
  



 

เหนือ จรด ใต ลองเรือสู เกาะคาปรีเหนือ จรด ใต ลองเรือสู เกาะคาปรี  99  วัน วัน 6 6 คืนคืน  

มิลานมิลาน--เวนิสเวนิส--ลองเรือเกาะเวนิสลองเรือเกาะเวนิส--เวโรนาเวโรนา--ฟลอเรนซฟลอเรนซ--หอเอนปซาหอเอนปซา--SSHHOOPPIINNGG  OOUUTT  LLEETT  

เนเปลเนเปล--เกาะคาปรีเกาะคาปรี--ปอมเปอีปอมเปอี--โรมโรม--โคลอสเซีโคลอสเซียมยม--วาติกันวาติกัน--โบสถเซนตปเตอรโบสถเซนตปเตอร  

กําหนดการ กําหนดการ ::    ราคานีร้วมราคานีร้วมคาคาวซีาเชงเกนเรียบรอยแลววซีาเชงเกนเรียบรอยแลว  

วันวันแรกของการเดิแรกของการเดินทางนทาง            สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินสุวรรณภูมิ --  มิลานมิลาน  

17.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 เคานเตอร T ประตู 9  

โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) พบกับเจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยอานวยความสะดวก 

20.35 น. ออกเดินทางสู เมืองมิลาน (MILANO)  ประเทศอิตาลี โดยเท่ียวบินท่ี EK373/EK101 

วันวันท่ีสองของการเดินทางท่ีสองของการเดินทาง                มิลาน มิลาน --  เวโรนา เวโรนา --  เวนิเวนิส ส   

  *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีสนามบินดูไบ : 0050-0345 น. *.*.*.   

07.45 น. (เวลาทองถิ่น) ถงึ สนามบินเมืองมิลาน (MILANO) ประเทศอิตาลี  เมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญของ

อิตาลี เมืองท่ีขึ้นชื่อวาเปนเมืองหลวงแหงแฟชัน่ ….หลังผานพธีิตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว   

นําทานเดินทางสู บริเวณสนามฟุตบอลของทีมงูใหญ อินเตอรมิลาน ณ สโมสรฟุตบอลอินเตอรนาซิอองนัลเล  

มิลาโน (FOOTBALL CLUB INTERNAZIONALE MILANO) 

จากน้ันนําทาน ชม (ภายนอก) ปราสาทสฟอรเซสโก เคยเปนปอมปราการของพวกตระกลูวสิคอนติ ตอมาเปนท่ี

พํานักของผูนําเผด็จการในชวงศตวรรษท่ี 15 คือ ตระกูลฟอรซา อิสระใหทานไดถายภาพตามอัธยาศัย 

ชมโบสถดูโอโมแหงมิลาน โบสถใหญอันดับ 3 ของยโุรป เปนศิลปะแบบกอธิคท่ีหรูหรา และใชเวลาในการสราง

นานเกือบ 500 ป โดยเร่ิมสรางต้ังแต ป ค.ศ.1386 และท่ีนาท่ึงของโบสถ ก็คือการตกแตงประดับประดาท่ีเนน

ความหรูหราอยางเต็มท่ีโดยเฉพาะรูปปนรอบตัวอาคาร มีจํานวนกวา 3,000 ชิ้น ขวามือของโบสถมีอาคารทรง

กากบาทหลังหน่ึง และหลงัคามุงดวยกระเบ้ืองโปรงใส เรียกกันวา“อาเขต” 

สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแกกษัตริยวิคเตอรเอมมานูเอลท่ี 2 ปฐมกษัตริย

ของอิตาลใีนการรวมชาติ  

นําทาน ชอปปงภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 ชอปปง

อาเขตท่ีสวยงามท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก มีชื่อเรยีกเลนๆวาเปนหองน่ังเลน

ของเมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินคาแบรนดเนมราคาแพงขายแลว ยังมีรานกาแฟท่ีเรียกกนัวา ไซด วอลค 

คาเฟ สามารถน่ังจิบ คาปูชิโน น่ังดูหนุมสาว แตงกายดวยเสื้อผาทันสมัย ดังน้ันหากทานไมคิดจะชอปปงหรือน่ัง

กินกาแฟก็ควรที่จะตองไปเดินเลนชมความงดงามของอาคารหลังน้ีใหได หรือหากทานยังติดใจในเรื่องชอปปง ก็

สามารถไปชอปปงตอไดยังถนนเวีย มอนเตนโปเลโอเน ซึ่งถือเปนยานชอปปงท่ีขึ้นชื่อท่ีสุดของเมืองน้ี ต้ังอยู

ระหวางโบสถดูโอโมกับลานกวางแหงหน่ึง 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานออกเดินทางสู เมืองเวโรนา (VERONA) หน่ึงในหัวเมืองใหญของแควนและเปนเมืองท่ีใหญเปนอันดับท่ี 

3 ทางภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลี และยังเปนหน่ึงในเมืองทองเที่ยวท่ีสําคัญของอิตาลีตอนเหนืออีก

ดวย   ....นําทานชมยานเมืองเกาท่ียังคงเสนหของความเปนเมืองยุคกลางไวไดอยางครบถวน เมืองเวโรนาแหงน้ี

ยังมีชื่อเสยีงดวยการเปนเมืองโลเกชั่นของวรรณกรรมชื่อดังอยาง โรมิโอแอนดจูเลยีต  ...ชม (ภายนอก) บาน 



 
โรมิโอ&จูเลียต (CASA DI GIULIETTA) บานปูนสีขาวท่ีมีจุดเดนคือ ระเบียง สถานท่ีๆ โรมิโอและจูเลยีตได

พบรักกัน จุดน้ีเองท่ีดึงดูดนักทองเที่ยวมากมายมายังเมืองเวโรนา เพื่อชมตนกําเนิดของตํานานความรักชื่อดัง 

 จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเวนิส (VENICE) ราชินีแหงทะเลเอเดียตริก เมืองหลวงของแควนเวเนโต 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก  RUSSOTT HOTEL หรือเทียบเทา 

วันท่ีสามของการเดินทาง         วันท่ีสามของการเดินทาง           เวนิส เวนิส --  เกาะเวนิส เกาะเวนิส --  เวนิสเวนิส  --  ฟลอเรนซฟลอเรนซ  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 …นําทานเดินทางสู ทาเรือตรอนเชโต  เพื่อลงเรือเดินทางสู เกาะเวนิส เมืองทองเที่ยวท่ีไดรับการกลาวขานวาโร

แมนติกท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก “เมืองท่ีใชเรือแทนรถ ใชคลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญกวา 118 เกาะ และมี

สะพานเชื่อมมากกวา 400 แหง ..เดินทางสู เกาะซานมารโค ศูนยกลางของนครเวนิส ผานชม สะพานถอนหายใจ 

ท่ีเชื่อมตอระหวาง “Doge Palace” ซึ่งเคยเปนท่ีประทับของเจาผูครองนครเวนิสในอดีต อีกท้ังยังเปนศูนยกลาง

ของการปกครองแควนในยุคสมัยน้ันอีกดวย ชมจัตุรัสเซนตมารค ท่ีมีโบสถเซนตมารคเปนฉากหลัง สรางดวย

สถาปตยกรรมไบแซนไทน ...อิสระเลือกชอปปงสินคาพื้นเมืองของเวนิสตามอธัยาศัย .... 

 นําทาน ลองเรือกอนโดลา (ใชเวลาประมาณ 30 นาที รายการน้ีไมรวมอยูในคาทัวร ในกรณีนํ้าไมขึ้นสูงเกินไป

และฝนไมตก ทานสามารถแจงหัวหนาทัวร คาเรือทานละประมาณ 20.-Euro ซึ่งเรือตอลําสามารถน่ังได 5-6 

ทาน) เพื่อชมมนตเสนหแหงนครเวนิสสู คลองใหญ (GRAND CANAL) คลองท่ีกวางท่ีสุดของเกาะ และงาน

กอสรางท่ีแสดงใหเห็นถึงความเปนอัจฉริยะดานสถาปตยกรรมท่ี สะพานเรียลอัลโต (ศิลปนเอกไมเคิลแองเจโล)  

 นําทานลงเรือเพื่อเดินทางกลับสูฝงท่ีทาเรือตรอนเชโต …. 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานออกเดินทางสู เมืองฟลอเรนซ (FLORENCE) เปนเมืองตนแบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส ซึง่เปนเมืองท่ี

มี ความเจริญสูงสุดในชวงศตวรรษท่ี 13-16 ….นําทาน เดินชมเขตเมืองเกา ชมจัตุรัสเพียซซาซนิยอเรตตา ชม

สถาปตยกรรมอันโดดเดนของเมืองท่ีมหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟ ออเร เปนวิหารท่ีมียอดโดมขนาดใหญ

สัญลักษณแหงเมืองฟลอเรนซ… ชมโบสถซันตาโคเช โบสถขนาดใหญซึ่งใชเปนสถานที่ฝงศพของศิลปนชือ่กองโลก 

ไมเคิลแอง เจลโล และกาลิเลโอ และศิลปนชื่อดังของเมือง  ชมจัตุรัสเดลลาซญิญอเรีย (PIAZZA DELLA 

SIGNORIA) ท่ีมีความสวยงามและมีเอกลักษณโดดเดนอยางมาก เน่ืองจากเปนท่ีต้ังของรูปปนเดวิด อัน 

เปนผลงานท่ีมีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

ท่ีพัก  FLORENCE HOTEL หรือเทียบเทา 

วันท่ีสี่วันท่ีสี่ของการเดินทาง       ของการเดินทาง         ฟลอเรนซ ฟลอเรนซ --  ปซาปซา  --  เซียนาเซียนา    

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม   

  นําทานเดินทางสู เมืองปซา (PISA) (85 กม.) แควนทัสคานีเปนเมืองท่ีเปนท่ีรูจักอยางดีเกี่ยวกับหอเอนเมืองปซา 

ซากโบราณวัตถขุองเมืองท่ียังหลงเหลือจากศตวรรษท่ี 5 กอนคริสตกาลเปนเมืองท่ีเคยมีความสําคัญอยางมาก

ดานการคาขายในแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียนในชวงประมาณศตวรรษท่ี 11 

นําทาน ถายภาพกับหอเอนเมืองปซา (LEANING TOWER OF PISA) เปน

หอคอยหินออนท่ีพิสดารสูง 54 เมตร มี 8 ชั้น แตละขั้นมีเสาหินออนท่ีสลัก

ลวดลายวิจิตร ไดลงมือสรางเม่ือ ค.ศ. 1174 ไปเสร็จในป ค.ศ. 1350 ใช



 
เวลานานถึง 176 ป ซึ่งเปนสิ่งกอสรางท่ีใชเวลาสรางนานท่ีสุดในโลกความนาอัศจรรยอีกอยางคือ เม่ือเริ่มสราง

ได 4-5 ชั้น หอน้ี เริ่มเอียง แตไมถึงกลับพังทลายลงมาเพราะแรงท่ีจุดศูนยถวงเมื่อลากด่ิงลงมาไมออกนอกฐาน

จึงไมลมยงัทรงตัวอยูได เม่ือสรางเสร็จยอดของหอเอียงออกจากแนวด่ิงของฐานถึง 4 เมตร และหอเอนน้ีชวยให

กาลิเลโอนักวิทยาศาสตร ชาวอิตาเลียน ผูมีชื่อเสียงของโลกไดทดลองเรื่องอัตราเร็วของเทหวตัถุท่ีตกลงมาจากท่ี

สูง ท่ีขึ้นชื่อในดานความสัมพันธของการสรางกบัแรงโนมถวงของตัวอาคารท่ีสมดุลกันโดยบังเอิญไดชื่อวาเปน 

หน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลกสมัยกลาง และเปนสัญลักษณอยางหน่ึงของอิตาลี 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย  นําทานเดินทางสู เมืองเซียนา (SIENA) (123 กม.) เมืองทองเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงและไดรับความนิยมจาก

นักทองเที่ยวมากเปนอันดับตนๆของประเทศอิตาลี โดยเมืองเซียนาน้ันเปนเมืองหลวงของจังหวัดเซียนา

(PROVINCE OF SIENA) จังหวัดในแควนทัสคานี (TUSCANY) ซึ่งเปนแควนในภาคกลางของประเทศ

อิตาลี… นําทาน ชมจัตุรัสเปยซา เดลคิมโป ท่ีไดชื่อวาสวยแปลกตาเพราะมีรูปรางทรงรูปพักลาดเอียงแบบ

ขั้นบันได ต้ังอยูดานหนาศาลาวาการเมืองเซียนา ...อิสระใหทานเดินเลนถายรูปตามอัธยาศัย.. 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก ALEXANDER HOTEL หรือเทียบเทา  

วันท่ีหวันท่ีหาของการเดินทาง      าของการเดินทาง        เซียเซียนนาา  --  ทิโวลีทิโวลี  --  OOUUTTLLEETT  --  เนเปลเนเปล  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

  นําทานออกเดินทางสู เมืองทิโวลี (TIVOLI) (241 กม.) สวนหน่ึงของแควนลาซิโอ (LAZIO) ต้ังอยูบนหนาผาสูง 

เหมือนแมนํ้าอาเนียน (ANIENE) ...อิสระชมเนินเขา TIBURTINE ทานสามารถสัมผัสความสดชื่นกับดินแดน

สุดแสนโรแมนติกและเก็บภาพตามอัธยาศัย... 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย  แลวนําทานเดินทางสู  LA REGGIA DESIGNER OUTLET (193 กม.) อิสระใหทานชอปปง ตามอัธยาศัย... 

คํ่า  *.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*.   

นําทานเดินทางสู เมืองเนเปล  (NAPLE) (29 กม.) ซึ่งในสมัยกอนเคยเปนราชอาณาจักรท่ีมีเจาครองนคร และ

ประเทศตางๆก็มีทูตมาประจําท่ีน่ีเชนประเทศอังกฤษ เปนเมืองท่ีเจริญรุงเรืองมากในสมัยกรกีในฐานะเปนเปน

ดินแดนสวนหน่ึงของกรีซโบราณและเรียกวา NEAPOLIS (เมืองใหม) เพราะมีเมืองเกาชื่อปาเลโปลิส แลวเมือง

ท้ังสองน้ีไดเติบโตคูกันมาจึงรวมเปนเมืองเดียวกนัชื่อ NEAPOLIS น่ีเอง คือท่ีมาของชือ่ เนเปล ในปจจุบัน ซึ่ง

ในภาษาอิตาลีเรียกกันวา นาโปลี  

ท่ีพัก   HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเทา 

วันวันท่ีหกท่ีหกของการเดินทาง        ของการเดินทาง            เนเปล เนเปล --  เกาะคาปรี เกาะคาปรี --  ถ้ําบูลกรอตโต ถ้ําบูลกรอตโต --  เนเปลเนเปล  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม   

 

จากน้ันนําทานเดินทาง ออกจากโดยเรือไฮโดรฟอย สูเกาะคาปรี เกาะสวรรคของบรรดานักทองเที่ยว เคยเปนท่ี

ประทับตากอากาศของจักรพรรด์ิแหงอาณาจักรโรมัน ท่ีโปรดใหเปนวิมานฉิมพลีริมฝงทะเล ...ชมทิวทัศนอัน

สวยงามของ เกาะคาปรี (CAPRI) ทามกลางทองฟาสีครามนํ้าทะเลสีนํ้าเงินเขม เมืองเล็กๆ 

โบสถและตึกอาคารท่ีเต็มไปดวยบรรยากาศของการนาพักผอน และเก็บภาพเปนท่ีระลึก... 



 
นําทาน ลองเรือเพื่อเขาชมถ้ําบูลกรอตโต (BLUE GROTTO) ท่ีถูกคนพบในป ค.ศ.1826 

สูงจากระดับนํ้าทะเลเพียงเมตรเศษๆ ..ซึ่งเปนประติมากรรมธรรมชาติท่ีมีชื่อเสียงไปท่ัวโลก 

ต้ังอยูทางตอนเหนือของเกาะภายในถ้ําจะมีสีฟามรกตของนํ้าทะเลสะทอนกับแสงอาทิตยท่ี

สาดสองมาจากปากทางเขา 

ของถ้ํา...หมายเหตุ : ราคาลองเรือเขาถ้ําไมรวมในรายการทัวรเน่ืองจากขึ้นอยูกบันํ้าขึ้นนํ้าลง 

ถารวมในรายการทัวรแลวนํ้าขึ้นวันท่ีไปถึงและเขาถ้ําไมไดทางเรือจะไมคืนเงิน น่ีคือเหตุผลท่ีไมรวมในรายการ

ทัวร 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  อาหารพื้นเมือง 

บาย ...นําทานเดินทาง ออกจากโดยเรือไฮโดรฟอย กลับสูฝง แลวเดินทางสู เมือง

เนเปล (NAPLES) ท่ีมีประวัติอันยาวนาน เปนเมืองหลวงของแควนกัมปา

เนีย ...เมืองท่ีมีบทบาทสําคัญในคาบสมุทรอิตาลีมาตลอด 2,800.-ป ต้ังอยูท่ี

ชายฝงดานตะวนัตกของอิตาลติีดกับอาวเนเปลสกึง่กลางระหวางพ้ืนท่ีภูเขาไปสองแหง คือ ภูเขาไฟวิสุเวียส และ

กัมปเฟลเกรย... 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

ท่ีพัก   HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเทา 

วันวันท่ีท่ีเจ็ดเจ็ดของการเดินทาง        ของการเดินทาง            เนเปลเนเปล  --  ปอมเปอี ปอมเปอี --  โรมโรม  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม   

นําทานเดินทางสู เมืองปอมเปอี (POMPEI) (25 กม.) นครเมืองโบราณท่ีถูกฝงบางสวนใกลกลับเนเปล ซึ่งคร้ัง

น่ึงเคยในป ค.ศ.79 ภูเขาไฟวิซูเวียสถลมพนทับลาวาถามท้ังเมือง ....นําทานชมยานเมืองเกา... 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู กรุงโรม (ROMA) (242 กม.) เมืองหลวงขนาดใหญของประเทศอิตาลี ท่ีมีท้ังความเกา

และความใหมซอนแทรกอยูดวยกันอยางกลมกลืน ต้ังอยูบนแควนลาซิโอ (LAZIO) ตรงชวงกลางของประเทศมี

แมนํ้าไทเบอร (TIBER) ไหลผานกลางเมือง โรมจึงถูกแบงออกเปน 2 สวน สถานท่ีสําคัญ และเมืองเกาโรมันจะ

อยูทางฝงขวาของแมนํ้า สวนฝงซายเปนรัฐวาติกัน และเขตทราสเตเวเร (TRASTEVERE) ซึ่งเปนท่ีอยูอาศัยของ

ผูมีฐานะ และปจจุบันเปนแหลงรานอาหาร และคาเฟแบบเกๆทันสมัย เดินทางถึง กรุงโรม… 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

ท่ีพัก   ROME HOTEL หรือเทียบเทา 

วันวันท่ีท่ีแปดแปดของการเดินทาง        ของการเดินทาง            โรม โรม --  ชมเมือง ชมเมือง --  ดูไบ ดูไบ --  ประเทศไทยประเทศไทย  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม   

 

 

นําทาน เขาชมภายในมหาวิหารเซนตป เตอร (SAN PIETRO) ในกรุงวาติกันนครรัฐ อิสระศูนยกลางศาสนา

คริสตนิกายโรมันคาทอลิก ชมความยิ่งใหญของศิลปะการออกแบบผลงานอันลํ้าคาโดย

ปรมาจารยบราเมนเตราฟาเอล และไมเคิล 

แองเจโล  



 
นําทาน ชมกรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซึ่งมีอดีตอันยิง่ใหญ และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันเรือง

อํานาจเม่ือราวกวา 2,000 ปท่ีผานมาแลว เขาสู นครวาติกัน รัฐอิสระท่ีปกครองตนเองเปนศูนยกลางของศาสนา

คริสตนิกายโรมันคาทอลิก ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนตปเตอร สถาปตยกรรมล้ําคาท่ีสุดแหง

หน่ึงของโลกซ่ึงตกแตงอยางโออาหรูหรา ชมรูปปนแกะสลัก “เพียตา” ผลงานของศิลปนเอก ไมเคิลแองเจโล เสา

พลับพลาท่ีออกแบบโดย เบอรนินี และยอดโดมขนาดใหญซึ่งปจจุบันเปนสิ่งล้ําคาคูบานคูเมืองของอิตาล ี … 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานถายรูปท่ีระลึกดานหนาสนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเกาแก 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก เคย

เปนสนามกีฬายักษท่ีสามารถจุคนไดกวา 50,000 คน และ ประตูชัยคอนส

แตนติน สัญลักษณแหงชัยชนะและท่ีมาของ ถนนทุกสายมุงสูกรุงโรม 

 ..ชมนํ้าพุเทรวี่จุดกําเนิดของเสียงเพลง  ทรีคอยนออฟเดอรฟาวดเทน ท่ี

โดงดัง ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหินออนแบบบาร็อค ซึ่งเปน

เรื่องราวของเทพมหาสมุทร ตามตํานานกลาวไววาหากใครไดมาถึงนํ้าพุแหง

น้ีแลวโยนเหรียญอธิษฐานท้ิงไวจะไดกลับมาเยอืนกรุงโรมอีกครั้งหน่ึง....นําทานชมยานบันไดสเปนแหลงพักผอน

ของชาวอิตาลีซึง่เต็มไปดวยนักทองเที่ยว  หลากหลายเชื้อชาติ….อิสระใหทานพักผอนตามอธัยาศัยหรือทานจะช

อปปงสินคาแบรนดตามอิสระยานถนน VIA CONDOTTI ... แลวนําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู

กรุงเทพฯ  

20.50 น.  (เวลาทองถิ่น) ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี EK096/EK372  

  *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีสนามบินดูไบ : 0530-0930 *.*.*. 

วันวันท่ีท่ีเกาเกาของการเดินทางของการเดินทาง            ประเทศไทยประเทศไทย  

18.40 น.  (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภาพ…. 

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

***รานคาในยโุรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสทิธ์ิการยายเมืองที่เขาพัก เชน กรณีที่เมืองน้ันมีการจัดงาน 
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคยีงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
 
กรณุาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ 
หมายเหต ุ 
1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสยีหาย อันเกิดจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บริษัทฯ ไมสามารถ
ควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตให
เดินทางออกหรอืกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีทีท่านจะใชหนังสือเดินทาง
ราชการ (เลมสนํ้ีาเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  
 
2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 
4. กรณีทีค่ณะไมครบจาํนวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 20.- วันกอนการเดินทาง  
 
5. เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตทุุกขอแลว ในกรณีที่
ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบรษัิทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอ
รับผดิชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิน้…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได ทัง้น้ีข้ึนอยูกับสภาวะ
อากาศ 
และเหตุสดุวสิยัตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภยัของผูรวม
เดินทางเปนสาํคัญ…. 

 

อัตราคาใชจาย  



 

วันท่ีเดินทาง ผูใหญ 
เด็กตํ่ากวา 12 

กับ 1 ผูใหญ 

เด็กตํ่ากวา 12 

กับ 2 ผูใหญ 

ไมมีเตียงเสริม 

พักเด่ียวเพ่ิม 

22 – 30 มี.ค. / 29 เม.ย.-7 พ.ค.  

1-9 พ.ค. 
52,999.- 9,500.- 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของภาษีน้ํามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และคาวีซา ***  

ในกรณีท่ีผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ท่ีเก่ียวของกับวันเดินทางท่ีทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจง

ใหกับทางเจาหนาท่ีทราบ กอนการชําระเงินคาต๋ัวดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

หมายเหตุ   :  ราคาเด็กตองมีอายุระหวาง 2-11 ป  

อัตรานี้รวม 

1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน (ในกรณีมีความประสงคอยู 

ตอจะตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึน้สําหรับการเปลี่ยนแปลง) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญจะไมมีเครื่องปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาล

ตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปนผลทําใหตองการเปลี่ยนยายเมือง หรือเพิ่มคาทัวรในกรณีพักท่ีเมืองเดิม โดยบริษัทจะ

คํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก  

** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกนั จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู 

(Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 

Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจาก

โรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรยีกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหองพัก 

** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า  

** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิใน

การปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้า 

ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

5. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)  

คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บปวย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนยายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและ

การเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับประเทศ (เทาน้ัน) 

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  

- เบ้ียประกันเริ่มตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  

- เบ้ียประกันเริ่มตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  



 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสยีอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 

6. คาวีซาเชงเกน 

อัตรานี้ไมรวม 

1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย 

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คานํ้าหนัก 

เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คา

กระเปาเดินทางหรือของมีคาท่ีสญูหายในระหวางการเดินทาง เปนตน  

3. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากับภาษี 

4. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  

5. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 

คาบริการพิเศษตางๆ 

6. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  

7. คาทิปรถ, local guide, tour leader, โรงแรม 70.- ยูโร / ทาน 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา 30,000 บาท 

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะขอรับลูกคารายตอไป  

เง่ือนไขการสาํรองท่ีนั่ง 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 4 สัปดาหกอนการเดินทาง พรอมชําระเต็มจํานวน 

 กรณียกเลิกการเดินทาง (ทุกกรณี) เก็บคาทัวรเต็มจํานวน  

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเครื่องบิน  

1.ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิการเรียกเกบ็เงินเต็มจํานวน  

2. หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรยีกเก็บคาใชจายเต็มจํานวน   

3. น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตอง

เปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนัก

ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ี

เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตาม 

จํานวนท่ีบริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน

บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อน 

การเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัวหรือ

คาต๋ัวเครื่องบิน(กรณีออกต๋ัวเครือ่งบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  

 กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทาง 



 
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาต๋ัวเครื่องบิน (กรณี

ออกต๋ัวเครื่องบินแลว) / คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

 กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลกิกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด  

 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง 

บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด  

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน  

(ผูใหญ ) และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให

ท้ังหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ 

 บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไม 

สามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาต

ใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ 

(เลมสีนํ้าเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

 บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  

 บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ 
การเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานฑูต เพื่อใหอยูในดุลพินิจ 

ของสถานฑูต เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ เม่ือทานไดชําระ

เงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทาน

รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา 

 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และ 

ถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระ

คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย 

และโปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

 กรณียกเลกิการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานทูตเพ่ือใหอยูในดุลพนิิจของ 
ทางสถานทูตเร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯเม่ือทานได ชําระเงิน

มัดจําหรือท้ังหมด จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด  

 ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจ 
ของทาง 

สถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ท่ีน้ี 

 เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ใน 



 
กรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯกอนทุกครั้งมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบ

คาใชจายใดๆท้ังสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยั

ตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมีพฤติกรรมเปนท่ีรักเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอื่น เอาแตใจตนเอง หรือถือวามา

กลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอื่นชกัชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานท่ีมีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เวนมี 

ใบรับรองแพทย) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุตํ่ากวากวา 2 ขวบ (กรณุาแจงบริษัทฯ กอน 

จองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอื่น 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซือ้ทัวร เพื่อหาขอสรุป 

รวมกัน) 

 ทานท่ีจะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพื่อขอคํายืนยันวาทัวร 

น้ันๆ ยืนยันการเดินทางหากทานออกต๋ัวโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลกิ บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบ

คาใชจายน้ันได 

 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เริ่มงาน 08.00 น. ตองจบงาน 

ภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปลี่ยน - เม่ือทานจองทัวรและชําระมัดจาํแลว

หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจวแลวขางตน 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการ

เดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 

เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

ขอความซึ่งถือเปนสาระสาํหรับทานผูมีเกียรติซ่ึงรวมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานท่ีทองเท่ียวพรอมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ี

ทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึง

ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูก

ปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย 

(โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการ

เดินทางทองเที่ยวท้ังใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกัน

ในกรณีท่ีผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขา

ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพ้ืนท่ีมี

การปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจ

มีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความเหมาะสมท้ังปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังนี้การขอสงวนสิทธิ

ดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซ่ึงรวมเดินทางเปนสําคัญ 



 
“ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้งน้ี” 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าอิตาล ี
ใช้เวลาทําการอนุมัติวีซ่าประมาณ 15 วันทําการ 
ย่ืนวีซ่าแสดงตนท่ีศนูย์ย่ืนวีซ่า VFS Global (สีลมคอมเพล็กซ์) 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องนําส่งเข้าสถานทูตและระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้ 
หมายเหตุ: การย่ืนวีซ่าแต่ละคร้ังกับบริษัททัวร์ จะต้องทําการย่ืนวีซ่า ประเภทหมู่คณะ เท่านั้น โดยการย่ืนเป็นหมู่คณะ ต้องมีจํานวน  
15.- คน ข้ึนไป  โดยทางศูนย์รับย่ืน จะเป็นผู้กําหนดวันย่ืนวีซ่าเท่านั้น ถ้าหากผู้เดินทางไม่สามารถไปย่ืนวีซ่าในวันท่ีกําหนดได้ อาจมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (Premium) ดังนี้  
•ในกรณทีี่เหลอืระยะเวลาย่ืนวีซ่าน้อยกว่า 15 วัน นับจากวันเดินทาง มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ท่านละ 2,600 บาท  
**ทั้งน้ี ค่าใช้จา่ยที่เกิดขึ้น ผู้เดินทางต้องชําระกับทางศูนย์รับย่ืนโดยตรง* 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่าอย่าง 
น้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือ
เดินทางจะต้องไม่ชํารุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จํานวน 3 ใบ (พ้ืน 
หลังขาวเท่าน้ัน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ 
รูปไม่เลอะหมกึ) 
3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง  
**Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6เดือน (รบกวนลูกค้าทํารายการเดินบัญชี ยอดเงินในบัญชีขั้นตํ่า 100,000.-
โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันย่ืนวีซ่า และหากบัญชีกระโดดเดือนต้อง
ขอเป็น Statement เท่าน้ัน)  
ช่ือ นามสกุล ตรงตามหน้า PASSPOST (เจ้าของบัญชี) 
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม้น และชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษต้องตรง
ตามหน้าพาสปอร์ต (ออกไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ย่ืน) (ใช้ทั้ง 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหน่ึงไม่ได้) 
3.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม ่พ่ีน้อง ที่มีสายเลือด
เดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทา่น้ัน) 
3.2.1. ต้องทําเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เป็นภาอังกฤษเท่าน้ัน 
3.2.2. ถ่ายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ออกให้ และผู้ที่ถูกรับรองคา่ใช้จ่ายให้ เช่น สําเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร 
ทะเบียนบ้าน **สถานทูตไมร่ับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ* 
4. หลักฐานการทาํงาน  
-เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มช่ืีอของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน 
หรือ สําเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 
-เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” 



 
แทนช่ือสถานทูตที่ย่ืน) 
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” 
แทนช่ือสถานทูตที่ย่ืน) 
5. เอกสารส่วนตัว 
-สําเนาทะเบียนบ้าน กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-บัตรประชาชน กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-สูติบัตร (กรณเีด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ้ามี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามกีารเปลี่ยน) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอม
ระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุ
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลกัหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอํานาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 
*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องทําจดหมายช้ีแจงว่าทําไมไม่มี passport *** 
-กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่
สถานทูตด้วย ทั้งสองท่าน (เฉพาะคิวเด่ียวเท่าน้ัน) 
7. ท่านไม่จําเป็นต้องเซ็น รับรองสําเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคําร้องขอวีซ่าเท่าน้ัน 

 
เอกสารย่ืนวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพ่ิมเติม 

 
 

 
 

 


