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ก ำหนดกำรเดินทำงก ำหนดกำรเดินทำง        
                          
วันวันแรกของการเดินทางแรกของการเดินทาง                              กรุงเทพฯกรุงเทพฯ    
21.25 น. พร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ชั้น 4 ทำงเข้ำที่ เคำน์เตอร์ T ประต ู8-9  

เคำน์เตอร์สำยกำรบินเอมิเรตส์ (EK) โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำน 
02.40 น. (เวลำท้องถิ่น) ออกเดินทำงสู่ เมืองมิลำน ประเทศอิตำลี โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ 

EK373/EK101 
 *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ เวลำ 00.50-03.35 น. *.*.*. 
 
วันวันที่สองของการเดินทางที่สองของการเดินทาง                  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  --  ดูไบดูไบ  --  มิลาน มิลาน --  เวนิส เวนิส   
08.15 น. (เวลำท้องถิ่น) ถึง เมืองมิลำน ประเทศอิตำลี เมืองศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจที่ส ำคัญของอิตำลี เมืองที่ขึ้น

ชื่อว่ำเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่น 
จำกนัน้น ำท่ำน ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลำน โบสถ์ใหญ่อันดับ 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบโกธิคที่หรูหรำ 
และใช้เวลำในกำรสร้ำงนำนเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสร้ำงตั้งแต่ ปี ค.ศ.1386 และท่ีน่ำทึ่งของโบสถ์ ก็คือ
กำรตกแต่งประดับประดำที่เน้นควำมหรูหรำอย่ำงเต็มที่โดยเฉพำะรูปปั้นรอบตัวอำคำร มีจ ำนวนกว่ำ 

3,000 ชิ้น ขวำมือของโบสถ์มีอำคำรทรงกำกบำทหลัง
หนึ่ง และหลังคำมุงด้วยกระเบื้องโปร่งใส เรียกกันว่ำ“อำ
เขต” สร้ำงข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กษัตริย์วิคเตอร์เอม
มำนูเอลที่ 2 ปฐมกษัตริย์ของอิตำลีในกำรรวมชำติ 
น ำท่ำน ช้อปปิ้งภำยในอำคำรแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ
มำนูเอล 2 ช้อปปิ้งอำเขตท่ีสวยงำมที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 
มีชื่อเรียกเล่นๆว่ำเป็นห้องนั่งเล่นของเมืองมิลำน เพรำะ
นอกจำกจะมีสินค้ำแบรนด์เนมรำคำแพงขำยแล้ว ยังมี

ร้ำนกำแฟที่เรียกกันว่ำ ไซด์ วอล์ค คำเฟ่ สำมำรถนั่งจิบ คำปูชิโน นั่งดูหนุ่มสำว แต่งกำยด้วยเสื้อผ้ำ
ทันสมัย ดังนั้นหำกท่ำนไม่คิดจะช้อปปิ้งหรือนั่งกินกำแฟก็ควรที่จะต้องไปเดินเล่นชมควำมงดงำมของ
อำคำรหลังนี้ให้ได้ หรือหำกท่ำนยังติดใจในเรื่องช้อปปิ้ง ก็สำมำรถไปช้อปปิ้งต่อได้ยังถนนเวียมอนเต้ 
นโปเลโอเน่ ซึ่งถือเป็นย่ำนช้อปปิ้งที่ข้ึนชื่อที่สุดของเมืองนี้ ตั้งอยู่ระหว่ำงโบสถ์ดูโอโม่กับลำนกว้ำงแห่ง
หนึ่ง อิสระให้ท่ำนช้อปปิ้งตำมอัธยำศัย  

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเวนิส ประเทศอิตำลี (VENICE) (264 กิโลเมตร) เมืองท่ำส ำคัญของอิตำลี

อีกท้ังยังเป็นเมืองที่โรแมนติกเมืองหนึ่งในยุโรปที่ไม่เหมือนเมืองใดในโลกไม่มีกำรอนุญำตให้รื้อ
สิ่งก่อสร้ำงเก่ำ ไม่มีรถยนต์มีแต่เรือท่ีจ ำกัดไม่ให้เสียงดัง ดังนั้นทั่วโลกจึงหลงใหลมนต์เสน่ห์อันสุนทรีย์
ของเวนิสตลอดมำ  

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรจีน 
ที่พัก  RUSSOTT HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 
 
 
 
 
 



 

วันที่สามวันที่สามของการเดินทาง        ของการเดินทาง          ล่องเรือเกาะเวนิส ล่องเรือเกาะเวนิส --  เวนิส เวนิส --  ปราโต้ปราโต้  
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

จำกนั้นน ำท่ำนล่องเรือสู่เกำะเวนิส ชมจัตุรัสซำนมำร์โค จัตุรัสที่สวยงำมที่สุดในอิตำลี ชมมหำวิหำรซำน
มำร์โค พระรำชวังดอจ สิ่งก่อสร้ำงที่เก่ำแก่มำกว่ำ 800 
ปีมำแล้ว  เมื่อสมัยเวนิชยังเป็นสำธำรณะรัฐอิสระซึ่ง
เคยร่ ำรวยและมีอ ำนำจมหำศำลและเคยส่งให้มำร์โค
โปโลเดินทำงไปเมืองจีน ...มีเวลำให้ท่ำนเดินเล่นชม
เมืองเวนิสตำมซอกซอยต่ำงๆ 
น ำท่ำนล่องเรือกอนโดล่ำ (ใช้เวลำประมำณ 30 นำที 
รำคำไม่รวมในทัวร์ ในกรณีน้ ำไม่ข้ึนสูงเกินไปและฝน
ไม่ตก ท่ำนสำมำรถแจ้งหัวหน้ำทัวร์ ค่ำเรือท่ำนละประมำณ 800.- บำท 1 ล ำนั่งได้ประมำณ 5-6 ท่ำน) 
เพ่ือชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส สู่คลองใหญ่ (GRAND CANAL) คลองที่กว้ำงที่สุดของเกำะ และงำน
ก่อสร้ำงที่แสดงให้เห็นถึงควำมเป็นอัจฉริยะด้ำนสถำปัตยกรรมที่สะพำนเรียลอัลโต้ (ศิลปินเอกไมเคิล
แองเจโล) ได้เวลำนัดหมำยน ำคณะลงเรือเดินทำงกลับสู่ฝั่งที่ท่ำเรือตรอนเชโต้… 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองปรำโต้ (PRATO) (246 กิโลเมตร)  
ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรจีน 
ที่พัก  PRESIDENT PRATO หรือเทียบเท่ำ 
 
วันที่สี่ของการเดินทาง               วันที่สี่ของการเดินทาง                 ปราโต้ ปราโต้ --  ปิซ่า ปิซ่า --  หอเอนปิซ่า หอเอนปิซ่า --  OOUUTTLLEETT  --  เจนัวเจนัว  
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองปิซ่ำ (PISA) (82 กิโลเมตร) แคว้นทัสคำนีเป็นเมืองที่เป็นที่รู้จักอย่ำงดี
เกี่ยวกับหอเอนเมืองปิซ่ำ ซำกโบรำณวัตถุของเมืองที่ยังหลงเหลือจำกศตวรรษที่ 5 ก่อน
คริสตกำลเป็นเมืองที่เคยมีควำมส ำคัญอย่ำงมำกด้ำนกำรค้ำขำยในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ในช่วงประมำณศตวรรษท่ี 11 
อิสระถ่ำยภำพกับหอเอนเมืองปิซ่ำ (LEANING TOWER OF PISA) เป็นหอคอยหินอ่อนที่พิสดำร
สูง 54 เมตร มี 8 ชั้น แต่ละข้ันมีเสำหินอ่อนที่สลักลวดลำยวิจิตร ได้ลงมือสร้ำงเมื่อ ค.ศ. 1174 
ไปเสร็จในปี ค.ศ. 1350 ใช้เวลำนำนถึง 176 ปี ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้ำงที่ใช้เวลำสร้ำงนำนที่สุดในโลก
ควำมน่ำอัศจรรย์อีกอย่ำงคือ เมื่อเริ่มสร้ำงได้ 4-5 ชั้น หอนี้เริ่มเอียงแต่ไม่ถึงกลับพังทลำยลงมำ
เพรำะแรงที่จุดศูนย์ถ่วงเมื่อลำกดิ่งลงมำไม่ออกนอกฐำนจึงไม่ล้มยังทรงตัวอยู่ได้ เมื่อสร้ำงเสร็จ

ยอดของหอเอียงออกจำกแนวดิ่งของฐำนถึง 4 เมตร และหอเอนนี้ช่วยให้กำลิเลโอนักวิทยำศำสตร์ชำวอิ
ตำเลียนผู้มีชื่อเสียงของโลกได้ทดลองเรื่องอัตรำเร็วของเทห์วัตถุท่ีตกลงมำจำกที่สูงที่ข้ึนชื่อในด้ำน
ควำมสัมพันธ์ของกำรสร้ำงกับแรงโน้มถ่วงของตัวอำคำรที่สมดุลกันโดยบังเอิญได้ชื่อว่ำเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกสมัยกลำงและเป็นสัญลักษณ์อย่ำงหนึ่งของอิตำลี 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ SERRAVALLE OUTLET (202 กิโลเมตร) แหล่งช้อปปิ้งใกล้เมืองมิลำน ประเทศอิตำลี 

ที่ได้ชื่อว่ำใหญ่ที่สุด ที่มีร้ำนค้ำกว่ำ 200 ร้ำนค้ำ เช่น แบรนด์ VERSACE, BVLGARI, BURBERRY, 
ARMANI, PRADA, DOLCE & GABBANA ฯลฯ 
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองปอร์โตฟิโน่ 
(PORTOFINO) หมู่บ้ำนประมงเล็กๆในอิตำลี 
และเป็นรีสอร์ทเมืองสวรรค์ส ำหรับนักท่องเที่ยว



 

ในเมืองเจนัวของอิตำเลี่ยนริเวียร่ำล้อมรอบด้วยท่ำเรือเล็กๆที่อยู่ท่ำมกลำงเมืองท่ำของเมดิเตอร์เรเนียน
ที่สวยๆมำกมำย 

หมำยเหตุ : หำกใครต้องกำรข้ำมไป เมืองปอร์โตฟิโน่ (PORTOFINO)  เมืองตำกอำกำศที่มีชื่อเสียงอยู่ติดน้ ำมีควำมงำมที่
โดดเด่นโดยกำรนั่งรถชัทเทิ้ลบัส 5 ยูโรต่อท่ำน  (รำคำไม่รวมอยู่ในรำยกำรทัวร์กรุณำติดต่อหัวหน้ำทัวร์ถ้ำต้องกำรไป) 
ค่ ำ  *.*.*. อิสระอำหำรค่ ำตำมอัธยำศัย เพื่อควำมสะดวกในกำรช้อปปิ้ง *.*.*. 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเจนัว (GENOA) เมืองศูนย์กลำงที่เรียกว่ำ เปียซซ่ำเดย์ เฟร์รำรี่ บริเวณท่ีโคลัมบัส

เคยอำศัยอยู่ตอนเด็กๆ  
ที่พัก  MERCURE GENOVA SAN BIAGIO หรือเทียบเท่ำ 
 
วันที่วันที่ห้าห้าของการเดินทาง                   เจนัวของการเดินทาง                   เจนัว  --  มองติคาร์โล มองติคาร์โล --  เอส เอส --  นีสนีส  
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมองติคำร์โล (MONTE CARLO) (182  กิโลเมตร) เมืองใหม่
ที่ตั้งอยู่ทำงตอนปลำยของฝรั่งเศส ….จำกนั้นน ำท่ำน ชมเมืองโมนำโค ที่ตั้งอยู่
ท่ำมกลำงท้องทะเลอันงดงำม ผ่ำนชมมหำวิหำรเซนต์นิโคลัส 
ที่สร้ำงขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1875 ที่เคยใช้จัดงำนพระรำชพิธี
อภิเษกสมรสของเจ้ำหญิงเกรซเคลลี รำชธิดำแห่งโมนำโค …
จำกนั้นน ำท่ำนถ่ำยภำพกับปำเล เดอ แปรงซ์ (PALAIS DE 
PRINCES) ปรำสำทท่ีประทับของเจ้ำชำยแห่งรัฐ ....อิสระให้

ท่ำนชมวิวทิวทัศน์ที่ขนำบด้วยท่ำจอดเรือยอร์ชอันหรูหรำซึ่งแสดงถึงควำมมั่งคั่ง
และร่ ำรวยของดินแดนแห่งนี้  

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองนีส ซึ่งระหว่ำงทำงน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเอส 

(EZE) (9 กิโลเมตร) เมืองที่อยู่ริมชำยฝั่งริเวียร่ำ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทำงตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส 
เป็นเมืองแห่งน้ ำหอมซึ่งเป็นโรงงำนน้ ำหอมเก่ำแก่ชื่อดังอย่ำง FRAGONNARD RIVIERA ให้ได้เยี่ยมชม
กัน 
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองนีส (NICE) ประเทศฝรั่งเศส เมือง
พักตำกอำกำศทำงตอนใต้ของฝรั่งเศสที่เรียกว่ำ เฟรนช์ริเวียร่ำ มี

ชำยทะเลที่สวยงำม ซึ่งเริ่มกลำยมำเป็นสถำนตำก
อำกำศยอดนิยมของคนอังกฤษ และชำวยุโรปมำ
ตั้งแต่สมัยวิคทอเรีย ซึ่งจะมำนีซเพื่อที่จะพักผ่อน
หย่อนใจ ชำยหำดของนีสไม่ใช่หำดทรำยแต่จะเป็น
หินก้อนเล็กๆ ซึ่งคือเสน่ห์อีกอย่ำงหนึ่งของเมืองนีส  …ชมเมืองนีสในส่วนที่เป็นควำม
สวยงำมของอำคำรบ้ำนเรือนที่ติดริมทะเลและผ่ำนชมถนนที่เรียกว่ำ พรอมเมนำดเดซอง

แกลส์ฝั่งน้ ำสีครำมและเมืองรีสอร์ท ทีมีควำมแตกต่ำงในเรื่องค่ำครองชีพที่แพงจำกผู้คนที่มีก ำลังซื้อมำ
อำศัยที่เมืองนีส ด้วยอำกำศท่ีอบอุ่นจำก
แสงอำทิตย์มำกเป็นพิเศษนั่นเอง ผู้รักกำร
อำบแดดและถือเป็นแฟชั่นคนรวยที่ท ำอย่ำงไรให้
สีผิวเป็นสีน้ ำตำลหรือเพ่ือเรือนร่ำงมีร่องรอยของ
เผำของแดริมทะเลนี่คือแฟชั่นค่ำนิยมของ
ชำวเมืองนีส  

ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  



 

ที่พัก MERCURE ANTIBES SOPHIA ANTIPOLIS HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 
วันที่หกวันที่หกของการเดินทาง                 ของการเดินทาง                         นีสนีส  --  ดูไบ ดูไบ --  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบิน เพ่ือเดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ 
15.40 น.   (เวลำท้องถิ่น) ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK078 /EK384 
 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ เวลำ 00.10 – 03.00 น.) 
 
วันวันที่เจ็ดที่เจ็ดของการเดินทางของการเดินทาง                                        ดูไบดูไบ  --  กกรุงเทพรุงเทพ  ฯฯ   
12.30 น. (เวลำท้องถิ่น) เดินทำงถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภำพ…. 

**@@ __@@ ** 
 
อัตราค่าใช้จ่าย 

 

วันท่ีเดินทำง ผู้ใหญ ่
เด็กต่ ำกว่ำ 12 
พักกับ 1 ผู้ใหญ ่

เด็กต่ ำกว่ำ 12 
พักกับ 2 ผู้ใหญ ่
ไม่มเีตียงเสริม 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

2-8 ต.ค. / 9-15 ต.ค. 39,999 8,000 
 

 
** ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในกำรเปลีย่นแปลงรำคำ หำกทำงสำยกำรบินมีกำร ขึ้นรำคำของภำษีน้ ำมันและ/หรือภำษปีระกันภยักำรเดินทำงและค่ำวีซ่ำ **  
*** หมำยเหตุ   :  รำคำเด็กต้องมอีำยุระหว่ำง 2-12 ปี  
หมำยเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในกำรยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรำคำ   
 

 
อัตรานี้รวม 
1. ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับ(Economy Class) ที่ระบุวันเดินทำงไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่ำนั้น(ในกรณีมีควำมประสงค์อยู่ต่อ

จะต้อง 
อยู่ภำยใต้เงื่อนไขของสำยกำรบินและมีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึ้นส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลง) 
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำร 
3. ค่ำรถโคช้ปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมรำยกำร วันละ 12 ชม. ตำมกฎหมำยยุโรป 
4. ค่ำห้องพักในโรงแรมที่ระบุตำมรำยกำรหรือเทียบเท่ำ (3 ดำว – 4 ดำว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอำกำศ

เนื่องจำก 
อยู่ในภูมิประเทศที่มีอำกำศหนำวเย็น, รำคำโรงแรมอำจมีกำรปรับขึ้นหลำยเท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับช่วงงำนเทศกำล
ต่ำงๆและงำนแฟร์,กำรประชุม อันเป็นผลท ำให้ต้องกำรเปลี่ยนย้ำยเมือง หรือเพ่ิมค่ำทัวร์ในกรณีพักท่ีเมืองเดิม โดยบริษัท
จะค ำนึงถึงควำมเหมำะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ) 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  
** เนื่องจำกกำรวำงแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจท ำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double) ห้องพักต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบำงโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง 
(Triple Room) อำจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่ำน ซึ่งถ้ำเข้ำพัก 3 ท่ำนอำจจะไม่ได้เลย หรือ อำจมีควำมจ ำเป็นต้องแยก



 

ห้องพักเนื่องจำกโรงแรมนั้นไม่สำมำรถจัดหำได้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอำจมีกำร
แยกห้องพัก 
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มีเครื่องปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ ำ  
** กรณีท่ีมีงำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึ้นมำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนหรือย้ำยเมืองเพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอำจเป็นห้องที่มีขนำดกะทัดรัต และไม่มี
อ่ำงอำบน้ ำ ซึ่งข้ึนอยู่กับกำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลักษณะแตกต่ำงกัน 
5. ค่ำอำหำรตำมท่ีระบุในรำยกำร 
6. ค่ำเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวตำมรำยกำร 
7. ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงรำยบุคคล (หำกต้องกำรเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถำมได้จำกเจ้ำหน้ำที่)  
ค่ำประกันอุบัติเหตุกำรเดินทำง ในวงเงินท่ำนละไม่เกิน 1,750,000 บำท (ตำมเง่ือนไขตำมกรมธรรม์)  
ค่ำรักษำพยำบำลส ำหรับคนไข้ใน จำกอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / กำรเคลื่อนย้ำยเพื่อกำรรักษำพยำบำล
ฉุกเฉินและกำรเคลื่อนย้ำยกลับประเทศ / ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่ำนั้น) 
** ลูกค้ำท่ำนใดสนใจ...ซื้อประกันกำรเดินทำงส ำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภำพสำมำรถสอบถำมข้อมูล เพ่ิมเติมกับทำง
บริษัทได้ **  
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บำท [ระยะเวลำ 5-7 วัน]  
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บำท [ระยะเวลำ 8-10 วัน]  
**ควำมครอบคลุมผู้เอำประกันที่มีอำยุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจำก
อุบัติเหตุ 1.5 ล้ำนบำท]เท่ำนั้น 
8. ค่ำมัคคุเทศก์ 
 

 
อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่ำธรรมเนียมจัดท ำหนังสือเดินทำง , แจ้งเข้ำแจ้งออกส ำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทำงของไทย 
2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิเช่น ค่ำเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง, ค่ำน้ ำหนัก

เกินจำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำ 30 กก.และมำกกว่ำ 1 ชิ้น, ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกิดกำรเจ็บป่วยจำกโรค
ประจ ำตัว, ค่ำกระเป๋ำเดินทำงหรือของมีค่ำที่สูญหำยในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็นต้น  

3. ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% และภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % ในกรณีที่ต้องกำรใบก ำกับภำษ ี
4. ค่ำธรรมเนียมน้ ำมันและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึ้นรำคำ  
5. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, มินิบำร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่ำอำหำรและเครื่องดื่มสั่งพิเศษค่ำบริกำร

พิเศษต่ำงๆ 
6. ค่ำบริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ำและทรัพย์สินด้วยตัวท่ำนเอง  
7. ค่ำทิปท่ำนละ 50 ยูโร 
8. ค่ำวีซ่ำเช็งเก้น ท่ำนละ 4,500.- บำท (หำกสถำนทูตได้ก ำหนดกำรยื่นวีซ่ำเป็นคณะแล้ว ท่ำนใดไม่สำมำรถมำตำม

ก ำหนดได้ กรณีถ้ำมีค่ำใช้จ่ำยเกิดข้ึนท่ำนละ 500.- บำท ลูกค้ำจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่ำนั้น) 
ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า  
1. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็นดุลยพินิจของสถำนทูต มิใช่บริษัททัวร์ กำรเตรียมเอกสำรที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้กำรพิจำรณำ ของสถำนทูตง่ำย
ขึ้น 
2. กรณีท่ำนใดต้องใช้พำสปอร์ตเดนิทำง ช่วงระหว่ำงยื่นวีซ่ำ หรือ ก่อนเดินทำงกับทำงบริษัท ท่ำนต้องแจ้งให้ทำงบริษัทฯ ทรำบล่วงหน้ำ
เพื่อวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน ซึ่งบำงสถำนทูตใช้เวลำในกำรพจิำรณำวีซ่ำท่ีค่อนข้ำงนำนและอำจไมส่ำมรถดึงเลม่ออกมำระหว่ำงกำร
พิจำรณำอนุมัติวีซ่ำได ้(กรณีถ้ำมีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึ้นท่ำนละ 500.- บำท ลูกค้ำจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่ำนั้น) 



 

3. ส ำหรับผู้เดินทำงที่ศึกษำหรือท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้องด ำเนนิเรื่องกำรขอวีซ่ำด้วยตนเองในประเทศท่ีตนพ ำนักหรือศึกษำอยู่
เท่ำนั้น  
4. หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน โดยนับวันเริม่เดินทำงออกนอกประเทศ หำกนับแล้วต่ ำกว่ำ 6 เดือน ผู้เดินทำงต้องไปยื่นค ำ
ร้องขอท ำหนังสือเดินทำงเลม่ใหม่ และกรณุำเตรียมหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ ให้กับทำงบริษัทด้วย เนื่องจำกประวัติกำรเดินทำงของท่ำนจะ
เป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรยื่นค ำร้องขอวีซ่ำ และจ ำนวนหน้ำหนังสือเดินทำง ต้องเหลือว่ำงส ำหรับตดิวีซ่ำไมต่่ ำกว่ำ 3 หน้ำ  
5. ท่ำนที่ใส่ปกหนังสือเดินทำงกรณุำถอดออก หำกมีกำรสูญหำย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำงนั้นๆ และพำสปอร์ต ถือ
เป็นหนังสือของทำงรำชกำร ต้องไม่มีรอยฉีกขำด หรือ กำรขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเลม่  
 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงินค่ามัดจ า ท่านละ 30,000.- บาท 
ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป  
ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง มิฉะนัน้ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ าท้ังหมด 

 
เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง 

 กรุณำจองล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 4 สัปดำห์ก่อนกำรเดินทำง พร้อมช ำระงวดแรก 30,000.-บาท  
ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทำงบริษัทฯ ได้ส ำรองที่นั่งพร้อมช ำระเงินมัดจ ำค่ำตั๋วเครื่องบินแล้ว หำกท่ำนยกเลิกทัวร์ ไม่ว่ำจะด้วยสำเหตุใด ทำง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์กำรเรียกเก็บค่ำมัดจ ำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำย ประมำณ 3,000 – 5,000 บำท แล้วแต่สำยกำรบิน
และช่วงเวลำเดินทำง  
2. หำกตั๋วเครื่องบินท ำกำรออกแล้ว แต่ท่ำนไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยตำมที่
เกิดข้ึนจริง และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบิน ใช้เวลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็นอย่ำงน้อย 
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตำมที่สำยกำรบินก ำหนด 
เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่ำงรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหำ เช่น สำมำรถเปิดประตู
ฉุกเฉินได้ (น้ ำหนักประมำณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหำทำงด้ำนสุขภำพและร่ำงกำยและอ ำนำจในกำรให้ที่นั่ง Long 
leg ขึ้นอยู่กับทำงเจ้ำหน้ำที่เช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำที่เช็คอินเท่ำนั้น 
 กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วันขึ้นไป  คืนมัดจ ำทั้งหมด 
 กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วันขึ้นไป  เก็บค่ำจ่ำยท่ำนละ 2,000.-บำท 
 กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 20-24 วัน  เก็บค่ำใช้จ่ำย 50% ของรำคำค่ำทัวร์ทั้งหมด 
 กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25-29 วัน   ไม่คืนเงินมัดจ ำไม่ว่ำกรณีใดๆท้ังสิ้น 



 

 กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 20 วัน  เก็บค่ำใช้จ่ำย 100% ของรำคำค่ำทัวร์ทั้งหมด 
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำให้คณะเดินทำงไม่ครบตำม

จ ำนวนทบีริษัทฯ ก ำหนดไว้ (30ท่ำนขึ้นไป) เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผู้เดินทำงอ่ืนที่เดินทำงใน
คณะเดียวกันบริษัทต้องน ำไปช ำระค่ำเสียหำยต่ำงๆที่เกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯจะท ำกำรเลื่อน
กำรเดินทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้คือ ค่ำธรรมเนียมในกำร
มัดจ ำตั๋ว และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมที่สถำนทูตฯ เรียกเก็บ  

 กรณียื่นวีซ่ำแล้วไม่ได้รับกำรอนุมัติวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่ำนได้ช ำระค่ำทัวร์หรือมัดจ ำมำแล้ว ทำง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรยื่นวีซ่ำ / ค่ำมัดจ ำตั๋วเครื่องบิน หรือค่ำตั๋ว
เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่ำส่วนต่ำงในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน  

 กรณีวีซ่ำผ่ำนแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสำร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำร ไม่คืนค่ำทัวร์ทั้งหมด  
 กรณีผู้เดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได้ เนื่องจำกปลอมแปลงหรือกำรห้ำมของเจ้ำหน้ำที่ ไม่ว่ำเหตุผลใดๆตำมทำง

บริษัทของสงวนสิทธิ์ในกำร ไม่คืนค่ำทัวร์ทั้งหมด  
 

 
หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 14 วัน ในกรณีที่ไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปได้อย่ำงน้อย 30 ท่ำน 

(ผู้ใหญ่ ) และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 30 ท่ำน ซึ่งในกรณีนี้ทำงบริษัทฯ 
ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจัดหำคณะทัวร์อื่นให้ถ้ำต้องกำร 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อันเกิดจำกเหตุสุดวิสัยที่ทำง บริษัทฯ ไม่
สำมำรถควบคุมได้ เช่น กำรนัดหยุดงำน, จลำจล,กำรล่ำช้ำหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้ำ
เมอืงไม่อนุญำตให้เดินทำงออกหรือกองตรวจคนเข้ำเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตให้เข้ำเมือง รวมทั้งในกรณีที่
ท่ำนจะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน้ ำเงิน) เดินทำง หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเดินทำงเข้ำหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหนึ่ง  

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
 เนื่องจำกรำยกำรทัวร์นี้เป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธิ์กำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธ
กำรเข้ำประเทศไม่ว่ำในกรณีใดกต็ำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตเพ่ือให้อยู่ในดุลพินิจ

ของสถำนฑูต เรื่องวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ เมื่อ
ท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของ บริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ 
ทำงบริษัทฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของเอกสำรวีซ่ำ 

 กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และ
ถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ต้อง
ช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

 หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำนทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย 
และโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และ
หำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติม ทำงบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน 

 กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้วทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตเพ่ือให้อยู่ในดุลพินิจของ
ทำงสถำนทูตเรื่องวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯเมื่อ



 

ท่ำนได้ ช ำระเงินมัดจ ำหรือทั้งหมด จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดย
ทั้งหมด  

 ทำงบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอ ำนวยควำมสะดวกในขั้นตอนกำรยื่นวีซ่ำ แต่ในกำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำ จะอยู่ในดุลพินิจ
ของทำงสถำนทูตฯเท่ำนั้น ซึ่งอำจจะเกิดควำมไม่สะดวกแก่ท่ำนได้ทำงบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมำ ณ ที่นี้ 

 เมื่อท่ำนท ำกำรซื้อโปรแกรมทัวร์ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับเงื่อนไขของหมำยเหตุทุกข้อแล้ว ใน
กรณีท่ีลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศกรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทำงบริษัทฯจะไม่
ขอรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สภำวะอำกำศ และเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ ที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหน้ำโดยทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชน์และ 
ควำมปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทำงเป็นส ำคัญ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขำยทัวร์แก่ลูกค้ำที่เคยเดินทำงแล้วมีควำมประพฤติไม่น่ำรักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจ
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษำเวลำเลย พูด จำหยำบคำย ดื่มสุรำบนรถ ก่อเสียงร ำคำญรบกวนผู้อ่ืน เอำแต่ใจตนเอง 
หรือถือว่ำมำกลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อ่ืนชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนควำมวุ่นวำนในทัวร์ฯลฯ (เพ่ือควำมสุขของผู้เดินทำงเป็น
ส่วนใหญ่) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไ์ม่ขำยทัวร์แก่ท่ำนที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพรำะอำจเกิดอันตรำย / เพื่อควำมปลอดภัย / เวน้มีใบรับรอง
แพทย์) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรขำยหรือไม่ขำยทัวร์แก่ท่ำนที่มีเด็กทำรกอำยุต่ ำกว่ำกว่ำ 2 ขวบ (กรุณำแจ้งบริษัทฯ ก่อน
จองทัวร์เพ่ือหำข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกรำบขออภัยท่ำนเพรำะหำกเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอ่ืน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรขำย หรือไม่ขำยแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหำข้อสรุป
ร่วมกัน) 

 ท่ำนที่จะออกตัว๋ภำยในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หำดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ำยขำยก่อนเพ่ือขอค ำยืนยันว่ำทัวร์
นั้นๆ ยืนยันกำรเดินทำงหำกท่ำนออกตั๋วโดยไม่ได้รับกำรยืนยันจำกพนักงำนแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สำมำรถ
รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยนั้นได้ 

 ใน 1 วัน คนขับรถจะท ำงำนและพักผ่อนระหว่ำงขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงำน 08.00 น. ต้องจบงำน
ภำยใน 20.00 น. หำกมีกำรเสียเวลำระหว่ำงวันทุกกรณีโปรแกรมอำจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่ำนจองทัวร์และ
ช ำระมัดจ ำแล้วหมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้วแล้วข้ำงต้น 

 หำกในคณะของท่ำนมีผู้ต้องกำรดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอำยุ, มีโรคประจ ำตัว หรือไม่สะดวกใน
กำรเดินทำงท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิกภำยใน
ครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หัวหน้ำทัวร์มีควำมจ ำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 
ทำงบริษัทฯ เป็นตัวแทนในกำรจัดน ำสัมมนำ และกำรเดินทำงที่มีควำมช ำนำญ โดยจัดหำโรงแรมที่พัก 

อำหำร ยำนพำหนะ และสถำนท่ีท่องเที่ยวพร้อมทั้งกำรสัมมนำ ดูงำน เพ่ือควำมสะดวกสบำย และเกิดประโยชน์สูงสุดใน
กำรเดินทำง ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือควำมเสียหำยที่เกิดจำกโรงแรมที่พัก ยำนพำหนะ,  
อันเนื่องจำกอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชำติ, โจรกรรม, วินำศกรรม, อัคคีภัย, กำรผละงำน, กำรจลำจล สงครำมกำรเมือง, 
กำรผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำระหว่ำงประเทศ, กำรนัดหยุดงำน, ควำมล่ำช้ำของเที่ยวบิน, สำยกำรเดินเรือ, 
รถไฟ, พำหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนกำรถูกปฏิเสธออกวีซ่ำจำกกงสุล และ / หรือ ส่วนงำนที่เกี่ยวข้องกับสถำนเอกอักครำช
ฑูต รวมถึงผู้มีอ ำนำจท ำกำรแทนประจ ำประเทศไทย (โดยไม่จ ำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจำกเป็นสิทธิพิเศษทำงกำรทูต) ซึ่ง
อยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัทฯ หมำยรวมถึงในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่ำงประเทศ แต่ทำงบริษัทฯ มี
ควำมคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตำมเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทำงถูกปฎิเสธโดยเจ้ำหน้ำที่
ตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่ำงประเทศ มิให้เดินทำงออก หรือ เข้ำประเทศ เนื่องมำจำกควำมประพฤติ 
พฤติกรรมของผู้เดินทำง ไม่ปฎิบัติตำมกฎระเบียบด้ำนกำรควำมคุมโรคติดต่อเฉพำะพ้ืนที่มีกำรปลอมแปลงเอกสำรเพ่ือ
กำรเดินทำง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมำย บริษัทฯ จะไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใดๆ รำยละเอียดด้ำนกำรเดินทำง อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง
ได้ตำมควำมจ ำเป็น หรือเพ่ือควำมเหมำะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว 
บริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 
 

“ขอขอบพระคุณทุกท่ำนท่ีได้มอบควำมไว้วำงใจ ให้ทำงบริษัท เป็นผู้น ำพำกำรเดินทำงในคร้ังนี้” 
 
เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าอิตาล ี

ใช้เวลาท าการอนุมัติวีซ่าประมาณ 15 วันท าการ 
ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่า VFS Global (สีลมคอมเพล็กซ์) 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส าเนา 1 
ชุด 
ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องน าส่งเข้าสถานทูตและระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทาง
ออกมาได้ 
หมายเหตุ: กำรยื่นวีซ่ำแต่ละครั้งกับบริษัททัวร์ จะต้องท ำกำรยื่นวีซ่ำ ประเภทหมู่คณะ เท่ำนั้น โดยกำรยื่นเป็นหมู่คณะ 
ต้องมีจ ำนวน 15 คน ขึ้นไป โดยทำงศูนย์รับยื่น จะเป็นผู้ก ำหนดวันยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น ถ้ำหำกผู้เดินทำงไม่สำมำรถไปยื่นวีซ่ำ
ในวันที่ก ำหนดได้ อำจมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม (Premium) ดังนี้  
•ในกรณีที่เหลือระยะเวลำยื่นวีซ่ำน้อยกว่ำ 15 วัน นับจำกวันเดินทำง มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม ท่ำนละ 2,600 บำท  
 
**ทั้งนี้ ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึน ผู้เดินทำงต้องช ำระกับทำงศูนย์รับยื่นโดยตรง* 
 
1. หนังสือเดินทำง (Passport) หนังสือเดินทำง ต้องมีหน้ำเหลือส ำหรับประทับวีซ่ำอย่ำง

น้อย 2 หน้ำ อำยุกำรใช้งำนเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำงกลับ และ
หนังสือเดินทำงจะต้องไม่ช ำรุด(หนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ กรุณำน ำมำประกอบกำรยื่นวีซ่ำ
ด้วย)  
 

2. รปูถ่ำย รูปถ่ำยสีหน้ำตรงขนำด 3.5 x 4.5 ซม. (ตำมภำพประกอบ) จ ำนวน 3 ใบ (พ้ืนหลังขำวเท่ำนั้น ถ่ำยไม่เกิน 6 
เดือนห้ำมสวมแว่นตำหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 



 

 
3. หลักฐำนกำรเงิน 
3.1 กรณีผู้เดินทำง ออกค่ำใช้จ่ำยเอง  
**Statement รำยกำรเดินบัญชีย้อนหลัง 6เดือน (รบกวนลูกค้ำท ำรำยกำรเดินบัญชี ยอดเงินในบัญชีขั้นต่ า 100,000.-
โดยกำร ฝำกหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่ำ และหำกบัญชีกระโดดเดือนต้อง
ขอเป็น Statement เท่ำนั้น)  
ชื่อ นำมสกุล ตรงตำมหน้ำ passpost (เจ้ำของบัญชี) 
**หนังสือรับรองจำกธนำคำร (แบงค์ กำรันตี) ต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม้น และชื่อ-นำมสกุลภำษำอังกฤษต้องตรง
ตำมหน้ำพำสปอร์ต  
(ออกไม่เกิน 15 วัน นับจำกวนัที่ยื่น) (ใช้ทั้ง 2 อย่าง ขาดอยา่งใดอย่างหนึ่งไม่ได้) 
3.2 กรณีผู้เดินทำงไม่ได้ออกค่ำใช้จ่ำยเอง (บุคคลที่สำมำรถรับรองค่ำใช้จ่ำยได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พ่ีน้อง ที่มีสำยเลือด
เดียวกัน หรือ สำมีภรรยำ เท่ำนั้น) 
3.2.1. ต้องท ำเป็นหนังสือรับรองค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง (Sponsor Letter)เป็นภำอังกฤษเท่ำนั้น 
3.2.2. ถ่ำยส ำเนำสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกค่ำใช้จ่ำย 
3.2.3. เอกสำรแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ที่ออกให้ และผู้ที่ถูกรับรองค่ำใช้จ่ำยให้ เช่น ส ำเนำทะเบียนสมรส สูติบัตร 
ทะเบียนบ้ำน 
**สถำนทูตไม่รับพิจำรณำบัญชีกระแสรำยวัน บัญชีฝำกประจ ำ และบัญชียอดติดลบ** 
 
4. หลักฐำนกำรท ำงำน  
-เจ้ำของกิจกำร หนังสือรับรองกำรจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทำงเป็นกรรมกำรหรือหุ้นส่วน อำยุไม่เกิน 3 เดือน 
หรือ ส ำเนำใบทะเบียนกำรค้ำ(พค.0403) 
-เป็นพนักงำน หนังสือรับรองกำรท ำงำน จำกบริษัทฯ ระบุต ำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท ำงำน  
(ขอเป็นภำษำอังกฤษมีอำยุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตำมหน้ำพำสปอร์ต ใช้ค ำว่ำ “TO WHOM IT MAY CONCERN” 
แทนชื่อสถำนทูตที่ยื่น) 
-นักเรียนหรือนักศึกษำ ใช้หนังสือรับรองกำรเรียนที่ออกจำกสถำบันที่ก ำลังศึกษำอยู่  
(ขอเป็นภำษำอังกฤษมีอำยุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตำมหน้ำพำสปอร์ต ใช้ค ำว่ำ “TO WHOM IT MAY CONCERN” 
แทนชื่อสถำนทูตที่ยื่น) 
5. เอกสำรส่วนตัว 
-ส ำเนำทะเบียนบ้ำน กรุณำแปลเป็นภำษำอังกฤษ 
-บัตรประชำชน กรุณำแปลเป็นภำษำอังกฤษ 
-สูติบัตร (กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี) กรุณำแปลเป็นภำษำอังกฤษ 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่ำ/มรณะบัตร (ถ้ำมี) กรุณำแปลเป็นภำษำอังกฤษ 
-ใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล (ถ้ำมีกำรเปลี่ยน) กรุณำแปลเป็นภำษำอังกฤษ 
 
6. กรณีเด็กอำยุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทำงไปต่ำงประเทศพร้อมบิดำ มำรดำ  
-หำกเด็กเดินทำงไปกับบิดำ จะต้องมีหนังสือยินยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอต้นสังกัด (โดยมำรดำจะต้องคัดหนังสือยินยอม
ระบุให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับบิดำ) พร้อมแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรือหน้ำพำสปอร์ตมำรดำมำด้วย 
-หำกเด็กเดินทำงกับมำรดำ จะต้องมีหนังสือยินยอมจำกบิดำ จำกอ ำเภอต้นสังกัด (โดยบิดำจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุ
ให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำ) พร้อมแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรือหน้ำพำสปอร์ตบิดำมำด้วย 
- หำกเด็กไม่ได้เดินทำงพร้อมกับบิดำและมำรดำ ทั้งบิดำและมำรดำจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับใคร มีควำมสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จำกอ ำเภอต้นสังกัด พร้อมแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรือหน้ำ



 

พำสปอร์ตบิดำและมำรดำ 
-กรณีเด็กที่บิดำ-มำรดำหย่ำร้ำง จะต้องแนบส ำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ำยใดเป็นผู้มีอ ำนำจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 
*** กรณีท่ีบิดำหรือมำรดำไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องท ำจดหมำยชี้แจงว่ำท ำไมไม่มี passport *** 
-กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี บิดำ-มำรดำลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่ำ พร้อมเดินทำงมำสัมภำษณ์กับบุตรที่
สถำนทูตด้วย ทั้งสองท่ำน (เฉพำะคิวเดี่ยวเท่ำนั้น) 
 
7. ท่ำนไม่จ ำเป็นต้องเซ็น รับรองส ำเนำถูกต้อง ให้ท่ำนเซ็นเฉพำะ แบบฟอร์มใบค ำร้องขอวีซ่ำเท่ำนั้น 

 
เอกสำรยื่นวีซ่ำอำจมีกำรปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมได้ทุกเวลำ หำกทำงสถำนทูตแจ้งขอเพ่ิมเติม 

 
 

 


