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ยโุรปดอกไม ้เทศกาลดอกทวิลปิ 1 ปี มีเพยีง 1 คร ัง้ 

อติาล-ีสวสิ-ฝร ัง่เศส-เบลเยี่ยม-เนเธอรแ์ลนด ์10 วนั 
โรม-ปิซ่า-ลอ่งเรือเกาะเวนิส-ลูเซิรน์-ปารีส-แวรซ์ายน ์

ลอ่งเรือแม่น้ําแซนน์-หอไอเฟล-บรสัเซล-อะตอมเมี่ยม-อมัสเตอรด์มั-ลอ่งเรือหลงัคากระจก 

โวเลนดมั-ซานสคาน-สวนเคอเค่นฮอฟ 

สายการบินชัน้นําของโลก ดว้ยเครื่อง AIR BUS 380 FREE WIFI ** 
 
วนัแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ  

22.00 น.     คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกนัที่ สนามบนิสุวรรณภมู ิชัน้ 4 ประตูผูโ้ดยสารขาออกหมายเลข 8เคานเ์ตอร ์T  

 สายการบนิเอมเิรตส ์(EK)  เจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอาํนวยความสะดวก ดา้นสมัภาระ 

และบตัรที่น ัง่ขึ้นเครื่อง 

วนัที่สองของการเดินทาง  กรุงเทพฯ - โรม (อติาล)ี 

01.15 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงโรม โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที่ EK385 / EK 097  

 *.*.*.  แวะเปลีย่นเครื่องที่สนามบนิดูไบ *.*.*. 

13.25 น.    เดนิทางถงึ  สนามบนิลโีอนารโ์ด ดารว์นิชี่ (ฟิอุมมาชิโน)   หลงัผ่าน พธีิการตรวจคนเขา้เมอืง และศุลกากร

เรียบรอ้ยแลว้  

นาํท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู่ กรุงโรม เมอืงหลวงของประเทศ

อติาลซีึง่มอีดตีอนัยิ่งใหญ่ และเกรียงไกรในยุคจกัรวรรดิ

โรมนัเรืองอาํนาจเมือ่ราวกวา่ 2,000 ปีที่ผ่านมาแลว้ เขา้สู่ 

นครวาติกนั รฐัอสิระที่ปกครองตนเอง เป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตนิ์กาย

โรมนัคาทอลกิ เขา้ชมความงดงามตระการตาของ มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์สถาปตัยกรรมล ํา้ค่าที่สุดแห่งหน่ึง

ของโลกซึง่ตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปัน้แกะสลกั “เพยีตา้” ผลงานของศิลปินเอก  ไมเคิลแองเจโล เสา

พลบัพลาที่ออกแบบโดย เบอรนิ์นี และยอดโดมขนาดใหญ่ซึง่ปจัจบุนัเป็นสิ่งล ํา้ค่าคู่บา้นคู่เมอืงของอติาล ี  

จากนัน้คณะแวะถา่ยรูปที่ระลกึดา้นหนา้ สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์

ของโลก เคยเป็นสนามกีฬายกัษท์ี่สามารถจคุนไดก้วา่ 50,000 คน และ ประตูชยัคอนสแตนติน สญัลกัษณ์

แห่งชยัชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสูก่รุงโรม”   

 จากนัน้นาํคณะชม น้ําพเุทรวี่  จดุกาํเนิดของเสยีงเพลง  “ทรีคอยน์ออฟเดอรฟ์าวดเ์ทน่ ” ที่โด่งดงั ชมความ

สวยงามของงานประติมากรรมหนิอ่อนแบบบาร็อค ซึง่เป็นเรื่องราวของเทพมหาสมทุร ตามตาํนานกลา่วไวว้า่



    

 

 

 

หากใครไดม้าถงึนํา้พแุห่งน้ีแลว้โยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไวจ้ะไดก้ลบัมาเยอืนกรุงโรมอกีคร ัง้หน่ึง  จากนัน้พา

ท่านเดนิมายงัย่าน “บนัไดสเปน” แหลง่พกัผ่อนของชาวอติาลซีึง่เต็มไปดว้ยนกัท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาต ิ

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี     

ที่พกั BESWESTER HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที่สามของการเดินทาง  ปิซ่า-เวนิส  (อติาล)ี 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 คณะออกเดนิทางสู่ เมอืงปิซา่  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นาํท่านเขา้สู่ จตัุรสัแคมโป สถานที่ต ัง้ของ หอเอนปิซ่า  สิ่งมหศัจรรย์หน่ึงในเจด็ของ

โลก สรา้งขึ้นในปี ค .ศ.1174 เป็นสถานที่ต ัง้ของ  หอเอนปิซ่า  สิ่งมหศัจรรยห์น่ึงในเจด็ของโลก  สรา้งขึ้นในปี 

ค.ศ.1174 สถาปตัยกรรมที่งดงามซึง่ในอดตีเคยเป็นสถานที่ที่นกัวทิยาศาสตรเ์อกของโลก ศาสตราจารยก์าล ิ

เลโอ ไดค้น้พบทฤษฎเีรื่องแรงโนม้ถว่งของโลก อสิระใหท้่านไดถ้า่ยรูปตามอธัยาศยั ไดเ้วลานดัหมายนาํคณะ 

จากนัน้เดนิทางขึ้นสู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของอติาลไีปยงั  เมืองเวนิซ เมสเตร ้  ราชินีแห่งทะเลเอเดยี

ตริก เมอืงหลวงของแควน้เวเนโต   

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง     

ที่พกั DELFINO HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที่สี่ของการเดินทาง  เกาะเวนิส-ลูเซิรน์ (สวสิเซอรแ์ลนด)์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

เดนิทางสู่ ท่าเรือตรอนเชโต ้จากนัน้ลงเรือเดนิทางสู่ เกาะเวนิซ เมอืงท่องเที่ยวที่ไดร้บัการกลา่วขานวา่โรแมน

ติกทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก  “เมืองที่ใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน ” มเีกาะเลก็ใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมี

สะพานเชื่อมมากกวา่ 400 แห่ง เดนิทางสู่ เกาะซานมารโ์ค ศูนยก์ลางของนครเวนิซ ผ่านชม สะพานถอน

หายใจ ที่เชื่อมต่อระหวา่ง “Doge Palace” ซึง่เคยเป็นที่ประทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนิซในอดตี อกีท ัง้ยงัเป็น

ศูนยก์ลางของการปกครองแควน้ในยุคสมยันัน้อกีดว้ย ชม จตัุรสัเซนตม์ารค์  ที่มโีบสถเ์ซนตม์ารค์เป็นฉาก

หลงั สรา้งดว้ยสถาปตัยกรรมไบแซนไทน ์อสิระเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืงของเวนิซตามอธัยาศยั อาท ิ

เครื่องแกว้มูราโน่ ตน้ตาํรบัของการเป่าแกว้ของชาวมรูาโน่ เป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะมาตัง้แต่บรรพชน โดยเครื่อง

แกว้แต่ละชิ้นมรูีปแบบ และคุณภาพเป็นที่ยอมรบัจากนกัท่องเที่ยวท ัว่โลก   นาํท่าน ลอ่งเรือกอนโดลา่ (ใช้

เวลาประมาณ 30 นาที ราคาไม่รวมในทวัร ์ในกรณีน้ําไม่ข้ึนสูงเกินไปและฝนไม่ตก ท่านสามารถแจง้

หวัหนา้ทวัร ์ค่าเรือท่านละประมาณ 800 บาท) เพือ่ชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนิซ  สู่ คลองใหญ่ Grand 

Canal คลองที่กวา้งที่สุดของเกาะ และงานก่อสรา้งที่แสดงใหเ้หน็ถงึความเป็นอจัฉริยะดา้นสถาปตัยกรรมที่ 



    

 

 

 

สะพานเรียลอลัโต ้(ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล) ไดเ้วลานดัหมายนาํคณะลงเรือเดนิทางกลบัสู่ฝัง่ที่ ท่าเรือต

รอนเชโต ้ 

เที่ยง อสิระอาหารกลางวนั เพือ่มเีวลาในการชอ้ปป้ิงสนิคา้บนเกาะไดอ้ย่างเต็มที่  

 
บา่ย คณะเดนิทางสู่  เมอืงลูเซริน์ ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืงสวสิ  

ที่พกั GRAND EUROPE HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที่หา้ของการเดินทาง  ยอดเขาทิทลสิ-โบซองโซ (ฝรัง่เศส) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงแองเก้ิลเบริก์ เมอืงที่สวยงามลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขาแอลป์  

 นาํท่านนัง่ กระเชา้ไฟฟ้า ขึ้นสู่ ยอดเขาทติลสิ ซึง่มรีะดบัความสูง 3,020 เมตร ใหท้่านไดส้นุกกบัการเลน่หมิะ

บนยอดเขา และ เขา้ชม ถ ํา้นํา้แขง็ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงโบซองโซ ประเทศฝรัง่เศส 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ที่พกั IBIS HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที่หกของการเดินทาง  ปารีส-แวรซ์ายน-์ลอ่งเรือ-หอไอเฟล-ประตูชยั-ชอ้ปป้ิง  (ฝรัง่เศส) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 นาํท่านเดนิทางสู่ มหานครปารีส ระหวา่งทางพกัผ่อนตาม

อธัยาศยั เพลดิเพลนิกบัทศันียภาพอนัสวยงามตลอดของสอง

ขา้งทาง 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย นาํคณะชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์สมัผสัความยิ่งใหญ่อลงัการ

ของพระราชวงัที่ไดร้บัการยกย่องวา่ใหญ่โตมโหฬารและ

สวยงามทีสุ่ดในโลก ซึง่ไดร้บัการตกแต่งไวอ้ย่างหรูหราวจิติร

บรรจง ชมความงดงามของหอ้งต่างๆ ที่มเีอกลกัษณเ์ฉพาะ



    

 

 

 

ตกแต่งประดบัประดาดว้ยภาพเขยีนต่างๆและเฟอรนิ์เจอรช์ ัน้ด ีอาทเิช่น หอ้งอพอลโล , หอ้งนโปเลยีน , หอ้ง

บรรทมของราชินี , หอ้งโถงกระจกทอ้งพระโรง , หอ้งสงคราม และหอ้งสนัติภาพ ฯลฯ ซึง่รวบรวมเรื่องราว

และความเป็นมาในอดตีอนัยิ่งใหญ่ของพระราชวงัแห่งน้ี 

นาํท่านเดนิทาง สู่ ท่าเรือบาตามูซ เพื่อลอ่งเรือ ชมความสวยงาม  ของสถานที่สาํคญัคู่บา้นคู่เมอืงริมสองฝัง่

แมน่ํา้แซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สรา้งขึ้นตามสไตลข์องศิลปะเรอเนสซองส ์

ซึง่ไดร้บัการอนุรกัษดู์แลเป็นอย่างด ีตลอดทางท่านจะไดค้วามประทบัใจกบัความสวยงามของทศันียภาพที่

ร่วมกนัสรรสรา้งใหน้ครปารีส ชื่อวา่เป็นนครที่มคีวามงดงามที่สุดแห่งหน่ึงของโลก  (ในกรณีที่น้ําในแม่น้ํา

แซนข้ึนสูงกวา่ปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวสิยั เช่น การนัดหยุดงาน เป็นตน้ รายการลอ่งแม่น้ําแซนอาจจะไม่

สามารถดําเนินการได)้  

 
 ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ DUTY ในราคาถกู อาทเิช่น นํา้หอม, ครีม, เครื่องสาํอาง, กระเป๋า, นาฬกิา, เขม็ขดั 

ฯลฯ 

 ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมที่มชีื่อเสยีง ณ หา้งแกลอรี่ลาฟาแยส อาทเิช่น หลุยส,์ พราดา้, กุชชี่, ชาแนล, 

เฟนดกิ, นาฬกิา, นํา้หอม, เครื่องสาํอาง ฯลฯ  

คํา่ อสิระกบัการรบัประทานอาหารคํา่ เพือ่มเีวลาชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างเต็มที่  

ที่พกั MERCURE VILIZY HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่เจด็ของการเดินทาง   ปารีส - บรสัเซล  (เบลเยี่ยม) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชยั สรา้งขึ้นเพือ่เฉลมิพระเกียรติแด่จกัรพรรดิ์นโปเลยีน ผ่านชมบริเวณลาน จตัุรสั

คองคอรท์ สถานที่ซึง่เคยเป็นลานประหารพระเจา้หลุยสท์ี่ 16 และพระนางมาเรียองัตวัเนต พระเจา้หลุยสท์ี่ 

16 และพระนางมาเรียองัตวัเนต  

 จากนัน้เดนิทาง สู่ จตัุรสัทรอคาเดโร เชิญถา่ยภาพ หอไอเฟิล    เป็นที่ระลกึจากมมุกวา้งซึง่เป็นจดุที่สวยที่สุด

และสามารถมองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน 

 นาํท่านสู่ เนินเขามองมารท์ ชมโบถสซ์าแกลเกอร ์  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นาํท่านเดนิทางสู่ กรุงบรสัเซล ประเทศเบลเยี่ยม นาํท่านเขา้ชม จตัุรสักงัปลาส (แกรนดพ์าเลซ) ที่สวยงามของ

กรุงบรสัเซล  

 จากนาํท่านชม หนูนอ้ยยนืฉ่ี สญัลกัษณข์องกรุงบรสัเซล และ นาํท่านชมอกีสญัลกัษณข์องบรสัเซลนัน่คือ 

อตอมเมีย่ม 



    

 

 

 

   
 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั RAMADA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่แปดของการเดินทาง  หมู่บา้นกงัหนัลมซานสคาน-โวเลนดมัหมู่บา้นชาวประมง  (เนเธอรแ์ลนด)์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นาํท่านชมความสวยงามของเมอืงโวเลนดมั ติดริมฝัง่ชายทะเลเหนือ เมอืงเลก็ๆที่สวยงาม ริมเขือ่นที่ก ัน้ทะเล

กบัฝัง่แผ่นดนิใหญ่ ใหท้่านไดเ้ดนิเลน่ชมความงดงามของตวัเมอืง 

   
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นาํท่านเดนิทางสู่ กรุงอมัสเตอรด์มั  เมอืงหลวงของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์นาํท่านลอ่งเรือหลงัคากระจก ชม

ความสวยงามของสองฝัง่แมน่ํา้อมัสเตอรด์มั 

    
 และจากนัน้ นาํท่าน เขา้ชมความสวยงามที่ยิ่งใหญ่และภมูใิจของชาวดทัช ์ณ สถาบนัเจยีระไนเพชร ที่มชีื่อเสยีง

โด่งดงัไปท ัว่โลก ท่านจะไดเ้หน็ข ัน้ตอนในการเจยีระไนเพชร 

 จากนัน้เดนิทางสู่ ย่านเมอืงเก่าดามสแควร ์ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรดนเ์นม และสนิคา้พื้นเมอืงตาม

อธัยาศยั 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ที่พกั CROWNPLAZA AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่เกา้ของการเดินทาง  หมู่บา้นกงัหนัลมซานสคาน-สวนเคอเค่นฮอฟ-กรุงเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 



    

 

 

 

 

 จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงซานสคาน หมูบ่า้นกงัหนัลม นาํท่านถา่ยรูปกบักงัหนัลม สญัลกัษณข์องประเทศ

เนเธอรแ์ลนด ์และ โรงงาน ผลติรองเทา้ไม ้

   
 ชมความสวยงามของ เทศกาลดอกทวิลปิ สวนเคอเค่นฮอฟ 1 ปี จดัหน่ึงคร ัง้ 

เที่ยง อสิระกบัการรบัประทานอาหารกลางวนั ภายในสวนเคอเค่นฮอฟ  

    
 

นาํท่านเดนิทางสู่ สนามบนิ เพือ่เดนิทางสู่ กรุงเทพฯ 

21.50 น. คณะเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที่ EK150 / EK372  

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องที่สนามบนิดูไบ *.*.*. 

วนัที่สบิของการเดินทาง  สนามบินสุวรรณภมูิ  

18.55 น.       เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิสมทุรปราการ ดว้ยความสวสัด ี

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

หมายเหต ุ กาํหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั ตลอดจน

ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
 

 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบนิมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ํามนั 

และ/หรอืภาษีประกนัภยัการเดินทาง และค่าวซ่ีา ** 

 

วนัทีเ่ดนิทาง ผูใ้หญ่ 
เดก็ตํา่กวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เดก็ตํา่กวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

มเีตยีงเสริม 

 

พกัเดีย่วเพิม่ 

5 – 14 เม.ย. 

7 – 16 เม.ย.  

8 – 17 เม.ย. 

89,999.- 88,9990.- 86,999.- 11,500.- 



    

 

 

 

 

 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั  (Economy Class)  

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรือเทยีบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในภมูปิระเทศทีม่อีากาศ

หนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การประชุม อนัเป็นผล

ทาํใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรือเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบริษทัจะคาํนึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องผู ้

เดนิทางเป็นสาํคญั) 

5. ค่าอาหารทีร่ะบตุามรายการ 

6. ค่าวซ่ีาเช็งเกน้ (หากกาํหนดนดัหมายควิยื่นวซ่ีาตามกรุป๊แลว้ลูกคา้ไม่สามารถเดนิทางมายืน่ไดต้ามกาํหนดการ ทางบริษทัฯ ขอเรียก

เก็บค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิท่านละ 500.-บาท) 

7. ค่าบริการนาํทวัรโ์ดยหวัหนา้ทวัร ์

8. ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์(ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น จาก

อบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือ่นยา้ยกลบั ประเทศ / 

ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบกาํกบัภาษ ี

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯ 

4. ค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษ,ค่าบริการพเิศษต่างๆ 

5. ค่าทปิคนขบัรถยุโรป ทา่นละ 16 ยูโร 

6. ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามธรรมเนียม ท่านละ 20 ยูโร 

 

กรุณาจองก่อนลว่งหนา้ พรอ้มชําระเงนิค่ามดัจาํ ท่านละ 20,000.- บาท 

ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะขอรบัลูกคา้รายต่อไป 
ชําระส่วนที่เหลอื 15 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทาง มฉิะน้ันขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิค่ามดัจาํท ัง้หมด ถอืว่าท่านยกเลกิอตัโนมตั (AUTO CANCLE) 

 

เงื่อนไขการสาํรองที่นัง่ 

• กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง พรอ้มชาํระงวดแรก 20,000 บาท  

• ส่วนทีเ่หลอืชาํระทนัทหีรือก่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั มฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

• การยกเลกิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดนิทาง มฉิะนัน้ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการไม่คนืเงนิงวดแรก 



    

 

 

 

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายใน 15 วนั บริษทัฯ มคีวามจาํเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร ์

• กรณียกเลกิกะทนัหนัก่อนการเดนิทางไม่เกิน  7 วนั เน่ืองจากมค่ีาใชจ่้ายในการดาํเนินการทีไ่ดช้าํระไปแลว้จาํนวนมาก บริษทัฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ในการหกัค่าใชจ่้ายต่างๆ เหล่านัน้ทีเ่กิดขึ้นตามความเป็นจริง  

• กรณีจองทวัรแ์ลว้ยกเลกิหกัค่าบริการทนัท ี2,000 บาทต่อท่าน 

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ไม่ขายทวัรแ์ก่ลูกคา้ที่เดินทางแลว้มีความประพฤตไิม่น่ารกั หรอืมีพฤตกิรรมเป็นที่รงัเกยีจของคนสว่นใหญ่ 

เช่น ไม่รกัษาเวลาเลย พดูจาหยาบคาย ดื่มสรุาบนรถ ก่อเสยีงดงัราํคาญรบกาวนผูอ้ืน่ เอาแต่ใจตนเอง ชกัชวนผูอ้ืน่ใหก้่อนความ

วุ่นวายในทวัร ์ฯลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดินทางสวนใหญ่) 

• บรษิทัไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านที่มีครรภเ์กนิ 4 เดือน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั) 

• บรษิทัไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุตํา่กว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้ทางบรษิทัฯ ก่อนจองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งขออภยั

ท่าน เพราะหากเด็กงอแง จะไปรวบกวนผูร้่วมเดินทางอืน่ 

• บรษิทัไม่ขายทวัรแ์ก่ท่าน ที่ตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนจองทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุป) ตอ้งขออภยั เพือ่ความสะดวกและ

รวดเรว็ในหมู่คณะเป็นสว่นใหญ่ 

- บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิม่น่ารกัหรือมพีฤตกิรรมเป็นทีร่กัเกียจของคนสว่นใหญ่ เช่น 

ไม่รกัษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดืม่สุราบนรถ ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแต่ใจตนเอง หรือถอืว่ามากลุ่มใหญ่แลว้ไม่ เกรงใจผูอ้ื่น

ชกัชวนผูผ้ื่นใหก่้อนความวุ่นวานในทวัร ์ฯลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่)  

- บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กิน 4 เดอืน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้มใีบรบัรองแพทย)์  

- บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรือไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุตํา่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนจองทวัรเ์พือ่หา

ขอ้สรุป ร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่าน เพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอื่น 

- บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั)  

- ในกรณีทีท่่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนีํา้เงนิ) เดนิทางกบัคณะ บริษทัฯ สงวนสทิธท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบ หากท่านถูก ปฏเิสธการ

เขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตเิราใชห้นงัสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เล่มสเีลอืดหม ู

- ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอคาํยนืยนัว่าทวัรน์ัน้ๆ ยนืยนั การ

เดนิทาง หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ัน้ยกเลกิ บริษทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได ้ 

- ใน 1 วนั คนขบัรถจะทาํงานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00 น. หาก

มกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้หมายถงึท่านยอมรบัใน

ขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้าํพาการเดนิทางในครัง้น้ี” 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าอิตาลี **ลูกค้าโชว์ตัว ** 
 

 หนงัสอืเดินทาง(Passport) ต้องมีอายุเหลือมากกว่า6 เดือนและมีหน้าเหลอืสาํหรับประทบัวีซา่อยา่งน้อย 2 หน้า 

รูปถ่าย (พีน้หลังขาวเท่านัน้) 

- รูปถ่ายปัจจุบนัหน้าตรงขนาด  2นิว้ จํานวน 3  ใบ (ใช้รูปสีพืน้หลังขาว 

ถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งขยายจากฟิล์มเท่านัน้รูปโพลา

ลอยด์ /สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้ ) และกรุณาเขียนช่ือ -นามสกลุตวับรรจงไว้

ด้านหลงัรูป 

  หลักฐานการเงิน ประเภทออมทรัพย์  / สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชี 

กระแสรายวัน 

- สเตทเม้นรายการเดินบญัชี ย้อนหลงั 29 6เดือน  หรือย่างน้อย 4 เดือน

(อัพเดทยอด ไม่เกิน 7 วันนับจากวันย่ืนเอกสาร) 29ยอดเงินในบัญชีขัน้ตํ่า 100,000.- 
- หนงัสอืรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต้องเป็นบญัชีเดียวกนักบัสเตทเม้น และช่ือ-นามสกลุภาษาองักฤษต้อง

ตรงตามหน้าพาสปอร์ต ( ออกไม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัท่ียื่น ) 

( ใช้ทัง้ 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหน่ึงไม่ได้ ) 

หลักฐานการทาํงาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านัน้) 

กรณีเป็นพนักงาน 

- หนงัสอืรับรองการทํางานตวัจริง  ระบุอาชีพ-ตําแหนง่, เงินเดือนและระยะเวลาในการทํางาน(อายไุมเกิน 1 เดือน

ก่อนยื่น และช่ือ นามสกลุภาษาองักฤษ ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต)  

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ 

- ใช้สาํเนาหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีมีช่ือของผู้ เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นสว่น พร้อมทัง้เซ็นช่ือรับรองสาํเนาและ

ประทบัตราบริษัทฯ (อายสุาํเนาไม่เกิน 3 เดือน)  

กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา 

หนงัสอืรับรองการเป็นนกัเรียน นกัศกึษา ตวัจริง  เป็นภาษาองักฤษจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีกําลงัศกึษาอยู ่

(อายไุมเกิน 1 เดือนก่อนยื่น)  

   สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

   สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาใบสูติบัตร (กรณีอายุตํ่ากว่า 20 ปี) พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

   สําเนาใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล (ถ้าม)ี พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

   สําเนาใบทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต )  พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 

** เอกสารทกุอย่างท่ีเป็นสาํเนา ห้ามถ่ายรูปและปริน้ ต้องถ่ายเอกสารจากต้นฉบบั หรือสแกนเท่านัน้ค่ะ 

** สําหรับผู้เยาว์อายุตํ่ากว่า18ปี ที่เดินทางคนเดียวหรือเดินทางกับบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียวจําเป็นต้องยื่น

หนงัสอืยินยอมจากบิดาหรือมารดาอีกคนท่ีไม่ได้เดินทางไปด้วยและจะต้องออกมาจากทางอําเภอเทา่นัน้ พร้อมทัง้สติูบตัร

ทะเบียนบ้านและใบเปลีย่นนามสกลุ (ในกรณีท่ีมีการเปลีย่นนามสกลุ)ในใบคําร้องขอวีซา่ ข้อ 37 จะต้องมีลายเซ็นต์ของ



    

 

 

 

บิดามารดาพร้อมทัง้ถ่ายสาํเนา หนงัสอืเดินทางของบิดามารดาด้วยในกรณีท่ีบิดามารดาไม่มีหนงัสอืเดินทางผู้สมคัรต้อง

เขียนหนงัสอือธิบายพร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชนของบิดามารดาด้วย 

 

หมายเหตุ  : กรณีผู้เดินทางไม่สามารถออกค่าใช้จ่ายเองได้ 

- ผู้ ท่ีออกคา่ใช่จ่ายให้จะต้องเป็นพอ่ แม่ พ่ี น้องสามีและภรรยาเทา่นัน้และจะต้องมีหลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษร

เพ่ือแสดงวา่เป็นบุคคลท่ีออกคา่ใช่จ่ายให้ทัง้หมดพร้อมทัง้ถ่ายสาํเนาทะเบียนบ้าน 

- ในกรณีท่ีผู้ เดินทางอยูด้่วยกนัโดยไม่จดทะเบียนจะต้องมีหนงัสอืชีแ้จ้งเป็นภาษาองักฤษ ให้ทางสถานทตูทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

ในการจองทัวร์ ต้องจองพร้อมหน้าพาสปอร์ต + มดัจํา 

ทางบริษทัจะถือว่าการจองทัวร์โดยสมบูรณ์ 
รายละเอียด ประวัติส่วนตัวของแต่ละท่านที่ต้องกรอกให้ครบทั้งหมดทุกช่องตามความเป็นจริง 

(สําคญัมากมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า) 

ช่ือ – นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกิด / เลขที่บัตรประชาชน 

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

 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ(จําเป็นมาก ในกรณทีี่ทางสถานทูตต้องการติดต่อในกรณเีร่งด่วน) 

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

 

พาสปอร์ตเล่มเก่า เลขที่ / วันที่ออก / วันที่หมดอาย ุ

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

 

ที่อยู่ปัจจุบัน / อาศัยมานานกี่ปี /  เบอร์บ้าน / เบอร์มือถือ /สถานที่เกิด(จังหวัดที่เกิด) 

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

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

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

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน /  เบอร์บ้าน  

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

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

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

 

อาชีพปัจจุบัน / ช่ือและที่อยู่บริษัท / ตําแหน่ง / เบอร์โทรศัพท์ที่ทํางาน / วันเร่ิมงาน /  

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

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

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

*กรณเีด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี ช่ือ บิดานามสกลุ(ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกิด / สัญชาติ  / สถานที่เกิด 

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

 

*กรณเีด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี ช่ือ มารดานามสกลุ(ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกิด / สัญชาติ  / สถานที่เกิด 

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

 

 


