอกสารดวยตัวเอง 

(จะมีเจาหนาคอยชวยอํานวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารยื่นวีซา) 

1. PASSPORT ที่ยังไมหมดอายุและมีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง  

2. รูปถายส ีจํานวน 2 รูป พื้นหลังสีขาว (ขนาดตามรูปตัวอยาง) ถายไวไมเกิน 6 เดือนและไมเคยใชในการยื่นวีซามากอนหนา

นี ้สถานทูตจะเขมงวดในเรื่องของรูปถาย จะตองเห็นหนา ใบหูและดวงตาชัดเจน หามใสเครื่องประดับ คอนแทคเลนส ใน

การถายรูป 

3. สําเนาเอกสารตางๆ ทะเบียนบาน / บัตรประชาชน / สูติบัตร (สําหรับเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) / ทะเบียนสมรส ทะเบียน

หยา และ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 

4. ใบรับรองการทํางาน ที่ออกจากหนวยงานหรือบริษัทที่ทานทํางานอยู (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยสะกดชื่อ-นามสกุล ใหตรง

ตามหนาพาสปอรต และใบรับรองจะตองออกมาไมเกิน 30 วัน กอนวันยื่นวีซา 

ในกรณีที่ทํางานอิสระ เตรียมจดหมายชี้แจงการทํางานของตนเอง (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยระบุชื่อตัวเอง ลักษณะงานที่ทํา 

รายไดตอเดือน และลงชื่อตัวเอง 

ในกรณีเปนเจาของธุรกิจ เตรียมหนังสือรับรองบริษัท (DBD) พรอมแปลภาษาอังกฤษ หรือใบจดทะเบียนการคา พรอม

แปลภาษาอังกฤษ 

ในกรณีเปนนักเรียน นักศึกษา เตรียมเอกสารรับรองการเปนนักเรียน-นักศึกษา ฉบับจริงที่ออกจากสถาบันการศึกษา 

(ฉบับภาษาอังกฤษ) ใบรับรองจะตองออกมาไมเกิน 30 วัน กอนวันยื่นวีซา 

5. หลักฐานทางการเงิน อัพเดต 15 วัน กอนวันยื่น 

STATEMENT ยอนหลัง 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยูเปนประจําและมีเงินคงเหลืออยางนอย 6 หลัก เพื่อความเหมาะสม

ในการเดินทางและการพิจารณาวีซา 

BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ ที่ระบุชื่อผูเดินทางตรงตามหนาพาสปอรต สถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแส

รายวัน 

6. การรับรองคาใชจายใหกับผูเดินทาง SPONSOR ผูที่ออกคาใชจายใหกันตองมีความสัมพันธกัน เชน พอออกเงินลูก สามี

ออกเงินใหภรรยา พรอมเขียนจดหมายรับรองคาใชจาย SPONSOR LETTER (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตอเจาหนาท่ี) 

7. กรณีที่เด็กอายุตํ่ากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาทานใดทานหน่ึง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา 

และบุตรจะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต 

โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง และในวันนัดหมาย

ยื่นวีซา ผูปกครองตองมาเซ็นตเอกสารดวยกันท้ังคู ณ ศูนยรับยื่นวีซา 

8. ใบกรอกขอมูลผูขอวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมดานลางใหครบถวนและตรงตามความจริง เพราะขอมูลที่ทานไดใหมา จะ

ถูกบันทึกลงในใบสมัครยื่นวีซาและมีผลตอการพิจารณาวีซา 

9. การยื่นวซีานั้น ผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 บาท/ทานกอนเทานั้น ถึงสามารถดําเนินการขั้นตอนการจอง

คิวและยื่นวีซาได 

10. รายละเอียดดานบนทั้งหมดเปนเพียงเอกสารเบื้องตน บางทานอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิ่มหรือแปลเอกสารในบาง

ขอ เพื่อความถูกตองในการเตรียมเอกสารสามารถติดตอสอบถามเจาหนาที่ของบริษัทฯได 
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ใบกรอกขอมูลผูขอวีซา (สําคัญมาก) 
**ขอมูลนี้ใชเพื่อนัดหมายคิววีซากับสถานทูต ไมสามารถแกไขภายหลังได 

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง  

 คําถามเปนภาษาไทย เพื่อใหทานเขาใจงาย  

แตกรุณาตอบคําถามเปนภาษาอังกฤษตัวบรรจง เทานั้น *** 
 

 

ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย] …………………………………………………………………………………………….……………………… 

 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ] ………………………………………………………………………………………………………….................... 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ] …………………………………………………………………………………………………………....... 

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ] …………………………………………………………………………………………………………......................... 

4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด …………………………………………………………………………………………………………………..…… 

5. สถานที่เกิด (จังหวัด/ประเทศ) ………………………………………………………………………………………………………………...... 

6. สัญชาติปจจบุัน ............................... สัญชาติโดยกาํเนิด หากตางจากปจจบุัน ........................................................ 

7.  ที่อยูปจจุบนัที่สามารถติดตอได [ภาษาอังกฤษ] 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

รหัสไปรษณีย .................................................. 

8. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ [ภาษาอังกฤษ] 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

รหัสไปรษณีย .................................................. 

9. เบอรโทรศัพท (มือถือ) ...…………………………………………….……………………..……..………… 

10. E-mail …………………………………………………............................................................ 

11. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอาํนาจปกครอง/ 

ดูแลผูเยาว [ภาษาอังกฤษ] 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………………………................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

12. อาชีพปจจบุัน [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………........................................................ 

ตําแหนงงาน [ภาษาอังกฤษ] ............................................................................................................................................ 
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13. ชื่อบริษัทที่ทาํงาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท / สาํหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยูของสถานศึกษา 

[ภาษาอังกฤษ].................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย

......................................... 

14. โทรศัพทที่ทาํงาน .......................................... โทรสารที่ทํางาน.............................................................................. 

15. รายไดตอเดือน ......................................บาท  รายไดอื่น .....................................จํานวน................................บาท 

แหลงที่มาของรายไดอืน่........................................................................................................................................................ 

16. สถานภาพ  โสด  แตงงาน แตงงาน (ไมจดทะเบียน) หมาย  หยา 

ชื่อ-นามสกลุ  คูสมรส [ภาษาอังกฤษ] ................................................................................................................................. 

วันเกิด คูสมรส ..................................................................................................................................................................... 

จังหวัดที่เกิดของคูสมรส .................................................. สัญชาติของคูสมรส...................................................................... 

หนังสือเดินทางเลขที่ ....................................................... เลขบัตรประจําตัวประชาชน ....................................................... 

17. ชื่อ-นามสกลุ  บิดา [ภาษาอังกฤษ] 

................................................................................................................................................................................. 

ชื่อ-นามสกลุ มารดา [ภาษาอังกฤษ] 

................................................................................................................................................................................. 

18. วีซาเชงเกนที่เคยไดรบัในระยะเวลา 3-5 ปที่ผานมา 

 ไมเคย 

 เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่.......................................... ถึงวันที่................................................................ 

19. เคยถูกพิมพลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนานี ้

ไมเคย 

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)...................................................................................................... 

ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

ไมเคย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

20. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูรองขอ 

ตัวผูขอวีซาเอง              มีผูอื่นออกให (ญาติ/บริษัท/องคกร)   

                                            โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล (ความสัมพันธ) [ภาษาอังกฤษ] 

    ..............................................................................................................................................  

    ………………………………………………………………………………….......................................... 

        ที่อยู [ภาษาอังกฤษ]............................................................................................................. 

        ............................................................................................................................................. 

******************************************************************************* 

หมายเหตุ : การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทตู  ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น 

ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น 

 

 

 

 

 

 

 

  


