
     

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 14601 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

                                  8 วนั 5 คืน อนัซีน โดโลไมท์  
                                   (ออสเตรีย – อติาลเีหนือ (ทิโรล)) 

 

 

ราคาเร่ิมต้น... 72,900 บาท (รวมค่าวีซ่า): 10-17 ต.ค. 62, 16-23 ต.ค. 62  

 บนิกบัสายการบนิกาตาร์ แอร์เวย์ สายการบินระดับ 5 ดาว 

 ชมเมืองฮัลล์สตทั 

 ชมเมืองซาลบวร์ก 
 ชมเมือง แบด กาสไตน์ (คนไทยไปเท่ียวน้อย) 
 ชมเมืองคึซบูล (คนไทยไปเท่ียวน้อย) 

 ชมทะเลสาบเบรียส ไข่มุกแห่งโดโลไมท์ 

 ชมทะเลสาบมิซูริน่า  
 น่ังกระเช้า alpe di siusi ชมที่ราบสูงของอุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ 

 ชมเมืองโบลซาโน่ 

 ชมเมืองเก่าเซอร์มิโอเน่  

 ชมเมืองมลิาน นครหลวงแห่งแฟช่ัน 

 ช้อปจุใจ ณ Serravalle Outlet 
 

อัพเดทล่าสุด 4 ก.ค. 62   TOUR CODE: AZQR08 



     

 
 

 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว พร้อมอิม่อร่อยกบัอาหารพ้ืนเมือง และจีน ตลอดการเดนิทาง 
เท่ียวคุ้มเตม็เวลา 

พเิศษ! เข้าชมมลิาน ดูโอโม่ 
 

 

 

 

 

 

แผนทีก่ารเดินทาง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
 

 

ตารางการเดินทาง 

 
วนัแรก กรุงเทพ  

17.30 น.  พบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์สายการบินกาตา้ร์ แอร์เวย  ์(QR)  แถว Q (Row Q)  ประตูทางเขา้ท่ี 
8  อาคารผูโ้ดยสารชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


     

 
 

 

20.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ ด้วยเท่ียวบิน QR835 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7.10 ชั่วโมง)  
เพลิดเพลินกบัความบนัเทิง อาทิ ภาพยนตร์ และเพลง ผ่านจอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนั่ง และสายการบินฯ มีบริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืม ระหว่างเท่ียวบินสู่กรุงโดฮา 

23.40 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เพื่อต่อเคร่ืองไปยงัเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์
 

วนัที่สอง มวินิค – ฮัลสตทัท์ - ซาลบวร์ก 

01.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองมิวนิคดว้ยเท่ียวบิน QR059 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6.30 ชัว่โมง) 
07.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค น าท่านเดินทางผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองฮลัลส์ตทั (Hallstatt) (ระยะทาง 288 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.45 ชัว่โมง) เมือง

ท่องเท่ียวขนาดเล็กท่ีเต็มไปดว้ยบรรยากาศอนัสุดแสนโรแมนติก และทิวทศัน์อนัสวยงาม ซ่ึงตั้งอยู่ทางฝ่ัง
ตะวนัตกเฉียงใตข้องทะเลสาบฮลัลส์ตทั และถูกหอ้มลอ้มดว้ยภูเขาอนัสูงชนั ให้อิสระแก่ท่านในการเดินเยี่ยม
ชมและเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั                                

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน (ล้ิมลองเมนูปลาเทร้าซ)์ 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) (ระยะทาง 73 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง) หน่ึง
ในเมืองท่องเท่ียวท่ีโด่งดงัท่ีสุดในประเทศออสเตรีย ท่ีรายลอ้มไปดว้ยทิวทศัน์ท่ีสวยงามและบรรยากาศอนั         
โรแมนติกของเทือกเขาแอลป์ และแม่น ้ าซาลซ่า และเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เพลงช่ือกอ้งโลก The Sound 
of Music น าท่านชมและถ่ายรูปกบัสวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวนท่ีตั้งอยู่ในเขตพระราชวงั มิราเบลท่ี
ตกแต่งดว้ยพนัธุไ์มห้ลากหลายพนัธุ์ และตกแต่งไดอ้ย่างสวยงาม จึงท าให้เป็นท่ีประทบัใจของนักท่องเท่ียว          
น าท่านแวะถ่ายรูปคู่กบับา้นของโมสาร์ท ศิลปินและนักประพนัธ์เพลงคลาสสิคช่ือกอ้งโลก จากนั้นให้อิสระ
แก่ท่านไดเ้ดินเท่ียวชมเมือง และเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั   

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Austria Trend City West **** หรือเทียบเท่า   

 

 
 
 
 
 
 
 
 



     

 
 

 

วนัที่สาม แบด กาสไตน์ – คทิซ์บูเฮล 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่แบด กาสไตน์ (Bad Gastein) เมืองสกีรีสอร์ทท่ีตั้งอยู่บนแนวเขา Hohe Tauern ท่ีมีความสูง

ประมาณ 1,002 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล และเป็นท่ีรู้จกัในฐานะศูนยก์ลางการท าสปาน ้ าแร่เพ่ือสุขภาพมาตั้งแต่
ช่วงยคุกลาง อีกทั้งยงัมีอาคาร โรมแรมหรูท่ีสร้างข้ึนในสมยัยคุ Belle Epoque หรือ ช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 ถึง
ตน้ศตวรรษท่ี 20 น าท่านชมน ้ าตก Wasser น ้ าตก 3 ชั้น ท่ีมีควมสูงประมาณ 341 เมตรซ่ีงเป็นดงัสัญลกัษณ์
ประจ าเมือง จากนั้นใหอิ้สระใหท่้านเดินเท่ียวชมเมือง และเก็บภาพความประทบัใจ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองคึซบูล (Kitzbühel) (ระยะทาง 111 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมืองเล็ก
ท่ีเต็มไปดว้ยเสน่ห์ของบา้นเรือนในยคุกลาง อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นกีฬาฤดูหนาวมากท่ีสุดของ
ประเทศออสเตรีย นอกจากน้ีเมืองแห่งน้ียงัเคยเป็นเจา้ภาพในการจดักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปีค.ศ. 1964 และ
1976 ส่วนในช่วงฤดูร้อนเมืองแห่งน้ีจะเป็นเจ้าภาพการแข่งเทนนิส ATP Tour น าท่านถ่ายรูปคู่กับ
Liebfrauenkriche โบสถส์ไตลโ์กธิคประจ าเมืองคึซบูล อิสระให้แก่ท่านเดินเล่นเท่ียมชมเมือง และเก็บภาพ
ความประทบัใจ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Hotel Goldener Greif **** หรือเทียบเท่า   
 

 
 

วนัที่ส่ี ทะเลสาบเบรียส – ทะเลสาบมสิซูริน่า – คอร์ตน่ิา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ทะเลสาบเบรียส (Lake Braies หรือ Lago di Braies) (ระยะทาง 20.3 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาที) ทะเลสาบสีมรกตท่ีถูกโอบลอ้มไปดว้ยเทือกเขาท่ีสวยงาม และตน้ไมน้านาพนัธุ ์ซ่ึงตั้งอยูใ่น
อุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ โดยมีความลึกท่ี 36 เมตร และอยู่สูงกว่าระดับน ้ าทะเลประมาณ 1,500 เมตร 
นอกจากน้ีทะเลสาบแห่งน้ียงัถูกขนามว่า "ไข่มุกแห่งโดโลไมท”์ อีกดว้ย จากนั้นอิสระใหท่้านไดเ้ก็บภาพความ
ประทบัใจ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 



     

 
 

 

 

บ่าย น าท่านชมความสวยงามของ ทะเลสาบมิซูริน่า (Lake Misurina หรือ Lago di Misurina ) ทะเลสาบแสนสวยท่ี
ตั้งอยูท่ี่ความสูง 1,754 เมตรโดยประมาณ เป็นทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียงในหมู่นกัท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก เน่ืองจาก
นักท่องเท่ียวมกัแวะเวียนมาชมทัศนียภาพอนัสวยงามของทะเลสาบ และมาเก็บภาพสะทอ้นของภูเขากับ
ทะเลสาบ นอกจากน้ีทะเลสาบแห่งน้ียงัเคยถูกใชเ้ป็นสถานท่ีแข่งขนัโอลิมปิกฤดูหนาวในปีค.ศ. 1956 น าท่าน
เดินทางสู่เมืองคอร์ติน่า (Cortina d’ Ampezzo) เมืองสกีรีสอร์ทท่ีตั้งอยูท่างตอนเหนือของประเทศอิตาลี 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Hotel Europa Cortina **** หรือเทียบเท่า   

 

 
 

วนัที่ห้า ออร์ตเิซ่ – แอลป์ ดิ ซูซ่ี - โบลซาโน่ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองออร์ติเซ่ (Ortisei) (ระยะทาง 167 ก.ม. ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง) เมืองท่ีตั้งอยู่ในออ้ม
กอดของเทือกเขาโดโลไมท์ จึงท าให้เมืองมีทิวทัศน์ท่ีสวยงาม จึงท าให้มีนักท่องเท่ียวมาเยือนตลอดทั้งปี                  
น าท่านข้ึนกระเชา้ แอลป์ ดิ ซูซ่ี (Alpe di Siusi) เพ่ือข้ึนไปยงัเขตท่ีราบสูงของอุทยานแห่งชาติโดโลไมท ์
(Dolomites National Park) ท่ีถูกโอบลอ้มไปด้วยเทือกเขา จึงท าให้มีทิวทัศน์สวยงาม นอกจากน้ีอุทยาน
แห่งชาติแห่งน้ียงัไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 2009  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองโบลซาโน่ (Bolzano) (ระยะทาง 167 ก.ม. ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง) เมืองหลวงของ
แควน้ทิโรลใต ้หรือท่ีรู้จกักนัในนาม “ประตูสู่โดโลไมท”์ เป็นเมืองท่ีมีทศันียภาพอนัสวยงาม และเคยถูกโหวต
ใหเ้ป็นเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตดีท่ีสุดของอิตาลีในปีค.ศ. 2014 น าท่านชม มหาวิหารโบลซาโน (Bolzano Duomo) 

 มหาวิหารสไตล์โกธิก ท่ีถูกสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 14 – 15 ภายในมีการตกแต่งผสมผสานกนัระหว่าง
สถาปัตยกรรมแบบโกธิก และบารอค จากนั้นอิสระให้ท่านไดเ้ดินเท่ียวชมเมืองและ เลือกซ้ือของฝากตาม
อธัยาศยั   

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Four Points Sheraton  **** หรือเทียบเท่า   

 



     

 
 

 

 
 

วนัที่หก เซอร์มโิอเน่  – มลิาน  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซอร์มิโอเน่ (Sirmione) (ระยะทาง 148 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมือง
เก่าอายปุระมาณ 2,000 ปี เป็นเมืองท่ีมีแหลมยืน่เขา้ไปในทะเลสาบการ์ดา จึงท าให้เมืองน้ีถูกลอ้มรอบไปดว้ย
ทะเลสาบทั้งสองดา้น น าท่านเขา้ชมGrotto  of Catullus วิลล่าขนาดใหญ่ท่ีถูกสร้างข้ึนตั้งแต่สมยัอาณาจกัร
โรมนั ตั้งอยูป่ลายแหลมสุดของเมือง แมปั้จจุบนัจะคงเหลือเป็นซากปรักหักพงั แต่ยงัคงความยิ่งใหญ่สมกบั
เมืองท่ีชาวโรมนัใชเ้ป็นเมืองตากอากาศในอดีต 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน (Milan) หรือท่ีคนอิตาลีเรียกว่า มิลาโน่ (Milano) (ระยะทาง 158 ก.ม.ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมืองหลวงทางแฟชัน่ของโลกซ่ึงเป็นคู่แข่งกบันครปารีสในประเทศฝร่ังเศส อีกทั้ง
ยงัเป็นศูนยก์ลางทางธุรกิจของอิตาลี น าท่านชมห้างสรรพสินคา้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งนึงของโลก แกลเลอเรีย                
วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ท่ี 2 (Galleria Vittorio Emanuele II) เปิดให้งานในปีค.ศ. 1877 ออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวอิตาเลียน Giuseppe Mengoni โดยตึกมีโครงสร้างทรงแปดเหล่ียมท่ีโดดเด่นคือ โดมแกว้ ศิลปะทรงโคง้
แบบ Arched เป็นท่ีนิยมในศตัวรรษท่ี 19 และยงัมีภาพวาดลวดลายสวยงามประดบัรอบๆโดมแกว้ รวมทั้งพ้ืน
กระเบ้ืองโมเสกดูสวยหรู อิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่น และเก็บภาพความประทบัใจ 

  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั NH Milano 2 Complex  **** หรือเทียบเท่า   

 

 
 
 
 



     

 
 

 

วนัที่เจด็ มลิาน – มลิาน ดูโอโม่ – Serravalle Outlet  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเขา้ชม มหาวิหารแห่งมิลาน (Milan Duomo) มหาวิหารสไตลโ์กธิกท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 3 ของโลก 
สร้างข้ึนในปีค.ศ. 1386 มียอดเรียวแหลมอยู่บนหลงัคาจ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจากทุกยุคสมยั
กว่า 2,245 ช้ิน และมีรูปป้ันทองค าพระแม่มารีขนาด 4 เมตร บนยอดของวิหาร มหาวิหารถือไดว้่าเป็นอีกหน่ึง
แลนดม์าร์กท่ีส าคญัของเมืองมิลาน 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย น าเดินทางสู่ Serravalle Outlet (ระยะทาง 52 ก.ม.ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ตั้งอยูท่างใตข้องประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ เป็นเอา้เลทใหญ่ซ่ึงเป็นศูนยร์วมร้านคา้กว่า 160 ร้าน เช่น แว่นตา ผลิตภณัฑเ์คร่ืองหนงั 
รองเทา้ กระเป๋า อุปกรณ์กีฬา แฟชัน่แบรนดแ์นมช่ือดงัอาทิ เช่น Benetton, Bvlgari, Burberry, Gucci, Prada, 
Versace และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

 

18.30 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินมลัเปนซ่า (MXP) มีเวลาให้ท่านไดท้ าคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซ้ือสินคา้
ต่างๆ  ณ ร้านคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

22.40 น.       ออกเดินทางจากเมืองมิลานสู่กรุงโดฮา ดว้ยเท่ียวบินท่ี QR118 (ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง) สายการบินมี
บริการอาหารค ่า และเคร่ืองด่ืม 

 

วนัที่แปด กรุงโดฮา -กรุงเทพฯ 

05.45 น. เดินทางถึงกรุงโดฮาเพื่อแวะเปลียนเคร่ือง 
08.15 น.      ออกเดินทางจากกรุงโดฮา โดยเท่ียวบินท่ี QR832 (ใชเ้วลาบินประมาณ 6.30 ชัว่โมง) ทางสายการบินฯ มีบริการ 

อาหารและเคร่ืองด่ืม ระหว่างเท่ียวบินสู่กรุงเทพ 

19.00 น.       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

อตัราค่าบริการ (บาท) 10 – 17 ต.ค. 62, 16-23 ต.ค. 62  

ราคาผู้ใหญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 72,900 

ราคาเด็กอายไุม่เกนิ 2 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริม
เตยีง) 

โปรดสอบถาม 

พกัเดี่ยวท่านละ 9,500 

ราคาที่นั่งช้ันธุรกจิ (Business Class) ช าระเพิม่จากราคาทัวร์ 
เร่ิมต้นที่ท่านละ 
(BKK-MUC//MXP-BKK) 

95,000 

หากมวีซ่ีาเชงเก้นแล้ว หักค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000 



     

 
 

 

8 วนั 5 คืน อนัซีน โดโลไมท์ 

หมายเหตุ: (คดิ ณ วนัที่ 4 ก.ค. 2562) 

 ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน า้มนัที่ปรับขึน้ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบิน ประกาศปรับ 
และที่มเีอกสารยืนยนัเท่านั้น  
 กรณทีี่คณะไม่ครบจ านวน 20 ท่าน ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้ทางเรายนิดีที่จะให้บริการต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



     

 
 

 

 

 
 
 
 

โปรแกรมท่องเที่ยวประเทศออสเตรีย และอติาล ี (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์(QR) (กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ และมนี ้ าหนกั
ไม่เกิน  30 กิโลกรัม/ท่าน )    

 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 
กรมธรรมน์ั้นคลอบคลุมถึงสุขภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั (เง่ือนไขตามกรรม)์ (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุ
เกิน 85 ปี) หมายเหตุ: หากท่านตอ้งการซ้ือประกนัเพ่ือเพ่ิมความคุม้ครองสมัภาระในการเดินทาง ในกรณีสูญหายหรือ
เกิดความล่าชา้ของสมัภาระและเท่ียวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมต์ามเอกสารท่ี
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายไดจ้ดัส่งให ้ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน 



     

 
 

 

  ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว (หมายเหตุ *รถใชไ้ด ้12 ชัว่โมง/วนั), ค่าเขา้ชม
สถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 เจา้หนา้ท่ี (ผูน้  าเท่ียวไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าวีซ่าเชงเกน้ประเทศอิตาลี 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 2 ยโูร / ท่าน / วนั (คิดเป็น 6 วนั เท่ากบั 12 ยโูร) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 3 ยโูร / ท่าน / วนั (คิดเป็น 8 วนั เท่ากบั 24 ยโูร) 
 น ้าด่ืมบนรถ 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าเดินทางและสมัภาระประจ าโรงแรม (เพื่อป้องกนัการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ ์ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการและการจองทัวร์ 
1. นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินมดัจ  า งวดท่ี 1: ส ารองท่ีนัง่จ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 1 วนั โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะ

ยนืยนัเม่ือไดรั้บเงินมดัจ าแลว้เท่านั้น 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวยืน่วีซ่า ภายใน 3 วนั

นบัจากวนัจองทวัร์ หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตทางบริษทัขออนุญาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมติั ในกรณีท่ี
ช าระค่ามดัจ  ามาแลว้ จะถือว่าการจองท่ีนัง่ไดรั้บการยนืยนัแลว้ 

3. หากท่านตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจา้หน้าท่ีก่อนออกบตัร
โดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับผดิชอบ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

4. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนัทั้งแบบหมู่คณะ และยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี 

5. นักท่องเท่ียวตอ้งช าระค่าบริการส่วนท่ีเหลือ งวดท่ี 2: ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง กรณี
นกัท่องเท่ียวไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี
ใดๆ ใหถื้อว่านกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนกัท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียว ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง จะตอ้ง

ส่งแฟกซ ์ อีเมล ์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้การยกเลิกการจองกบัทาง
บริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 



     

 
 

 

2. กรณีนกัท่องเท่ียวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียว ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง จะตอ้งส่งแฟกซ ์ อีเมล ์ หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน  ท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือ
มอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคาร
ท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการท่ีช าระมาแลว้ (หากไม่ไดม้ีการยืน่วีซ่า
ล่วงหนา้) (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ  า 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)  (สงกรานต-์ปีใหม่ 44-59 วนั) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วนั หกัค่ามดัจ  า 25,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี) (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-43 วนั) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 50-75% ของค่าทวัร์ (สงกรานต-์ปีใหม่ 4-19วนั) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์ 
 ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ  าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั
สายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด 

4. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 20 ท่าน 
 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกการปฏิเสธการเขา้ – ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่
ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจง้
ใหก้บันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนการเดินทาง แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ี
จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่าท่ีก  าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางไดท้างเรายนิดีท่ีจะ
ใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค  า น าหนา้ ช่ือ เลขท่ี
หนงัสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี มิไดส่้งหนา้หนงัสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ  า หรือกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีเป็นฝ่ายส่งขอ้มูลมาผดิพลาดเอง
ใหก้บัทางบริษทัเรา 



     

 
 

 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้ง กบั สถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษทัจะค านึงถึง ความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนกัท่องเท่ียว ท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผดิของบริษทั เช่นภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย หรือ
ความเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการเปล่ียนแปลงของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค  านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์ พนกังาน หรือตวัแทนของบริษทั ไม่มีอ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบริษทั เวน้ แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก  ากบัเท่านั้น 

 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิด
หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกว่า 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ
ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนการเดินทาง 

 กรณีท่ีท่านมีขอ้จ  ากดัในการทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ  าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสาย              
การบิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึง
และรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด  

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณี ท่ีท่านปฎิ เสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใช้บริการท่ีทางทัว ร์จัดให้  ยก เว ้นท่านได้ท าการตกลง                                
หรือแจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทางล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัท าการ ยกเวน้กรณีฉุกเฉิน 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนี           
เขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ             
หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 หากคณะเดินทางของท่านมีบุคคลดงัต่อไปน้ีร่วมเดินทาง ทางคณะญาติจะตอ้งดูแลและช่วยเหลือดว้ยตนเอง 
1. บุคคลท่ีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 



     

 
 

 

2.  ผูสู้งอายท่ีุมีความจ าเป็นตอ้งใชว้ีลแชร์ ไมเ้ทา้ หรือ เคร่ืองมือต่างๆในการพยงุตวั 
3. เด็กท่ีมี่อายไุม่ระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
(เน่ืองจากหวัหนา้ทวัร์ อาจจะดูแลบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ไดไ้ม่ทัว่ถึง) 
 
 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน  

การเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะต้องเดินทางไป -กลบั หากท่านต้องการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้องช าระ 
ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 
หมายเหตุ: หากท่านเดินทางจากต่างจงัหวดัและมีการออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้เจา้หน้าท่ีฝ่ายขายก่อนเพ่ือ
ไดรั้บเอกสารยนืยนัว่ากรุ๊ปทวัร์นั้น สามารถออกเดินทางได ้ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ  
 

การสะสมไมล์ 

หากท่านเป็นสมาชิกสะสมไมลข์องกลุ่มพนัธมิตรสตาร์ อลัไลแอนซ(์Star Alliance) ท่านสามารถสะสมไมลก์บัสายการบิน
สวิสแอร์ได ้อาทิ รอยลั ออคิดพลสั ส่วนไมล ์แอนด ์สไมล ์(Mile and More) สามารถสะสมไมลไ์ด ้ 
 

โรงแรมและห้อง  

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3ท่าน/ 3เตียง ( TRIPLE 
ROOM ) ข้ึนอยู่กบัขอ้ก  าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั  ซ่ึง
อาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต  ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมกีารจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบนิ  

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 
เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี



     

 
 

 

เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 
 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถึงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ  

 ส าหรับน ้ าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 23 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนักเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสาย
การบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้ าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 8 กิโลกรัมและมีความกวา้ง  
( 9.75น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต  ่ากว่ามาตราฐาน
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก  าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้ าหนัก
ส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

สถานที่เข้าชม 

 โปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนั้นปิดท าการ 
หรือปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะคืนเงินค่าเข้าชมตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น หรือสลบั
โปรแกรมเพื่อใหท่้านไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าว แต่เหตุมีการล่าชา้ หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผล
ท าใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯจะไม่มีการคืนเงินใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากไดช้ าระค่าเขา้ชมไป
แลว้ 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย (Lost) 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน
จะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนกักระเป๋าจริง 
ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 
 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ
จะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายใหท่้าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนักกระเป๋า 



     

 
 

 

คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะ
หากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 
 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงันั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงนิมดัจ า ทางบริษัทถือว่าท่านได้
ยอมรับในข้อตกลงและเง่ือนไขทีร่ะบุไว้ข้างต้นแล้ว 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเชงเก้น ประเทศอติาลี 

(ระยะเวลาการพจิารณาวซ่ีาประมาณ 10-15 วนัท าการ) 
หากผู้สมัครเคยมาสแกนน้ิวมือท่ีประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้ว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อน 

1. หนังสือเดินทางจะต้องมอีายุใช้งานเกนิ 6 เดือนขึน้ไป 
2. รูปถ่ายขนาด 35 X 45 มม.  จ านวน 2 ใบ พ้ืนฉากหลังสีขาว ห้ามมีเงา ห้ามสวมแว่นสายตา และจ้อต้องมีความ

คมชัด และถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน 
ตวัอย่างรูปที่ใช้ในการย่ืนวซ่ีา 

 

 
 
 
 
 



     

 
 

 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน/ ส าเนาทะเบียนสมรส/ ส าเนาใบมรณะบัตร 
4. ส าเนาการเปลีย่นช่ือ – นามสกุล (ถ้าม)ี 
5. หลกัฐานการท างาน 

 หากท่านเป็นเจ้าของกิจการ – ส าเนาจดทะเบียนบริษัท ที่มีรายช่ือของท่านในคณะกรรมการบริษัท  
(หนังสือต้องออกไม่เกนิ 3 เดือน ก่อนวนัไปย่ืนวซ่ีา) 
 หากท่านเป็นเจ้าของร้านค้า – ส าเนาจดทะเบียนพาณชิย์ที่มช่ืีอท่านเป็นเจ้าของร้านค้า 
 หากท่านเป็นพนักงานบริษัท – ต้องให้ทางนายจ้างหรือบริษัทออกจดหมายรับรองการท างาน ที่ระบุ
ต าแหน่ง ระยะเวลาการจ้างงาน และเงินเดือน พมิพ์เป็นภาษาองักฤษ (จะต้องออกหนังสืออไม่เกิน 30 วัน 
ก่อนวนัย่ืนวซ่ีา) 
 หากท่านเป็นข้าราชการ – ต้องขอหนังสือรับรองการท างานจากหน่วยงานของท่าน พมิพ์เป็นภาษาองักฤษ 
(จะต้องออกหนังสืออไม่เกนิ 30 วนั ก่อนวนัย่ืนวซ่ีา) 
 หากท่านเป็นเจ้าของกจิการที่ไม่การจดทะเบียน – จะต้องท าหนังสือรับรองตวัเอง พมิพ์เป็นภาษาอังกฤษ 
พร้อมทั้งเตรียมเอกสารประกอบ อาทิเช่น ส าเนาการเช่าพ้ืนที่ เป็นต้น (บางกรณีกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 
แผนกวซ่ีา เพ่ือขอค าปรีกษาก่อนการย่ืนวซ่ีา) 
 

 
กรณเีด็กที่มอีายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องเตรียมเอกสารเพิม่เตมิดังนี้ 

1. ส าเนาสูตบิัตร 
2. ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าขณะนั้นก าลงัศีกษาอยู่ช้ันใด 
3. ขอหนังสือยนิยอมจากเขต (กรณทีี่ไม่ได้เดินทางทั้งครอบครัว) 

 หากเดินทางกบัผู้อ่ืนที่มใิช่บิดามารดา จะต้องท าหนังสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกจากทางเขตหรืออ าเภอ
เท่านั้น และให้ระบุว่าเดินทางกบัใคร และมคีวามสัมพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว 
 หากเดินทางกบับิดา มารดาจะต้องท าหนังสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกจากทางเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และ
ระบุว่ามารดายนิยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา) 
 หากเดินทางกบัมารดา บิดาจะต้องท าหนังสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกจากทางเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และ
ระบุว่าบิดายนิยอมให้เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา) 
 

 
6. หลกัฐานการเงิน ต้องเป็นบัญชีเดียวกนักบัจดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร เป็นภาษาองักฤษ 

 สเตทเม้นบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลงั 3 เดือน  
ที่มกีารปรับสมุดก่อนหน้าวนันัดย่ืนวซ่ีาไม่เกนิ 15 วนั สมมุตว่ิาท่านมคีวิย่ืนวซ่ีา 15 ธันวาคม ท่านจะต้อง
มยีอดการปรับสมุดคร้ังล่าสุด ในวนัที่ 1 ธันวาคมเป็นคร้ังสุดท้าย 



     

 
 

 

กรณบีัญชีฝากประจ า 
 ส าเนาบัญชีฝากประจ า จะต้องมวีนัครบก าหนดภายหลังจากวันเดินทางกับบริษัท แต่ท่านต้องแนบบัญชี                
ออมทรัพย์มาด้วย 

การรับรองการเงิน 
จดหมายรับรองการเงิน (Bank Certificate)ตามรายละเอยีดด้านบน ต้องระบุช่ือเจ้าเของบัญชี และต้องระบุช่ือผู้ถูก
รับรองในจดหมายด้วย  

 หากเป็นครอบครัวเดียวกัน ท่านจะต้องแนบเอกสารที่แสดงความสัมพันธ์ของเจ้าของบัญชีและตัวท่าน 
อาทิ ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาสูตบิัตร เป็นต้น 
 หากเป็นนายจ้างรับรองการเงินให้ลูกจ้าง กรุณาให้ธนาคารจดหมายรับรองโดยระบุช่ือนายจ้าง และช่ือ
ลูกจ้างที่นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ 

 
หมายเหตุ:  

 ยอดเงินจะต้องมไีม่ต า่กว่า 100,000 บาท ต่อการย่ืนวซ่ีา 1 ท่าน ส าหรับบัญชีออมทรัพย์ต้องมกีารเดินบัญชี
อย่างสม า่เสมอ 
 หากบัญชีของท่านมีการเดินบัญชีไม่ต่อเน่ืองจะต้องใช้  ส าเนาการเดินบัญชี หรือ Statement ที่ออกโดย
ธนาคารทุกกรณ ี
 สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนัทุกกรณ ี

 

7. ทางบริษัทขอความร่วมมือทุกท่านไปสัมภาษณ์ และสแกนนิ้วตามวันและเวลานัดหมาย ซ่ึงทางบริษัทจะ                       
ส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตามขั้นตอนของการย่ืนวซ่ีา  

8. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางกับบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต เพ่ือท าการยกเลิกวีซ่า                                      
ของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะมกีารบันทึกในนามบริษัทเพ่ือเป็นการเกบ็สถิติ 

9. ทางสถานทูตไม่มนีโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาให้กบัผู้สมคัรทุกกรณ ี 

 
 
 
 
 
 


