
     

 
 

TOUR CODE: AZQR09 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 23453 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

ราคา 89,900 บาท (ไมร่วมคา่วซีา่): 31ก.ค. – 8 ส.ค. 65,18 – 25 ก.ย. 65,16-23 ต.ค. 65,10-17 ธ.ค. 65 
➢ เที่ยวกรงุเบริน์ เมอืงหลวง ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
➢ ชมววิ ณ สะพานซกิรสีวลิ ตายรอยซีร่ีย่ด์งั ปกัหมดุรกัฉกุเฉนิ 
➢ ชมทะเลสาบเบลาเซ ทะเลสาบสฟีา้  
➢ ขึน้ชมยอดเขาชลิธอรน์ ยอดเขาทีส่ามารถชมววิ 3 ยอดเขา อาท ิไอเกอร ์มอนซ ์และจงุเฟรา  
➢ ชมเมอืงอนิเทอรล์าเกน้ เมอืงแหง่ทะเลสาบแสนสวย 
➢ แวะเทีย่วหมูบ่า้นอเิซลทวาลด์ ตายรอยซีร่ี่ยด์งั ปกัหมดุรกัฉกุเฉนิ  
➢ ชมเวอรซ์าสกา้ วลัเลย่ ์  
➢ ชมเมอืงเซอรม์โิอเน ่เมอืงเกา่สมยัโรมนั  
➢ ชมเมอืงเบรสชา เมอืงเลก็นา่เทีย่ว  
➢ ชมเมอืงแบรก์าโม ่เมอืงประวตัศิาสตรแ์หง่แควน้ลอมบารเ์ดยี  
➢ ชมเมอืงมลิาน นครหลวงแหง่แฟชัน่ ของประเทศอติาลี 

พกัโรงแรมระดบั  4 ดาว 4 คนื พรอ้มอิม่อรอ่ยกบัอาหารพืน้เมอืง และจนี ตลอดการเดนิทาง 
 

พิเศษ! พกัเมอืงเมอรเ์รน 2 คนื  
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หมายเหต:ุ โปรแกรมนีร้บัเฉพาะผู้ไดร้บัวคัซนี 

Pfizer, Moderna, Astrazeneca,Johnson & Johnson 
แผนทีก่ารเดินทาง 
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วันแรก กรุงเทพ – โดฮา  
16.30 น.  พบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที ่ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์  (QR)  แถว Q (Row Q)  ประตูทางเข้าที่ 7- 8  

อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
19.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ ด้วยเที่ยวบิน QR981 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับความ

บันเทิง อาทิ ภาพยนตร์ และเพลง ผ่านจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริ การอาหารและเครื่องดื่ม ระหว่าง
เที่ยวบินสู่กรุงโดฮา 

22.50 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เพื่อต่อเครื่องไปยังเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
 
วันที่สอง เบิร์น – ทะเลสาบเบลาเซ 
02.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยเที่ยวบิน QR118 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.30 ชั่วโมง) 
07.20 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินนานาชาติซูริค (ZRH) เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมือง 
 นำท่านเดินทางสู่กรุงเบิร์น (Berne) (ระยะทาง 126 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์ เมืองโบราณอันเก่าแก่และสุดแสนโรแมนติกที่มีความเป็นมากว่า 800 ปี มีแม่น้ำอาเร่ล้อมรอบทั้ง 3 ด้านคือ
ทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออก ส่วนทางทิศตะวันตกนั้นได้มีการสร้างกำแพงและสะพานข้ามสมัยยุคกลางที่สามารถชัก
ขึ้นและลงได้ ปัจจุบันย่านเมืองเก่าของเมืองเบิร์นยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์จึงทำให้ถูกยกให้เป็นมรดกโลก
ทางด้านวัฒนธรรมในปีค.ศ. 1983 อีกทั้งเป็น 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทึ่สุดของโลกในปีค.ศ. 2010  นำท่าน
ชมบ่อหมีสีน้ำตาล สัตว์อันเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองเบิร์น จากนั้นได้เวลานำท่านแวะถ่ายรูปคู่กับหอนาฬิกา Zytglogge หอ
นาฬิกาอันเป็นสัญลักษณ์ของเขตเมืองเก่าที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 เพื่อเป็นประตูเมือง ใช้เป็นคุก ก่อนที่จะถูกเปลี่ยน
มาเป็นหอนฬิกาภายหลังจากที ่ต ิดตั ้งนาฬิกาดาราศาสตร์ในปีค.ศ. 1530 จากนั ้นนำท่านเดินสู่ ถนนมาร์คแกส 
(Marktgasse) ใจกลางของย่านเมืองเก่า เพื่อเดินชมอาคารบ้านเรือนที่มีอายุมากกว่า 200 ปี ซึ่งปัจจุบันแปลงเปลี่ยนเป็น
ร้านค้าและร้านอาหาร นำท่านถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารแห่งเบิร์น (Berner Munster) มหาวิหารสไตล์โกธิคที่ถูกสร้างขึ้น
ในช่วงศตวรรษที่ 15 และใหญ่ที่สุดในประเทศสวิสเซอร์แลนด์   

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สะพานซิกริสวิล (Panorama Bridge Sigriswil) สะพานที่ข้ามหุบเขา Gummi Gorge ที่มีความสูง 

180 เมตร และทางเท้ายาว 340 เมตร เพื่อเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน อิชท์เลน (Aeschlen) และ ซีกริสวิล (Sigriswil) ท่านจะได้
เห็นทิวทัศน์อันงดงามของทะเลสาบทูน (Lake Thun) และเบิร์นนีส แอลป์ (Bernese Alps) นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ถ่าย
ทำซีรี่ย์เกาหลี เรื่องปักหมุดรักฉุกเฉิน (Crash Landing on You) อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ นำท่านนำท่าน
เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเบลาเซ (Blausee Nature Park) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) อุทยาน
แห่งชาตทิี่ตั้งอยู่ในเขตแบรตเนอร์ โอเบอร์ลัน (Berner Oberland) ระหว่าง คานเดอิร์ชเต็ก (Kandersteg) กับ ฟรุตติเกน 
(Frutigen)  และมีทะเลสาบเล็กๆ ห้อมล้อมด้วยป่าเอกชนขนาดย่อม ที่มีน้ำสีฟ้าใสบริสุทธิ์ เหมือนผลึกอัญมณี จนมองเห็น
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เงาสะท้อน และสีสันของต้นไม้ที่แปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาล นอกจากนี้ยังได้เห็นปลาเทราต์ น้อยใหญ่ที่แหวกว่ายอยู่ในภายใน
ทะเลสาบ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาเทราต์ออแกนิค นำท่านเดินเที่ยวชมธรรมชาติ และทะเลสาบเบลาเซ และ
อิสระให้ท่านเที่ยวเก็บภาพความประทับใจ ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองอินเตอร์ลาเคน (Interlaken) (ระยะทาง 38 ก.ม. 
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) และทะเลสาบทูน (Lake Thun) 
เป็นเมืองที่มีทัศยภาพท่ีงดงามและเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก 

 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (ลิ้มลองเมนูฟองดูว์) 

นำทา่นเข้าสูโ่รงแรมที่พกั Metropole Interlaken **** หรอืเทยีบเท่า (พกัคา้งคนืที ่1) 
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วันที่สาม ยอดเขาชิลธอร์น – อินเทอร์ลาเก้น 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสเตทเคลเบิร์ก (Stechelberg)  (ระยะทาง 18 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ                       30 

นาที) หมู่บ้านเล็กที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเลาเทอร์บรุนเน่น เพื่อนำท่านขึ้นกระเช้า สู่ ยอดเขาชิลธอร์น (Schilthorn) ยอดเขาที่
อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,970 เมตร ซึ่งท่านสามารถเห็นวิวของยอดเขามอนช์ (Monch) ไอเกอร์ (Eiger) และจุงเฟรา 
(Jungfrau) นอกจากนี้ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง เจมส์ บอนด์ 007 ตอน ยอดพยัคฆ์ราชินี ในปี1960 จึง
ทำให้ยอดเขานี้เป็นท่ีรู้จักและมีช่ือเสียงในเวลาต่อมา  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น ณ Piz Gloria 360° 
 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองอินเตอร์ลาเคน (Interlaken) (ระยะทาง 18 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองที่ตั้งอยู่

ระหว่างทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) และทะเลสาบทูน (Lake Thun) เป็นเมืองที่มีทัศยภาพที่งดงามและเป็นที่รู้จักใน
หมู่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านโฮอีเวก (Hoheweg) เป็นถนนที่มีความสำคัญและมีชื่อเสียง
ของการเป็นศูนย์กลางการช้อปปิ้งในเมืองนี้ ที่เรียงรายไปด้วยอาคารโบราณจากศตวรรษที่ 19 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้
สไตล์สวิสชาเล่ต์อันแสนน่ารัก จากนั้นให้อิสระแก่ท่านในการเที่ยวชมเมืองและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

นำทา่นเข้าสูโ่รงแรมที่พกั Metropole Interlaken **** หรอืเทยีบเท่า (พกัคา้งคนืที ่2)  
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วันที่สี่ อิเซล์ทวาลด์ – เวอร์ซาสก้า – โคโม่   
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ (Iseltwald) (ระยะทาง 10 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) หมู่บ้านทางตอน

ใต้ของทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) ที่รายล้อมไปด้วย แนวเทิอกเขาสูงใหญ่ และมีบรรยากาศเงียบสงบ ปัจจุบันเป็น
สถานที่ที่มีชื่อเสียงอย่างมากสำหรับนักท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรี่ย์เกาหลี เรื่องปักหมุดรักฉุกเฉิน ( Crash 
Landing on You) อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ  นำท่านเดินทางสู่เมืองหมู่บ้านเวอร์ซาสก้า วัลเล่ย ์(Verzasca 
Valley) (ระยะทาง 201 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) หมู่บ้านขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในเขตทิซิโน่ ทางตอนใต้ของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำเวอร์ซาสก้า (Verzasca River) แม่น้ำสีใสเขียวมรกต นำท่านถ่ายรูปคู่กับ 
Ponte del Salti สะพานหินเก่าแก่แห่งแม่น้ำเวอร์ซาสก้า 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองโคโม่ (Como) (ระยะทาง 72 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  เป็นเเมืองตากอากาศที่มี

ชื่อเสียงอย่างมาก และมีทะเลสาบที่เกิดจากธารน้ำแข็งในแคว้นลอมบาร์เดีย ประเทศอิตาลี ชื่อเดียวกับเมืองว่า ทะเลสาบโค
โม่ (Lake Como) ทะเลสาบแห่งนี้เป็น 1 ในทะเลสาบที่สวยทีสุดในโลก และมีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศอิตาลี 
อีกทั้งมีความลึกเป็นอันดับ 5 ของทวีปยุโรป (มากกว่า 400 เมตร) 

 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

นำทา่นเข้าสูโ่รงแรมที่พกั Hotel Como **** หรอืเทยีบเทา่   
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วันที่ห้า เซอร์มิโอเน่ – เบรสชา 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซอร์มิโอเน่ (Sirmione) (ระยะทาง 176 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองเก่าอายุ

ประมาณ 2,000 ปี เป็นเมืองที่มีแหลมยื่นเข้าไปในทะเลสาบการ์ดา จึงทำให้เมืองนี้ถูกล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบทั้งสองด้าน 
นำท่านเข้าชมGrotto  of Catullus วิลล่าขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมัน ตั้งอยู่ปลายแหลมสุดของ
เมือง แม้ปัจจุบันจะคงเหลือเป็นซากปรักหักพัง แต่ยังคงความยิ่งใหญ่สมกับเมืองที่ชาวโรมันใช้เป็นเมืองตากอากาศในอดีต 
อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมเมือง และเก็บภาพความประทับใจ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  
 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองเบรสชา (Brescia) (ระยะทาง 46 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองทางตอนเหนือใน

แคว้นลอมบาร์ดี ของประเทศอิตาลี อดีตถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางในการเดินทางระหว่างเมืองโบโลญญ่า จนถึง
เทือกเขาแอลป์ในสมัยโรมัน จึงทำให้เมืองแห่งนี้เต็มไปด้วยบ้านเรือนที่สวยงาม นำท่านเดินชม เปี๊ยซซ่า เดล โฟโร่ (Piazza 
Del Foro) จตุรัสที่เคยเป็นถนนสายหลักของอาณาจักรโรมัน นำท่านเข้าชมDuomo Nuovo หรือ Rotonda มหาวิหาร
สไตล์บารอก ผสมผสานด้วยนีโอคลาสสิค ซึ่งถูกสร้างเสร็จสิ้นในศตวรรษที่ 17 และมีการสร้างโดมเพิ่มเติม และเสร็จสิ้นใน
ปีค.ศ. 1825 นับว่าเป็น 1 ในวิหารที่มีความสวยงามอีกแห่งนึงของประเทศอิตาลี จ ากนั้นอิสระให้แก่ท่านได้เดินเล่นตาม
อัธยาศัย 

  
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

นำทา่นเข้าสูโ่รงแรมที่พกั Novotel Brescia  **** หรอืเทยีบเท่า   
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วันที่หก แบร์กาโม่ – มิลาน 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่เมืองแบร์กาโม่ (Bergamo) (ระยะทาง 52 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่มีความสำคัญ

ทางประวัติศาสตร์ของแคว้นลอมบาร์เดีย (Lombardy) เป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีชื่อเสียงเกี่ยวบรรยากาศของความเป็นเมือง
ยุคกลางที่มีเสน่ห์ รวมไปถึงประวัติศาสตร์แห่งเสียงเพลง การเต้นรำพื้นบ้าน ซึ่งผสมผสานไปด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ของศิลปะและประวัติศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ นำท่านเดินทางสู่                 ย่านจตัุรัสเก่า เปียสซ่า เว็คเคียร์ (Piazza 
Vecchia ,old square) ย่านใจกลางเมืองเก่าที่แวดล้อมไปด้วยเหล่าอาคารที่แสดงออกถึงการผสมผสานระหว่างสภาปัต
ยกรรมของยุคกลางและเรเนสซอง จากนั้นนำท่านชมมหาวิหารซานต้า มาเรีย มายอเร (Santa Maria Maggiore) มหา
วิหารที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม ที่ถูกก่อตั้งขึ้นในปี  1137 หลังจากนั้นก็มีการเพิ่มเติมหอระฆังเข้ามาอีกในปี 
1436 นำท่านถ่ายรูปกับ Cappella Colleoni อีกหนึ่งวิหารที่สร้างสไตล์โรมาเนสก์ ซึ่งอยู่ไกลจาก มหาวิหารซานต้า มาเรีย 
มายอเร                  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน (Milan) หรือที่คนอิตาลีเรียกว่า มิลาโน่ (Milano) (ระยะทาง 54 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

1 ชั่วโมง) เมืองหลวงทางแฟชั่นของโลกซึ่งเป็นคู่แข่งกับนครปารีสในประเทศฝรั่งเศส อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของ
อิตาลี นำท่านชมห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งนึงของโลก แกลเลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ที่ 2 ( Galleria Vittorio 
Emanuele II) เปิดให้งานในปีค.ศ. 1877 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน Giuseppe Mengoni โดยตึกมีโครงสร้าง
ทรงแปดเหลี่ยมที่โดดเด่นคือ โดมแก้ว ศิลปะทรงโค้งแบบ  Arched เป็นที่นิยมในศัตวรรษที่ 19 และยังมีภาพวาดลวดลาย
สวยงามประดับรอบๆโดมแก้ว รวมท้ังพื้นกระเบื้องโมเสกดูสวยหรู อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านจตุรัสมิลานที่เต็มร้านค้า และ
สินค้าแบรนด์เนม อาทิ Zara, Chanel, Longchamp, Prada, Louis Vuitton, Gucci และสินค้าแบรนด์ดังอื ่นๆ อีก
มากมาย และเก็บภาพความประทับใจ 

  
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

นำทา่นเข้าสูโ่รงแรมที่พกั Double Tree By Hilton 
 **** หรอืเทยีบเทา่   
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วันที่เจ็ด มิลาน - เซอร์ราวัลเล่ เอ้าเลท 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
                      นำท่านเข้าชมกับมหาวิหารแห่งมิลาน (Milan Duomo) มหาวิหารสไตล์โกธิกที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างขึ้น

ในปีค.ศ. 1386 มียอดเรียวแหลมอยู่บนหลังคาจำนวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจากทุกยุคสมัยกว่า 2 ,245 ชิ้น และมี
รูปปั้นทองคำพระแม่มารีขนาด 4 เมตร บนยอดของวิหาร มหาวิหารถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่สำคัญของเมืองมิลาน 

 
กลางวัน อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 
12.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินมัลเปนซ่า เพื่อทำการเช็คอินและขอคืนภาษี (Tax Refund) 
16.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ ด้วยเที่ยวบินท่ี QR128 (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง) 
23.00 น.        เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องกลับกรุงเทพ 
    
วันที่แปด กรุงเทพฯ 
02.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ เที่ยวบินท่ี QR836 (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 6.20 ชั่วโมง) 
13.10 น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ  
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8 วนั 5 คนื สวสิ – อติาล ี

ราคา 89,900 บาท (ไมร่วมคา่วซีา่): 31 ก.ค. – 8 ส.ค. 65, 18 – 25 ก.ย. 65, 16-23 ต.ค. 65,   
      10 - 17 ธ.ค. 65 

การบรกิาร อตัราคา่บรกิาร (บาท) 

ราคาผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูห่รอื เดก็ 1 ท่านพกักบัผู้ใหญ ่1 ทา่น 89,900 
ราคาเดก็อายุไมเ่กิน 7 - 11 ป ี1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (เสรมิ
เตียง) 

86,900 

ราคาเดก็อายุไมเ่กิน 2 - 6 ป ี1 ท่าน พักกบัผู้ใหญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิ
เตียง) 

83,900 

ราคาเดก็อายุไมเ่กิน 2 ป ี1 ทา่น พกักบัผู้ใหญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) โปรดสอบถาม 
พกัเดีย่วทา่นละ 13,000 
ราคาที่นัง่ชัน้ธรุกจิ (Business Class) ชำระเพิม่จากราคาทัวร ์
เริม่ตน้ทีท่่านละ 
(BKK-ZRH//MXP-BKK) 

90,000 

ราคาทัวรไ์มร่วมตั๋ว (Land Only) 
(BKK-ZRH//MXP-BKK) 

69,900 

คา่วซีา่เชงเกน้ ประเทศอติาลี ประมาณ 4,000 
หมายเหต:ุ (คดิ ณ วนัที ่19 เม.ย. 2565) 

 ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ – ลง ตามราคานำ้มนัที่ปรบัขึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเปน็จรงิทีส่ายการบนิ ประกาศปรบั และทีม่ีเอกสาร
ยนืยันเท่านัน้  
 กรณีทีค่ณะไมค่รบจำนวน 15 ท่าน ทางบรษิทัฯสงวนสทิธิใ์นการออกเดนิทางโดยทางบรษิัทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 30 วัน
ก่อนการเดินทาง แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่
กำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป  

 
โปรแกรมทอ่งเทีย่วประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์และประเทศอติาล ี (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ (QR) (กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ และมีน้ำหนักไม่เกิน  25 
กิโลกรัม/ท่าน )    

 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ำมัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ 
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท กรมธรรม์

นั้นคลอบคลมุถงึสขุภาพทีไ่ม่ไดเ้กดิจากโรคประจำตัว และCovid -19 (ตามเงือ่นไขตามกรรม)์  (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ท่ีอายุเกิน 
85 ปี) หมายเหตุ: หากท่านต้องการซื้อประกันเพื่อเพิ่มความคุ้มครองสัมภาระในการเดินทาง ในกรณีสูญหายหรือเกิดความล่าช้า
ของสัมภาระและเท่ียวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารที่เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายได้จัดส่งให้  

 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน 
  ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว (หมายเหตุ *รถใช้ได้ 12 ชั่วโมง/วัน), ค่าเข้าชมสถานท่ี

ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 
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 เจ้าหน้าที่ (ผู้นำเที่ยวไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 
อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 12 ยูโร) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 24 ยูโร) 
 น้ำด่ืมบนรถ 
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทางและสัมภาระประจำโรงแรม (เพื่อป้องกันการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าตรวจ RT-PCR Test หรือ Rapid Antigen ตามมาตราการของแต่ละประเทศ (ถ้าม)ี 
 ค่าโรงแรม ค่าโรงแรม SHA+/ Alternative Quarantine/ Test & Go หรือ State Quarantine ตามมาตราการรัฐ (ถ้าม)ี 
 ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศอิตาลี 

 
เงือ่นไขการชำระคา่บรกิารและการจองทัวร ์
1. นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำ งวดที่ 1: สำรองที่นั่งจ่าย 40,000 บาท/ท่าน ภายใน 1 วัน โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับ

เงินมัดจำแล้วเท่าน้ัน 
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับจากวัน

จองทัวร์ หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ชำระค่ามัดจำมาแล้ว จะถือ
ว่าการจองที่นั่งได้รับการยืนยันแล้ว 

3. หากท่านต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด)  ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทกุครั้ง 
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 

4. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกันทั้งแบบหมู่คณะ และยื่นรายบุคคล (แสดงตน) 
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากเจ้าหน้าท่ี 

5. นักท่องเที่ยวต้องชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ งวดที่ 2: ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง กรณีนักท่องเที่ยวไม่ชำระ
เงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ
การเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 
9.00น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทาง
บริษัท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องส่งแฟกซ์ 

อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งการยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์
อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องส่งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการขอรับเงินคืน  ที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐาน
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ประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมี
เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระมาแล้ว (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า) 
(สงกรานต์-ปีใหม่ 60 วัน) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)  (สงกรานต์-ปีใหม่ 44-59 วัน) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วัน หักค่ามัดจำ 25,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 20-43 วัน) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-ปีใหม่ 4-19วัน) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 
 ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%  

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน 
หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด 

4. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
5. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 

9.00น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทาง
บริษัท 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน 
 
เงือ่นไขและขอ้กำหนดอืน่ๆ 
1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกการปฏิเสธ

การเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยว

หรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่
มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่กำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำ นำหน้า ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและ
อื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงิน
มัดจำ หรือกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่เป็นฝ่ายส่งข้อมูลมาผิดพลาดเองให้กับทางบริษัทเรา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง กับ สถานการณ์ ภูมิอากาศ และ
เวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึง ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มข้ึนของนักท่องเที่ยว ที่มิได้เกิดจากความผิดของ
บริษัท เช่นภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย หรือความเสียหายของ
สัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่า
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของ
บริษัทกำกับเท่านั้น 
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ขอ้แนะนำและแจง้เพือ่ทราบ 

 สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง
จะสะดวกกับท่านมากกว่า 
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 25 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่าง

น้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง 
 กรณีที่ท่านมีข้อจำกัดในการทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้ากับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย              การบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์
ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากท่ีสุด  

 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่
ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง  หรือแจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่าง
น้อย 5 วันทำการ ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง  

 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ             หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 หากคณะเดินทางของท่านมีบุคคลดังต่อไปนี้ร่วมเดินทาง ทางคณะญาติจะต้องดูแลและช่วยเหลือด้วยตนเอง 
1. บุคคลที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
2.  ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ ไม้เท้า หรือ เครื่องมือต่างๆในการพยุงตัว 
3. เด็กท่ีมีอ่ายุไม่ระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
(เนื่องจากหัวหน้าทัวร์ อาจจะดูแลบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ไม่ทั่วถึง) 

 
ตั๋วเครือ่งบนิ  

การเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ  ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่
สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทาง
บริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ 
Refund ได้เท่าน้ัน) 
หมายเหตุ: หากท่านเดินทางจากต่างจังหวัดและมีการออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนเพื่อได้รับเอกสาร
ยืนยันว่ากรุ๊ปทัวร์นั้น สามารถออกเดินทางได้ ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ  
 
การสะสมไมล ์

หากท่านเป็นสมาชิกสะสมไมล์ของกลุ่มพันธมิต วันเวิลด์ (Oneworld) ท่านสามารถสะสมไมล์กับสายการบินการ์ตาร์แอร์เวย์สได้ ส่วนคิว
ไมล์ส (Qmiles) สามารถสะสมไมล์ได้ตามปกติ  
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โรงแรมและหอ้ง  

 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3ท่าน/ 3เตียง ( TRIPLE ROOM ) 
ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน  ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพัก
ติดกันตามท่ีต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได ้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อน
เท่านั้น 
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
 

กระเปา๋เลก็ถอืตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ  

 กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรณุาใส่
ในกระเปา๋เดนิทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอกีครั้ง 
โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 
 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน  จะต้องปิดผนึกถึงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมี
ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  

 สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน  คือ 23 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ 
Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิ
เสธได ้หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 

 สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัมและมีความกว้าง  
( 9.75นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) 

 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตราฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry) 
 
สถานทีเ่ขา้ชม 
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 โปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นปิดทำการ หรือปิดโดยมิได้
แจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะคืนเงินค่าเข้าชมตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น หรือสลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่
ดังกล่าว แต่เหตุมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทาง
บริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินให้แกท่่านเนื่องจากได้ชำระค่าเข้าชมไปแล้ว 

 
การชดเชยคา่กระเปา๋ในกรณเีกดิการสญูหาย (Lost) 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไมค่วรใสเ่ข้าไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ชค็ไปกับเครือ่ง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบ
ชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่าน้ัน ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 
กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณเีดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุก
ประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 
 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์
ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน 
โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ำหนักกระเป๋า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น 
ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชย
ค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น 
 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวัง
ทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน 

 
หลงัจากการจองทัวรแ์ละชำระเงนิมดัจำ ทางบรษิทัถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไขทีร่ะบไุวข้้างตน้แล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 
 

TOUR CODE: AZQR09 

เอกสารประกอบการยื่นวซีา่เชงเกน้ ประเทศอติาล ี
         (ระยะเวลาการพจิารณาวีซา่ประมาณ 10 วันทำการ) 
หากผูส้มคัรเคยมาสแกนนิ้วมอืที่ประเทศสวติเซอรแ์ลนดแ์ล้ว กรณุาแจง้เจ้าหนา้ที่กอ่น 

1. หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุใช้งานเกิน 6 เดือนขึ้นไป 
2. รูปถ่ายขนาด 35 X 45 มม.  จำนวน 2 ใบ พื้นฉากหลงัสขีาว ห้ามมีเงา ห้ามสวมแว่นสายตา และจ้อตอ้งมคีวามคมชดั  และถ่ายไว้

ไม่เกิน 6 เดือน 
ตัวอยา่งรปูทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่ 

 

 
 

3. สำเนาทะเบียนบ้าน/ สำเนาทะเบียนสมรส/ สำเนาใบมรณะบัตร  
4. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 
5. หลักฐานการได้รับวัคซีน 
6. หลักฐานการทำงาน 

 หากท่านเปน็เจา้ของกจิการ – สำเนาจดทะเบยีนบรษิัท ที่มีรายชื่อของทา่นในคณะกรรมการบรษิทั (หนงัสอืตอ้งออกไม่
เกิน 3 เดือน ก่อนวันไปยื่นวีซ่า) 
 หากท่านเป็นเจ้าของร้านค้า – สำเนาจดทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อท่านเป็นเจ้าของร้านค้า 
 หากท่านเปน็พนกังานบรษิัท – ต้องใหท้างนายจา้งหรอืบรษิทัออกจดหมายรบัรองการทำงาน ที่ระบุตำแหนง่ ระยะเวลา
การจ้างงาน และเงินเดือน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ (จะต้องออกหนังสืออไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า)  
 หากท่านเป็นข้าราชการ – ต้องขอหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานของท่าน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ (จะต้อง
ออกหนังสืออไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า) 
 หากท่านเป็นเจ้าของกิจการที่ไม่การจดทะเบียน – จะต้องทำหนังสือรับรองตัวเอง พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้ง
เตรียมเอกสารประกอบ อาทิเชน่ สำเนาการเชา่พื้นที ่เป็นต้น (บางกรณกีรณุาตดิต่อเจา้หน้าที ่       แผนกวีซา่ เพื่อขอ
คำปรีกษาก่อนการยื่นวีซ่า) 
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กรณีเด็กที่มีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้  

1. สำเนาสูติบัตร 
2. ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าขณะนั้นกำลังศีกษาอยู่ชั้นใด  
3. ขอหนังสือยินยอมจากเขต (กรณีที่ไม่ได้เดินทางทั้งครอบครัว)  

 หากเดินทางกบัผูอ้ืน่ที่มใิชบ่ิดามารดา จะต้องทำหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึ่งออกจากทางเขตหรอือำเภอเท่านั้น และ
ให้ระบุว่าเดินทางกับใคร และมีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 
 หากเดินทางกับบิดา มารดาจะต้องทำหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกจากทางเขตหรืออำเภอเท่านั้น และระบุว่า
มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) 
 หากเดนิทางกบัมารดา บิดาจะตอ้งทำหนงัสอืแสดงความยนิยอม ซึ่งออกจากทางเขตหรอือำเภอเทา่นัน้ และระบวุา่บดิา
ยินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) 
 

 
7. หลักฐานการเงิน ต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับจดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร เป็นภาษาอังกฤษ  

 จดหมายรับรองการเงิน (Bank Certificate) โดยระบุว่า To whom it may concern (ซึ่งไม่ระบุสถานทูต)พร้อมชื่อ
เจ้าของบัญชี ที่ออกจากธนาคารและใช้ฉบับจริงในการยื่นเท่านั้น ซึ่งต้องทำก่อนการยื่นวีซ่าอย่างน้อย 15 วัน 
 สเตทเม้นบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน  
ที่มีการปรับสมุดก่อนหน้าวันนัดยื่นวีซ่าอย่างน้อย 15 วัน สมมุติว่าท่านมีคิวยื่นวีซ่า 15 ธันวาคม ท่านจะต้องมียอด
การปรับสมุดครั้งล่าสุด ในวันที่ 1 ธันวาคมเป็นครั้งสุดท้าย  

กรณีบัญชีฝากประจำ 
 สำเนาบญัชฝีากประจำ จะต้องมวีันครบกำหนดภายหลงัจากวันเดินทางกบับรษิทั แต่ท่านตอ้งแนบบญัชี                ออม
ทรัพย์มาด้วย 

การรับรองการเงิน 
จดหมายรับรองการเงิน (Bank Certificate)ตามรายละเอียดด้านบน ต้องระบุชื่อเจ้าเของบัญชี และต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองใน
จดหมายด้วย  

 หากเป็นครอบครัวเดียวกัน ท่านจะต้องแนบเอกสารที่แสดงความสัมพันธ์ของเจ้าของบัญชีและตัวท่าน อาทิ สำเนา
ทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาสูติบัตร เป็นต้น  
 หากเป็นนายจ้างรับรองการเงินให้ลูกจ้าง กรุณาให้ธนาคารจดหมายรับรองโดยระบุชื่อนายจ้าง และชื่อลูกจ้างที่
นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ 
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หมายเหตุ:  
 ยอดเงินจะต้องมีไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน สำหรับบัญชีออมทรัพย์ต้องมีการเดินบัญชีอย่าง
สม่ำเสมอ 
 หากบัญชีของท่านมีการเดินบัญชีไม่ต่อเนื่องจะต้องใช้  สำเนาการเดินบัญชี หรือ Statement ที่ออกโดยธนาคารทุก
กรณี 
 สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี 
 

8. ทางบริษัทขอความร่วมมือทุกท่านไปสัมภาษณ์ และสแกนนิ้วตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งทางบริษัทจะ                       ส่ง
เจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตามขั้นตอนของการยื่นวีซ่า  

9. กรณีที ่ท ่านยกเลิกการเด ินทางก ับบริษ ัทฯ ทางบริษ ัทฯขอสงวนสิทธิ ์ ในการแจ้งสถานทูต  เพื ่อทำการยกเลิกวีซ่า                                      
ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะมีการบันทึกในนามบริษัทเพื่อเป็นการเก็บสถิติ  

10. ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าให้กับผู้สมัครทุกกรณี  
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หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด  -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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