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วนัทหีนงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์
ประเทศสงิคโปร ์                                 (-/-/-) 

17.30 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประตู
ทางเขา้หมายเลข 5 เคาน์เตอร ์K สายการบนิ Singapore Airlines โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวย
ความสะดวกตลอดขนัตอนการเชค็อนิ และ หวัหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพอืเตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

21.10 น. นําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิ Singapore 
Airlines เทยีวบนิท ีSQ981  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ชวัโมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทสีอง ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตเิลโอนารโ์ดดาวนิช ีฟิ

อูมชิโิน เมอืงโรม ประเทศอติาล ี - มหาวหิารเซนตพ์อลนอกกําแพง - นครรฐัวาตกินั - มหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิ ิ
กา - เมอืงโรม - วหิารแพนธอีอน - กลุม่โรมนัฟอรมั - สนามกฬีาโคลอสเซยีม - อคัรมหาวหิารนกับญุยอหน์ ลาเตรนั - 
มหาวหิารซนัตามาเรยีมจัโจเร - นําพเุทรว ี- ยา่นบนัไดสเปน                  (-/-/-)      

00.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์** เพอืเปลยีนเครอืง ** 
01.55 น. นําท่านเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานนานาชาตเิลโอนารโ์ดดาวนิช ีฟิอูมชิโิน เมอืงโรม ประเทศอติาล ี โดยสายการบนิ 

Singapore Airlines เทยีวบนิท ีSQ366 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 13 ชวัโมง 15 นาท ีบรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 

08.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิลโอนารโ์ดดาวนิช ีฟิอมูชิโิน เมอืงโรม ประเทศอติาล ี 
 นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ชวัโมง ** 

นําทา่น เขา้ชม มหาวหิารเซนตพ์อลนอกกาํแพง (Basilica of Saint Paul Outside the Walls) หนงึในสมีหาวหิารที
เป็นรากฐานสําคัญของครสิตจักรโรมันคาทอลคิในเมอืงโรม ประเทศอติาล ีถูกสรา้งขนึในศตวรรษท ี4 เป็นมหาวหิารทใีหญ่เป็น
อนัดบัสองในเมอืงโรม รองลงมาจากมหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา ทนีครรัฐวาตกิัน เป็นทตีังของสสุานเซนตพ์อลใตแ้ทน่บชูา
หลักทถีกูไฟไหมเ้มอืปี ค.ศ. 1823 และไดถ้กูสรา้งขนึใหมโ่ดยผา่นการบรจิาคทนุทรัพยจ์ากทัวโลก สงิทน่ีาสนใจและโดดเดน่คอื
โซท่ใีชผ้กูมัดนักบญุเซนตพ์อลซงึเป็นนักโทษในเมอืงโรมตังแตปี่ ค.ศ. 61 ทปีรากฏอยูใ่นทเีก็บศพทองคําใกลส้สุานของอัครทตู 
การตกแต่งภายในของมหาวหิารฯนันงดงามดว้ยหนิอ่อนขนาดมหมึาและกระเบอืงโมเสคสทีองสวยงาม แต่น่าเสยีดายเพราะ
เหตกุารณ์ไฟไหมใ้นปี ค.ศ. 1823 จงึทําใหม้เีพยีงไมก่ชีนิสว่นของมหาวหิารยคุกลางเทา่นันทยีังคงสภาพเดมิอยู ่อยา่งไรก็ตาม
ครสิตจักรยังคงฝังกระเบอืงโมเสกบางสว่นจากศตวรรษท ี13 เป็นโคมระยา้ขนาดใหญ ่ในจํานวนภาพวาดโมเสกมากมายนันภาพที
สําคัญทสีดุคอืภาพวาดโมเสกของพระสนัตะปาปาในบรเิวณกลางวหิารอันกวา้งใหญบ่นผนังของมหาวหิาร ซงึรังสขีองแสงแดดจะ
สอ่งสวา่งขนึในรูปของสมเด็จพระสนัตะปาปาในปัจจุบันซงึก็คอืสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซสิ คณุลักษณะนีเองทเีป็นคณุสมบัติ
เฉพาะททํีาใหม้หาวหิารแหง่นแีตกตา่งจากมหาวหิารอนืๆ ไดร้บัการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิ
หรอื ยเูนสโก เมอืปี ค.ศ. 1980 ** รอบของการเขา้ชมอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชม
ได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิม่สามารถคนืคา่ใชจ้่าย ไมว่่าสว่นใดสว่นหนงึใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี 
เนอืงจากเป็นการชําระล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ทงัหมด ทงันทีางบรษิทัจะคํานงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็น
สาํคญั ** 
นําทา่นเดนิทางสู ่นครรฐัวาตกินั (Vatican) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี เป็นนครรัฐทไีมม่ทีางออกสูท่ะเลซงึนอ้ยทสีดุ
ในโลก ตังอยู่ในเมอืงโรม ประเทศอติาล ีเป็นทปีระทับของพระสันตะปาปา ประมุขสงูสดุแหง่ครสิตศาสนานิกายโรมันคาทอลกิ 
ศนูยก์ลางคอืมหาวหิารนักบญุเปโตร หรอื มหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา ซงึออกแบบโดยมเีกลนัเจโล การปกครองของนครรัฐ
วาตกินัเป็นแบบอํานาจเบ็ดเสร็จ คอือํานาจตกอยูท่สีมเด็จพระสนัตะปาปาเพยีงผูเ้ดยีว จะหมดวาระก็ตอ่เมอืสนิพระชนม ์ไดร้บัการ
ขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมอืปี ค.ศ. 1984 
นําทา่น ถา่ยรปูเป็นทรีะลกึ กบั มหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา (St. Peter’s Basilica) หนงึในสมีหาวหิารทเีป็นรากฐาน
สําคญัของครสิตจักรโรมันคาทอลคิในเมอืงโรม ประเทศอติาล ีทตีงัอยูใ่นเขตการปกครองของนครรัฐวาตกินั เป็นสงิกอ่สรา้งทใีหญ่
ทสีุดในนครรัฐวาตกิัน และเป็นมหาวหิารทใีหญ่ทสีุดในโลก เป็นสถานททีไีดช้อืว่าศักดสิทิธทิสีุดแห่งหนึงของครสิตจักร
โรมันคาทอลกิอกีดว้ย มหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา (St. Peter’s Basilica) หรอืมอีกีชอืวา่ มหาวหิาร นักบญุเปโตร (Basilica 
Sancti Petri) เดมินันเป็นโบสถท์ถีกูสรา้งขนึในสมัยครสิตศ์ตวรรษท ี4 เป็นรปูแบบบาซลิกิา จนมาถงึในยคุฟืนฟศูลิปวทิยาโบสถ์
นันไดม้สีภาพทรดุโทรมเป็นอยา่งมากแลว้จงึไดม้กีารตัดสนิใจสรา้งมหาวหิารขนึมาใหมใ่นรปูแบบเรเนซองซงึเป็นโบสถท์ใีหมแ่ละ
มขีนาดใหญก่วา่เดมิมาก นอกจากนันแลว้มหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา แหง่นีนันยังเป็นหนงึในสขีองมหาวหิารเอกของเมอืง
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โรมร่วมกับอกีสามวหิารอันไดแ้ก ่มหาวหิารซันตามาเรยีมัจโจเร, มหาวหิารนักบญุเปาโลนอกกําแพง และมหาวหิารนักบญุยอหน์ 
ลาเตรัน อกีดว้ย ** ยงัไมร่วม คา่บตัรเขา้ชมภายใน มหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา ทา่นละ ประมาณ 20 ยโูร (EUR) 
หรอืคาํนวณเป็นเงนิไทยประมาณ 700 บาท บางกรณีมงีานสาํคญั หรอื พธิกีารสาํคญัตา่งๆทางศาสนา อาจไมส่ามารถ
เขา้ชม หรอื เขา้ใกลช้ดิกบัมหาวหิารฯได ้แตท่างบรษิทัจะพยายามนําทา่นชมมหาวหิารใหใ้กลช้ดิมากทสีุด เทา่ทจีะ
สามารถทาํได ้** 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโรม (Rome) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทใีหญท่สีดุของแควน้ลัตซโีย ประเทศอติาล ีตังอยูท่างตอนกลาง
ของประเทศ เมอืงโรมยังเป็นทตีังของนครรัฐวาตกิัน ซงึเป็นดนิแดนทปีระทับของพระสนัตะปาปาแหง่ครสิตจักรโรมันคาทอลกิอกี
ดว้ย หลังสนิสดุยุคกลาง เมอืงโรมไดอ้ยู่ภายใตก้ารปกครองของพระสันตะปาปา เชน่ สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอรท์ ี6 
และสมเด็จพระสันตะปาปาลโีอท ี10 ผูซ้งึสรา้งสรรคใ์หเ้มอืงโรมกลายเป็นหนงึในศนูยก์ลางของสมัยฟืนฟศูลิปวทิยาในประเทศ
อติาลเีช่นเดยีวกับเมอืงฟลอเรนซ ์ซงึในยุคสมัยดังกล่าว ไดม้กีารก่อสรา้งมหาวหิารเซนตส์ ปีเตอร์ บาซลิกิาแบบทปีรากฏใน
ปัจจบุัน และมเีกลันเจโล ไดว้าดภาพปนูเปียกประดับภายในโบสถน์อ้ยซสิทนี ศลิปินและสถาปนกิทมีชีอืเสยีงอยา่งบรามันเต แบร์
นนิี และ ราฟาเอล ซงึพํานักอยูใ่นเมอืงโรมเป็นครังคราว ไดม้สีว่นชว่ยสรางสรรคส์ถาปัตยกรรมแบบสมัยฟืนฟศูลิปวทิยาและแบบ
บารอกในเมอืงโรมดว้ยเชน่กนั ทําใหเ้มอืงโรม เป็นเมอืงทมีคีวามน่าสนใจทางดา้นสถาปัตยกรรมทสีดุแหง่หนงึของโลก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่าน เขา้ชม วหิารแพนธอีอน (Pantheon) หรือวหิารแห่งดวงตาสวรรค ์ถูกสรา้งขนึตังแต่ในสมัยก่อนทีจะเรมินับ
ครสิตศ์ักราชประมาณ 20 ปี ในยคุของจักรพรรด ิMarcus Agrippa โดยไดป้รากฎการแกะสลัก M. Agrippa ไวท้บีรเิวณหนา้บัน
ของตวัอาคาร ดว้ยการออกแบบและการกอ่สรา้งทยีอดเยยีมจงึทําใหว้หิารแหง่นีนันนับเป็นสงิกอ่สรา้งเดยีวทกีอ่สรา้งมาตังแตส่มัย
ยคุโรมันและยังคงสภาพสมบรูณ์ไวไ้ดม้ากทสีดุทมีเีหลอือยู ่Pantheon นันเป็นชอืทมีคีวามหมายมาจาก All of God หรอืวหิารแหง่
เทพ ซงึเป็นวหิารทสีรา้งขนึเพอืบชูาเทพ แตอ่กีนัยหนงึนันแปลไดว้า่เป็นทเีก็บศพ ซงึสถานทแีหง่นีก็ไดเ้ป็นทเีก็บศพของบคุคล
สําคญัเชน่กนัจงึยังไมแ่น่ชดัในวัตถปุระสงคข์องการสรา้งวหิารแหง่นีขนึมาเลยทเีดยีว การออกแบบทโีดดเดน่ของอาคารแหง่นีนัน
เรมิมาตงัแตภ่ายนอกอาคารทคีณุจะสามารถมองเห็นเสาหนิแกรนติขนาดใหญย่ักษ์วางเรยีงทดีา้นหนา้อาคารเป็นแนวยาว โดยเสา
แตล่ะตน้นันโดดเดน่ดว้ยความทเีป็นเสาหนิกอ้นเดยีวทังเสาโดยไมไ่ดม้กีารตดัตอ่เลย วหิารแหง่นีมองภายนอกทดียูงิใหญส่วยงาม
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แลว้กลับเทยีบไมไ่ดก้ับภายในแมแ้ตน่อ้ย เมอืเขา้ไปบรเิวณภายในวหิารคณุจะไดพ้บกับความกวา้งขวางใหญ่โต ภายในวหิารนัน
ไดรั้บการออกแบบใหไ้มม่เีสาตรงกลาง เอกลักษณ์ทโีดดเดน่ของการออกแบบของวหิารแหง่นีคอื Oculus ซงึเป็นชอ่งวงกลม
ขนาดใหญม่เีสน้ผา่ศนูยก์ลางประมาณ 30 ฟตุ ทอียูบ่รเิวณตรงกลางโดมโคง้มนภายในตัวอาคาร ซงึเป็นงานสถาปัตยกรรมทน่ีาทงึ
อย่างหนึงในวหิารแห่งนี โดยบา้งก็ว่าเป็นดวงตาสวรรคท์เีชอืมระหว่างพระเจา้และมนุษย ์ ** รอบของการเขา้ชมอาจ
เปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิมส่ามารถ
คนืค่าใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนงึใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนอืงจากเป็นการชําระล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้
ทงัหมด ทงันทีางบรษิทัจะคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นสาํคญั ** 
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ กลุม่โรมนัฟอรมั (Roman Forum) อดตีศนูยก์ลางทางดา้นการเมอืง ศาสนา และเศรษฐกจิ
ของอาณาจักรโรมัน ทสีะทอ้นใหเ้ห็นความเจรญิรุง่เรอืงของอารยะธรรมโรมันในชว่ง 2,000 ปีทผีา่นมา  
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ สนามกฬีาโคลอสเซยีม (Colosseum) หนงึในสถานททีอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงมากทสีดุของ
เมอืงโรมประเทศอติาล ีเป็นสนามกฬีากลางแจง้โบราณขนาดใหญย่ักษ์ ใจกลางเมอืง ทนีอกจากจะเคยเป็นสนามประลองอันทรง
เกยีรตทิโีหดเหยีมแลว้ ยงัไดร้บัการคดัเลอืกจากองคก์ร New 7 Wonders ใหเ้ป็นหนงึในเจ็ดสงิมหศัจรรยข์องโลกยคุ
ใหมอ่กีดว้ย สนามกฬีาโบราณขนาดใหญ่แหง่นีถกูสรา้งขนึในสมัยจักรพรรดเิวสเปเซยีนแหง่จักวรรดโิรมัน และไดส้รา้งแลว้เสร็จ
ในสมัยจักรพรรดไิททัสในชว่งครสิตศ์ตวรรษท ี1 หรอืราวๆ ปี ค.ศ. 80 โดยมลีักษณะเป็นอัฒจันทรร์ูปวงกลมทกีอ่ดว้ยอฐิและหนิ
ทรายทมีเีสน้รอบวงประมาณ 527 เมตร สงูประมาณ 57 เมตร และสามารถบรรจุคนไดม้ากถงึประมาณ 50,000 คน สําหรับการ
ออกแบบสนามกฬีาโคลอสเซยีมแห่งนีนันจัดไดว้่าไดรั้บการออกแบบทชีาญฉลาดมาก โดยไดม้กีารออกแบบใหผู้ช้มไดรู้ส้กึ
ใกลช้ดิกบันักกฬีาดว้ยการออกแบบในสว่นของสนามกฬีาใหเ้ป็นรปูครงึวงกลม นอกจากนันยังมกีารออกแบบทางระบายนําทดีเีพอื
ป้องกนันําขงัในสนามหากเกดิฝนตกอนัเป็นตน้แบบของการออกแบบสนามกฬีาอนืๆ ทัวโลกในปัจจบุนัอกีดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทา่น เขา้ชม อคัรมหาวหิารนกับญุยอหน์ ลาเตรนั (Basilica of St. John Latera) หนงึในสมีหาวหิารทเีป็นรากฐาน
สําคัญของครสิตจักรโรมันคาทอลคิในเมอืงโรม ประเทศอติาล ีเป็นมหาวหิารทเีกา่แกม่ากทสีดุและมคีวามอาวโุสสงูสดุในบรรดา
มหาวหิารเอกทังสใีนพระสันตะปาปา มลํีาดับศักดอิยู่เหนือแมก้ระทังมหาวหิารนักบญุเปโตร และเป็นเพยีงอาสนวหิารเพยีงแหง่
เดยีวในโลกทมีฐีานะเป็น อัครมหาวหิาร และเนืองจากเป็นอาสนวหิารทเีก่าแก่ทสีดุ จงึไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นอาสนวหิารแม่
ของศาสนจักรโรมันคาทอลกิ หัวหนา้คณะองคปั์จจุบันคอื พระคารด์นัิลอากอสตโีน วัลล ีซงึเป็นคารด์นัิลใหญแ่หง่มขุมณฑลแหง่
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โรม ** รอบของการเขา้ชมอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธไิม่สามารถคนืค่าใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนงึใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนอืงจากเป็นการชําระ
ลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ทงัหมด ทงันทีางบรษิทัจะคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นสาํคญั ** 
นําทา่น เขา้ชม มหาวหิารซนัตามาเรยีมจัโจเร (Basilica di Santa Maria Maggiore) หนงึในสมีหาวหิารทเีป็นรากฐาน
สําคญัของครสิตจักรโรมันคาทอลคิในเมอืงโรม ประเทศอติาล ีมหาวหิารซนัตามาเรยีมัจโจเรเป็นมหาวหิารเพยีงแหง่เดยีวในเมอืง
โรมทสีามารถคงลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบดังเดมิทสีรา้งไวไ้ด ้การตกแตง่ภายในนันเป็นสถาปัตยกรรมแบบไฮบรดิทมีหีอ
ระฆังในแบบของโรมันในศตวรรษท ี14 และยังเป็นหอระฆังในยคุกลางทสีงูทสีดุในกรงุโรมโดยมคีวามสงูถงึ 75 เมตร การตกแตง่
ภายในมหาวหิารนันก็ยังคงรักษารปูแบบของครสิเตยีนตน้ครสิตจักรซงึเป็นมาตรฐานของกรงุโรมในศตวรรษท ี5 ไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ี
โดยภาพโมเสกสทีองของซุม้ประตชูัยนันยังคงเป็นภาพจากศตวรรษท ี5 ทแีสดงถงึชวีติชว่งแรกของพระเยซ ูนอกจากนันการ
ตกแตง่ภายในบางสว่นก็เป็นการตกแตง่ภายในแบบบาร็อคทปีระดับตกแตง่ไปดว้ยขดุภาพโมเสกทรีุ่งโรจน์ในศตวรรษท ี14 อกี
ดว้ย ** รอบของการเขา้ชมอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธไิม่สามารถคนืค่าใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนงึใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนอืงจากเป็นการชําระ
ลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ทงัหมด ทงันทีางบรษิทัจะคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นสาํคญั ** 
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ นําพุเทรว ี(Trevi Fountain) เป็นนําพปุระตมิากรรมของเทพนยิายกรกีแบบบาร็อค ทใีหญ่
ทสีดุในเมอืงโรม มคีวามสงู 25.9 เมตร (85 ฟตุ) และกวา้ง 19.8 เมตร (65 ฟตุ) มตํีานานเลา่วา่ หากหันหลังแลว้โยนเหรยีญลง
นําพเุทรว ีแลว้อธษิฐานใหไ้ดก้ลบัมาเมอืงโรมอกีครัง ก็จะสมหวัง  
นําทา่นเดนิทางสู ่ ยา่นบนัไดสเปน (Piazza di Spagna) เป็นแหลง่แฟชันชนันําสดุหร ูไมว่า่จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมชันนํา
ตา่งๆมากมาย รวมถงึรา้นอาหาร รา้นขนม รา้นกาแฟ รา้นไอศครมี ใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรค ์และยังเป็นแหลง่นัดพบยอดนยิมทสีดุของ
ชาวอติาเลยีนอกีดว้ย 

** อสิระอาหารกลางวนั และ คาํ เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทยีว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา ** 
 นําคณะเขา้สูท่พีกั Hotel Brand, Rome หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทสีาม เมอืงโรม - เมอืงเลคซโิอ - เลคซโิอ เดอะ มอลล ์เอาทเ์ล็ท - เมอืงฟลอเรนซ ์- มหาวหิารซานตามาเรยี เดล ฟิโอเร - 
จตัรุสัเดลลาซญิญอเรยี - นําพุอนุสาวรยีเ์ทพเจา้เนปจูน - อนุสาวรยีว์รีบรุุษเปอรซ์อิุสถอืหวัเมดซูา่ - อนุสาวรยีเ์ดวดิ - 
สะพานเวคคโิอ                       (B/-/D)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเลคซโิอ (Leccio) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง) ประเทศอติาล ีเพอืเดนิทางสู ่เลคซโิอ เดอะ 
มอลล ์เอาทเ์ล็ท (Leccio The Mall Outlets) ใหท้า่นอสิระเลอืกซอืสนิคา้แบรนดเ์นมชนันํามากมายของประเทศอติาลใีนราคา
ยอ่มเยา อาทเิชน่ Armani, Balenciaga, Bottega Veneta, Burberry, Dior, Fendi, Gucci, Tod’s, Valentino เป็นตน้ 

** อสิระอาหารกลางวนั เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทยีว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟลอเรนซ ์(Florence) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เป็นเมอืงหลวงของแควน้ทัศคานี เป็น
มณฑลฟลอเรนซใ์นประเทศอติาล ีเมอืงทไีดรั้บขนานนามว่าเป็นเมอืงศนูยก์ลางแหง่ศลิปะในยุคเรอเนสซองส ์ซงึลว้นแลว้แตม่ี
โบราณสถานสําคัญ และมทีวิทัศน์ตามธรรมชาตทิสีวยงาม ตังอยู่ทแีมนํ่าอารโ์น เมอืงฟลอเรนซเ์คยเป็นเมอืงหลวงของประเทศ
อติาลใีนชว่งระหว่างปี ค.ศ. 1865 ถงึปี ค.ศ. 1870 ตระกลูทมีอํีานาจในการปกครองอย่างยาวนานในเมอืงฟลอเรนซค์อืตระกลู 
Medici ผูซ้งึมคีวามชนืชอบในการสะสมผลงานของศลิปะและงานสถาปัตยกรรม ฟลอเรนซจ์งึเป็นเมอืงทขีนึชอืวา่เป็นศนูยก์ลาง
ทางศลิปะและวัฒนธรรมมายาวนาน โดยในสว่นของใจกลางเมอืงเกา่ของเมอืงฟลอเรนซ ์ไดร้บัการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดก
โลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมอืปี ค.ศ. 1982 นอกจากศลิปะ สถาปัตยกรรมอันวจิติรสวยงามและ
พพิธิภัณฑเ์กยีวกบัวทิยาศาสตรท์มีคีวามสําคญัระดบัโลกแลว้ เมอืงฟลอเรนซย์ังโดดเดน่ขนึชอืในเรอืงแฟชนั มแีบรนดด์งัระดบั 
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ มหาวหิารซานตามาเรยี เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) ชมความยงิใหญข่องมหา
วหิารทใีหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวปียุโรป โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมทใีชห้นิออ่นหลายสตีกแตง่ผสมผสานกันไดอ้ย่างงดงาม 
พเิศษ !! แจกความสดชนื !! บรกิารไอศกรมีพนืเมอืง ทา่นละ 1 สกูป๊ หรอื 1 โคน ** วนัและเวลาอาจเปลยีนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ขนึอยูก่บัสถานการณ์เป็นสําคญั กรณีไมส่ามารถรบัประทานไอศกรมีได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธไิม่สามารถคนืค่าใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนงึใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนอืงจากเป็นการชําระ
ลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ทงัหมด ทงันทีางบรษิทัจะคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นสาํคญั ** 
นําทา่นเดนิทางสู ่จตัุรสัเดลลาซญิญอเรยี (Piazza Della Signoria) ซงึรายลอ้มไปดว้ยรูปปันอันวจิติรสวยงาม อาทเิชน่ 
นําพอุนุสาวรยีเ์ทพเจา้เนปจนู (Fountain of Neptune), อนุสาวรยีว์รีบรุุษเปอรซ์อิุสถอืหวัเมดซูา่ (Perseus with the 
Head of Medusa), อนุสาวรยีเ์ดวดิ (David Statue) ผลงานทมีชีอืเสยีงของ ไมเคลิ แองเจโล ่  
นําทา่นเดนิทางสู ่สะพานเวคคโิอ (Vecchio) สะพานเกา่แกท่มีรีา้นขายทองและอัญมณีอยูทั่งสองขา้งสะพาน อสิระใหท้า่นชม
บรรยากาศและเลอืกชมสนิคา้ หรอื ของทรีะลกึตา่งๆมากมาย 

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 นําคณะเขา้สูท่พีกั West Florence Hotel, Florence หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทสี ี เมอืงฟลอเรนซ ์- เมอืงปิซา่ - จตรุสัเปียซซา เดล ดูโอโม - หอพธิเีจมินํามนต ์- มหาวหิารแหง่เมอืงปิซา่ - หอเอนแหง่
เมอืงปิซา่ - เมอืงเวนสิ                                        (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปิซา่ (Pisa) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง 50 นาท)ี เมอืงแหง่ศลิปะทสํีาคัญของประเทศอติาล ี
เป็นเมอืงเล็กๆอยู่ในแควน้ตอสคานา ฝังแม่นําอาร์โน อยู่ทางตะวันตกของเมืองฟลอเรน้ซ ์และทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
เมอืงเซยีนา ดา้นตะวันตกของเมอืงตดิกับทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน แมว้า่จะเป็นเมอืงเล็กๆ แตก็่เป็นเมอืงทมีชีอืเสยีงและเป็นทรีูจั้ก
ของนักทอ่งเทยีว เพราะเป็นทตีงัของสถาปัตยกรรมอนัสวยงามทมีชีอืเสยีงไปทัวโลก  
นําทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัเปียซซา เดล ดโูอโม (Piazza Dei Miracoli) หรอื จัตรัุสกัมโป เดย ์มรีาโกล ี(Compo Dei Miracoli) 
ทปีระกอบดว้ยกลุม่อาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์ไดร้บัการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิ
หรอื ยเูนสโก เมอืปี ค.ศ. 1987 โดยเรมิจาก นําทา่น ถา่ยรปูเป็นทรีะลกึ กับ หอพธิเีจมินํามนต ์(Baptistry of  St. John) 
ทใีหญท่สีดุในประเทศอติาล ีนําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ มหาวหิารแหง่เมอืงปิซา่ (Duomo di Pisa) อันยงิใหญง่ดงาม
และ นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ หอเอนแหง่เมอืงปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) เป็นหอระฆังสงูใหญข่องศาสนา
ครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิทซีงึตังอยู่ทจัีตรัุสเปียซซา เดล ดูโอโม สรา้งดว้ยหนิอ่อนสขีาว ซงึมเีอกลักษณ์โดดเดน่ทคีวามเอน
เอยีงของหอระฆังซงึยอดของหอระฆังนันหา่งจากแนวตังฉากของพนืไปประมาณ 3.9 เมตรเลยทเีดยีว หอเอนเมอืงปิซา หรอืทมีี
ชอืเป็นภาษาอติาลวีา่ Torre Pendente di Pisa ทตีังอยูท่จัีตรัุสเปียซซา เดล ดโูอโม นั ไดเ้รมิกอ่สรา้งขนึในปี ค.ศ. 1173 แต่
เนืองจากพืนดนิใตบ้รเิวณพืนทขีองหอระฆังนันเป็นพืนดนิทนีิมจนทําใหยุ้บตัวลงไปในชว่งของการก่อสรา้งชันท ี3 ทําใหก้าร
กอ่สรา้งไดห้ยดุชะงักลงไป จนตอ่มาในปี ค.ศ. 1272 สถาปนกิจโีอแวนนี ด ีสโิมน ไดดํ้าเนนิการสรา้งตอ่โดยไดม้กีารสรา้งใหห้อ
ระฆังรันเอนกลับไปอกีดา้นหนงึเพอืทําใหเ้กดิความสมดลุ แตก่ารกอ่สรา้งในครังนีก็ตอ้งมเีหตใุหห้ยดุชะงักลงอกึครังเนืองจากเกดิ
สงคราม จนถงึปี ค.ศ. 1319 จงึไดม้กีารกอ่สรา้งตอ่อกีครังและไดส้รา้งแลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1372 รวมระยะเวลาทังหมดทใีชใ้นการ
กอ่สรา้งทังสนิ 177 ปี  โดยสรา้งเป็นหอระฆังของศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิ รูปทรงกระบอกมทัีงหมด 8 ชัน สงู 55.58 
เมตร มบีันไดประมาณ 293 ขัน โครงสรา้งโดยรวมทําจากหนิออ่นสขีาวสวยงาม  มคีวามโดดเดน่ดว้ยความเอยีงจากพนืประมาณ 
3.97 องศา โดยบรเิวณยอดของหอระฆังหา่งจากแนวตังฉากของพนืประมาณ 3.9 เมตร ไดร้บัการคดัเลอืกจากองคก์ร New 7 
Wonders ใหเ้ป็นหนงึในเจ็ดสงิมหศัจรรยข์องโลกยคุกลางอกีดว้ย ** ยงัไมร่วม คา่บตัรเขา้ชมภายในมหาวหิาร และ 
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ทาวเวอร ์(หอเอนแหง่เมอืงปิซา่) คา่บตัรเขา้ชม ทา่นละ ประมาณ 20 ยโูร (EUR) หรอื คํานวณ เป็นเงนิไทย ทา่นละ 
ประมาณ 700 บาท (THB) ขนึอยูก่บัประเภทของบตัร ** 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวนสิ (Venice Mestre) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง 50 นาท)ี ฝังแผน่ดนิใหญ ่เมอืงหลวงของ
แควน้เวเนโต ของประเทศอติาล ีเมอืงเวนสิถกูสรา้งขนึจากการเชอืมเกาะเล็กๆ จํานวนมากเขา้ดว้ยกันในบรเิวณทะเลสาบเวนเิทยี 
ซงึเป็นสว่นหนงึของทะเลอาเดรยีตกิ เป็นเมอืงทา่โบราณ และเป็นเมอืงทใีชค้ลองในการคมนาคมมากทสีดุของประเทศอติาล ี

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (อาหารพนืเมอืง) พเิศษ !! เมนู สปาเก็ตตหีมกึดาํ  
  นําคณะเขา้สูท่พีกั Poppi Hotel, Venice หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทหีา้ เมอืงเวนสิ - ทา่เรอืตรอนเคตโต ้- ลอ่งเรอืผา่นชมบา้นเรอืนของชาวเวนสิ - เกาะเวนสิ - ทา่เรอืซานมารโ์ค - สะพาน
ถอนหายใจ - วงัดอดจ ์- จตัรุสัซานมารโ์ค - โบสถซ์านมารโ์ค - เมอืงมลิาน - มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน - แกลเลอร ีวคิ
เตอร ์เอ็มมานูเอล - อนุสาวรยี ์ของกษตัรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลท ี2 - อนุสาวรยีล์โิอนารโ์ด ดารว์นิซ ี- โรงละครปิอซัซา่ 
เดลลา สกาลา - ประตชูยัแหง่เมอืงมลิาน - ปราสาทสฟอรเ์ซสโก ้                 (B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto Pier) เพอื ลอ่งเรอืผา่นชมบา้นเรอืนของชาวเวนสิ (Cruise to 
Venice) สู ่เกาะเวนสิ (Venice) หรอื เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมอืงทไีมเ่หมอืนใคร โดยการคมนาคม
ทังเมอืงใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน มสีมญานามวา่เป็น "เมอืงแหง่สายนํา หรอื ราชนิแีหง่ทะเลอาเดรยีตกิ" มเีกาะนอ้ย
ใหญก่วา่ 118 เกาะ และมสีะพานเชอืมถงึกันกวา่ 400 แหง่ เดนิทางถงึ ทา่เรอืซานมารโ์ค (San Marco Pier) ศนูยก์ลางของ
เกาะเวนสิ นําทา่น เดนิชมความสวยงามโดยรอบ ของเมอืงเวนสิ ผา่นชม สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ทมีี
เรอืงราวน่าสนใจในอดตี เมอืนักโทษทเีดนิออกจากหอ้งพพิากษาไปสูค่กุจะไดม้โีอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครัง
สดุทา้ยระหวา่งเดนิผา่นชอ่งหนา้ตา่งทสีะพานนี ซงึเชอืมตอ่กับ ผา่นชม วงัดอดจ ์(Doge’s Palace) อันเป็นสถานทพํีานักของ
เจา้ผูค้รองเมอืงเวนสิในอดตี ซงึนักโทษชอืดังทเีคยเดนิผ่านสะพานนีมาแลว้คอื คาสโนวา่นันเอง ** รอบของการลอ่งเรอือาจ
เปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถลอ่งเรอืได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิมส่ามารถ
คนืค่าใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนงึใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนอืงจากเป็นการชําระล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้
ทงัหมด ทงันทีางบรษิทัจะคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นสาํคญั ** 
นําทา่นเดนิทางสู ่ จตัรุสัซานมารโ์ค (St. Mark’s Square) ทนีโปเลยีนเคยกลา่วไวว้า่ “เป็นหอ้งนงัเลน่ทสีวยทสีดุในทวปี
ยุโรป” จัตุรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาณาเขตอันงดงาม รวมทัง นําท่าน ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ โบสถซ์านมารโ์ค (St. Mark’s 
Bacilica) ทมีโีดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศลิปะไบแซนไทน์ อสิระใหท้า่นไดม้เีวลาเดนิเทยีวชมเกาะอันสดุแสนโรแมนตกิตาม
อัธยาศัย เลอืกซอืสนิคา้ของทรีะลกึ เชน่ เครอืงแกว้มรูาโน่, หนา้กากเวนสิ หรอื เลอืกซอืสนิคา้แฟชันชันนํา หรอืนังจบิกาแฟใน
รา้น Café Florian ทเีปิดใหบ้รกิารมาตังแตปี่ ค.ศ. 1720 หรอื เลอืกซอืโปรแกรมเสรมิพเิศษ นังเรอืกอนโดลา่ เรอืพนืเมอืงของ
ชาวเวนสิ ลอ่งชมความสวยงามโดยรอบของเกาะเวนสิ ** ยงัไมร่วมคา่ลอ่งเรอืกอนโดลา่ ราคาขนึอยูก่บัชนดิของเรอื และ 
แตล่ะชว่งวนั ราคาอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร ์เพอืตรวจสอบรายละเอยีดอกีครงั ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมลิาน (Milan) หรอื มลิาโน (Milano) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง 40 นาท)ี ประเทศอติาล ีเป็น
เมอืงหลักของแควน้ลอมบารเ์ดยีและเป็นเมอืงสําคัญในภาคเหนือของประเทศอติาล ีตังอยูบ่รเิวณทรีาบลอมบารด์ ี(Lombardy) 
ชอืเมอืงมลิานมาจากภาษาเคลต ์คําวา่ "Mid-lan" ซงึหมายถงึ อยูก่ลางทรีาบ เมอืงมลิานมชีอืเสยีงในดา้นแฟชนัและศลิปะ ซงึมิ
ลานถกูจัดใหเ้ป็นเมอืงแฟชนัในลกัษณะเดยีวกบันวิยอรก์ ปารสี ลอนดอน และโรม 
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นําทา่น ถา่ยรปูเป็นทรีะลกึ กบั มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano) เป็นมหาวหิารทมีสีถาปัตยกรรมแบบโกธคิที
ยงิใหญ่ดว้ยความสงู 157 เมตร และกวา้งถงึ 92 เมตร ตังอยูท่จัีตรัุสกลางเมอืงมลิานเปรยีบเหมอืนเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงมลิาน 
เป็นมหาวหิารทใีหญท่สีดุเป็นอนัดบัสองในประเทศอติาลรีองจากมหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา ทตีงัอยูท่นีครรัฐวาตกินัเทา่นัน  

 ** ยงัไมร่วมคา่บตัรเขา้ชม มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน ทา่นละ ประมาณ 5 ยโูร (EUR) หรอื คํานวณ เป็นเงนิไทย ทา่น
ละ ประมาณ 175 บาท (THB) ** 
นําทา่นเดนิทางสู ่แกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) เป็นศนูยก์ารคา้ทสีวยงาม หรหูราและ
เก่าแก่ทสีุดของเมืองมลิาน ผ่านชม อนุสาวรยี ์ของกษตัรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลท ี2 (Vittorio Emanuele II 
Monument) ผูร้เิรมิการรวมชาตหิวัเมอืงตา่งๆในอติาล ีและอนุสาวรยีข์องศลิปินชอืดังในยคุเรเนซองสอ์กี 1 ทา่น คอื อนุสาวรยี ์
ลโิอนารโ์ด ดารว์นิซ ี(Leonado Davinci Monument) หันหนา้ไปทางโรงละครทอียูใ่นบรเิวณดา้นหนา้ของ ผา่นชม โรง
ละครปิอซัซา่ เดลลา สกาลา (Piazza della scala) หรอื โรงละครสกาลา่เกา่แกข่องเมอืง ผา่นชม ประตชูยัแหง่เมอืงมิ
ลาน (Porta Sempione) ตงัตระหงา่นอยูก่ลางสวนสาธารณะขนาดใหญใ่นเมอืงมลิานแหง่น ีกอ่ตงัขนึเมอืปี ค.ศ. 1888 มเีนือที
โดยรวมทังหมด 240 ไร่ และตังอยูใ่นบรเิวณศนูยก์ลางทางประวัตศิาสตรข์องเมอืงภายในเขตการปกครองท ี1 อยูต่ดิกับสวนของ 
ผ่านชม ปราสาทสฟอรเ์ซสโก ้(Castello Sforzesco) เป็นปราสาทเก่าแก่หลายรอ้ยปีอันเป็นแหล่งรวมแกลลอรีและ
พพิธิภัณฑท์มีชีอืเสยีงของเมอืงมลิาน อดตีเคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกลูวสิคอนต ิ(Visconti) ตอ่มาเป็นทพํีานักของผูนํ้า
เผด็จการในชว่งศตวรรษท ี15 คอืตระกลูสฟอรซ์า (Sforza)  

** อสิระอาหารกลางวนั และ คาํ เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทยีว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา ** 
 นําคณะเขา้สูท่พีกั Hotel SHG Grand Milano Malpensa, Milan หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทหีก เมอืงมลิาน - ทา่อากาศยานนานาชาตมิลิาโน มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี- ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปร์

ชางง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์                             (B/-/-) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตมิลิาโน มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ีเพอืใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษี 
(Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซอืสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร        

12.40 น. นําทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิ Singapore 
Airlines เทยีวบนิท ีSQ355 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 12 ชวัโมง 10 นาท ีบรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 
 

วนัทเีจ็ด  ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ 
ประเทศไทย                                  (-/-/-) 

07.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์** เพอืเปลยีนเครอืง ** 
09.45 น. นําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Singapore Airlines 

เทยีวบนิท ีSQ972 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ชวัโมง 25 นาท ีบรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 

11.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทยีวบนิ 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดยีว
เพมิ 

ราคา 
ไมร่วม 

ตวั 

16 - 22 กมุภาพนัธ ์2563 
16FEB SQ981 BKK-SIN 21.10-00.40+1 
17FEB SQ366 SIN-FCO 01.55-08.10 
21FEB SQ355 MXP-SIN 12.40-07.35+1 
22FEB SQ972 SIN-BKK 09.45-11.10 

39,999 39,999 39,999 8,999 26,999 

22 - 28 มนีาคม 2563  

22MAR SQ981 BKK-SIN 21.10-00.40+1 
23MAR SQ366 SIN-FCO 01.55-08.10 
27MAR SQ355 MXP-SIN 12.40-07.35+1 
28MAR SQ972 SIN -BKK 09.45-11.10 

42,999 42,999 42,999 8,999 29,999 

12 - 18 เมษายน 2563 
(13 14 15 เม.ย. วนัสงกรานต)์ 

12APR SQ981 BKK-SIN 21.10-00.25+1 
13APR SQ366 SIN-FCO 01.30-08.05 
17APR SQ355 MXP-SIN 13.00-07.00+1 
18APR SQ972 SIN-BKK 09.35-11.05 

49,999 49,999 49,999 8,999 36,999 

26 เม.ย. - 02 พ.ค. 2563 
 (01 พ.ค. วนัแรงงาน) 

26APR SQ981 BKK-SIN 21.10-00.25+1 
27APR SQ366 SIN-FCO 01.30-08.05 
01MAY SQ355 MXP-SIN 13.00-07.00+1 
02MAY SQ972 SIN-BKK 09.35-11.05 

44,999 44,999 44,999 8,999 31,999 

31 พ.ค. - 06 ม.ิย. 2563 
(03 ม.ิย. วนัเฉลมิฯราชนิ)ี 

31MAY SQ981 BKK-SIN 21.10-00.25+1 
01JUN SQ366 SIN-FCO 01.30-08.05 
05JUN SQ355 MXP-SIN 13.00-07.00+1 
06JUN SQ972 SIN -BKK 09.35-11.05 

44,999 44,999 44,999 8,999 31,999 

 
** อตัราน ีไมร่วม คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ (หากม)ี ** 

 
** อตัราน ีไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยนืวซีา่ทอ่งเทยีว ประเทศอติาล ีทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท 

สาํหรบัการยนืวซีา่แบบหมูค่ณะ จําเป็นตอ้งนําสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทตู เพอื ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วนัทาํการ (บาง
กรณีอาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ทงันขีนึอยูก่บัจํานวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนุญาตใช้
หนงัสอืเดนิทางเพอืเดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม (ดงึเลม่ออกมาใชร้ะหวา่งกระบวนการพจิารณา) หากจําเป็น สถานทตูอาจจะปฏเิสธ

ผลการสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนืทา่นภายใน 3-5 วนัทาํการ เป็นอยา่งนอ้ย ในลาํดบัตอ่ไป จากนนัระยะเวลาคงเหลอืกอ่น
วนัเดนิทางไมเ่พยีงพอสาํหรบัยนืวซีา่ครงัใหม ่การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงอืนไข ทกุกรณี และ หากทา่นใหท้างบรษิทั

ดาํเนนิการขอวซีา่ให ้รวมไปถงึ กรณีททีา่นขอเอกสารจากทางบรษิทัไปเพอืดาํเนนิการขอวซีา่ดว้ยตนเอง และทา่นไดร้บัวซีา่เรยีบรอ้ย 
ทา่นจะไมส่ามารถยกเลกิทวัรไ์ดท้กุกรณี ไมว่า่ระยะเวลาคงเหลอื จะมากกวา่ 45 หรอื 55 วนั ก็ตาม ** 

 
** อตัราคา่บรกิาร สาํหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 16,000 บาท ** 

 
** หากทา่นทตีอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตวั เครอืงบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครงักอ่นทาํการออก

บตัรโดยสารเนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 

** อตัราคา่บรกิารน ีจาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จํานวน 10 ทา่น ขนึไป ในแตล่ะคณะ กรณีทมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนทกีาํหนด ทางบรษิทั
ฯ ขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการ) ** 
 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมกาํหนด ไมว่า่เหตผุลใดเหตผุลหนงึ และ ไมว่า่มอืใดมอื
หนงึ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรณุาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพมิเตมิขณะมอือาหาร เนอืงจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมี

ขอ้จํากดัเรอืงของวตัถดุบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมกีงึสาํเร็จรปู เทา่นนั กรณีที
ทา่นมคีวามประสงคท์จีะสงัเมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิในสว่นนดีว้ยตนเอง **  

 
** รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศนูยก์ารคา้ ในทวปียโุรปสว่นใหญ ่จะปิดทาํการในวนัอาทติย ์หากมโีปรแกรมทสีถานทดีงักลา่วตรงกบัวนัอาทติย ์

ทางบรษิทัอาจจําเป็นตอ้งปรบัเปลยีนโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และหากไมส่ามารถปรบัเปลยีนได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธไิมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสงิใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี เนอืงจากเงอืนไขของบตัรโดยสาร และ ชว่งวนัเดนิทาง

ทจีะตอ้งเป็นไปตามกาํหนดการเทา่นนั ** 
 

** การเดนิทางทอ่งเทยีวในทวปียโุรปสว่นใหญ ่จําเป็นจะตอ้งเดนิเทา้เพอืเขา้ถงึสถานทบีางจดุ และ อาจเป็นระยะทางทคีอ่นขา้งไกลจาก
จดุทรีถสามารถจอดได ้ขอใหท้กุทา่นเตรยีมรา่งกาย และ อปุกรณ์ เชน่ รองเทา้ทสีามารถเดนิไดส้ะดวกสว่นบคุคล ใหพ้รอ้มสาํหรบัการ

เดนิทาง เพอืประโยชนส์งูสดุของผูเ้ดนิทางเอง รวมถงึผูเ้ดนิทางสงูอาย ุและ ผูโ้ดยสารทใีชร้ถเข็น ทา่นจาํเป็นจะตอ้งมผีูร้ว่มเดนิทางดว้ย 
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เพอืคอยดแูลเป็นพเิศษเอง และสถานทบีางจดุ ทา่นอาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิมส่ามารถคนื
คา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสงิใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี ** 

 
** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ทงัหมดกอ่นทาํการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่บตัรโดยสารโดยเครอืงบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ ชนัประหยัด (Economy Class) ไมส่ามารถเลอืน เปลยีนวันเดนิทาง หรอื อพัเกรดได ้
 คา่ภาษีนํามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ โดยสายการบนิ Singapore Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้ง
เครอืงบนิได ้ทา่นละ 2 ชนิ โดยมนํีาหนักรวมกนัไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชนิ ควรหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชนิ 7 ก.ก. 1 ชนิ รวม 30 ก.ก.)  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทรีะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 
 คา่โรงแรมทพัีกระดบัมาตราฐานตามทรีายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทโีรงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple วา่ง) กรณีมงีาน
เทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอนืๆ ททํีาใหโ้รงแรมตามรายการทรีะบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิในการปรับเปลยีนโรงแรมทพัีกไปเป็น
เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
 ค่าเขา้ชมสถานทตี่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชแีจงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นทรีะลกึ หรือ ผ่านชม ทังนีขนึอยู่กับความ
เหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จรงิอกีครัง  
 คา่อาหารตามทรีายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซอืประกันเพมิเพอืคุม้ครองสขุภาพกรณุา
ตดิตอ่เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ 
 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 
รวมถงึคา่อาหาร เครอืงดมืทสีังเพมินอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวร์
กอ่นการใชบ้รกิารทกุครัง) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 15 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 21 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 3 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางทงัหมด ตามธรรมเนยีม 39 ยโูร (EUR) หรอื คาํนวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,365 บาท (THB) รวมไปถงึเด็ก
อายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทงันทีา่นสามารถใหม้ากกวา่นไีดต้ามความเหมาะสมและความ
พงึพอใจของทา่น 
 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยนืวซีา่ทอ่งเทยีว ประเทศอติาล ีทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท ขนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนเงนิตรา และ 
ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารสว่นนขีอความกรณุาลกูคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัทยีนืเอกสาร 
สแกนนวิ กบัเจา้หนา้ทขีองบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ทไีปดแูล และ อํานวยความสะดวกในวนันนั) 
 
เงอืนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทยีว กรณุาทาํการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั 

หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านทําจองวันท ี1 กรุณาระเงนิมัดจํา ส่วนนีภายในวันท ี3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน โดยระบบจะยกเลกิ
อตัโนมัตทัินท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาทกํีาหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งเช็คทวีา่ง
และทําจองเขา้มาใหมอ่กีครัง กรณีทคีณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการใหส้ทิธลิกูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ 
ตามวัน และ เวลา ททํีารายการจองเขา้มาตามลําดบั เนอืงจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีนัีงราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักทอ่งเทยีว กรุณาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทังหมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ตไ์มชํ่าระ
เงนิ หรอื ชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม รวมทงั 
กรณีทอียูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ททํีาใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาทกํีาหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่น
วันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 9.00 
น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุ
ทําการของทางบรษัิท 
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เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
กรณีนักทอ่งเทยีว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลอืน หรอื เปลยีนแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชอืในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึ เพอืลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร
เทา่นัน ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆทังสนิ 
1. กรณีนักทอ่งเทยีว ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทาง

มาทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึ เพอืลงนามดําเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) 
พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทังหมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของ
ผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน ี

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขนึไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั
หนงึ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทมีคีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่กําหนด 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพมิ ทเีกดิขนึจรงิทงัหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 
** ทังน ีทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้า่ยทไีดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทชํีาระแลว้เนืองจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กทอ่งเทยีว เชน่ การ
สํารองทนัีงตวัเครอืงบนิ การจองทพัีก เป็นตน้ ** 

2. การเดนิทางทตีอ้งการันตมีัดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผา่น
ตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

3. สําหรับอัตราคา่บรกิารนี จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขนึไป ในแตล่ะคณะ กรณีทมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทกํีาหนด ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ เลอืน หรอื เปลยีนแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง
บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีมม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน 
กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทมีวีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกทอ่งเทยีวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีจีะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

4. ในกรณีทลีกูคา้ดําเนนิการยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรท์ลีกูคา้ชําระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ ยกเวน้ในกรณีทวีี
ซา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนีทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิทังหมด โดยคํานงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคัญ 
กรณีออกบัตรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่สามารถคนืค่าบัตรโดยสารบา้งสว่น สว่นใดสว่นหนงึได ้และ หากสามารถคนืได ้
(Refunds) จําเป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอยา่งนอ้ย 

5. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. - 
18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทํา
การของทางบรษัิท 
 

ขอ้มลูสําคญัเกยีวกบั โรงแรมทพีกั ททีา่นควรทราบ 
1. เนืองจากการวางแผนผังหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชันกัน และบาง
โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซงึถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรือ อาจมีความ
จําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดยีว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีก
เก็บคา่บรกิารเพมิตามจรงิทเีกดิขนึจากนักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรับอากาศ เนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูตํิา  
3. กรณีทมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากกว่ากําหนด หรอืหอ้งพักเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการ

ปรับเปลยีนหรอืยา้ยทพัีกเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  
4. โรงแรมในยโุรปทมีลีักษณะเป็นอาคารแบบดังเดมิ (Traditional Building) หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่ง

อาบนํา ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
 

ขอ้มลูสําคญัเกยีวกบั การยนืคาํรอ้งขอวซีา่ ททีา่นควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทกุทา่น จําเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์นืรบัคาํรอ้งขอวซีา่ เพอืสแกนลายนวิมอืทกุทา่น  
2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเป็นอย่างนอ้ย (ไม่รวมเสาร-์อาทติย ์ในบางกรณี) ทังนีขนึอยู่กับ

จํานวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นสําคญั  
3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการยนืวซีา่แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดรั้บกําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทตูหรอื

ศนูยรั์บคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัน หากทา่นไมส่ะดวกมาดําเนนิการยนืวซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพอืกจิธรุะสว่นตัว
ของทา่นในชว่งใดบา้ง ซงึอาจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซงึอาจทําใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เลม่หนังสอืเดนิทางอยูใ่น
ระหวา่งการพจิารณาทสีถานทตู) ทา่นจําเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตังแตข่ันตอนการจอง หรอื กอ่นชําระเงนิมัดจํา พรอ้มแจง้วัน และ เวลาที



- 14 - 

  
 
 
 

ทา่นสะดวกจะยนืวซีา่มากอ่น แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครัง หากมคีวิยนืวา่งชว่งททีา่นสะดวก แผนกวซีา่จะดําเนนิการใหด้ทีสีดุทจีะชว่ย
อํานวยความสะดวกใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แตทั่งน ีการนัดหมายแบบกรณีพเิศษตา่งๆ จําเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ ทา่นสามารถเลอืกซอื 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทเีร็วขนึ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขนึ  
3.2 การยนืแบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนยีงัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิทงัหมด ** 
ประเทศททีา่นสามารถเลอืกซอืบรกิารพเิศษนไีด ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝรงัเศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เทา่นัน  
** สําหรบัการใหบ้รกิาร และ ค่าบรกิารของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษอกีครงั อาจมกีาร
เปลยีนแปลง ** 

4. กรณีททีา่นไมส่ามารถยนืวซีา่พรอ้มคณะได ้จําเป็นตอ้งยนืกอ่น หรอื หลงัคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่งททีางบรษัิทจะเรมิดําเนนิการ
จัดเตรยีมเอกสารเพอืขอยนืวซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน กอ่นเดนิทางเป็นอยา่งนอ้ย หรอื อาจเร็วกวา่นัน) และหากเกดิคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ
ก็ตาม ทา่นจําเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึตามจรงิทังหมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ (ตัว) จะตอ้งออกกอ่นกําหนด แตว่ซีา่ยังไม่
ดําเนนิการ หรอื วซีา่ยังไมไ่ดรั้บการอนุมัต ิ(อยูใ่นระหวา่งการพจิารณา) เนืองจากทา่นดําเนนิการยนืวซีา่หลังคณะ และหรอื กรณีททีา่นตอ้งการ
ยนืกอ่นคณะ แตค่ณะททีา่นเดนิทาง ยังไมปิ่ด อยูร่ะหวา่งการขาย ยังไมค่อนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทตูตอ้งการขอหลักฐานการพํานักใน
ประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดนิทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเทยีวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนนี ท่าน
จําเป็นตอ้งดําเนนิการดว้ยตนเอง และหากทา้ยทสีดุคณะไมส่ามารถเดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมส่ามารถชดเชย
คา่เสยีหายใหก้บัทา่นไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึทกุกรณี  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทัิวไปคอื 15-20 วันทําการ (ไมร่วมวันเสาร ์- อาทติย ์ทังนี ขนึอยูก่ับจํานวนผูส้มัครในชว่งนันๆ ซงึหากอยู่
ในชว่งฤดกูาลทอ่งเทยีว ทมีผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 

6. หลงัจากทผีูส้มัครไดทํ้าการยนืขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตใหผู้ส้มัครทําการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทตูออกมาใชร้ะหวา่ง
ขันตอนการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆทังสนิ ดังนันหากทา่นมคีวามจําเป็นในการใชเ้ลม่ฯเพอืเดนิทาง กรณุาแจง้เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ เพอื
วางแผนลว่งหนา้ กรณีทตีอ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ทําใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืดว่น ระหวา่งขันตอนการพจิารณาวซีา่ 
อาจทําใหส้ถานทูตปฏเิสธวซีา่ และ ท่านจําเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ นันหมายถงึจะตอ้งชําระคา่ธรรมเนียม และ คา่บรกิารใหม่ทังหมด โดย
คํานงึถงึระยะเวลาทเีหลอืกอ่นเดนิทางสําหรับการพจิารณาเป็นสําคญักอ่นดําเนนิการ 

7. กรณีทา่น มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกวา่ 1 ครัง หรอื หลายครัง (Multiple) ทยีังไมห่มดอาย ุไมชํ่ารดุ และ ยังมวีันคงเหลอืในกลุม่ประเทศ
เชงเกน้เพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวัตถุประสงคท์วีซีา่เชงเกน้ฉบับนันๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเทยีวกับคณะน ี
สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นันถูกใชม้าแลว้ตามเงอืนไขของกลุม่เชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพํานักประเทศนันๆมากทสีดุ มากอ่น
แลว้อยา่งนอ้ยหนงึครัง หากไมเ่ป็นไปตามเงอืนไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมรั่บผดิชอบเกยีวกับความเสยีหาย 
และ คา่ใชจ้า่ยทจีะเกดิขนึในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีททีา่นมวีซีา่ประเทศปลายทางทสีามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง และยังไมห่มดอาย ุจําเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิทอ่งเทยีวเทา่นัน โดยจะตอ้ง
อยูใ่นหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบันทมีอีายคุงเหลอือยา่งนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิทอีนุมัตโิดยระบวุันทสีามารถพํานักใน
ประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่ากําหนดทอีนุมัตใินหนา้วซี่า ทังนี ขนึอยู่กับประเทศปลายทางอกีครัง กรุณาส่งหนา้วซี่าและหนา้ทมีกีาร
ประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทตีรวจสอบเพอืความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงอืนไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธใินการไมรั่บผดิชอบเกยีวกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ้า่ยทจีะเกดิขนึในทกุกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไมอ่นุญาตใหเ้ช็คอนิได ้
เนอืงจากอายหุนังสอืเดนิทางคงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ 
สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศใน
กลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซงึขอใหท้า่นใหค้วามร่วมมอืในสว่นนีเพอืใหก้ารยนืคํารอ้งใน
ครังตอ่ๆไปสะดวกมากขนึ ทังนขีนึอยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทสีถานทตูเป็นสําคญั 

11. การทวีซีา่จะออกใหทั้นวันเดนิทางหรอืไม่ หรอื ออกก่อนเดนิทางเพยีงไม่กวีัน เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆไดทั้งสนิ 
เพราะเนอืงจากมเีอกสทิธทิางการทตูคุม้ครองอยู ่

12. เกยีวกบัเอกสารทางราชการทจีําเป็นตอ้งแปล เช่น หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศทอีอกจากสํานกังานเขต หรอื 
อําเภอ ทอีาศยัอยู ่, ใบปกครองบตุรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง , ใบสําคญัการหยา่ กรณีศนูยร์บัยนืคํารอ้งขอวซีา่ หรอื สถานทตู
ตอ้งการ เอกสารทแีปลเรยีบรอ้ย จําเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุลเทา่นนั ซงึจะมคีา่ใชจ้่ายเพมิ 
ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีน ีจําเป็นทสีดุ สําหรบัเด็กทอีายตุํากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา 
(เช่น เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย) คา่ใชจ้่ายในสว่นน ีลูกคา้จําเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธไิมส่ามารถชําระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนใีหท้า่นได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่ําเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทั
ยนิดอีํานวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลกูคา้ทจีองเฉพาะทัวรไ์มร่วมบัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ (จอยดแ์ลนดทั์วร ์ซอืตัวเครอืงบนิแยกเอง) ทา่นจําเป็นจะตอ้งเตรยีมหลักฐานการ
จอง ตัวเครอืงบนิ โรงแรมทนีอกเหนือจากคณะ ททีา่นพํานักกอ่น หรอื ตอ่จากคณะ ประกันการเดนิทางใหค้รอบคลมุวันททีา่นเดนิทาง ไป และ 
กลับ เพอืใชใ้นการประกอบการยนืขอวซีา่ใหค้รบตามเงอืนไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่
สามารถยนืขอวซีา่ในควินัดหมายของคณะได ้โดยทา่นจําเป็นจะตอ้งยอมรับเงอืนไข และ หากมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิเนืองจากไมใ่ชก่ารนัดหมายยนื
ขอวซีา่แบบหมูค่ณะ ทา่นจําเป็นเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิสว่นนี หรอื สว่นใดสว่นหนงึดว้ยตนเองทังหมดไมว่า่กรณีไดก็้ตาม รวมไปถงึ
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กรณีทใีนวันนัดหมายเพอืยนืขอวซีา่ ทา่นไมส่ามารถยนืขอได ้ไมว่า่กรณ๊ใดก็ตาม ทําใหท้า่นตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไป
ตามเงอืนไขการยกเลกิทังหมด  

14. กรณีทที่านมแีผนการเดนิทางทจีะเดนิทางไปยังกลุม่ประเทศเชงเกน้ต่อจากคณะนี และ ท่านมคีวามประสงคข์อวซีา่เชงเกน้ใหค้รอบคลมุวัน
เดนิทางในทรปิสดุทา้ย ทา่นจําเป็นตอ้งแจง้กบัเจา้หนา้ทใีหท้ราบตังแตข่ันตอนการจองทัวร ์รวมไปถงึแผนกวซีา่ทชีว่ยอํานวยความสะดวกใหก้ับ
ท่านอกีครัง กอ่นตังแตข่ันตอนการเก็บเอกสาร หมายถงึเอกสารการจองโรงแรม และ ตัวเครอืงบนิ จําเป็นจะตอ้งเรยีบรอ้ยโดยสมบูรณ์ตังแต่
ขันตอนการขอเก็บเอกสาร เพอืเตรยีมกรอกแบบฟอรม์ใหถู้กตอ้ง ครอบคลมุ และ บางกรณี บางประเทศ ทา่นจะไมส่ามารถยนืขอวซีา่ในควินัด
หมายของคณะได ้โดยทา่นจําเป็นจะตอ้งยอมรับเงอืนไข (ขอ้ 3) และ หากมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิเนืองจากไมใ่ชก่ารนัดหมายยนืขอวซีา่แบบหมู่
คณะ ทา่นจําเป็นเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิสว่นนี หรอื สว่นใดสว่นหนงึดว้ยตนเองทังหมดไมว่า่กรณีไดก็้ตาม รวมไปถงึกรณีทใีนวันนัด
หมายเพอืยนืขอวซีา่ ทา่นไมส่ามารถยนืขอได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทําใหท้า่นตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงอืนไข
การยกเลกิทังหมด  

 
ขอ้มลูสําคญัเกยีวกบั สายการบนิ ททีา่นควรทราบ 
1. เกยีวกับทนัีงบนเครอืงบนิ เนืองจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนัีงบนเครอืงบนิทุก

กรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทสีดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทมีาดว้ยกนั ไดนั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทสีดุเทา่ทจีะสามารถทําได ้
2. กรณีททีา่นเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบมุาใหช้ัดเจนในขันตอนการจอง กรณีทแีจง้ลว่งหนา้กอ่นเดนิทางกะทันหัน อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพมิเพอืชําระกบัเมนูใหมท่ตีอ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้
3. บางสายการบนิอาจมเีงอืนไขเกยีวกับการใหบ้รกิารอาหารบนเครอืงแตกตา่งกัน ขอใหท้า่นทําความเขา้ใจถงึวัฒนธรรมประจําชาตขิองแตล่ะสาย

การบนิทกํีาลงัใหบ้รกิารทา่นอยู ่
 
เงอืนไข และ ขอ้ควรทราบอนืๆ ทวัไป ททีา่นควรทราบ 
1. ทัวรน์สํีาหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรน์ีขอสงวนสทิธสํิาหรับผูเ้ดนิทางทถีอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํีาตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน กรณีททีา่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวีัตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว โดยไม่
มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชอืมโยงเกยีวกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอนืๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิ 
ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทังฝังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ตา่งประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่
รับผดิชอบความผดิพลาดทจีะเกดิขนึในสว่นน ีไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ 

3. ทัวรน์ีเป็นทัวรแ์บบเหมาจ่ายลว่งหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทังหมด หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอื
ทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้ก่
ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง เลขทวีซีา่ 
และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นทเีหลอืทังหมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพอืใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ 
วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังน ีทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทเีพมิขนึของนักทอ่งเทยีวทไีมไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 
ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีคํานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรับราคา
คา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัวเครอืงบนิ คา่ภาษีนํามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัย
สายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ฯลฯ ททํีาใหต้น้ทนุสงูขนึ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของ
บรษัิทกํากบัเทา่นัน 

9. นักทอ่งเทยีวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไมใ่ชเ่หตทุเีกยีวขอ้งกบัทางบรษัิท 
อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่่าน เกดิอบุัตภัิยทไีมส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นที
บรษัิทยังไมไ่ดชํ้าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิตัเิทา่นัน 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกันทกุชนิไมเ่กนิ 1,000 
มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื
ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน ถา้สงิของดงักลา่วมขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิ
เทา่นัน 

11. สงิของทมีลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้ง
เครอืงบนิเทา่นัน 
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12. คณะทัวรน์ี เป็นการชําระคา่ใชจ้่ายทังหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททไีดรั้บการรับรองอยา่งถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซงึบางสว่นของ
โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทยีวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนันๆ กรณีททีา่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนงึ ไมว่า่กรณี
ใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิขนึตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย
ทเีกดิขนึจรงิทังหมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทเีกดิเหตกุารณ์นขีนึ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลกูคา้ทจีองเฉพาะทัวรไ์มร่วมบัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ (จอยดแ์ลนดทั์วร ์ซอืตัวเครอืงบนิแยกเอง) ในวันเรมิทัวร ์(วันทหีนงึ) ทา่นจําเป็น
จะตอ้งมารอคณะเทา่นัน ทางบรษัิทไมส่ามารถใหค้ณะ รอทา่นได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม กรณีทไีฟลท์ของทา่นถงึชา้กวา่คณะ และ ยนืยันเดนิทาง 
ทา่นจําเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมอืง หรอื สถานททีอ่งเทยีวทคีณะอยูใ่นเวลานันๆ กรณีนี จะมคีา่ใชจ้่ายเพมิ ทา่นจําเป็นจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้า่ยทใีชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทังหมดเทา่นัน ไมว่า่กรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมส่ามารถชดเชย หรอื ทดแทน หาก
ทา่นไมไ่ดท้อ่งเทยีวเมอืง หรอื สถานททีอ่งเทยีวใดๆ สถานทหีนงึ ทกุกรณี เนอืงจากเป็นการชําระแบบเหมาจา่ยกบัตวัแทนแลว้ทังหมด 

14. รปูภาพในรายการทัวร ์ใชเ้พอืประกอบการโฆษณาเทา่นัน  
15. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ไมอ่นุญาตใหบ้คุคลทมีคีดคีวาม คําสงัศาล เดนิทางออกนอกประเทศ ทกุกรณี รวมไปถงึกรณีทเีคยรับรอง หรอื คําประกัน 

หากทา่นไมแ่น่ใจสถานะของตนเองใหต้รวจสอบสถานะของตนเองทกีระทรวงการตา่งประเทศ หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางออกนอกเมอืง ณ 
วันเดนิทางจรงิ ทางบรษัิทจะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึไดท้กุกรณี 

16. สําหรับผูเ้ดนิทางทตีังครรภ ์จําเป็นตอ้งปรกึษาแพทย ์เพอืตรวจสอบอายคุรรภท์แีน่นอน กับ วันทเีดนิทางจรงิ และหากเดนิทางได ้ทา่นจําเป็น
จะตอ้งเตรยีมหนังสอืรับรองจากแพทยย์นืยันใหเ้ดนิทางได ้และแจง้รายละเอยีดของอายคุรรภท์ชีดัเจน ตามกฎของสายการบนิ สว่นใหญ ่หาก
อายคุรรภเ์กนิ 28 สปัดาห ์จะไมส่ามารถเดนิทางโดยเครอืงบนิไดท้กุกรณี หากทา่นตังครรภแ์ละไมแ่จง้ใหส้ายการบนิทราบและสายการบนิตรวจ
พบ สายการบนิมสีทิธปิฏเิสธไมใ่หท้า่นเดนิทาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



- 17 - 

  
 
 
 

การเตรยีมเอกสารเพอืยนืขอวซีา่ทอ่งเทยีวเชงเกน้ ประเทศอติาล ี
1.  หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมหีนา้ว่างไม่ตํากว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่นนั) 
2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รปู ฉากหลงัตอ้งเป็นพนืสขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซํ่ากับ

วซีา่ประเทศอนืๆทเีคยไดรั้บ เทา่นัน หา้มใสค่อนแทคเลนส ์ทงัชนดิมสี ีและ ชนดิใส 
3. หลกัฐานการทาํงาน / การเรยีน 
3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทกุหนา้ (มอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน
พาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบตํุาแหน่ง วันเรมิงาน เงนิเดอืน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบชุอืประเทศ ไม่
จําเป็นตอ้งระบชุอืประเทศปลายทาง ในหวัจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทมีหีัว
จดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทอียู ่และเบอรต์ดิตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีทเีป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการทํางานจากหน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี สําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธรุกจิไมจ่ดทะเบยีน : จดหมายชแีจงตนเองเกยีวกับหนา้ทกีารงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะนําตนเอง 

พรอ้มรปูภาพเป็นหลกัฐานประกอบได ้แตทั่งน ีอยูท่ดีลุยพนิจิของเจา้หนา้ทรัีบยนืเทา่นัน  
3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาองักฤษ  

** หลกัฐานการทาํงาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทนีดัยนืวซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง
สะกด ชอื-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่นนั กรณีไมถ่กูตอ้งเจา้หนา้ทอีาจปฏเิสธการรบัยนืได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่นนั กรณุาจัดเตรยีมดงัน ี
 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่นนั อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดาํเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทนีดัยนืวซีา่ ** 
** ผูท้ปีระกอบอาชพี มหีนา้ทกีารงาน จําเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถ

ใชย้นืแทนบญัชสีว่นตวัได ้ซงึหากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทอีาจปฏเิสธการรบัยนืได ้** 
5. สําเนาทะเบยีนบา้น 
6. สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 
7. สําเนาใบเปลยีนชอื - เปลยีนนามสกลุ (ถา้ม)ี 
8. สําเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุาํกวา่ 18 ปีบรบิรูณ์) 

** เอกสารเพมิเตมิกรณีเป็นเด็กอายตุาํกวา่ 18 ปีบรบิรูณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  
หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนงึ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทอีอกโดยสํานักงานเขตหรอื
อําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทังภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย 
(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ทอีอกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 
มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ทอีอกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 
มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนงึ 
- สําเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 
- สําเนาทะเบยีนมรณะบตัร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จําเป็นตอ้งเกยีวขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่นนั บดิา , มารดา , บตุร , พ ี, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 
สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จําเป็นตอ้งแนบสาํเนามาดว้ย และจําเป็นตอ้งยนืเอกสารสาํคญัดงัน ี** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่นนั โดยระบชุอืเจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยัน
รับรองใหก้ับผูถ้กูรับรอง จําเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทนีดัยนืวซีา่ ** โดยสะกด ชอื-นามสกลุ ผูถ้กูรบัรอง ใหถ้กูตอ้ง
ตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3  
** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่นนั อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดาํเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทนีดัยนืวซีา่ ** 
** จาํเป็นตอ้งใชท้งัผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงอืนไข เจา้หนา้ทอีาจปฏเิสธการรบัยนืได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่นนั เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 
- เอกสารเพอือา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิสําเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิตัร 
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แผนทกีารเดนิทาง เพอืการยนืคาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเทยีวเชงเกน้ ประเทศอติาล ี
สถานท ี: ศนูยร์บัยนืคาํรอ้งขอวซีา่ประเทศอติาล ี
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบอืงตน้ เพอืขอยนืวซีา่ทอ่งเทยีวเชงเกน้ ประเทศอติาล ี
1. ชอื - นามสกลุ ปจัจบุนั ............................................................................................................ 
2. ชอื - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลยีน) ................................................................................... 
3. วนั - เดอืน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 
4. เพศ        ชาย          หญงิ 
5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกนัอยู ่
6. หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................................................................ 
7. หมายเลขพาสปอรต์ ................................................................................................................. 

วนัทอีอก ................ วนัหมดอาย ุ............... สถานทอีอก ............................................................. 
8. ทอียูป่จัจบุนั(ทพีกัอาศยัอยูจ่รงิ) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์....................... 
9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... อเีมลล ์........................................................................ 
10. อาชพีปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชพี, ตําแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดว้ย ..................................................................................................................................... 
11. ชอืสถานททีาํงาน/สถานศกึษา และทอียู ่................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์...................... 
เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................... อเีมลล ์......................................................................... 

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทเีคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทผีา่นมา 
ไมเ่คย 

   เคยไดรั้บ     
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้งัแตว่นัท ี.................. ถงึวนัท ี...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้งัแตว่นัท ี.................. ถงึวนัท ี...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้งัแตว่นัท ี.................. ถงึวนัท ี...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่
ไมเ่คย    เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักของผูส้มคัร 
   ตวัผูส้มคัรเอง 
   มผีูอ้นืออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ..................................................... ความสัมพันธ ์.......................... 
15. ชอืบคุคลทเีดนิทางรว่มกบัทา่น ..................................................... ความสัมพันธ ์.......................... 

 
** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบใุหล้ะเอยีดและชดัเจนทสีดุเพอื ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่นนั ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ

อํานวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นนั ** 
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