
 

 

 

 

 

 

 
 

 

รหัสโปรแกรม : 10249 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทกุคร้ังที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

มลิาน – เซอมโิอเน่ – ล่องเรือทะเลสาบเกรดา – อทุยานโดโลไมต์ - จุดชมววิโบสถ์ซานต้า แมกดัลนา – โบลซาโน  
         โอร์ทเิซย – น่ังกระเช้าชมววิ แอล์ป เดอ ซุสซิ -ทะเลสาบมซูิริน่า – คอร์ดิน่า ด ิเอมเพสโซ – เวนิส เมสเต้ 

เกาะเวนิส – ชมจตุรัสซานมาร์โค – สะพานเรียลอลัโต้ - เมนูพเิศษกุ้งมงักร – ปาโดวา – ฟลอเรนซ์ 
 เกรฟ อนิ เชียนติ - ชิมไวน์ ณ Castello di Verrazzano – เซียน่า -  ทสัคานี - มอนเตริคจิเน่ – ซานจีมญิญาโน  

 ลคุกา - ปิซ่า – ชมหอเอนปิซ่า -  ลา สเปเซีย - น่ังรถไฟชมหมู่บ้านทั้งห้า - ลงเรือสู่พอร์โตฟิโน – เจนัว                                        



 

ก าหนดการเดินทาง 

08-17 ก.พ.//22-31 ม.ีค.//08-17 เม.ย.//26 เม.ย.-05 พ.ค. 2562 
( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

 

วนัที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – มิลาน 
22.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 

เคาน์เตอร์สายการบินไทย(เคาน์เตอร์ D) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที่2  มิลาน – เซอมิโอเน่ – ล่องเรือทะเลสาบเกรดา - อุทยานโดโลไมต์  
 จุดชมววิโบสถ์ซานต้า แมกดลันา – โบลซาโน – ชมเมือง 
00.35 ออกเดินทางสู่เมืองมิลาน ประเทศอติาล ีโดยเทีย่วบินที ่TG 940 
07.10 เดินทางถึงกรุงมิลาน ประเทศอติาล ีผ่านพธีิตรวจคนเข้าเมือง   
 จากน้ันน าท่าน ออกเดินทางสู่ Sirmeone เมืองอันเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี มีลักษณะภูมมิประเทศ

เป็นแหลมที่ย่ืนออกไป ในทะเลสาบการ์ด้า ซ่ึงมีความ
ยาวกว่า  55กิโลเมตรเมืองน้ีจึงถูกขนาบข้างด้วย
ทะเลสาบ ให้ทุกท่านไดช้มเมืองเก่าท่ีแสนสวยงาม มี
ร้านคา้และ ร้านขนมอยูม่ากมาย เก็บภาพป้อมปราการ
ประจ าเมือง ท่ีเป็นจุดสัญลกัษณ์ตั้งแต่สมยัยคุโรมนั น า
ท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเกรดา

http://bit.ly/2NMk5YE


 

บรรยากาศของทะเลสาบท่ีตดักบัแนวหนา้ผาของทิวเขาเซาทเ์ทิร์นแอล์ฟ ไดเ้วลาสมควรอิสระทุกท่าน
เดินเล่นชมเมือง 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง  
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ Great Dolomite Road บนเส้นทางสายน้ี คุณจะท่ึงในความยิ่งใหญ่ของขุนเขา

อีกคร้ังระยะทางไม่ไกลมากแต่เราจะค่อย ๆ ซึมซับบรรยากาศท่ีหาไม่ได้ท่ีไหนอีกแล้วในโลกน้ี 
เทือกเขาโดโลไมท ์(Dolomite) ไดรั้บการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยองคก์ร UNESCO เม่ือปี 2009 
ลกัษณะภูมิประเทศเป็นหน้าผาสูง สลบักบัหุบเหวลึก 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่บริเวณหมู่บ้านวัล ดิ ฟุนส์ ชม
ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมของ
หมู่บ้าน ที่ผสมผสานได้อย่างลงตัว ฉากหลงัเป็นภูเขา
อนัยิ่งใหญ่เบ้ืองหนา้ของเราเป็นหมู่บา้น Villnöß (Val 
di Funes) แสนสงบ และน่ารัก มีเวลาให้ท่านเก็บภาพ
ความสวยงามของธรรมชาติ บริเวณท่ีตั้งโบสถ ์Santa Magdalena อนัเป็นเอกลกัษณ์ ในยามอาทิตย์
อสัดง แสงแดดทองละเลียดริมหน้าผา ฉากเบ้ืองหน้าเป็นโบสถ์และหมู่บา้นอนัแสนสงบปล่อยกาย
ปล่อยใจไปกบัช่วงเวลาแสนพิเศษน้ี จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัเมืองโบลซาโน 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

พกัที่:  Four Points Sheraton Hotel / หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่3  โบลซาโน – โอร์ทิเซย – น่ังกระเช้าชมววิ แอล์ป เดอ ซุสซิ  
 ทะเลสาบมิซูริน่า – คอร์ดน่ิา ด ิเอมเพสโซ – เวนิส เมสเต้  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั  
 น าท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้า ณ เมือง

โอร์ทิเซย ผ่อนคลายกับธรรมชาติที่
งดงาม น าท่านขึ้นสู่จุดชมวิว แอล์ป เดอ 
ซูสซิ (Alpe di Siusi) เป็นอีกหน่ึงจุดชม
วิวท่ีสามารถเห็นความยิ่งใหญ่อลังการ
ของกลุ่มเขาใน Dolomite ไดอ้ยา่งชดัเจน
มีเวลาให้ท่านเก็บภาพความงดงามของ
ธรรมชาติอยา่งจุใจ  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พืน้เมือง  

บ่าย ได้เวลาสมควรน าท่านออกเดินทางชม
ความงามแห่งโดไมท์กนัต่อในเส้นทาง



 

สวยๆ ชมเมืองเล็กๆ เพราะเราเช่ือวา่ ความสวยงามระหวา่งทางนั้นน่าจดจ าไม่นอ้ยแวะถ่ายรูปกนัไป
ตลอดทาง จากนั้นชม ทะเลสาบ Misurina ณ เมืองเบลลูโน่ทะเลสาบท่ีมีความยาวถึง 2.6 กิโลเมตร มี
ความลึกกว่า 5 เมตร สัมผสัอากาศดี ๆ สูดดมหายใจลึก ๆ ให้ทุกท่านได้ชมความสวยงามของ
ทะเลสาบอนักวา้งใหญ่ ท่ีใส เป็นเงาสะทอ้นเห็นวิวเขาลดหลัน่ไปมา อนัมีฉากหน้าเป็นโรงแรมสี
เหลืองตดักนักบัฟ้าครามสวยจบัใจ น าท่านเดินทางสู่เมืองกอร์ตีนา ดัมเปซโซ เมืองแสนสวยในหุบเขา
ทีม่ีช่ือเสียงโด่งดังมายาวนาน อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั มีเวลาให้
ท่านเก็บภาพความประทบัใจ กบัความงดงามของตวัเมือง ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่แควน้เวเน
โต 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคารจนี 

พกัที่:  Four Points Sheraton Hotel  / หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่4 เกาะเวนิส – ชมจตุรัสซานมาร์โค – สะพานเรียลอลัโต้ 

 เมนูพเิศษกุ้งมังกร – ปาโดวา – ฟลอเรนซ์  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั   

 น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่าเรือตรอนเชโต้ จากน้ันลงเรือเข้าสู่ “เมืองเวนิส” เมืองอนัแสนโรแมนติ
กซ่ึงเป็นจุดหมายปลายทางของคู่รักจากทัว่โลก เมืองเวนิสไดรั้บฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก 
(Queen of the Adriatic), เมืองแห่ง
สายน ้ า (City of Water), เมืองแห่ง
สะพาน (City of Bridges), และ เมือง
แห่งแสงสวา่ง (The City of Light) เรือ
น าท่านเดินทางเขา้สู่“เกาะซานมาร์โค 
” ศูนยก์ลางของเมืองเวนิส พร้อมน า
คณะเดินทางเขา้สู่บริเวณ “จตุรัสซาน
มาโค”  ระหว่ า งกา ร เ ดินทา งชม 
อนุสาวรีย์ของพระเจ้าวิคเตอร์เอมานูเอลท่ี 2 ถ่ายภาพคู่กับ“ สะพานถอนหายใจ ” สะพานแห่ง
สัญลกัษณ์ท่ีเช่ือมต่อกบัพระราชวงัดอร์จ  ชมความสวยงามของจตุรัสดา้นหนา้พระราชวงัดอร์จ อนั
เป็นท่ีประทบัของเจา้เมืองเวนิสในยุคท่ียงัเป็นรัฐอิสระอีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของการปกครองแควน้
ในยุคสมยันั้น ชมรอบบริเวณ“โบสถ์เซนต์มาร์ค” ซ่ึงเป็นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ท่ี “ใหญ่ท่ีสุด” ใน
ยุโรปตะวนัตก อิสระเลือกช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงันานาชนิด อาทิ Gucci ,Louis Vuitton 
,Prada ,Bally ,Chanel หรือ“ เคร่ืองแกว้มูราโน่ ” สินคา้พื้นเมืองอนัเล่ืองช่ือ อิสระให้ท่านเดินเท่ียวชม
งานก่อสร้างท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นอจัฉริยะดา้นสถาปัตยกรรมท่ี“สะพานเรียลอลัโต”้ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมืองเมนูพเิศษสปาเกต็ตี ้กุ้งมงักร (Lobster Spaghetti)  



 

บ่าย จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่เมืองปาโดวา  หรือ "ปาดัว" (Padua) เมืองท่องเท่ียวท่ีน่ามาเยือน
ของแควน้เวเนโต (Veneto region) ปาโดวา ยงัถือวา่เป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในภาคเหนือของอิตาลี และ
ย ัง มี ช่ือเสียงไม่น้อยไปกว่า เ มือง
ท่องเท่ียวอ่ืนๆของประเทศ เน่ืองจาก
ภายในตัว เ มืองนั้ น  เต็ มไปด้ว ย
ส่ิงก่อสร้างท่ีถือว่า เป็นศูนย์กลาง
ประวติัศาสตร์ท่ีมีความส าคัญมาก
แห่งหน่ึงของประเทศ น าท่านชม  
"ปาลซัโซ เดลลา ราโจเน" (Palazzo 
della Ragione) อาคารยุคกลางท่ีมีช่ือ 
เสียง สร้างข้ึนในรูปทรงส่ีเหล่ียม ท่ีมีความยาว 81 เมตร ความกวา้ง 27 เมตร และมีความสูง 24 เมตร 
โดดเด่นไปดว้ยหลงัคาขนาดใหญ่ มีระเบียงท่ีเปิดกวา้ง ภายในตกแต่งไปดว้ยจิตรกรรมฝาผนงัท่ีงดงาม 
ชม "เปียซซา เดลลา เออเบ" (Piazza delle Erbe) อีกหน่ึงจตุัรัสท่ีอยูใ่นไกลจากปาลซัโซ เดลลา ราโจเน 
ภายในจตุัรัสเป็นแหล่งขายผกัและผลไม ้"เปียซซา เดอิ สิโนรี" (Piazza dei Signori) เป็นจตุัรัสท่ีตั้งอยู่
ติดกบั เปียซซา เดลลา เออเบ โดยจตุัรัสถูกลอ้มรอบไปดว้ยโรงแรม Loggia della Gran Guardia และ
ไม่ไกลจากจตุัรัสเป็นท่ีตั้ง อาคารหอนาฬิกาดาราศาสตร์ ท่ีสวยงามมากแห่งหน่ึง ตวัอาคารถูกสร้างข้ึน
ใน ปี ค.ศ.1,428 ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่เมืองฟลอเรนซ์ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารจีน  / น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัที่:  Hilton Garden Inn Hotel Florence / เทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่5  ฟลอเรนซ์ – เดนิชมเมือง – จตุัรัสไมเคลิแองเจโล - เกรฟ อนิ เชียนต ิ 
  ชิมไวน์ ณ Castello di Verrazzano – เซียน่า – ชมจตุัรัสเมืองเก่า ดกิมัโป  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านชม“เมืองฟลอเรนซ์”  เป็นเมืองตน้แบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีความ

เจริญสูงสุดในช่วงศตวรรษท่ี 13-16 น าท่านเดินเท่ียวชมเขตเมืองเก่า ชม “จตุัรัสเพียซซ่าซินยอเรตตา” 
ชมสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นของเมืองท่ี “มหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟิออเร” เป็นวิหารท่ีมียอดโดม
ขนาดใหญ่สัญลกัษณ์แห่งเมืองฟลอเรนซ์ จากนั้นออกเดินทางเขา้สู่ใจกลางเมืองชม “โบสถ์ซนัตาโค
เช่” โบสถข์นาดใหญ่ซ่ึงใชเ้ป็นสถานท่ีฝังศพของศิลปินช่ือกอ้งโลก“ไมเคิลแองเจลโล และกาลิเลโอ” 
และศิลปินช่ือดงัของเมือง ชมจตุัรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ท่ีมีความสวยงามและมี
เอกลกัษณ์โดดเด่นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งของรูปป้ันเดวิด อนัเป็นผลงานท่ีมีช่ือเสียงของ ไมเคิล 
แองเจโล่ น าท่านข้ึนชมวิวตวัเมืองฟลอเรนซ์ ณ จตุัรัสไมเคิล แองเจโร (Piazzale Michelangelo) ท่ี
สร้างข้ึนเป็นเกียรติกบัศิลปินไมเคิล แองเจโล่ มีรูปป้ันเดวิสเป็นเอกลกัษณ์ตั้งอยู่จุดศูนยก์ลางของ
จตุัรัส ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่เมืองเกรฟ อิน เคียนติ (Greve in Chianti)  



 

 
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวันมื้อพิเศษ ณ 

ภัตตาคาร ภายใน ไร่ไวน์ Castello of 
Verrazzano  

 Menu Starter and Bruschetta 
Ham,Wild boar salami, Head cheese, 
Crostino with lard from the Greve 
Valley, Main Course,Pasta with 
tomato sauce and herbs, Roast loin of 
pork with salad from the garden and 
white beans Dessert :Cantuccini 
(almond cookies), Tasting of Grappa, 
Coffee  

 น าท่านเดินชมบริเวณปราสาทวาร์ราซา
โน (Castle of Verrazzano) ตวัปราสาท
ตั้งอยู่ใจกลางของพื้นท่ี Chianti Classico 
เร่ิมตน้ปราสาทเป็นของชาวอิทรุสกนั ซ่ึง
เป็นเคยท่ีตั้งถ่ินฐานของชาวโรมนั ไร่องุ่น
ท่ีตั้งอยู่ใน Verrazzano มีการระบุไวใ้น
เอกสารท่ีมีอายุย ้อนหลังไปถึงปี ค.ศ. 
1100 ตั ว ป ร า ส า ท ไ ด้ ผ ลั ด มื อ เ ข า
ครอบครองโดยหลายตระกูล ค.ศ.1958 
ครอบครัว Cappellini เข้าครอบครอง
ปราสาท และบูรณะวิลล่าและสร้างใหม่ 
โดยดูแลไร่องุ่นตามแบบโบราณ ไม่ใช้
สารเคมี(Organic Wine) ท าให้มีช่ือเสียง
โด่งดงัไปทัว่โลก *** น าท่านเขา้สวนองุ่น และชมโรงงานบ่มไวน์ ท่ีเต็มไปดว้ยถงัไมโ้อ๊ก หลายร้อย
ถงัท่ีวางเรียงราย ใหท้่าน ไดชิ้มรสชาติอนักลมกล่อมของไวน์เชียนติ อยา่งจุใจ *** 

ไวน์ชนิดต่างๆ ทีท่่านจะได้ชิม 
Verrazzano Ser Chiaro” IGT / Fettunta Chianti Classico DOCG / Chianti Classico Riserva DOCG 
Supertuscan” IGT or Chianti Classico Gran Selezione DOGC 

*** หากไวน์บางชนิดหมดหรือ ไม่ไดต้ามคุณภาพอาจมีการปรับเปล่ียนได ้ณ ภตัตาคาร *** 



 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมืองเซียน่า Siena  ตลอดทั้งใจกลางเมืองเก่าของเซียน่าได้รับเลือกโดยองค์การ
ยูเนสโกให้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก
เม่ือปี ค.ศ.1995 เชิญเยี่ยม จตุรัสเปียซ
ซ่า เดล คมัโป Piazza del Campo ซ่ึง
ได้รับยกย่องว่าเป็นมรดกโลก และเคย
เป็นบ้านของาลิโอนักแข่งม้า ท่ี มี ช่ือ
กระฉ่อนท่ีสุดในโลก ชมจตุรัสเปียซซ่า 
เดล คัมโป ท่ีได้ช่ือว่าสวยแปลกตา
เพราะมีรูปทรงเป็นรูปพดั ลาดเอียงแบบ
ขั้นบนัได ตั้งอยู่ดา้นหน้าศาลาว่าการเมืองเซียน่า เดินเล่นชมเมือง บา้นเรือนต่างๆ ถึงแมดู้เก่าแก่ แต่
ยงัคงถูกใชง้านเป็นท่ีอยูอ่าศยัและร้านคา้ มีศาลากลางจงัหวดัสไตลโ์กธิค น ้าพุเกีย โบสถ์พระแม่นิรมล 
ท่ีน่ีมีเทศกาลพาลิโอแสดงในชุดพื้นเมืองทุกปีมีช่ือเสียงมาก 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน  

ที่พกั:  Krone Hotel, Berchtesgarden / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6 เซียน่า – เส้นทางโรแมนตกิ แห่งทัสคานี มอนเตริคจเิน่ – ซานจมีิญญาโน – ลุคกา 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั   
 จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่เส้นทางโรแมนติก แห่งทอสคานี แควน้ทอสคานี เสมือนเป็นอู่ขา้วอู่

น ้าของประเทศอิตาลี มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถปลูกพืชพนัธ์ุไดห้ลากหลาย และมีฟาร์มปศุสัตว ์ท่ี
มีคุณภาพอยู่มากมายหลายท่ี น าท่าน
เดนิทางเข้าสู่หมู่บ้านมอนเตริคจิโอนิ 
(Monteriggioni) เป็นเมืองหน้าด่าน 
อนัเก่าแก่ตั้งแต่ยคุกลางของเมืองเซียน่า 
แควน้ทอสคานี มีก าแพงล้อมรอบตวั
เมือง ตั้งอยูบ่นเนินธรรมชาติท่ีสร้างข้ึน
ในปี ค.ศ. 1214 ในอดีตเมืองน้ี เป็น
แนวหนา้ในสงครามกบัเมืองฟลอเรนซ์  
ก าแพงรอบตัวเมืองมีหอคอย 14 แห่งตั้ งอยู่บนฐานส่ีเหล่ียมจัตุรัส มีประตูทางทิศเหนือ Porta 
Fiorentina เปิดสู่ฟลอเรนซ์ และทางทิศ
ใตอี้ก Porta Romana หนัหน้าไปกรุง
โรม ถนนสายหลักภายในก าแพง
เช่ือมต่อทั้งสองประตูเข้าด้วยกันเป็น
เส้นตรง กลางเมืองมีจัตุ รัส  Piazza 
Roma บา้นเรือนส่วนใหญ่สไตล์เรเนส



 

ซองส์ (เคยเป็นเจา้ของขุนนางทอ้งถ่ินพ่อคา้ท่ีร ่ ารวยและผูดี้) เก็บภาพความสวยงาม จากนั้นน าท่าน
ออกเดินทางสู่เมืองซานจีมิญญาโน(San Gimignano) เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ท่ีมีก าแพงลอ้มรอบอยู่
ระหว่างเมืองฟลอเรนซ์และเมือง Siena มีช่ือเสียงดา้นสถาปัตยกรรมยุคกลางท่ีน่าท่ึง และหอคอยท่ี
สูงข้ึนจากส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ เป็นสัญลกัษณ์ท่ีส าคญั ท าใหเ้ห็นทศันียภาพสวยงามอนัน่าประทบัใจของ
เมือง จากเส้นทางโดยรอบ โดยเร่ิมตน้จากขุนนางประจ าเมืองไดส้ร้างหอคอยข้ึนราว 72 แห่งเพื่อเป็น
สัญลกัษณ์แห่งความมัง่คัง่และอ านาจของพวกเขา แมว้่าปัจจุบนัจะเหลืออยูเ่พียง 14 หอคอยเท่านั่น 
เมืองซานจีมิญญาโน ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก จากองค์การ UNESCO ตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 
เมืองท่านเขา้มาในเมืองซานจีมิญญาโน เสมือนท่านไดย้อ้นเวลากลบัไปในยคุกลางอยา่งแทจ้ริง 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ ฟิออเรนติน่า สเต๊ก (Fiorentina Beef Steak) 

เมนูสุดพิเศษที่มีช่ือเสียงที่สุดของแคว้นทัสคานี ซ่ึงโดยปกติเชฟจะย่างเน้ือทั้งก้อนแล้วมา บรรจงแล่
ให้ลูกค้าทีโ่ต๊ะอาหารขณะทีย่งัร้อนอยู่ (ท่านใดไม่ทานเน้ือววักรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทางบริษัทจะ
เปลีย่นเมนูเป็นหมูแทน)  

บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เมืองเมืองลุกกา (Lucca) เป็นเมืองคลาสสิกอีกเมืองหน่ึงในแควน้ทสัคานี ท่ีมี
ช่ือเสียงของเหล่านักท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเมืองตั้งอยู่บริเวณทางข้ึนเทือกเขาอิตาเลียน
แอลป์ จึงเป็นสถานท่ีนักปีนเขานิยมพกัท่ี
เ มื อ ง น้ี  ภ า ย ใน เ มื อ ง น้ี มี ล่ อ ง ร่อ ยของ
ประวติัศาสตร์จาก ซากโบราณต่างๆ ตั้งแต่
ศตวรรษท่ี 12 น าท่านชม จตุัรัส ซาน มาติโน่ 
(San Martino Square) ให้ท่านเดินถ่ายรูป 
และเดินเล่นจนเมือง อนุสาวรียท่ี์แสดงถึงยุค
ประวติัศาสตร์ต่างๆ ท่ีลูกาได้ผ่านไปแล้ว
โดยเร่ิมจากอฒัจนัทร์โรมนั ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของจตุัรัส และวงเวียนท่ีโดดเด่น เดินไปตามถนนท่านจะได้
พบกบัซุ้มประตูท่ีสวยงามและน่ารักของมหาวิหารซานเฟรดิโนและจตุัรัสโบสถ์เซนต์ มาร์ติน / น า
ท่านเดินรทางสู่เมืองปิซ่า 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารจีน 

ที่พกั:  NH Hotel, Pisa / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่7 ปิซ่า – ชมหอเอนปิซ่า – ลา สเปเซีย - น่ังรถไฟชมหมู่บ้านทั้งห้า  
 ลงเรือสู่พอร์โตฟิโน – เจนัว 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านเปลีย่นเป็นรถ Shutter Bus เข้า

ชมความมหัศจรรย์ของ “หอเอนแห่ง
เมืองปีซ่า”  1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก 



 

ถูกสร้างดว้ยหินอ่อน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้นโดยเร่ิมสร้างเม่ือปี ค.ศ.1174 แลว้เสร็จเม่ือ ค.ศ.1350 ใชเ้วลา
ก่อสร้างนานถึง 176 ปีพร้อมชมความสวยงามของ“หอสวดมนตท่ี์สร้างในสไตล์โรมนัเนสก์ ” จตุรัสดู
โอโมแห่งปิซาไดรั้บเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก เม่ือปี ค.ศ. 1987 เมือง
แห่งน้ียงัเป็นบา้นเกิดของนักวิทยาศาสตร์ และนักดาราศาสตร์เอกของโลก “กาลิเลโอ” ซ่ึงเขาได้
พิสูจน์กฎการณ์ดึงดูดของโลกโดยปล่อยวตัถุใหต้กมาจากท่ีสูงเขาสังเกตพบวา่ ไม่วา่วตัถุหนกัหรือเบา 
ต่างตกถึงพื้นดินพร้อมกนั และให้ชาวโลกรู้ 
โดยท าการทดลองปล่อยลูกบอลจากหอ
เอนปิซ่าแห่งน้ี และเขายงัเป็นคนแรกท่ีใช้
กลอ้งโทรทศัน์ (Telescope) ส่องดูดาวเม่ือ
ประมาณ 400 ปีก่อนและได้ประกาศส่ิงท่ี
คน้พบซ่ึงทา้ทายความเช่ือของคนในสมยั
นั้ นซ่ึงเ ช่ือกันว่าโลกเป็นศูนย์กลางของ
สุริยะจกัรวาลแต่กาลิเลโอยืนยนัว่าดวงอาทิตยต่์างหากเป็นศูนยก์ลางของสุริยะจกัรวาล จนท าให้เขา
ถูกจบัคุมขงัในท่ีสุด น าท่านเดินทางสู่เมืองลา สเปเซีย น่ังรถไฟสู่ ชิงเกว่ แตร์เร (Cinque Terre) 
หมู่บ้านเล็กๆ ทั้งห้า ที่ตั้งอยู่บนชายฝ่ังริเวียร่า ของอิตาลี CINQUE TERRE มีความหมายว่า “ห้า
ดินแดน” (FIVE LANDS) ประกอบดว้ย หมู่บา้นห้าแห่ง ได้แก่ MONTEROSSO AL MARE, 
VERNAZZA,CORNIGLIA,MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทั้งห้าหมู่บา้นน้ีมีหุบเขา
ลอ้มรอบ ประกอบกนัเป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติฯ และไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก
จากองค์การยูเนสโกอี้กดว้ย แวะชมความงามของหมู่บา้นริโอแมกจิโอเร (RIOMAGGIORE) เป็น
หมู่บา้นเล็กๆ ท่ีมีเสน่ห์ และมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุ๊กตา บา้นเรือนท่ีตั้งลดหลัน่กนับนหนา้ผาท่ีปก
คลุมดว้ยตน้ไมเ้ขียวขจีตดักบัน ้าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอร์ควอยซ์ ท าให้กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
ยอดฮิตแห่งหน่ึงอย่างไม่ตอ้งสงสัย อิสระให้ท่านชมความงดงาม และถ่ายภาพตามอธัยาศยั น าท่าน
ออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ สู่เมืองเซนต ์มาการิตา  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง   

บ่าย น าท่านลงเรือสู่เมืองพอร์โตฟิโน (น่ังเรือประมาณ 20 นาที) เดินทางถึงเมืองพอร์โตฟิโน น าท่าน
เดินเล่นเที่ยวชมเมืองโดยรอบ  พอร์โตฟิ
โนเป็นเมืองท่า แห่งชายทะเลเมดิเตอร์เร
เนียนท่ีมีช่ือเสียงในระดบัโลก ซ่ึงตั้งอยู่ใน
เขตจังหวัดของเจนัว ท่ีถูกล้อมรอบด้วย
ท่าเรือเล็กๆ จนได้รับการขนานนามว่าเป็น 
"สวรรคแ์ห่งเมืองท่า" ส าหรับนกัท่องเท่ียวก็
ว่าได้ เมืองเล็กๆ ท่ีแสนน่ารัก ภายในตัว
เมืองประกอบไปดว้ยดว้ยบา้นเรือนหลากสีสัน ซ่ึงตั้งเบียดเสียดกนัไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่ม โอบลอ้ม
อ่าวท่ีมี เรือยอร์ชส่วนตวั จอดเต็มไปหมด เก็บภาพโบสถ์เซนต์มาร์ติน (St.Martin) ซ่ึงสร้างข้ึนใน



 

ศตวรรษท่ี 12 โดยตวัโบสถ์นั้นมีขนาดท่ีไม่ใหญ่โต แต่ก็มีความสวยงามมากพอสมควร ได้เวลา
สมควรน าท่านออกเดินทางกลบัไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองเจนวั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมทีพ่กั  

พกัที่:  Holiday Inn Hotel Genova / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่8  เจนัว – มิลาน – ป้อมซฟอร์ซ่า – ช้อปป้ิง  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั    

 จากนั้นน าท่านออกเดนิทางสู่เมืองมลิาน (Milan) เมืองส าคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่
บริเวณท่ีราบแห่งแควน้ลอมบาร์ดี น าคณะเดินทางสู่บริเวณ 
“ปราสาทสฟอร์เซสโก”้ ปราสาทสวยงามหลงัน้ีไดเ้คยเป็น
ป้อมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ ต่อมาเป็นท่ีพ  านัก
ของผูน้ าเผด็จการในช่วงศตวรรษท่ี 15 คือ ตระกูลสฟอร์ซา  
มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพกับมุมสวยๆ ของน ้ าพุท่ีโพยพุ่ง
บริเวณดา้นหนา้ปราสาทสฟอร์เซสโก ้

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านชม “มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม” สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมือง อนัมีขนาด

ใหญ่โตมโหฬาร สร้างข้ึนด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะ
แบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ปัจจุบันเป็น 
“โบสถ์แคธอลิกท่ีใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก” ลาน
ดา้นหน้าเป็นท่ีตั้งของพระราชานุสาวรียพ์ระเจา้วิคเตอร์
เอ็มมานูเอลท่ี 2 ทรงม้า รายล้อมด้วยอาคารท่ีเก่าแก่
คลาสสิคและชอ้ปป้ิงมอลล์ท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 
มีเวลาให้ท่านไดเ้ลือกหาซ้ือสินคา้ช่ือดงัมากมายท่ี “ แกลเลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอลท่ี2 ” ท่ีใช้เวลา
ก่อสร้างถึง 12 ปีเป็นอาคารหลังคากระจกโครงเหล็กพื้นโมเสกลวดลายงดงามมาก ภายใน
ประกอบดว้ยร้านคา้สินคา้แบรนด์เนมช่ือดงั เช่น Prada, Louis Viton, Gucci, Bally, Amani, Moschino 
, Versace ฯลฯ ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั บนถนนมองท ์นโปลียอง และถนนวคิเตอร์เอมมานูเอล 
หรือนัง่จิบกาแฟชมบรรยากาศ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร   / น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัที่:  NYX Milan Hotel / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่9  มิลาน – สนามบิน – เดนิทางกลบั  
เช้า บริการอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารเชา้ น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเวยีนนา 
14.30 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเทีย่วบินที ่TG937 



 

วนัที่10  สนามบินสุวรรณภูมิ   
05.10 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ, การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์
ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ เม่ือท่านท าการจองและช าระ
เงนิมัดจ าแล้ว บริษทัฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขของทางบริษทัฯ แล้ว 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

       ผู้ใหญ่พกั 
  ห้องละ 2 ท่าน 

    เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
    พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

08-17 ก.พ. 2562 88,900 88,900 84,900 17,900 

 22-31 ม.ีค. 2562  88,900 88,900 84,900 17,900 

08-17 เม.ย. 2562 93,900 93,900 89,900 18,900 

26 เม.ย.-05 พ.ค. 2562 91,900 91,900 87,900 18,900 
ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลาน-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า
และราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลหรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ย
เมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่า Coach Tax และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็
ตาม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ   
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ** ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์** หากท่านอายเุกิน 75 ปี ท่านตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรป  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 100 บาทต่อวนั (หากท่านประทบัใจในการบริการ)  

 



 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้าย

ส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหา
คณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

3. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยดุงาน ภยั
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่
ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วซ่ีาดว้ย
ตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยื่น
วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 
บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 
วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจง
ใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน 

หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดทีใ่ช้ในการเดนิทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

 
 



 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   หรือ 
กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้ 
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง 
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

 หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อ

แต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกด

ช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนั
ท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
 การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทาง
บริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่าน
จดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาใน
แต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ 

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การปฏิเสธวี
ซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


