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วันแรก
21.30 น.

หมายเหตุ

วันทีส่ อง
00.35 น.
07.10 น.

13.00 น.
14.00 น.

19.00 น.

กรุงเทพฯ

อาทิตย

กรุงเทพฯ - มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียรา – ปอรโตฟโน
ซานตา มารเกริตา

จันทร

พรอมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร D 16-19
สายการบินไทย เจาหนาที่ในนาม EUROPEAN HOLIDAY คอยอํานวยความสะดวกใน
เรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
ทางบริษัทไดเตรียมการเดินทางของคณะทัวรกอน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เชา
รถโคช, จองที่พัก, รานอาหาร สถานที่เขาชมตาง ๆ ไวลวงหนาใหกับกรุปทัวร กรณีที่
เกิดเหตุการณ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลาชาของสายการบิน, การพลาด
เที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไมทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธ
การเขาเมือง ทําใหการเดินทางลาชา หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไมสามารถเดินทางไปยัง
จุดหมายตามโปรแกรมได หัวหนาทัวร มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม
สามารถคืนเงินคาใชจายตาง ๆ ที่ชําระแลว เพราะทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจาย
ตาง ๆ ลวงหนาแลว และหากมีคาใชจายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร
หัวหนาทัวรจะแจงใหทานทราบ เพราะเปนสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได

ออกเดินทางสู มิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ TG940
ถึง สนามบินมาเพลซา เมืองมิลาน หลังผานการตรวจคนเขาเมือง และศุลกากรแลว
รถโคชปรับอากาศนําคณะออกเดินทางสู เมืองเจนัว (Genoa) ซึ่งเปนหนึ่งในเมืองที่
ใหญที่สุดของประเทศอิตาลี เปนบานเกิดของคริสโตเฟอร โคลัมบัส นักเดินเรือผู
บุกเบิกและเปนชาวยุโรปคนแรกที่คนพบทวีปอเมริกา ถึงแมเมืองเจนัวจะถูกบดบัง
รัศมีจากเมืองอื่นที่มีชื่อเสียงมากกวาอยางกรุงโรม หรือเวนิส แตอยางไรก็ตามเจนัว
ก็เปรียบดังไขมุกของประเทศอิตาลี เมืองสุดคลาสสิคแหงนี้ประดับประดาไปดวยตึก
รามบานชอง ตกแตงดวยสีสไตลพาสเทล โบสถเกาแกดูมีมนตขลัง ถนนบางสายบง
บอกถึง อารยธรรมเก า ยุ ค โรมัน เมือ งแหง นี้เ ปน ดั่ง ศูน ย ก ลางทางประวัติ ศ าสตร
สะทอนใหเห็นวัฒนธรรมจากยุคอดีตมาสูปจจุบัน เริ่มตนการเดินเที่ยวชมเมืองจาก
Galata Museo del Mare พิพิธภัณฑทางทะเลแหงแรกของเมดิเตอเรเนียน, Porto
Antico ทาเรือเกาเปนที่ตั้งของพิพิธภัณฑสัตวน้ํา (Aquarium) ที่ใหญที่สุดในยุโรป,
เครื่องเลน Lift Bigo ที่ทาทายความหวาดเสียว. Palazzo San Giorgio งดงามดวย
ภาพเขียนสีแบบเฟรสโกบนผนังอาคาร เลาเรื่องราวเกี่ยวกับนักบุญเซนตจอรจปราบ
มังกร, Loggia di Banchi ตลาดแลกเปลี่ยนสินคาแหงแรกของอิตาลี, Cathedral
สรางในคริสตศตวรรษที่ 12 และ 15 แดนักบุญจอหนเดอะแบบติสต ดานหนาเปน
สถาปตยกรรมแบบกอธิค ผสมผสานกับสถาปตยกรรมแบบโรมันเนสกอยางลงตัว,
Porta Soprana ประตูสูเมืองฝงตะวันออกที่จะพาทานไปสูบานของโคลัมบัส,
Palazzo Ducale ที่ประทับของดอทจ ผูปกครองสาธารณรัฐเจนัว, Palazzi dei Rolli
ไดรับการดูแลใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ. 2006 และ Strada Nuova หรือถนนสาย
ใหม มีกลุมอาคารพิพิธภัณฑหลายแหง ดัดแปลงมาจากพระราชวังเกา ไดรับการ
ดูแลจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะออกเดินทางสู เมืองปอรโตฟโน (Portofino) ซึ่งเปนเมืองทาแหงชายทะเล
เมดิเตอรเรเนียนที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเขตจังหวัดเจนัว ลอมรอบดวยทาเรือเล็กๆ
จนไดรับการขนาดนามวาเปน “สวรรคแหงเมืองทา” สําหรับนักทองเที่ยว ที่นี่เปน
เมืองเล็กๆ นารักประกอบดวยบานเรือนหลากสีสัน ตั้งเบียดเสียดกันไปตามเชิงเขา
เขียวชอุมโอบลอมอาวที่มีทาเรือยอรชจอดเต็มไปหมด จนไดเวลาอันสมควรนําคณะ
เดินทางตอสู เมืองซานตา มารเกริตา (Santa Margherita) อีกหนึ่งเมืองสวยริมฝง
ทะเลของแควนลิกูเรีย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารในโรงแรม
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(146 ก.ม.)

Chinese
(35 ก.ม.)

Local
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นําทานเขาสูท่พี ัก HOTEL CONTINENTAL, SANTA MARGHERITA LIGURE
หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

www.hotel-continental.it

วันทีส่ าม

อิตาเลียนริเวียรา - ซิงเคว เทเร เยือน 5 หมูบานงามของอิตาลี

อังคาร

08.00 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
นําทานเที่ยวชมความงามริมชายฝงทะเลของแควนลิกูเรีย ที่เปนยานตากอากาศ
และรีสอรต ที่นี่งดงามจนไดสมญาวา อิตาเลียนริเวียรา มีลักษณะภูมิประเทศที่
สวยงามแปลกตา มีภูเขาสูงชันขนาบอยูชายหาด ซึ่งบางจุดสูงชัน 90 องศา บาง
ตอนของภูเขาลาดเทมาจนถึงชายหาด มีทั้งหาดทรายขาวสวยและหาดกรวดที่งาม
แปลกตา มีภูมิทัศนที่งดงามตามธรรมชาติ ผสมผลานกันของภูเขา ทะเล เมืองทา
คึ ก คั ก และหมู บ า นที่ ห า งไกลความเจริ ญ เป น ภาพที่ มี เ สน ห ป ระทั บ ใจของนั ก
เดินทางทุกคนที่ไดมาเยือนอิตาเลียนริเวียรา ขนาดที่นักประพันธเอกชาวอังกฤษ
ชารล ดิกเกนส กลาววา ชายทะเลระหวางเจนัวกับสเปเชียนั้นเปนอิตาลีที่สวยที่สุด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเทียว ซิงเคว เทเร (Cinque Terre) 5 หมูบานสวยติดทะเลในแควนลิกูเรีย ซึ่ง
ทั้งหมดอยูในเขตจังหวัดสเปเซีย (Province La Spezia) ทั้งยังเปนเมืองที่ไดรับการ
ยกใหเปน UNESCO World Heritage เพราะชายหาด ทะเล ภูเขา ในแถบนั้นเปน
พื้นที่อนุรักษของประเทศอิตาลี Cinque Terre แปลวา 5 แผนดิน หรือ แผนดินทั้ง 5
ในภาษาอังกฤษ Five Lands นําทานเยือนเมืองมอนเตรอสโซ อัล มาเร
(Monterosso al Mare) / เมืองเวรนาซซา (Vernazza) / เมืองคอรนีเลย (Corniglia)
/ เมืองมานาโรลา (Manarola) และ เมืองริโอมัจจอรเร (Riomaggiore) จนไดเวลา
อันสมควร นําคณะเดินทางกลับสูโรงแรมที่พัก

Buffet

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารในโรงแรม
นําทานเขาสูท่พี ัก HOTEL CONTINENTAL, SANTA MARGHERITA LIGURE
หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

Local
www.hotel-continental.it

วันทีส่ ี่

ซานตา มารเกริตา - โมเดนา - พิพิธภัณฑเฟอรรารี - เวอโรนา

07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
นําคณะออกเดินทางสู เมืองโมเดนา ซึ่งเปนที่ตั้งของ พิพิธภัณฑ Enzo Ferrari
Museum (MEF) เปดตัวอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2014 ซึ่งตรงกับ
วันเกิดของ Enzo Ferrari ผูกอตั้งแบรนด Ferrari ซึ่งเกิดเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ
1898 หรือเมื่อกวา 118 ปที่แลว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะ เขาชม Enzo Ferrari Museum (MEF) ซึ่งพิพิธภัณฑแหงนี้จัดแสดงยนตร
กรรมที่มีความสําคัญที่สุดในประวัติศาสตรของ Ferrari สวนใหญเปนรถสปอรตที่
Enzo Ferrari ออกแบบ และผลิตขึ้นมาตลอดชวงเวลาที่เขามีชีวิตอยู พรอมกับจัด
แสดงวีดีโอบอกเลาเรื่องราวความเปนมาของแบรนดมาลําพองอยางละเอียดทุก
แงมุม MEF ถือเปนพิพิธภัณฑ Ferrari แหงที่สองในโลก โดยแหงแรกตั้งอยูในเมือง
มาราเนลโล เปดทําการเมื่องเดือนกุมภาพันธป 1990 พิพิธภัณฑในเมืองโมเดนา
ถูกออกแบบใหสามารถหมุนเวียนการจัดแสดงไดโดยเนนที่ตัวผูกอตั้ง Enzo Ferrari
จากนั้นเดินทางสู เมืองเวอโรนา (Verona) เมืองตนกําเนิดของนิยายรักอมตะโรมิโอ
และจูเลียต ที่เลาขานกันมากวา 700 ป โดยนักเขียนผูยิ่งใหญ วิลเลียม เชคสเปยร

12.00 น.
บาย

12.00 น.
บาย
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Local

พุธ
Buffet
(283 ก.ม.)

Local

(115 ก.ม.)
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20.00 น.

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูท่พี ัก CROWNE PLAZA VERONA หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

วันที่หา

เวอโรนา - ซีรมิโอเน - ลองเรือทะเลสาบการดา - โดโลไมท

พฤหัสบดี

07.00 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
นําคณะออกเดินทางสู เมืองซีรมิโอเน (Sirmione) ซึ่งเปนเมืองเกาแกอายุนับ 2,000
ป ดวยลักษณะภูมิประเทศที่เปนแหลมยื่นเขาไปในทะเลสาบการดา (Lake Garda)
ที่สวยงาม กอนศตวรรษที่ 15 ซีรมิโอเนอยูภายใตการปกครองของเมืองเวนิส หรือจะ
เรียกไดวาเปนอาณาบริเวณหนึ่งของเมืองเวนิสนั่นเอง เพราะสมัยนั้นเมืองตางๆ ใน
ประเทศอิตาลียัง ไมได รวมตั ว กัน ตา งเปนเอกเทศปกครองกัน เอง แถมมี การทํา
สงครามเพื่อแยงชิงเมือง ซีรมิโอเนเลยเปนเมืองที่มีประวัติความเปนมาอันยาวนาน
ที่สําคัญมีหลักฐานและรองรอยทางประวัติศาสตรตั้งแตยุคสมัยโรมันทั้งกําแพงเมือง
ที่ถูกสรางขึ้นเพื่อปองกันสงคราม ในอดีตเคยเปนเมืองที่มีผูคนที่มีฐานะในยุคสมัย
โรมันใชเปนที่พักผอนหยอนใจและปจจุบันก็เปนเมืองพักผอนริมทะเลสาบ นําทาน
ล อ งทะเลสาบการ ด า ชมความสวยงามของวิ ว ทิ ว ทั ศ น ข องทะเลสาบ ซี่ ง เป น
ทะเลสาบน้ําจืดที่เกิดจากน้ําแข็งละลายจากเทือกเขาแอลป ดังนั้นซีรมิโอเนจึงถูก
ลอมรอบดวยทะเลสาบทั้งสองดาน ถึงแมซีรมิโอเนจะเปนแคเมืองเล็กๆ แตก็มีเสนห
ดึ ง ดู ด ใจนั ก ท อ งเที่ ย วได ต ลอดทั้ ง ป จากนั้ น นํ า ท า นเที่ ย วชมเมื อ งและถ า ยภาพ
ดานหนาปราสาทเกาแกของเมือง The Scaliger of Sirmione สรางในป 1277
(เมืองนี้เคยอยูในการปกครองของตระกูล Scaliger )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเดินทางสู เทือกเขาโดโลไมท (Dolomites Mountains) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
เทือกเขาแอลปที่ทอดตัวอยูในเขตอิตาลีตอนเหนือ มีอาณาเขตครอบคลุมบริเวณ
แควนทิโรลใตและแควนเวเนโต เทือกเขาโดโลไมทไดชื่อวาเปนแนวเขาที่งดงามที่สุด
แหง หนึ่ง ของโลก เนื่อ งจากลัก ษณะของยอดเขาตา งๆ ที่แ ทงยอดสูง เสียดฟา มี
ทัศนียภาพงดงาม จัดเปนสถานที่ทองเที่ยวอีกแหงของนักทองเที่ยวที่ไมควรพลาด
ทั้งในชวงฤดูหนาว ที่มีสกีรีสอรทเปดตอนรับนักสกี และในฤดูรอนที่นี่ยังมีทุงหญาที่
มีดอกไมสวยตลอดชวงเทือกเขา นําทานพักที่ เมืองโบลซาโน (Bolzano) ซึ่งเปน
เมืองที่ถือเปนประตูสูเทืองเขาโดโลไมท เมืองยุคกลางเชิงเทือกเขาแอลปที่รุงเรือง
ตั้งแตยุคโรมัน งดงามดวยจัตุรัส โบสถ และวิหาร
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูท่พี ัก FOUR POINTS by SHERATON BOLZANO HOTEL หรือ
เทียบเทาในระดับเดียวกัน

Buffet
(148 ก.ม.)

12.00 น.
บาย

19.00 น.

Local
www.crowneplazaverona.c
om

Local
(159 ก.ม.)

Chinese
www.fourpointsbolzano.co
m

วันที่หก

ทะเลสาบเบรียส - ทะเลสาบมิซูรินา – เซนตมักดาเลนา

ศุกร

07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
นําคณะเดินทางสู ทะเลสาบ Braies ( Lago di Braies ) ไขมุกเม็ดงามแหงโดโลไมท
ทะเลสาบน้ําสีฟาเขียวมีอีกชื่อวา Prager Wildsee ซึ่งองคกรยูเนสโก (UNESCO)
จัดใหเปนมรดกโลกทางรรมชาติ ติดอันดับทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก อิสระใหทาน
ไดมีเวลาถายภาพเก็บความประทับใจ สมควรแกเวลานําคณะเดินทางสู ทะเลสาบ
มิซูรินา (Lake Misurina) ซึ่งเปนทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ น้ําใสราวกระจก มีเวลา
ใหทานไดเดินเลนถายภาพตามอัธยาศัย

Buffet

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

Local
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บาย

19.00

นําทานเดินทางสู หมูบานเซนตแมกกาลีนา (Saint Maddalena) หมูบานเล็กๆ ที่
แทรกตัวอยุในหุบเขาสวนหนึ่งของอุทยานแหงชาติ Puez-Odle โดยมีชื่อเสียงจาก
ทิวทัศนหุบเขาซึ่งไดชื่อวางดงามที่สุดในแควนทิโรลใต มีจุดชมวิวที่มองเห็น Odle
Group หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกวา Geisler Group ซึ่งเปนกลุมยอดเขาแหลมเหมือนฟน
ฉลาม เปนที่นักเดินทางตองมาเยือนมียอดเขาหลักคือ Sass Rigais และ Furchetta
ทั้งสองยอดสูง 3,025 เมตรเทากัน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Chinese
นําทานเขาสูท่พี ัก FOUR POINTS by SHERATON BOLZANO HOTEL หรือ www.fourpointsbolzano.co
m
เทียบเทาในระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด

โดโลไมท - เบลลาจิโอ - โคโม

07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
ออกเดินทางเขาสู เมืองเบลลาจิโอ (Bellagio) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบโคโม ซึ่งไดช่อื
วาเปนทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี ทางตอนเหนือของทะเลสาบคือ เทือกเขา
แอลป อันเปรียบเสมือนปอมปราการทางธรรมชาติ ที่สรางฉากหลังอันงดงาม
อลังการใหกับดินแดนแหงนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระใหทานไดเดินเลนชมเมืองจนไดเวลาอันสมควร นําคณะลองเรือทะเลสาบโคโม
ซึ่งไดชื่อวาเปนทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี ระหวางลองเรือ ผานชมบานเรือน
สไตลอิตาเลียนริมทะเลสาบ และวิลลาเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผูครอบครอง เนน
ความเรียบงายทามกลางบรรยากาศแหงธรรมชาติและตนไม ดอกไม สวนน้ํา น้ําพุ
ทะเลสาบ เนินเขา ที่ลอมรอบทําใหดูโดดเดน จากนั้นรถโคชรอรับคณะและเดิน
ทางเขาสูโรงแรมที่พัก

Buffet
(315 ก.ม.)

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูท่พี ัก HOTEL BARCHETTA EXCELSIOR COMO หรือเทียบเทาใน
ระดับเดียวกัน

Chinese
www.hotelbarchetta.it

วันที่แปด

โคโม - มิลาน

อาทิตย

07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
นําคณะออกเดินทางสู เมืองมิลาน เขาสูจุดศูนยกลางอันศักดิ์สิทธิ์คือ ดูโอโม
(Duomo) มหาวิหารแบบกอธิคที่ใหญเปนอันดับสามในยุโรป สรางในป 1386 ดาน
นอก มีหลังคายอดเรียวแหลมจํานวน 135 ยอด และมีรูปปนหินออนจากทุกยุคทุก
สมัยกวา 2,245 ชิ้น บนสุดมีรูปปนทองขนาด 4 เมตรของพระแมมาดอนนาเปนสงา
อยู อิสระใหทานไดถายภาพเปนที่ระลึก แลวผานชม แกลลอเรีย วิคเตอร เอ็มมานู
เอ็ล อาคารกระจกที่เกาแกและมีความสวยงาม, โรงละครโอเปรา ลาสกาลา, รูปปน
ลีโอนาโด ดาวินชี จิตรกรเอกที่โดงดัง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระใหทานไดชอปปงสินคาแบรนเนมชื่อดังของโลก ที่หางแกลลอเรีย วิคเตอร เอ็ม
มานูเอ็ล อยางจุใจ อาทิเชน LV, Prada, Gucci, Tod’s ที่นับวาเปนหางที่สวยงาม
หรูหราและเกาแกที่สุดในมิลาน และยังเปนที่ตั้งของราน Prada รานแรกของโลก
หรือเดินเลนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูท่พี ัก STARHOTELS RITZ MILAN หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

Buffet
(168 ก.ม.)

12.00 น.
บาย

12.00 น.
บาย

19.00 น.

วันที่เกา

มิลาน – กรุงเทพฯ

08.00 น.
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
10.00 น.
เดินทางสู สนามบินมาเพลซา มีเวลาใหทานไดทํา TAX REFUND คืนภาษีกอนการ
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Chinese

Thai
www.starhotels.com

จันทร
Buffet
5/9

13.30 น.

เช็คอิน
ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG941

วันทีส่ ิบ

กรุงเทพฯ

อังคาร

06.05 น.
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกลาวขางตน เปนการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแตละ
วันเดินทางจะไมเหมือนกัน โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวน จะสงใหทาน 7 วันกอนการเดินทางเทานั้น)

Tour Fare Child 4-11
Adults
With Bed

Child 4-6
DBL
No Bed SGL USED

SGL
SUPP

20 - 29 ม.ค. 2562
3 - 12 ก.พ. 2562
15 - 24 ก.พ. 2562
10 - 19 มี.ค. 2562

93,000.-

84,000.-

74,000.-

13,500.-

9,500.-

88,000.-

79,000.-

70,000.-

13,500.-

9,500.-

7 - 16 เม.ย. 2562

98,000.-

88,000.-

78,000.-

15,500.- 11,500.-

26 เม.ย. – 6 พ.ค. 2562

94,000.-

85,000.-

75,000.-

15,500.- 11,500.-

10-19 พ.ค. 2562

89,000.-

80,000.-

71,000.-

15,500.- 11,500.-

PERIOD

คาทัวรรวม :

คาทัวรไมรวม

NO TKT
ADL / CHD
-30,000.-24,000.-24,000.-19,000.-31,000.-23,000.-30,000.-24,000.-24,000.-19,000.-

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 คารถโคชมาตรฐานยุโรป ทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 คาเขาชมสถานที่ตามที่ระบุไวในรายการ
 คาโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเปนหองแบบ Twin / Double **กรุณาดู
รายละเอียดแนบทายในหัวขอ “โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)”
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
 คาทิปพนักงานขับรถทองเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรตอทาน / วัน
 คาธรรมเนียมวีซาสาธารณรัฐอิตาลี (เชงเกน)
 คาประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุมครองการสูญเสีย
ชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุ 16-75 ป จํานวนเงินเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / คารักษาพยาบาลในตางประเทศ รวมถึงคารักษาพยาบาลตอเนื่องหลังจากกลับถึง
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว
 คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไม
เกิน 7 กิโลกรัม

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
 คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาในหองพักคาอาหารและ
เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หากทาน
ทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม
การจองทัวร (How to make your reservation)
หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา
30,000 บาทตอผูเดินทางหนึ่งทาน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน
และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 30 วันกอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด
ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวร (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ในโปรแกรมไมเอื้ออํานวยตอบุคคลดังตอไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปนี้
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1.
2.
3.
4.
5.

เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ
ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใชวีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตางๆ ในการพยุงตัว
ผูเดินทางที่บงบอกการเปนบุคคลไรความสามารถ
ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง
บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูที่ดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบ
คาย สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูที่
กอหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซึ่งบางครั้งอาจจะ
มีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได
การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge)
1. การยกเลิกและขอเงินคาบริการที่ชําระไวแลว มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1.1 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไมนอยกวาสามสิบวัน กอนวันที่นําเที่ยว
ใหคืน 100% ของเงินคาบริการ
1.2 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไมนอยกวาสิบหาวัน กอนวันที่นําเที่ยว
ใหคืน 50% ของเงินคาบริการ
1.3 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบนอยกวาสิบหาวัน กอนวันที่นําเที่ยว
ไมตองคืนเงินคาบริการ
2. คาใชจายของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ไดจายจริง เพื่อการเตรียมการจัดการนําเที่ยวตอไปนี้ ใหนํามาหักจากเงิน
คาบริการที่ตองจายตามขอ 1 แตถาคาใชจายสูงกวาเงินคาบริการที่ไดชําระไว ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวจะเรียกจาก
นักทองเที่ยวไมได ทั้งนี้ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว แสดงหลักฐานใหนักทองเที่ยวทราบ ดังตอไปนี้
2.1 คาธรรมเนียมการขอวีซา
2.2 คามัดจําของบัตรโดยสารเครื่องบิน
2.3 คาใชจายที่จําเปนอื่นๆ
หมายเหตุ
หลักเกณฑท่นี ํามาใชน้ี เปนประกาศในราชกิจจานุเบกษา แหงพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ.
2551 โดยประกาศใชนับตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2553 เปนตนไป
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตอง
ชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทาง
บริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว ผูเดินทางตองรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณา
ตรวจสอบกับเจาหนาที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทํา REFUND ไดหรือไมกอนที่ทานจะชําระเงินคาทัวร
สวนที่เหลือ
การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim)
การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได 50%, ออสเตรียน
แอรไลน 100 %, สวนสายการบิน ฟนแอร, ลุฟฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการ
สะสมไมลของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปนสิทธิของสายการบินเทานั้น
คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเปนคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)
 หองพักแบบ Twin คือหองพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 2 ทาน
 หองพักแบบ Double คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ทาน
 หองพักแบบ Triple Room คือหองพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สําหรับผูพัก 3 ทาน (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมที่แตกตางกันในแตละประเทศ)
 หองพักแบบ Single คือหองพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 1 ทาน
 หองพักแบบ Double Single Used คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1
ทาน
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความ
แตกตางกัน ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ
เครื่องปรับอากาศที่มีจะ
 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา
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ใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัด และไมมี
อางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หาก
ทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหองแบบ DOUBLE SINGLE USE
เปนคาใชจายเพิ่มเติมได
สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชมนั้น ๆ
ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทาง Online โดยในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถ
จองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับ
โปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปน
ผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน เนื่องจากไดชําระ
Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอน
ชําระเงิน
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปาเพิ่มเติม
ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยกกระเปา
ขึ้นลงได ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสาร
ชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจ
ปฏิเสธได
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร
(18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวา
มาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบ
คาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร
อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซึ่งจะ
รับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท / ทาน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่
ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม
การเดินทางเปนครอบครัว (Family)
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ
หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว
ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ
หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศอิตาลี ใชเวลายืน่ ประมาณ 16 วันทําการ

(การขอวีซาประเทศอิตาลีผูเดินทางทุกทานตองมา สแกนลายนิ้วมือดวยตนเอง ณ ศูนยรับคํารองขอวีซาประเทศอิตาลี) อาคารสีลม
คอมเพล็ก ชั้น 15 ถนนสีลม (ใกลสถานีรถไฟฟาศาลาแดง)
 พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศ
เชงเกนหรือประเทศอื่น ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา
 รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบพื้นหลังเปนสีขาว (ไมใชรูปขาวดําและหามสแกน) มีอายุไมเกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั้ง 2 รูป
 สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สําเนาทะเบียนสมรส , หยา
 สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ และกรณีที่ผูเดินทางอายุเกิน 20 ปบริบูรณ แตยังคงสถานะเปนนักเรียน/นักศึกษา
และมีบิดาหรือมารดาเปนผูออกคาใชจายให
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนใน
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ปจจุบัน, วันเดือนปท่เี ริ่มทํางานกับบริษัทนี้และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติ
หลังครบกําหนดลา (หนังสือรับรองการทํางานที่ยื่นในแตละประเทศ ตองออกไมเกิน 30 วัน กอนการไปยื่นวีซาในแตละ
ประเทศ)
กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา , ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 1 เดือน พรอม
วัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน
หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) มีอายุไมเกิน 15 วันจากวันยื่นคํารองวีซา พรอมสําเนาสมุด
บัญชีเงินฝากที่แสดงยอดเงินลาสุดไมเกิน 7 วัน โดยไมมีขอยกเวนใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงิน
สม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อ
กลับสูภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายใน
ครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***
กรณีที่บริษัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ 1–6แลว ทางบริษัท
จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุชื่อผูเดินทางและ
เหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย
กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริงเปนภาษาอังกฤษเทานั้น พรอมสําเนาบัตร
นักเรียน/นักศึกษา
กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตอง
ไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง
การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา
สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรด
แตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจาก
การขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ
ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผา นการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็ตาม
ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได
หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัท ฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทไดระบุไวขางตนทุกประการ
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