
  

  

  

  

  

  

  



 

วนัวนัแรกของการเดนิทางแรกของการเดนิทาง            กรุงเทพฯกรุงเทพฯ    

21.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T 

ประตู 9 โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) พบกบัเจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยอานวยความสะดวก 

21.25 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางสู่ กรุงมลิาน ประเทศอติาล ีโดย สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) เที่ยวบนิที่ 

EK373/EK101 

วนัวนัทีส่องของการเดนิทางทีส่องของการเดนิทาง                กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  --  มลิาน -มลิาน -  เวโรนา -เวโรนา -  เวนิส เวนิส 

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องที่สนามบนิดูไบ 0050-0335 *.*.*.  

08.15 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ กรุงมลิาน ประเทศอติาล ีเมอืงศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจที่สาํคญัของอติาล ี

เมอืงที่ขึ้นชื่อวา่เป็นเมอืงหลวงแห่งแฟชัน่ …หลงัผ่านพธีิการตรวจคนเขา้เมอืงปละศุลกากรเรียบรอ้ย

แลว้... 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงเวโรนา (VERONA) (171 กม.) เมอืงมรดกโลกทางวฒันธรรมของยูเนสโก 

เมอืงจดุเริ่มตน้ตาํนานความรกัของโรมโิอกบัจูเรียต ตัง้อยู่ที่เวโรน่า ประเทศอติาล ีมขีนาดรองลงมา

จากเวนิสและยงัไดร้บัสมญานามวา่ “LITTLE ROMAN” เพราะยงัคงสภาพสิ่งก่อสรา้งจากสมยัโรมนั

ไวไ้ดอ้ย่างสมบูรณแ์บบ  

นาํท่านถา่ยภาพดา้นหนา้ VERONA ARENA โรงละครกลางแจง้แบบโรมนั ลกัษณะเหมอืนโคลอส

เซีย่มที่กรุงโรมแต่ขนาดเลก็กวา่ นอกจากนี้ เวโรนาเป็นเมอืงแห่งความรกั ที่มเีรื่องราวความรกั

ระหวา่งหนุ่มสาวของสองตระกูลผูย้ิ่งใหญ่ มองตากิว (โรมโิอ) และ คาปูเลต็ (จูเลยีต) เมือ่ วลิเลีย่ม 

เชคสเปียร ์เอาเรื่องราวของโรมโิอกบัจูเลยีต มาเขยีนเป็นบทละครเวททีี่มชีื่อเสยีง 

นาํท่าน ชมบา้นของจูเลยีต (CASA DI GIULIETTA) บา้นเลขที2่7 ถนนVIA CAPPELLO 

CASA DI GIULIETTA ซึง่แทจ้ริงแลว้บา้นหลงันี้ เคยเป็นของตระกูล CAPPELLO เป็นความ

บงัเอญิที่ชื่อตระกูลคลา้ย กบัตระกูล CAPULET ของจูเลยีต แต่ดว้ยความที่กระแสของละครเวที

ดงั นกัท่องเที่ยวจงึอนิกบัเรื่องราวของโรมโิอกบัจูเรียต บา้นหลงันี้สรา้งขึ้นตัง้แต่ศตวรรษที่ 13 และ

ไดท้าํการปรบัปรุงใหมใ่นศตวรรษที่ 20 โดยเพิม่ระเบยีงซึง่เป็นที่ที่โรมโิอสารภาพรกักบัจูเลยีตในบท

ประพนัธ ์อกีท ัง้ยงัเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทาํใหห้ญงิสาวจากท ัว่โลกพากนัมายนืที่ริมระเบยีงแห่งนี้ และดื่ม

ดํา่กบับรรยากาศที่เขยีนขึ้นเมือ่หลายรอ้ยปีก่อนเพือ่จนิตนาการถงึชายหนุ่มที่ชื่อโรมโิอ 

นาํท่าน เดนิเลน่บริเวณจตัุรสัใจกลางเมอืง (PIAZZA DELL ERBE) เป็น MARKET SPUARE ที่

สวยงามเป็นที่ชุมนุมของชาวบา้นตัง้แต่ยุคโรมนั ตึกที่รายลอ้มส ีPASTEL หวานๆ มรีา้นเลก็ๆ

ลกัษณะเหมอืนตลาด ใหท้่านเดนิชมตามอธัยาศยั  

  นาํท่านออกเดนิทางสู่  เมอืงเวนิส เมสเตร ้(VENICE) (114 กม.) ประเทศอติาล ีราชินีแห่งทะเล

เอเดยีตริก เมอืงหลวงของแควน้เวเนโต   

ที่พกั  VENICE HOTEL หรือเทยีบเท่า 



 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง         วนัทีส่ามของการเดนิทาง             เวนิสเวนิส - -  โบโลญญา -โบโลญญา -  OOUUTT  LLEETT  --  ปรปราโต าโต 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่ ท่าเรือตรอนเชสโต ้เพือ่ลงเรือสูเ่กาะเวนิส..ลอ่งเรือ (*.*.*. ค่าเรือไปเกาะเวนิสรวม

ในค่าทวัรแ์ลว้ *.*.*.) ไปตามลาํคลองสู่  ท่าซานมารโ์ค นาํท่าน ชมจตุรสัซานมารโ์ค มหาวหิารซาน

มารโ์ค  ถา่ยภาพหนา้พระราชวงัดอจสิ่งก่อสรา้งที่เก่าแก่มากวา่ 800 ปี มาแลว้ เมือ่สมยัเวนิชยงัเป็น

สาธารณรฐัอสิระ ..ซึง่เคยรํา่รวยและมอีาํนาจมหาศาล และเคยส่งใหม้ารโ์คโปโล เดนิทางไปเมอืงจนี  

*.*.*. ราคาไมร่วมค่าเรือกอนโดลา่ ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ีราคาไมร่วมในทวัร ์ในกรณีนํา้ไมข่ึ้นสูงเกินไปและฝน

ไมต่ก ท่านสามารถแจง้หวัหนา้ทวัร ์ค่าเรือท่านละประมาณ 20.-ยูโรต่อท่าน (1 ลาํนัง่ไดป้ระมาณ 5-6 ท่าน) *.*.*. 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บา่ย นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงโบโลญญา (BOLOGNA) (157 กม.) ประเทศอติาล ีเมอืงประวตัิศาสตรท์ีม่ี

ชื่อเสยีงทางดา้นท่องเที่ยวและเป็นเมอืงหลวงของแควน้เอมเีลยี-โรมญัญา (EMILIA-

ROMAGNA) 1 ใน 20 แควน้ของประเทศอติาล ีโดยตวัเมอืงนัน้ต ัง้อยู่ในหุบเขาโป ทางตอนเหนือ

ของประเทศอติาล ีโดยตัง้อยู่ระหวา่งแมน่ํา้โปกบัเทอืกเขาแอเพนไนน ์

 นาํท่าน ชมเปียสซา่ มจัโจเล ่(PIAZZA MAGGIORE) จตัุรสัขนาดใหญ่ ที่ต ัง้อยู่ในใจกลางของส่วน

เมอืงเก่า ที่ลอ้มรอบดว้ยโบสถ ์ซาน เปโตรนิโอ (ชมดา้นนอก) (BASILICA OF SAN 

PETRONIO) ซติี้ฮอล (CITY HALL) ลานนํา้พเุทพเนปจูน (FONTANA DEL 

NETTUNO) และ อาคารปาลาซโซ เดล โพเดสตา (PALAZZO DEL PODESTA) ...อสิระถา่ยรูป

ตามอธัยาศยั... นาํท่าน ชม FERRARI FACTORY   

*.*.*. ไมร่วมค่า TEST DRIVE  กรุณาสอบถามหวัหนา้ทวัร ์*.*.*. หมายเหตุ : หากสนในกรุณาเตรียมใบขบัขี่

สากลเพือ่การทดสอบความเร็วของรถ *.*.*. 

นาํท่านแวะชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมที่ (OUTLET) (27 กม.) กบัสนิคา้ช ัน้นาํของอติาลหีลากหลายยี

หอ้ เช่น อารม์านี่ บาลองเชียกา้ โบเตกา้ เวนาตา้ กุซซี ่เฟอรร์ากาโม ่TOD’S PRADA เป็นตน้ 

 นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงปราโต ้(PROTO) (128 กม.) เพือ่เขา้สู่ที่พกั 

ที่พกั  PRATO หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่วนัทีส่ี่ของการเดนิทาง         ของการเดนิทาง             ปราโต -ปราโต -  เซยีนา -เซยีนา -  ปิปิซ่า ซ่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงเซยีนา (SIENA) (98 กม.) ประเทศอติาล ีเป็นเมอืงหลวงของ

จงัหวดัเซยีนา ในแควน้ทสัคานี (TUSCANY) ซึง่เป็นแควน้ที่ขึ้นชื่อมทีวิทศันง์ดงาทมากและมไีวนท์ี่

มรีสชาติดเียี่ยมแห่งหนึ่งของอติาล ี

 นาํท่าน ชมความงดงามของมหาวหิารเซยีนา (SIENA CATHEDRAL)  หรือดูโอโมดเิซยีนา 

(DUOMO DI SIENA) เป็นมหาวหิารนิกายโรมนัคาทอลกิที่ถกูสรา้งขึ้นช่วงระหวา่งปี 1215-1263 



 

โดยโดดเด่นมากที่สุดคือโอมปละหอระฆงั โดยโมที่ต ัง้อยู่บนหอแปดเหลีย่มมาสรา้งเพิม่โดย จาน 

โลเรนโซ แบรน์ินี ภายนอกและภายในตกแต่งดว้ยแถบหนิอ่อนขาวสลบัเขยีวดาํยกเวน้ดา้นหนา้ที่

แทรกดว้ยหนิอ่อนชมพแูก่เกือบแดง สดีาํเป็นสสีญัลกัษณข์องเมอืงเซยีนาซึง่ตามตาํนานกลา่ววา่เป็น

สขีองมา้ของเซเนียสและอาสเคียสผูก่้อตัง้เมอืง.. นาํท่าน ชมปาลาซโซ พบับลโิค (PALAZZO 

PUBBLICO) เป็นพระราชวงัในแบบโรมาเนสก ์เริ่มก่อสรา้งในปี 1297 ดา้นนอกของอาคารถกูสรา้ง

ขึ้นในแบบอติาลยุีคกลาง.....ชมเปียสซา่ เดล คมัโป (PIAZZA DEL CAMPO) พื้นที่จตัุรสัหลกัที่

ถอืวา่เป็นศูนยก์ลางประวตัิศาสตรข์องเมอืงเซยีน่า...ชมทอรฺเร เดล มานเกีย หรือ หอระฆงัมานเจยี 

(TORRE DEL MANGIA) ที่ถกูสรา้งขึ้นในช่วงระหวา่งปี 1338-1348 ตอนบนออกแบบโดยลปิโป 

เมม็ม ิ… 

 นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงปิซา่ (PISA) 

(131 กม.) ประเทศอติาล ี....นาํท่าน เขา้สู่

จตัุรสัแคมโป สถานที่ต ัง้ของหอเอนปิซา่ สิ่ง

มหศัจรรยห์นึ่งในเจด็ของโลกสรา้งขึ้นในปี 

ค.ศ.1174 สถาปตัยกรรมที่งดงามซึง่ใน

อดตีเคยเป็นสถานที่ที่นกัวทิยาศาสตรเ์อก

ของโลกศาสตราจารยก์าล ิเลโอ ไดค้น้พบ

ทฤษฎเีรื่องแรงโนม้ถว่งของโลก…อสิระใหท้่านไดถ้า่ยรูปตามอธัยาศยั  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

ที่พกั  PISA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที่วนัที่หา้หา้ของของการเดนิทาง      การเดนิทาง          ปิซ่า -ปิซ่า -  ลาสเปเซยี -ลาสเปเซยี -  พอรต์โตฟิโนพอรต์โตฟิโน --  เจนวั  เจนวั  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงลาสเปเซยี (LA SPEZIA) (91 กม.) เมอืงในเขตลกูิเรียทางตอนเหนือ

ของอติาล ีอยู่ระหวา่งเมอืงเจนวัและปิซา่ บนทะเลลกูิเรียและเป็นหนึง่ในอ่าวที่มคีวามสาํคญัทางดา้น

การคา้ และการทหาร ..ถงึเมอืงลาสเปเซยี… นาํท่าน อสิระชมเมอืง ตามอธัยาศยั 

*.*.*. ท่านสามารถเลอืกซื้อทวัรห์มูบ่า้นชิงเกวเ์ตเร่  โดยการติดต่อหวัหนา้ทวัร ์*.*.*. กรุณาสอบถามเพิม่เติม 

นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงพอรต์โตฟิโน (PORTOFINO) (64 กม.) เมอืงตากอากาศที่มชีื่อเสยีงอยู่

ติดนํา้มคีวามงามที่โดดเด่น   

*.*.*. โดยการนัง่รถทอ้งถิน่ประมาณ 5 ยูโรต่อท่าน  (ราคาไมร่วมอยู่ในรายการทวัรก์รุณาติดต่อหวัหนา้ทวัรถ์า้

ตอ้งการไป) 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงเจนวั (GENOA) (35 กม.) เมอืงศูนยก์ลางที่เรียกวา่ เปียซซา่เดย ์เฟรร์ารี่ 

บริเวณที่โคลมับสัเคยอาศยัอยู่ตอนเดก็ๆ 



 

นาํท่านชมเมอืงเจนวั บริเวณย่านศูนยก์ลางที่เรียกวา่ เปียซซา่ เดย ์เฟรร์ารี่ บริเวณ

ที่คริสโตเฟอร ์โคลมับสัชาวยุโรปคนแรกที่คน้พบทวปีอเมริกา เคยอาศยัอยู่ตอนเดก็ๆ 

ชมย่านเมอืงเก่าที่ยงัคงบรรยากาศของวนัเวลาและกลิน่อายของชุมชนในสมยัก่อนที่

ยงัคงมอีาคารโบราณในแบบสถาปตัยกรรมชาวโรมนั ซึง่ลว้นแต่มอีายุมากกวา่ 500 ปี

ขึ้นไป ซึง่อดตีเป็นแหลง่รวมของกะลาส ีพอ่คา้ และผูค้นจากท ัว่ทุกสารทศิ.... 

นาํท่านชม (ภายนอก) มหาวหิารซานลอเรนโซ (BASILICA DI SAN LORENZO) 

หรือโบสถซ์านลอเรนโซ สรา้งขึ้นในแบบโรมนัเนสคแ์ละโกธิค ราวศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถป์ระจาํ

ตระกูลเมดซิ ิตระกูลผูท้รงอาํนาจในอดตี แบง่เป็นม ี3 ส่วนใหช้มคือ โบสถ,์หอ้งสมดุ,สุสานประจาํ

ตระกูล ตกแต่งอย่างวจิติรดว้ยหนิสต่ีางๆสวยงาม ภายในมยีอดโดมเป็นภาพวาดการตดัสนิคร ัง้

สุดทา้ยของพระเจา้ที่วาดขึ้นตัง้แต่คริสตศวรรษที1่6 หอคิลป์จดัแสดงภาพวาดและงาน

ประติมากรรมในสมยัคริสตศวรรษที1่5–16 อนัเป็นช่วงเวลาแห่งการพื้นฟูศิลปะวทิยาการ,หอ้งโถง

ภายในมสุีสาน ตัง้ของหลุมศพบุคคลสาํคญัในตระกูลเมดซิติกแต่งสวยงาม…  

ที่พกั  GENOA หรือเทยีบเท่า 

วนัที่วนัที่หา้หา้ของการเดนิทของการเดนิทาง      าง            เจนวั -เจนวั -  มลิาน -มลิาน -  ดูไบ ดูไบ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงมลิาน (MILANO) (145 กม.) เมอืงศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจที่สาํคญั

ของอติาล ีเมอืงที่ขึ้นชื่อวา่เป็นเมอืงหลวงแห่งแฟชัน่ …. 

ชมโบสถดู์โอโมแ่ห่งมลิาน โบสถใ์หญ่อนัดบั 3 ของยุโรป 

เป็นศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรา และใชเ้วลาในการสรา้งนาน

เกือบ 500 ปี โดยเริ่มสรา้งตัง้แต่ ปี ค.ศ.1386 และที่น่าทึ่ง

ของโบสถ ์ก็คือการตกแต่งประดบัประดาที่เนน้ความหรูหรา

อย่างเต็มที่โดยเฉพาะรูปปัน้รอบตวัอาคาร มจีาํนวนกวา่ 

3,000 ชิ้น ขวามอืของโบสถม์อีาคารทรงกากบาทหลงัหนึ่ง 

และหลงัคามงุดว้ยกระเบื้องโปร่งใส เรียกกนัวา่“อาเขต” สรา้งขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณแ์ก่กษตัริยว์คิเตอร์

เอมมานูเอลที ่2 ปฐมกษตัริยข์องอติาลใีนการรวมชาติ  

เที่ยง  อสิระอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นาํท่าน ชอ้ปป้ิงภายในอาคารแกลเลอเรีย วคิตอริโอ เอมานูเอล 2 ชอ้ปป้ิงอาเขตที่สวยงามที่สุดแห่ง

หนึ่งของโลก มชีื่อเรียกเลน่ๆวา่เป็นหอ้งนัง่เลน่ของเมอืงมลิาน เพราะนอกจากจะมสีนิคา้แบรนดเ์นม

ราคาแพงขายแลว้ ยงัมรีา้นกาแฟที่เรียกกนัวา่ ไซด ์วอลค์ คาเฟ่ สามารถนัง่จบิ คาปูชิโน นัง่ดูหนุ่ม

สาว แต่งกายดว้ยเสื้อผา้ทนัสมยั ดงันัน้หากท่านไมค่ิดจะชอ้ปป้ิงหรือนัง่กินกาแฟก็ควรที่จะตอ้งไป

เดนิเลน่ชมความงดงามของอาคารหลงันี้ใหไ้ด ้หรือหากท่านยงัติดใจในเรื่องชอ้ปป้ิง ก็สามารถไปช ้



 

อปป้ิงต่อไดย้งัถนนเวยี มอนเตน้โปเลโอเน่ ซึง่ถอืเป็นย่าน ชอ้ปป้ิงที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมอืงนี้ ต ัง้อยู่

ระหวา่งโบสถดู์โอโมก่บัลานกวา้งแห่งหนึ่ง .. แลว้นาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิ เพือ่เดนิทางกลบัสู่

กรุงเทพฯ  

22.20 น. (เวลาทอ้งถิน่) ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบนิที่ EK096/EK372  

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องที่สนามบนิดูไบ : 0625-0940 *.*.*. 

วนัวนัทีเ่จ็ดทีเ่จ็ดของการเดนิทางของการเดนิทาง                กรุงเทพกรุงเทพ  ฯฯ  

19.15 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดภิาพ…. 

*.*.*. @@ *.*.*. 

*.*.*. อตัราค่าใชจ้่าย  *.*.*. 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ ่
เด็กต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ ่

เด็กต า่กว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ ่

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

19-25 มิ.ย. // 11-17 ก.ย. 38,888.- 8,500.- 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ 

ต่อจะตอ้งอยู่ภายใตเ้ง ือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นสาํหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรือเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเีครื่องปรบัอากาศ 

เนื่องจากอยู่ในภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาล

ต่างๆและงานแฟร,์การประชุม อนัเป็นผลทาํใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรือเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบริษทัจะ

คาํนึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั) 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เนื่องจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple 

Room) อาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึ่งถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรือ อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื่องจาก

โรงแรมนัน้ไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ ํา่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ใน

การปรบัเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีางอาบนํา้ 

ซึ่งขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 



 

5. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและ

การเคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรืออฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบริษทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวติหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ

1.5 ลา้นบาท]เท่านัน้ 

6. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมคัคุเทศก)์  

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดืม่ทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่านํา้หนกั 

เกินจากทางสายการบนิกาํหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่า

กระเป๋าเดนิทางหรือของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบกาํกบัภาษี 

4. ค่าธรรมเนียมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษ 

ค่าบริการพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิ 50.- ยูโร / ท่าน 

8. ค่าวซ่ีาเช็งเกน้ 3,500..- บาท (เนื่องจากยื่นผ่านตวัแทนการยื่นจงึตอ้งเสยีค่าบริการใหก้บัตวัแทนการยื่น) (หาก 

สถานทูตไดก้าํหนดการยื่นวซ่ีาเป็นคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตามกาํหนดได ้กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท 

ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 
 

**กรุณาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 

การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลูกคา้** 
เงือ่นไขการจอง 

กรณุาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มชําระเงนิมัดจํา ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  
เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วันกอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่่านการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทาง
โดยเหตจํุาเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธ ิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มี
การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความ
เหมาะสม*** 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวันเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทา่นละ 3,000 

บาท 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางได ้1-29 วัน กอ่นวันเดนิทางทกุกรณ ีเก็บคา่บรกิารทัวรเ์ต็มจํานวนตาม
ราคาทัวร ์(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบขุอ้ความ



 

บางอยา่งในนัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของสายการบนิ
และบรษัิทตา่งประเทศ)) 

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่่าน) และทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ทาง
บรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ 
(กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกี

ครัง้นงึ) 
- กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไข

สายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของสายการบนิ

และบรษัิทตา่งประเทศ) ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว หรอืคา่ตั๋ว
เครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนียมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่แลว้  

หมายเหต ุ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถ
ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทาง
ราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีทีค่ณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ
ลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

- เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีที่
ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ
รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาวะ

อากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัย
ของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคัญ…. 
- หลังจากทีม่กีารจองทัวรแ์ละไดชํ้าระคา่มัดจําทัวรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิทหรอืชําระ

โดยตรงกับทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 
- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิกําหนด เชน่ 
ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้

(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับ
ทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

¶ กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

¶ กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 
บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด  

¶ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ่ )  
และ/หรอื ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิให ้

ทัง้หมดหักคา่ธรรมเนียมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
¶ บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

¶ บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
¶ เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 

ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
¶ กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 

สถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดชํ้าระ
เงนิมัดจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอื
วา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 

¶ การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ 
ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดชํ้าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คํารอ้งใหมก่็ตอ้งชําระคา่ธรรมเนียม

ใหมท่กุครัง้  
¶ หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ 

โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กัน 
¶ ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนอํานวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ 

ทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี ้
¶ เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ
รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทัง้ส ิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ 

และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผูร้ว่ม
เดนิทางเป็นสําคัญ  
¶ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 

ของคนสว่นใหญ่เชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงรําคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่
มากลุม่ใหญ่แลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทัวรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 



 

¶ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอันตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้ม ี

ใบรับรองแพทย)์ 
¶ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตํุ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 

จองทัวรเ์พือ่หาขอ้สรปุรว่มกัน) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 
¶ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรปุ

รว่มกัน) 
¶ ทา่นทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอคํายนืยันวา่ทัวรนั์น้ๆ  
ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตั๋วโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบ

คา่ใชจ้่ายนัน้ได ้
¶ ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละชําระมัดจําแลว้
หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
¶ หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ
ทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสําหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิ ึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชํา นาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง 
ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ ,  อันเนื่องจาก
อบุัตเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาติ , โจรกรรม , วนิาศกรรม , อัคคภีัย , การผละงาน , การจลาจล สงครามการเมอืง , การผันผวนของ

อัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่ ,  
ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑตู รวมถงึผูม้อํีานาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจํ่าตอ้งแสดงเหตผุล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิท

ฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวาม คุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุ
ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื 
ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฎบิัตติามกฎระเบยีบ

ดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นื
คา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัย

ของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นสําคัญ 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษัิท เป็นผูนํ้าพาการเดนิทางในครัง้นี”้ 
 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่อติาล  ี

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัท าการ 
ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซีา่ VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ)์ 
เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด 

และส าเนา 1 ชุด 
ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตูและระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึ
หนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

หมายเหต:ุ การยืน่วซีา่แตล่ะครัง้กบับรษัิททวัร ์จะตอ้งทําการยืน่วซีา่ ประเภทหมู่คณะ เทา่นัน้ โดยการยืน่เป็นหมู่
คณะ ตอ้งมจํีานวน  

15.- คน ขึน้ไป  โดยทางศนูยร์ับยืน่ จะเป็นผูก้ําหนดวันยืน่วซีา่เทา่นัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไม่สามารถไปยืน่วซีา่ใน
วันทีก่ําหนดได ้อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้ 
•ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซีา่นอ้ยกว่า 15 วัน นับจากวันเดนิทาง มคีา่ใชจ้่ายเพิม่ ทา่นละ 2,600 บาท  

**ทัง้นี้ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งชาํระกบัทางศนูยร์ับยืน่โดยตรง* 
1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรับประทบัวซีา่อย่าง 

นอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ชาํรุด
(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
2. รูปถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จํานวน 3  

ใบ (พืน้หลงัขาวเทา่นัน้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรอืเครือ่งประดบั 
ไม่ใสค่อนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้่ายเอง  
**Statement รายการเดนิบัญชยีอ้นหลงั 6เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิ

บัญช ียอดเงนิในบญัชขี ัน้ต า่ 100,000.-โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้
คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีม่เกนิ 7 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดด



 

เดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้)  
ชือ่ นามสกลุ ตรงตามหนา้ PASSPOST (เจา้ของบัญช)ี 

**หนังสอืรับรองจากธนาคาร (แบงค ์การันต)ี ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกนักบัสเตทเมน้ และชือ่-นามสกลุภาษาอังกฤษ
ตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ (ออกไม่เกนิ 15 วัน นับจากวันทีย่ืน่) (ใชท้ัง้ 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหนึง่ไม่ได)้ 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกคา่ใชจ้่ายเอง (บุคคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม่ พีน่อ้ง ทีม่ี
สายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 
3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter)เป็นภาอังกฤษเทา่นัน้ 

3.2.2. ถา่ยสาํเนาสมุดบัญช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบุคคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหว่างผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้่ายให ้เชน่ สาํเนาทะเบยีนสมรส สตู ิ

บัตร ทะเบยีนบา้น **สถานทตูไม่รับพจิารณาบัญชกีระแสรายวัน บัญชฝีากประจํา และบัญชยีอดตดิลบ* 
4. หลกัฐานการทํางาน  
-เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไม่เกนิ 3 

เดอืน หรอื สาํเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
-เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบุตําแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเร ิม่ทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ําว่า “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

-นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ําลงัศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ําว่า “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 
-สาํเนาทะเบยีนบา้น กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

-บัตรประชาชน กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายุตํา่กว่า 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร (ถา้ม)ี กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ไดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอื
ยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามา
ดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอื
ยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามา

ดว้ย 
- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ี

อํานาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไม่ม ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทําจดหมายชีแ้จงว่าทําไมไม่ม ีpassport *** 
-กรณีเด็กอายุตํา่กว่า 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับุตรที่

สถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 
7. ทา่นไม่จําเป็นตอ้งเซ็น รับรองสาํเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 


