
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

มิลาน มิลาน --  เวนิส เวนิส --  ลอ่งเรอืเกาะเวนิสลอ่งเรอืเกาะเวนิส  --  ปราโต ้ปราโต ้--  ปิซ่าปิซ่า  --  หอเอนปิซ่าหอเอนปิซ่า  

OOUUTTLLEETT  --  ปอรโ์ตฟิโน่ ปอรโ์ตฟิโน่ --  เจนวัเจนวั  --  มอนตคิาโลมอนตคิาโล  --  เอส เอส --  นีนีส ส     
  

ก ำหนดกำรเดนิทำงก ำหนดกำรเดนิทำง                                

วนัวนัแรกของการเดินทางแรกของการเดินทาง                              กรุงเทพฯกรุงเทพฯ    

21.25 น. พรอ้มกนัทีส่นำมบนิสุวรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ช ัน้ 4 ทำงเขำ้ที ่เคำนเ์ตอร ์T ประต ู8-9    

เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิเอมเิรตส ์(EK) โดยมเีจำ้หนำ้ทีข่องบริษทัฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำน 



 

02.40 น. ออกเดนิทำงสู่ เมอืงมลิำน ประเทศอติำล ีโดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที่ EK373/EK101 
 

วนัวนัที่สองของการเดินทที่สองของการเดินทางาง                  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  --  ดูไบดูไบ  --  มิลาน มิลาน --  เวนิส เวนิส   

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ เวลำ 0050-0335 น. *.*.*. 

08.15 น. (เวลำทอ้งถิน่) ถงึ เมอืงมลิำน ประเทศอติำล ีเมอืงศูนยก์ลำงทำงเศรษฐกจิทีส่  ำคญัของอติำล ีเมอืงทีข่ึ้นชื่อว่ำเป็น

เมอืงหลวงแห่งแฟชัน่ 

จำกนัน้น ำท่ำน ชมโบสถดู์โอโม่แห่งมลิำน โบสถใ์หญ่อนัดบั 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธคิที่หรูหรำ และใช ้

เวลำในกำรสรำ้งนำนเกอืบ 500 ปี โดยเริ่มสรำ้งต ัง้แต่ ปี ค.ศ.1386 และทีน่่ำทึง่ของโบสถ ์กค็ือกำรตกแต่ง

ประดบัประดำทีเ่นน้ควำมหรูหรำอย่ำงเตม็ทีโ่ดยเฉพำะรูปปัน้รอบตวัอำคำร มจี ำนวนกว่ำ 3,000 ชิ้น ขวำมอืของ

โบสถม์อีำคำรทรงกำกบำทหลงัหน่ึง และหลงัคำมงุดว้ย

กระเบื้องโปร่งใส เรยีกกนัว่ำ“อำเขต” สรำ้งขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณ์

แก่กษตัรยิว์คิเตอรเ์อมมำนูเอลที่ 2 ปฐมกษตัรยิข์องอิตำลใีน

กำรรวมชำติ 

น ำท่ำน ชอ้ปป้ิงภำยในอำคำรแกลเลอเรีย วคิตอริโอ เอมำนู

เอล 2 ชอ้ปป้ิงอำเขตทีส่วยงำมที่สุดแห่งหน่ึงของโลก มชีื่อ

เรยีกเลน่ๆว่ำเป็นหอ้งนัง่เลน่ของเมอืงมลิำน เพรำะนอกจำกจะมสีนิคำ้แบรนดเ์นมรำคำแพงขำยแลว้ ยงัมรีำ้น

กำแฟที่เรยีกกนัว่ำ ไซด ์วอลค์ คำเฟ่ สำมำรถนัง่จิบ คำปูชิโน นัง่ดูหนุ่มสำว แต่งกำยดว้ยเสื้อผำ้ทนัสมยั ดงันัน้

หำกท่ำนไมค่ิดจะชอ้ปป้ิงหรอืนัง่กนิกำแฟกค็วรทีจ่ะตอ้งไปเดินเลน่ชมควำมงดงำมของอำคำรหลงัน้ีใหไ้ด ้หรอื

หำกท่ำนยงัตดิใจในเรื่องชอ้ปป้ิง กส็ำมำรถไปชอ้ปป้ิงต่อไดย้งัถนนเวยี มอนเต ้นโปเลโอเน่ ซึง่ถอืเป็นย่ำนชอ้ปป้ิง

ทีข่ึ้นชื่อทีสุ่ดของเมอืงน้ี ต ัง้อยู่ระหว่ำงโบสถดู์โอโม่กบัลำนกวำ้งแห่งหน่ึง อสิระใหท่้ำนชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั  

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงเวนิส ประเทศอิตำล ี(VENICE) (264 กโิลเมตร) เมอืงท่ำส ำคญัของอติำลอีกีท ัง้ยงั

เป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิเมอืงหน่ึงในยุโรปทีไ่มเ่หมอืนเมอืงใดในโลก ไมม่กีำรอนุญำตใหร้ื้อสิง่ก่อสรำ้งเก่ำ ไมม่ี

รถยนตม์แีต่เรอืทีจ่  ำกดัไมใ่หเ้สยีงดงั ดงันัน้ท ัว่โลกจงึหลงไหลมนตเ์สน่หอ์นัสุนทรียข์องเวนิสตลอดมำ  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อำหำรจนี 

ทีพ่กั  RUSSOTT HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ 

วนัที่สามขอวนัที่สามของการเดินทาง  งการเดินทาง                ลอ่งเรอืเกาะเวนิส ลอ่งเรอืเกาะเวนิส --  เวนิส เวนิส --  ปราโต ้ปราโต  ้ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

จำกนัน้น ำท่ำนลอ่งเรอืสู่เกำะเวนิส ชมจตัรุสัซำนมำรโ์ค 

จตัรุสัทีส่วยงำมทีสุ่ดในอติำลี ชมมหำวหิำรซำนมำรโ์ค 

พระรำชวงัดอจ สิง่ก่อสรำ้งที่เก่ำแก่มำกว่ำ 800 ปี

มำแลว้  เมือ่สมยัเวนิชยงัเป็นสำธำรณะรฐัอสิระซึง่

เคยร ำ่รวยและมอี ำนำจมหำศำลและเคยส่งใหม้ำร์

โคโปโลเดนิทำงไปเมอืงจนี ...มเีวลำใหท่้ำนเดนิเลน่ชมเมอืงเวนิสตำมซอกซอยต่ำงๆ 



 

น ำท่ำน ลอ่งเรอืกอนโดล่ำ (ใชเ้วลำประมำณ 30 นำท ีรำคำไม่รวมในทวัร ์ในกรณีน ำ้ไม่ขึ้นสูงเกินไปและฝนไม่ตก 

ท่ำนสำมำรถแจง้หวัหนำ้ทวัร ์ค่ำเรอืท่ำนละประมำณ 800.- บำท 1 ล  ำนัง่ไดป้ระมำณ 5-6 ท่ำน) เพือ่ชมมนต์

เสน่หแ์ห่งนครเวนิส  สู่คลองใหญ่ (GRAND CANAL) คลองทีก่วำ้งทีสุ่ดของเกำะ และงำนก่อสรำ้งที่แสดงให ้

เหน็ถงึควำมเป็นอจัฉรยิะดำ้นสถำปตัยกรรมที ่สะพำนเรยีลอลัโต ้(ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล) ไดเ้วลำนดัหมำย

น ำคณะลงเรอืเดินทำงกลบัสู่ฝัง่ที่ท่ำเรอืตรอนเชโต…้ 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงปรำโต ้(PRATO) (246 กโิลเมตร)  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อำหำรจนี 

ทีพ่กั  PRESIDENT PRATO หรอืเทยีบเท่ำ 

วนัที่สี่ของการเดินทาง               วนัที่สี่ของการเดินทาง                 ปราโต ้ปราโต ้--  ปิซ่า ปิซ่า --  หอเอนปิซ่า หอเอนปิซ่า --  OOUUTTLLEETT  --  เจนัวเจนัว  

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงปิซ่ำ (PISA) (82 กโิลเมตร) แควน้ทสัคำนีเป็นเมอืงทีเ่ป็นทีรู่จ้กัอย่ำงดเีกี่ยวกบัหอ

เอนเมอืงปิซ่ำ ซำกโบรำณวตัถขุองเมอืงทีย่งัหลงเหลอืจำกศตวรรษที ่5 ก่อนครสิตกำลเป็นเมอืงทีเ่คยมี

ควำมส ำคญัอย่ำงมำกดำ้นกำรคำ้ขำยในแถบทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนในช่วงประมำณศตวรรษที ่11 

อสิระถ่ำยภำพกบัหอเอนเมอืงปิซ่ำ (LEANING TOWER OF PISA) เป็นหอคอยหนิอ่อนทีพ่สิดำรสูง 

54 เมตร ม ี8 ช ัน้ แต่ละข ัน้มเีสำหนิอ่อนที่สลกัลวดลำยวจิติร ไดล้งมอืสรำ้งเมือ่ ค.ศ. 1174 ไปเสรจ็ใน

ปี ค.ศ. 1350 ใชเ้วลำนำนถงึ 176 ปี ซึง่เป็นสิง่ก่อสรำ้งทีใ่ชเ้วลำสรำ้งนำนทีสุ่ดในโลกควำมน่ำอศัจรรย์

อกีอย่ำงคือ เมือ่เริ่มสรำ้งได ้4-5 ช ัน้ หอน้ี เริ่มเอยีง แต่ไมถ่งึกลบัพงัทลำยลงมำเพรำะแรงทีจ่ดุศูนยถ์่วง

เมือ่ลำกดิ่งลงมำไมอ่อกนอกฐำนจงึไมล่ม้ยงัทรงตวัอยู่ได ้เมือ่สรำ้งเสรจ็ยอดของหอเอยีงออกจำก

แนวดิ่งของฐำนถงึ 4 เมตร และหอเอนน้ีช่วยใหก้ำลเิลโอนกัวทิยำศำสตร ์ชำวอติำเลยีนผูม้ชีื่อเสยีงของโลกได ้

ทดลองเรื่องอตัรำเรว็ของเทหว์ตัถทุี่ตกลงมำจำกทีสู่ง ที่ขึ้นชื่อในดำ้นควำมสมัพนัธข์องกำรสรำ้งกบัแรงโนม้ถ่วง

ของตวัอำคำรทีส่มดุลกนัโดยบงัเอญิไดช้ื่อว่ำเป็น หน่ึงในเจด็สิง่มหศัจรรยข์องโลกสมยักลำงและเป็นสญัลกัษณ์

อย่ำงหน่ึงของอติำล ี

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ SERRAVALLE OUTLET (202 กโิลเมตร) แหลง่ชอ้ปป้ิงใกลเ้มอืงมลิำน ประเทศอิตำล ีที่ได ้

ชื่อว่ำใหญ่ทีสุ่ด ทีม่รีำ้นคำ้กว่ำ 200 รำ้นคำ้ เช่นแบรนด ์VERSACE, 

BVLGARI, BURBERRY, ARMANI, PRADA, DOLCE & 

GABBANA ฯลฯ 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงปอรโ์ต 

ฟิโน่ (PORTOFINO) หมูบ่ำ้นประมง

เลก็ๆในอิตำล ีและเป็นรีสอรท์เมอืง

สวรรคส์  ำหรบันกัท่องเทีย่วในเมอืงเจนวัของอติำเลีย่นรเิวยีร่ำลอ้มรอบดว้ย

ท่ำเรอืเลก็ๆทีอ่ยู่ท่ำมกลำงเมอืงท่ำของเมดเิตอรเ์รเนียนที่สวยๆมำกมำย 

หมำยเหตุ : หำกใครตอ้งกำรขำ้มไป เมอืงปอรโ์ตฟิโน่ (PORTOFINO)  เมอืงตำกอำกำศทีม่ชีื่อเสยีงอยู่ตดิน ำ้มคีวำมงำมที่โดดเด่น

โดยกำรนัง่รถชทัเทิ้ลบสั 5 ยูโรต่อท่ำน  (รำคำไมร่วมอยู่ในรำยกำรทวัรก์รุณำติดต่อหวัหนำ้ทวัรถ์ำ้ตอ้งกำรไป) 



 

ค ำ่  *.*.*. อสิระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั เพือ่ควำมสะดวกในกำรชอ้ปป้ิง *.*.*. 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงเจนวั (GENOA) เมอืงศูนยก์ลำงทีเ่รยีกว่ำ เปียซซ่ำเดย ์เฟรร์ำรี่ บรเิวณทีโ่คลมับสัเคย

อำศยัอยู่ตอนเดก็ๆ  

ทีพ่กั  MERCURE GENOVA SAN BIAGIO หรอืเทยีบเท่ำ 

วนัที่วนัที่ห ้หา้าของการเดินทาง ของการเดินทาง                                     เจนัวเจนัว  --  มองติคารโ์ล มองติคารโ์ล --  เอส เอส --  นีสนีส  

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงมองติคำรโ์ล (MONTE CARLO) (182  

กโิลเมตร) เมอืงใหมท่ี่ต ัง้อยู่ทำงตอนปลำยของฝร ัง่เศส ….จำกนัน้น ำ

ท่ำน ชมเมอืงโมนำโค ที่ต ัง้อยู่ท่ำมกลำงทอ้งทะเลอนังดงำม ผ่ำนชม

มหำวหิำรเซนตนิ์โคลสั ที่สรำ้งขึ้นต ัง้แต่ปีค.ศ. 1875 ทีเ่คยใชจ้ดังำน

พระรำชพธิอีภเิษกสมรสของเจำ้หญงิเกรซ เคลลี รำชธดิำแห่งโมนำโค 

…จำกนัน้น ำท่ำนถ่ำยภำพกบัปำเล เดอ แปรงซ ์(PALAIS DE PRINCES) ปรำสำทที่

ประทบัของเจำ้ชำยแห่งรฐั ....อิสระใหท่้ำนชมววิทวิทศันท์ี่ขนำบดว้ยท่ำจอดเรอืยอรช์

อนัหรูหรำซึง่แสดงถงึควำมม ัง่ค ัง่ และร ำ่รวยของดินแดนแห่งน้ี  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงนีส ซึง่ระหว่ำงทำงน ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงเอส (EZE) (9 

กโิลเมตร) เมอืงทีอ่ยู่รมิชำยฝัง่รเิวยีร่ำ ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนทำงตอนใตข้องประเทศ

ฝรัง่เศส เป็นเมอืงแห่งน ำ้หอมซึง่เป็นโรงงำนน ำ้หอมเก่ำแก่ชื่อดงัอย่ำง  

FRAGONNARD RIVIERA ใหไ้ดเ้ยีย่มชมกนั 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงนีส (NICE) ประเทศฝรัง่เศส เมอืงพกั

ตำกอำกำศทำงตอนใตข้องฝร ัง่เศสทีเ่รยีกว่ำ เฟรนชร์เิวยีร่ำ มชีำยทะเล

ทีส่วยงำม ซึง่เริ่มกลำยมำเป็นสถำนตำกอำกำศยอด

นิยมของคนองักฤษ และชำวยุโรปมำตัง้แต่สมยัวคิทอ

เรยี ซึง่จะมำนีซเพือ่ทีจ่ะพกัผ่อนหย่อนใจ ชำยหำด

ของนีสไมใ่ช่หำดทรำยแต่จะเป็นหนิกอ้นเลก็ๆ ซึง่คือเสน่หอ์กีอย่ำงหน่ึงของเมอืงนีส  …ชม

เมอืงนีสในส่วนทีเ่ป็นควำมสวยงำมของอำคำรบำ้นเรอืนที่ตดิรมิทะเลและผ่ำนชมถนนทีเ่รยีกว่ำ 

พรอมเมนำดเดซองแกลสฝ์ัง่น ำ้สคีรำมและเมอืงรสีอรท์ ทมีคีวำมแตกต่ำงในเรื่องค่ำครองชพีที่แพงจำกผูค้นทีม่ี

ก  ำลงัซื้อมำอำศยัทีเ่มอืงนีส ดว้ยอำกำศทีอ่บอุ่นจำก

แสงอำทติยม์ำกเป็นพเิศษนัน่เอง ผูร้กักำรอำบแดดและ

ถอืเป็นแฟชัน่คนรวยที่ท  ำอย่ำงไรใหส้ผีวิเป็นสนี ำ้ตำล

หรอืเพือ่เรอืนร่ำงมร่ีองรอยของเผำของแดรมิทะเลน่ีคือ

แฟชัน่ค่ำนิยมของชำวเมอืงนีส  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

ทีพ่กั MERCURE ANTIBES SOPHIA ANTIPOLIS HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ 

 



 

วนัที่วนัที่หกหกของการเดินทาง                 ของการเดินทาง                         นีสนีส  --  ดูไบ ดูไบ --  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ สนำมบนิ เพือ่เดนิทำงกลบัสู่กรุงเทพฯ 

15.40 น.   ออกเดนิทำงสู่ กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที ่EK078 /EK384 
 

วนัวนัที่ที่ เจด็เจด็ของการเดินทางของการเดินทาง                                        ดูไบดูไบ  --  กรุงเทพกรุงเทพ  ฯฯ  

  (แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ เวลำ 00.10 – 03.00 น.)  

12.30 น.  เดนิทำงถงึ สนำมบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดภิำพ…. 
 

@@ ** __@@ ** 

อตัราค่าใชจ้า่ย  
 

วนัทีเ่ดนิทำง ผูใ้หญ่ 
เดก็ต ำ่กว่ำ 12 

พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 

เดก็ต ำ่กว่ำ 12 

พกักบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

22-28 ก.ย. // 27 ต.ค.-2 พ.ย. 

22-28 พ.ย. // 12-18 ต.ค.  

18-24 ต.ค. // 1-7 ธ.ค. 

5-11 ธ.ค. 

39,999.- 9,500.- 

 

** ทำงบริษทัขอสงวนสทิธิ์ ในกำรเปลีย่นแปลงรำคำ หำกทำงสำยกำรบนิมกีำร ขึ้นรำคำของภำษนี ำ้มนัและ/หรือภำษปีระกนัภยักำรเดนิทำงและค่ำวซี่ำ **  *** หมำยเหต ุ  

:  รำคำเดก็ตอ้งมอีำยุระหว่ำง 2-12 ปี  

หมำยเหตุ บริษทัฯ ขอสงวนลขิสทิธิ์ในกำรยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงรำคำ   
 

อตัราน้ีรวม   

   ค่ำต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (ตำมกรุป๊เท่ำนัน้) ช ัน้ทศันำจรตำมทีร่ะบใุนรำยกำร  

 ค่ำโรงแรมทีพ่กัที่ระบใุนรำยกำร หรอืระดบัเทยีบเท่ำ ยกเวน้ช่วงงำนแฟรท์ี่ตอ้งมกีำรปรบัโรงแรมหรอืรำคำ (โรงแรมส่วนใหญ่

จะไมม่เีครื่องปรบัอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในภมูปิระเทศที่มอีำกำศหนำวเยน็, รำคำโรงแรมอำจมกีำรปรบัขึ้นหลำยเท่ำตวั หำกวนั

เขำ้พกัตรงกบัช่วงงำนเทศกำลต่ำงๆและงำนแฟร,์กำรประชมุ อนัเป็นผลท ำใหต้อ้งกำรเปลีย่นยำ้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่ำทวัรใ์นกรณี

พกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบรษิทัจะค ำนึงถงึควำมเหมำะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั) 

 ค่ำอำหำรทกุมื้อตำมทีร่ะบุในรำยกำร 

 ค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำร 

 ค่ำรถน ำเทีย่วตำมรำยกำรในวนัละ 12 ชม. ตำมกฎหมำยยุโรป 

 ค่ำมคัคุเทศกผู์ช้  ำนำญงำน คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง 



 

 ค่ำประกนัอุบตัิเหตกุำรเดนิทำง ในวงเงนิท่ำนละไมเ่กนิ 1,750,000 บำท เงือ่นไขตำมกรมธรรม ์(ค่ำรกัษำพยำบำลส ำหรบัคนไข ้

 ใน จำกอบุตัิเหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / กำรเคลือ่นยำ้ยเพือ่กำรรกัษำพยำบำลฉุกเฉินและกำรเคลือ่นยำ้ยกลบั 

 ประเทศ / ค่ำใชจ่้ำยในกำรส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่ำนัน้) 
 

 

อตัราน้ีไม่รวม   

 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั เช่น ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรดี ค่ำเครื่องดื่ม และค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัทีไ่ม่ไดร้ะบุในรำยกำร 

 ค่ำภำษมีลูค่ำเพิม่ 7 %  และค่ำภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3 % (ในกรณีทีต่อ้งกำรใบก ำกบัภำษ)ี 

 ค่ำธรรมเนียมจดัท ำหนงัสอืเดนิทำง , แจง้เขำ้แจง้ออกส ำหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทำงของไทย 

 ค่ำวซี่ำท่ำนละ 4,000.- บำท (หำกก ำหนดนดัหมำยคิวยืน่วซี่ำตำมกรุป๊แลว้ลูกคำ้ไมส่ำมำรถเดนิทำงมำยืน่ไดต้ำมก ำหนดกำร

ทำงบรษิทัฯ ขอเรียกเกบ็ค่ำใชจ่้ำยเพิม่เติมท่ำนละ 500.-บำท)  

 ค่ำทปิคนขบัรถ ท่ำนละ 12 ยูโร 

 ค่ำทปิหวัหนำ้ทวัร ์ท่ำนละ 25 ยูโร 
 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

 กรุณำจองลว่งหนำ้อย่ำงนอ้ย 4 สปัดำหก่์อนกำรเดนิทำง พรอ้มช ำระงวดแรก 30,000.- บาท  

 กรณียกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 45 วนัขึ้นไป  คืนมดัจ ำท ัง้หมด 

 กรณียกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 30 วนัขึ้นไป  เกบ็ค่ำจ่ำยท่ำนละ 2,000.-บำท 

 กรณียกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 20-24 วนั  เกบ็ค่ำใชจ่้ำย 50% ของรำคำค่ำทวัรท์ ัง้หมด 

 กรณียกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 25-29 วนั   ไมค่ืนเงนิมดัจ ำไมว่่ำกรณีใดๆทัง้สิ้น 

 กรณียกเลกิก่อนกำรเดนิทำงนอ้ยกว่ำ 20 วนั  เกบ็ค่ำใชจ่้ำย 100% ของรำคำค่ำทวัรท์ ัง้หมด 

 
 

หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิกำรเดนิทำงก่อนลว่งหนำ้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ำมำรถท ำกรุป๊ไดอ้ย่ำงนอ้ย 30 ท่ำน (ผูใ้หญ่) และ/

หรอื ผูร่้วมเดนิทำงในคณะไมส่ำมำรถผ่ำนกำรพจิำรณำวซี่ำไดค้รบ 30 ท่ำน ซึง่ในกรณีน้ีทำงบรษิทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมดหกั

ค่ำธรรมเนียมวซี่ำ หรอืจดัหำคณะทวัรอ์ื่นใหถ้ำ้ตอ้งกำร 



 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทวัรน้ี์ เมือ่เกิดเหตจุ  ำเป็นสุดวสิยัจนไมอ่ำจ   แกไ้ขไดแ้ละจะ

ไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณีทรพัยส์นิสูญหำย สูญเสยีหรอืไดร้บับำดเจ็บทีน่อกเหนือควำมรบัผดิชอบของหวัหนำ้ทวัรแ์ละเหตุ

สุดวสิยับำงประกำร เช่น กำรนดัหยุดงำน ภยัธรรมชำต ิกำรจลำจล ต่ำงๆ  

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัรน้ี์เป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสรจ็ หำกท่ำนสละสทิธิ์กำรใชบ้รกิำรใดๆตำมรำยกำร หรอืถูกปฏเิสธกำรเขำ้

ประเทศไมว่่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกไดว้ซ่ีำแลว้ ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรแจง้สถำนฑตู เพือ่ใหอ้ยู่ใน ดุลพนิิจของสถำน

ฑตู เรื่องวซี่ำของท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวซี่ำในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบริษทัฯ เมือ่ท่ำนไดช้ ำระเงนิ

มดัจ ำหรอืท ัง้หมด ไมว่่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของ บริษทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบรษิทัฯ จะขอถอืว่ำ

ท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขต่ำงๆของเอกสำรวซี่ำ 

 กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำม อำจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้่ำท่ำน

จะถกูปฏเิสธวซีำ่สถำนทูตไมค่ืนค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้  ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค ำรอ้งใหมก่็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหมท่กุคร ัง้  

 หำกสถำนทูตมกีำรสุ่มเรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำนทำงบรษิทัฯ ขอควำมร่วมมอืในกำรเชิญท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำย และโปรด

แต่งกำยสุภำพ ท ัง้น้ีทำงบรษิทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอ

เอกสำรเพิ่มเตมิ ทำงบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักลำ่วเช่นกนั 

 กรณียกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกไดว้ซี่ำแลว้ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรแจง้สถำนทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของทำง

สถำนทูตเรื่องวซี่ำของท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวซี่ำในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทัฯเมือ่ท่ำนได ้ช ำระ

เงนิมดัจ ำหรอืท ัง้หมด จะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขต่ำงๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยท ัง้หมด  

 ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยื่นวซ่ีา แต่ในกำรพจิำรณำอนุมตัวิซี่ำ จะอยู่ในดุลพนิิจของ

ทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึง่อำจจะเกดิควำมไมส่ะดวกแก่ท่ำนไดท้ำงบรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัมำ ณ ทีน้ี่ 

 เมือ่ท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้หมำยถงึท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเงือ่นไขที่บริษทัฯ แจว้แลว้ขำ้งตน้ 

 

ขอ้ความซึ่งถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูมี้เกยีรติซึ่งร่วมเดินทาง 

ทำงบริษทัฯ เป็นตวัแทนในกำรจดัน ำสมัมนำ และกำรเดินทำงที่มีควำมช ำนำญ โดยจดัหำโรงแรมที่พกั อำหำร 

ยำนพำหนะ และสถำนที่ท่องเที่ยวพรอ้มท ัง้กำรสมัมนำ ดูงำน เพื่อควำมสะดวกสบำย และเกิดประโยชนสู์งสุดในกำรเดินทำง ท ัง้น้ี

ทำงบรษิทัฯ ไม่สำมำรถรบัผดิชอบในอุบตัิเหตุหรือควำมเสยีหำยที่เกิดจำกโรงแรมที่พกั ยำนพำหนะ,  อนัเน่ืองจำกอุบตัิเหตุรวมถงึ

ภยัธรรมชำติ, โจรกรรม, วินำศกรรม, อคัคีภยั, กำรผละงำน, กำรจลำจล สงครำมกำร เมอืง, กำรผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยน

เงนิตรำระหว่ำงประเทศ, กำรนดัหยุดงำน, ควำมล่ำชำ้ของเที่ยวบนิ, สำยกำรเดินเรือ, รถไฟ, พำหนะทอ้งถิ่น,  ตลอดจนกำรถูก

ปฏเิสธออกวซี่ำจำกกงสุล และ / หรอื ส่วนงำนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถำนเอกอกัครำชฑตู รวมถงึผูม้อี  ำนำจท ำกำรแทนประจ ำประเทศไทย 

(โดยไม่จ ำตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจำกเป็นสทิธิพเิศษทำงกำรทูต ) ซึ่งอยู่เหนือกำรควบคุมของบริษทัฯ หมำยรวมถงึในระหว่ำงกำร

เดนิทำงท่องเทีย่วท ัง้ใน หรอื ต่ำงประเทศ แต่ทำงบรษิทัฯ มคีวำมคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหตุ ตำมเงือ่นไขที่บริษทัฯ ที่รบัประกนั

ในกรณีทีผู่ร่้วมเดนิทำงถกูปฎเิสธโดยเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ต่ำงประเทศ มใิหเ้ดินทำงออก หรือ เขำ้

ประเทศ เน่ืองมำจำกควำมประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทำง ไม่ปฎิบตัิตำมกฎระเบยีบดำ้นกำรควำมคุมโรคติดต่อเฉพำะพื้นที่มี

กำรปลอมแปลงเอกสำรเพือ่กำรเดนิทำง รวมถงึมสีิ่งผดิกฎหมำย บริษทัฯ จะไม่คืนค่ำใชจ่้ำยใดๆ รำยละเอียดดำ้นกำรเดินทำง อำจ

มกีำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมจ ำเป็น หรือเพื่อควำมเหมำะสมทัง้ปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ ทัง้น้ีการขอสงวนสิทธิ

ดงักล่าว บรษิทั จะยดึถอืและค านึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกยีรต ิซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคญั 



 

“ขอขอบพระคุณทกุท่ำนทีไ่ดม้อบควำมไวว้ำงใจ ใหท้ำงบรษิทั เป็นผูน้ ำพำกำรเดนิทำงในครัง้น้ี” 

 

เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าอติาล ี
 

 หนงัสอืเดนิทำง (Passport) ตอ้งมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดือนและมหีนำ้เหลอืส ำหรบัประทบัวซี่ำอย่ำงนอ้ย 2 หนำ้ 

 รูปถา่ย (พี้นหลงัขาวเท่านั้น) 

- รูปถ่ำยปจัจุบนัหนำ้ตรงขนำด  3.5*4.5 CM น้ิว จ ำนวน 3  ใบ (ใชรู้ปสพีื้นหลงัขาว ถ่ายมาตรฐานไม่เกนิ 6 เดือน ซึ่ง

ขยายจากฟิลม์เท่านั้นรูปโพลาลอยด/์สติ๊กเกอรใ์ชไ้ม่ได)้ และกรุณำเขยีนชื่อ-นำมสกุลตวับรรจงไวด้ำ้นหลงัรูป 

  หลกัฐานการเงนิ ประเภทออมทรพัย ์ / สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชี กระแสรายวนั 

-  สเตทเมน้ทร์ำยกำรเดินบญัชยีอ้นหลงั 6เดือน หรอืย่างนอ้ย 4 เดือน(อพัเดทยอด ไม่

เกนิ 7 วนันับจากวนัยื่นเอกสาร) ยอดเงนิในบญัชีขัน้ต า่ 100,000.- 

- หนงัสอืรบัรองจำกธนำคำร (แบงค ์ กำรนัต)ี ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนักบัสเตทเมน้ และชื่อ-

นำมสกลุภำษำองักฤษตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ (ออกไมเ่กนิ 15 วนั นบัจำกวนัทีย่ืน่ ) (ใช้

ท ัง้ 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหน่ึงไม่ได)้ 

  หลกัฐานการท างาน (ภำษำองักฤษและเป็นหลกัฐำนปจัจบุนัเท่ำนัน้) 

กรณีเป็นพนักงาน 

- หนงัสอืรบัรองกำรท ำงำนตวัจริง  ระบุอำชีพ-ต ำแหน่ง, เงนิเดือนและระยะเวลำในกำรท ำงำน (อำยุไมเกิน 1 เดือนก่อนยื่น 

และชื่อ นำมสกลุภำษำองักฤษ ตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์) 

กรณีเป็นเจา้ของกจิการ 

- ใชส้  ำเนำหนงัสือรบัรองบริษทัที่มีชื่อของผูเ้ดินทำงเป็นกรรมกำรหรือหุน้ส่วน พรอ้มท ัง้เซ็นชื่อรบัรองส ำเนำ และ

ประทบัตรำบรษิทัฯ (อำยุส ำเนำไมเ่กนิ 3 เดอืน)  

กรณีเป็นนักเรยีนหรอืนักศึกษา 

หนงัสือรบัรองกำรเป็นนกัเรียน นกัศึกษำตวัจริง เป็นภำษำองักฤษจำกทำงโรงเรียนหรือสถำบนัที่ก  ำลงัศึกษำอยู่ (อำยุไม

เกนิ 1 เดอืนก่อนยืน่)  

   ส ำเนำทะเบยีนบำ้น (พรอ้มตวัจรงิ) พรอ้มแปลเป็นภำษำองักฤษ 

   ส ำเนำบตัรประชำชน หรอืส ำเนำใบสูติบตัร (กรณีอำยุต ำ่กว่ำ 20 ปี) พรอ้มแปลเป็นภำษำองักฤษ 

   ส ำเนำใบเปลีย่นชื่อ – นำมสกลุ (ถำ้ม)ี (พรอ้มตวัจรงิ) พรอ้มแปลเป็นภำษำองักฤษ 

   ส ำเนำใบทะเบยีนสมรส / ใบหย่ำ / ใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ)  (พรอ้มตวัจรงิ) พรอ้มแปลเป็นภำษำองักฤษ 

** เอกสำรทกุอย่ำงทีเ่ป็นส ำเนำ หำ้มถ่ำยรูปและ้ปริ้น ตอ้งถ่ำยเอกสำรจำกตน้ฉบบั หรอืสแกนเท่ำนัน้ค่ะ 

** ส าหรบัผูเ้ยาวอ์ายุต า่กว่า 18 ปี ที่เดินทางคนเดียวหรอืเดินทางกบับดิาหรอืมารดาเพยีงคนเดียวจ ำเป็นตอ้งยืน่หนงัสอืยนิยอม

จำกบดิำหรอืมำรดำอกีคนทีไ่มไ่ดเ้ดนิทำงไปดว้ยและจะตอ้งออกมำจำกทำงอ ำเภอเท่ำนัน้ พรอ้มท ัง้สูติบตัรทะเบยีนบำ้นและใบ

เปลีย่นนำมสกุล (ในกรณีที่มกีำรเปลีย่นนำมสกลุ) ในใบค ำรอ้งขอวซี่ำ ขอ้ 37 จะตอ้งมลีำยเซน็ตข์องบดิำมำรดำพรอ้มท ัง้ถ่ำยส ำเนำ 

หนงัสอืเดนิทำงของบดิำมำรดำดว้ยในกรณีที่บดิำมำรดำไมม่หีนงัสอืเดนิทำงผูส้มคัรตอ้งเขยีนหนงัสอือธบิำยพรอ้มแนบส ำเนำบตัร

ประชำชนของบดิำมำรดำดว้ย 
 

หมายเหต ุ : กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถออกค่าใชจ้า่ยเองได ้



 

- ผูท้ีอ่อกค่ำใช่จ่ำยใหจ้ะตอ้งเป็นพ่อ แม ่พี ่นอ้งสำมแีละภรรยำเท่ำนัน้และจะตอ้งมหีลกัฐำนเป็นลำยลกัษณอ์กัษรเพือ่แสดงว่ำ

เป็นบคุคลทีอ่อกค่ำใช่จ่ำยใหท้ ัง้หมดพรอ้มท ัง้ถ่ำยส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

- ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงอยู่ดว้ยกนัโดยไมจ่ดทะเบยีนจะตอ้งมหีนงัสอืชี้แจง้เป็นภำษำองักฤษ ใหท้ำงสถำนทูตทรำบ 

 

 

 

 


