
  

  

  

  

  

รหัสโปรแกรม : 9503 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งทีส่อบถาม)  
  

  



 

“ข้อดีของการเดินทางคือ อาหารอิสระ ไม่มีการบังคับทานอาหารจีนแบบทัวร์จัด และทานอาหารพื้นเมืองท่ีแบบ
บางครั้งทานกันไม่ได้ ท่านสามารถเลือกทานได้ในสิ่งท่ีท่านชอบ โดยที่หัวหน้าทัวร์จะเป็นผู้แนะน า”  

  

เวนิส เวนิส --  ลอ่งเรอืเกาะเวนิส ลอ่งเรอืเกาะเวนิส --  มิลาน มิลาน --  ปอรโ์ตฟิโน่ ปอรโ์ตฟิโน่ --  ลาสเปเซียลาสเปเซีย  --  ปิซ่าปิซ่า  

SSHHOOPPPPIINNGG  OOUUTTLLEETT  --  กรุงโรมกรุงโรม  

 

ก าหนดการ ก าหนดการ ::    

วนัวนัแรกของการเดินทางแรกของการเดินทาง            กรุงเทพฯกรุงเทพฯ    

21.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T 

ประตู 9 โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) พบกบัเจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยอานวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัวนัที่ที่สองของการเดินทางสองของการเดินทาง              กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  --  เวนิเวนิส ส --  ลอ่งเรอืเกาะเวนิสลอ่งเรอืเกาะเวนิส  --  เวนิสเวนิส  

01.05 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงเวนิส ประเทศอติาล ีโดยเทีย่วบนิที ่EK385/EK135 

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ : 0940-1320น. *.*.*.   

13.20 น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึ สนามบนิเมอืงเวนิส หลงัผ่านพธิีตรวจคนเขา้

เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้   

น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอืตรอนเชสโต ้เพือ่ลงเรอืสู่เกาะเวนิส..

ลอ่งเรอื (ค่าเรอืไปเกาะเวนิสรวมในค่าทวัรแ์ลว้) ไปตามล  าคลองสู่  

ท่าซานมารโ์ค น าท่าน ชมจตรุสัซานมารโ์ค มหาวหิารซานมารโ์ค  

http://bit.ly/2NMk5YE


 

ถ่ายภาพหนา้พระราชวงัดอจสิง่ก่อสรา้งทีเ่ก่าแก่มากว่า 800 ปี มาแลว้ เมือ่สมยัเวนิชยงัเป็น

สาธารณรฐัอสิระ...ซึง่เคยร า่รวยและมอี  านาจมหาศาล และเคยส่งใหม้ารโ์คโปโล  เดนิทางไปเมอืงจนี  

*.*.*. ราคาไม่รวมค่าเรอืกอนโดลา่ ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ีราคาไม่รวมในทวัร ์ในกรณีน า้ไม่ขึ้นสูงเกินไปและฝน

ไม่ตก ท่านสามารถแจง้หวัหนา้ทวัร ์ค่าเรอืท่านละประมาณ 20.-ยูโรต่อท่าน (1 ล  านัง่ไดป้ระมาณ 5-6 ท่าน) *.*.*. 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  RUSSOTT HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สามของการเดินทาง         เวนิส วนัที่สามของการเดินทาง         เวนิส --  มิลานมิลาน  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั *.*.*. 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมลิาน 

(MILANO)  เมอืงศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจที่

ส  าคญัของอติาล ีเมอืงทีข่ึ้นชื่อว่าเป็นเมอืงหลวง

แห่งแฟช ัน่ …. 

ชมโบสถดู์โอโม่แห่งมลิาน โบสถใ์หญ่อนัดบั 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธิคทีห่รูหรา และใชเ้วลาใน

การสรา้งนานเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสรา้งต ัง้แต่ ปี ค.ศ.1386 และทีน่่าทึ่งของโบสถ ์ก็คอืการตกแต่ง

ประดบัประดาทีเ่นน้ความหรูหราอย่างเตม็ทีโ่ดยเฉพาะรูปปัน้รอบตวัอาคาร มจี านวนกว่า 3,000 ชิ้น 

ขวามอืของโบสถม์อีาคารทรงกากบาทหลงัหน่ึง และหลงัคามงุดว้ยกระเบื้องโปร่งใส เรยีกกนัว่า“อา

เขต” สรา้งขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณแ์ก่กษตัรยิ ์วคิเตอรเ์อมมานูเอลที่ 2 ปฐมกษตัรยิข์องอติาลใีนการรวม

ชาต ิ 

 น าท่าน ชอ้ปป้ิงภายในอาคารแกลเลอเรยี วคิตอรโิอ เอมานูเอล 2 ชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วยงามทีสุ่ดแห่ง

หน่ึงของโลก มชีื่อเรยีกเลน่ๆว่าเป็นหอ้งนัง่เลน่ของเมอืงมลิาน เพราะนอกจากจะมสีนิคา้แบรนดเ์นม

ราคาแพงขายแลว้ ยงัมรีา้นกาแฟทีเ่รยีกกนัว่า ไซด ์วอลค์ คาเฟ่ สามารถนัง่จบิ คาปูชโิน นัง่ดูหนุ่ม

สาว แต่งกายดว้ยเสื้อผา้ทนัสมยั ดงันัน้หากท่านไมค่ิดจะชอ้ปป้ิงหรอืนัง่กินกาแฟก็ควรทีจ่ะตอ้งไป

เดนิเลน่ชมความงดงามของอาคารหลงัน้ีใหไ้ด ้หรอืหากท่านยงัตดิใจในเรื่องชอ้ปป้ิง ก็สามารถไปช ้

อปป้ิงต่อไดย้งัถนนเวยี มอนเตน้โปเลโอเน่ ซึง่ถอืเป็นย่าน   ชอ้ปป้ิงทีข่ึ้นชื่อทีสุ่ดของเมอืงน้ี ต ัง้อยู่

ระหว่างโบสถดู์โอโม่กบัลานกวา้งแห่งหน่ึง  

ทีพ่กั  NH MILAN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

 



 

วนัที่สี่วนัที่สี่ของการเดินทาง       ของการเดินทาง       มิลานมิลาน  --  ซานตา มาเกรติา้ --  ลาสเปเซีย ลาสเปเซีย --  ปิซ่าปิซ่า  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั *.*.*. 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซานตา มาเก

รติา้ (SANTA MAGHERITA 

LIGURE) (178 กม.) ต ัง้อยู่ในเขตจงัหวดัเจ

นวั หน่ึงในเขตดนิแดนแห่งลกูิเรยีขนาบขา้ง

ดว้ยทะเลกบัภูเขาลกูิเรยี เป็นภูมภิาคทีม่ชีื่อเสยีงมานานในเรื่องของอากาศทีเ่ยน็สบายจลอดท ัง้ปี มี

ชายหาดทีส่วยงาม 

หมายเหต ุ: หากใครตอ้งการขา้มไป เมอืงพอรต์โตฟิโน (PORTOFINO) 

เมอืงตากอากาศทีม่ชีื่อเสยีงอยู่ตดิน า้มคีวามงามทีโ่ดดเด่น 

โดยการนัง่รถทอ้งถิน่ประมาณ 5 ยูโรต่อท่าน  (ราคาไม่รวมอยู่ในรายการ

ทวัรก์รุณาตดิต่อหวัหนา้ทวัรถ์า้ตอ้งการไป) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปิซ่า (PISA) (100 กม.) แควน้ทสัคานีเป็นเมอืงที่

เป็นทีรู่จ้กัอย่างดเีกี่ยวกบัหอเอนเมอืงปิซ่า ซากโบราณวตัถขุองเมอืงทีย่งั

หลงเหลอืจากศตวรรษที ่5 ก่อนครสิตกาลเป็นเมอืงทีเ่คยมคีวามส าคญั

อย่างมากดา้นการคา้ขายในแถบทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนในช่วงประมาณ

ศตวรรษที ่11 

น าท่าน ถ่ายภาพกบัหอเอนเมอืงปิซ่า (LEANING TOWER OF PISA) เป็นหอคอยหนิอ่อนที่

พสิดารสูง 54 เมตร ม ี8 ช ัน้ แต่ละข ัน้มเีสาหนิอ่อนทีส่ลกัลวดลายวจิติร ไดล้งมอืสรา้งเมือ่ ค.ศ. 

1174 ไปเสรจ็ในปี ค.ศ. 1350 ใชเ้วลานานถงึ 176 ปี ซึง่เป็นสิง่ก่อสรา้งทีใ่ชเ้วลาสรา้งนานทีสุ่ดใน

โลกความน่าอศัจรรยอ์กีอย่างคือ เมือ่เริ่มสรา้งได ้4-5 ช ัน้ หอน้ี เริ่มเอยีง แต่ไม่ถงึกลบัพงัทลายลง

มาเพราะแรงทีจ่ดุศูนยถ่์วงเมือ่ลากดิ่งลงมาไม่ออกนอกฐานจงึไม่ลม้ยงัทรงตวัอยู่ได ้เมือ่สรา้งเสรจ็

ยอดของหอเอยีงออกจากแนวดิ่งของฐานถงึ 4 เมตร และหอเอนน้ีช่วยใหก้าลเิลโอนกัวทิยาศาสตร ์

ชาวอติาเลยีน ผูม้ชีื่อเสยีงของโลกไดท้ดลองเรื่องอตัราเรว็ของเทหว์ตัถุทีต่กลงมาจากทีสู่ง ทีข่ึ้นชื่อใน

ดา้นความสมัพนัธข์องการสรา้งกบัแรงโนม้ถ่วงของตวัอาคารทีส่มดุลกนัโดยบงัเอญิไดช้ื่อว่าเป็น หน่ึง

ในเจด็สิง่มหศัจรรยข์องโลกสมยักลาง และเป็นสญัลกัษณอ์ย่างหน่ึงของอติาลี 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั GALILEI HOTEL หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

 



 

วนัที่ห ้วนัที่หา้ของการเดินทาง      าของการเดินทาง      ปิซ่า ปิซ่า --  SSHHOOPPPPIINNGG  OOUUTTLLEETT  --    โรมโรม  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั *.*.*. 

(กรณีท่านตอ้งการทวัรไ์ปฟลอเรนซไ์ม่รวมค่าเขา้เมอืงท่านละประมาณ 500.- บาท กรุณาแจง้กบัหวัหนา้ทวัร)์ 

น าท่านชมย่านเมอืงเก่าชมดูโอโม่ประจ าเมอืงฟลอเรน้ซ ์ที่มี

ความงดงามตามแบบเรเนอซองส ์ชมสะพานแวคคิโอ 

สญัลกัษณข์องเมอืงฟลอเรน้ซ ์เดนิผ่านรา้นคา้ และสนิคา้ที่

วางขายอยู่มากมายทีล่อ่ตาลอ่ใจจนท่านอดใจไม่ได ้ชมจตรุสั

ซญิญอเรยีและชมรูปปัน้ของเดวทิ ชายหนุ่มรูปงามทีส่มบูรณ์

แบบทีสุ่ดในต านานสญัลกัษณข์องการปลดปลอ่ยเสรภีาพ ทีแ่วดลอ้มไปดว้ยสถาปตัยกรรมชิ้น

ส าคญัต่างๆมากมาย  

 น าท่านแวะชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมที ่OUTLET กบัสนิคา้ช ัน้น าของอติาลหีลากหลายยหีอ้ เช่น 

อารม์าน่ี บาลองเชยีกา้ โบเตกา้ เวนาตา้ กุซซี ่เฟอรร์ากาโม่ TOD’S PRADA .. 

  น าท่านเดนิทางสู่ กรุงโรม 

ทีพ่กั   BESTWESTERN TOR VERGATA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัวนัที่หกที่หกของการเดินทาง        ของการเดินทาง        โรมโรม  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั *.*.*. 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ กรุงโรม (ROMA) เมอืงหลวงขนาดใหญ่ของประเทศอติาล ี

ทีม่ที ัง้ความเก่าและความใหม่ซอ้นแทรกอยู่

ดว้ยกนัอย่างกลมกลนื ต ัง้อยู่บนแควน้ลาซโิอ 

(LAZIO) ตรงช่วงกลางของประเทศมแีม่น า้ไท

เบอร ์(TIBER) ไหลผ่านกลางเมอืง โรมจงึถูก

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน สถานทีส่  าคญั และเมอืงเก่าโรมนัจะอยู่

ทางฝัง่ขวาของแม่น า้ ส่วนฝัง่ซา้ยเป็นรฐัวาตกินั และเขตทราสเตเวเร (TRASTEVERE) 

ซึง่เป็นทีอ่ยู่อาศยัของผูม้ฐีานะ และปจัจบุนัเป็นแหลง่รา้นอาหาร และคาเฟ่แบบเก๋ๆ

ทนัสมยั เดนิทางถงึ กรุงโรม 

น าท่าน เขา้ชมภายในมหาวหิารเซนตปี์ เตอร ์(SAN PIETRO) ในกรุงวาตกินันครรฐั 

อสิระศูนยก์ลางศาสนาครสิตนิ์กายโรมนัคาทอลกิ ชมความยิง่ใหญ่ของศิลปะการ

ออกแบบผลงานอนัล  า้ค่าโดยปรมาจารยบ์ราเมนเตร้าฟาเอล และไมเคิล แองเจโล  



 

น าท่าน ชมกรุงโรม เมอืงหลวงของประเทศอติาลซีึง่มอีดตีอนัยิง่ใหญ่ และเกรยีงไกรในยุคจกัรวรรดิ

โรมนัเรอืงอ านาจเมือ่ราวกว่า 2,000 ปีทีผ่่านมาแลว้ เขา้สู่ 

นครวาตกินั รฐัอสิระทีป่กครองตนเองเป็นศูนยก์ลางของ

ศาสนาครสิตนิ์กายโรมนัคาทอลกิ ชมความงดงามตระการ

ตาของ มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์สถาปตัยกรรมล า้ค่าทีสุ่ด

แห่งหน่ึงของโลกซึง่ตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปัน้

แกะสลกั “เพยีตา้” ผลงานของศิลปินเอก ไมเคิลแองเจโล เสาพลบัพลาทีอ่อกแบบโดย เบอรนิ์นี 

และยอดโดมขนาดใหญ่ซึง่ปจัจบุนัเป็นสิง่ล  า้ค่าคู่บา้นคู่เมอืงของอติาลี  … 

น าท่านถ่ายรูปทีร่ะลกึดา้นหนา้สนามกีฬาโคลอสเซยีม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์อง

โลก เคยเป็นสนามกีฬายกัษท์ีส่ามารถจคุนไดก้ว่า 50,000 คน และ ประตูชยัคอนสแตนตนิ 

สญัลกัษณแ์ห่งชยัชนะและที่มาของ“ถนนทกุสายมุ่งสู่กรุงโรม”  

 ..ชมน า้พเุทรวีจ่ดุก าเนิดของเสยีงเพลง  “ทรคีอยนอ์อฟเดอรฟ์าวดเ์ท่น” ทีโ่ด่งดงั ชมความสวยงาม

ของงานประตมิากรรมหนิอ่อนแบบบารอ็ค ซึง่เป็นเรื่องราวของเทพมหาสมทุร ตามต านานกลา่วไวว้่า

หากใครไดม้าถงึน า้พแุห่งน้ีแลว้โยนเหรยีญอธิษฐานทิ้งไวจ้ะไดก้ลบัมาเยอืนกรุงโรมอกีคร ัง้หน่ึง....น า

ท่านชมย่านบนัไดสเปนแหลง่พกัผ่อนของชาวอติาลซีึง่เตม็ไปดว้ยนกัท่องเทีย่ว  หลากหลายเชื้อ

ชาต…ิ.อสิระใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยัหรอืท่านจะชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดต์ามอสิระย่านถนน VIA 

CONDOTTI ... แลว้น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ เพือ่เดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  

20.45 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EK096/EK372  

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ : 2045-0530*.*.*. 

วนัวนัที่เจด็ที่เจด็ของการเดินทางของการเดินทาง          กรุงเทพกรุงเทพ  ฯฯ  

18.40 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดภิาพ…. 

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

อตัราค่าใชจ้า่ย ขอ้ดีของรายการทวัรท์่านสามารถรบัประทานอาหารในสิง่ที่ท่านชอบไดต้ามใจชอบ หวัหนา้ทวัรจ์ะ

เป็นผูแ้นะน าอาหารพื้นเมืองอนัเลสิรสใหก้บัท่าน  

 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตยีงเสรมิ 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

28 ธ.ค. - 3 ม.ค.  48,888.- 9,500 

** ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของภาษีน ้ามนัและ/หรือภาษีประกนัภยัการเดินทาง และค่าวีซ่า *** 
 



 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหวา่งประเทศ ที่เกี่ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ทา่นไดท้ าการจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้

ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ กอ่นการช าระเงนิคา่ต ัว๋ดงักลา่ว ถา้เกดิขอ้ผิดพลาด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการรบัผิดชอบทกุกรณี 

หมายเหต ุ  :  ราคาเด็กตอ้งมีอายุระหวา่ง 2-12 ปี  

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พัก เชน่ กรณีทีเ่มอืงนัน้มกีารจัดงาน 
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พักเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 

 
กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหต ุ 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไม่สามารถ
ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทาง
ราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  

 
2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ
ลว่งหนา้ 20.- วนักอ่นการเดนิทาง  

 

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีที่
ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะ
อากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วม

เดนิทางเป็นส าคญั…. 

อตัราน้ีรวม 

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

อยู่ต่อจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นส  าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าอาหารตามระบุในรายการทวัร ์(กรุณาอ่านใหช้ดัเจน) 

5. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่ม ี

เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในภูมปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนั

เขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่า

ทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบรษิทัจะค านึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 

เตยีง (Triple Room) อาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรอื อาจมคีวาม

จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนัน้ไม่สามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิใน

กรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ า่  



 

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และ

ไม่มอ่ีางอาบน า้ ซึง่ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

6. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การ

รกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

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

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

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะ

จากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]เท่านัน้ 

7. ค่ามคัคุเทศกน์ าเทีย่ว  

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่า 

น า้หนกัเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วย

จากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี

4. ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการทวัร ์(กรุณาอ่านใหช้ดัเจน) 

5. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

6. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืน่ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่ 

พเิศษค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

7. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

8. ค่าทปิ 60.- ยูโร / ท่าน 

9. ค่าวซี่าเชง็เกน้ 3,800.- บาท (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยืน่วซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตามก าหนด 

ได ้กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิเต็ม 

ภายใน 24 ชัว่โมง นบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะขอรบัลูกคา้รายต่อไป  



 

 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง พรอ้มช าระเตม็จ านวน 

 กรณียกเลกิการเดินทาง (ทกุกรณี) เกบ็คา่ทวัรเ์ตม็จ านวน  

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรื่องต ัว๋เครื่องบนิ  

1.ทางบรษิทัไดส้  ารองทีน่ ัง่พรอ้มช าระเงนิมดัจ าค่าต ัว๋เครื่องบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บเงนิเตม็จ านวน  

2. หากตัว๋เครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายเตม็

จ านวน   

3. นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคุีณสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ร่ีางกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา 

เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ีม่ปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและ

อ านาจในการใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเท่านัน้ 

 บรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบ 

ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสยีหายต่อทางบรษิทัและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กิดจากการยกเลกิของท่าน  

 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะท าการ 

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้ือ ค่าธรรมเนียม

ในการมดัจ าต ัว๋หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ(กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) และค่าธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

 กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้  



 

ทางบรษิทัฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจรงิ เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยืน่วซี่า / ค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ หรอืค่าต ัว๋

เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

 กรณีวซ่ีาผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด  

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตผุลใดๆตาม 

ทางบรษิทัของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด  

หมายเหต ุ

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน  

(ผูใ้หญ่ ) และ/หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษิทัฯ 

ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมดหกัค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธ์ิในการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกิดจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไม่ 

สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้

เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีที่

ท่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใด

ประเทศหน่ึง  

 บรษิทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษิทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธ์ิการใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธ 

การเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพือ่ใหอ้ยู่ใน 

ดุลพนิิจของสถานฑูต เรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของ

บรษิทัฯ เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืท ัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบั

ทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 

 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 

ถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ก็ตอ้ง

ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุคร ัง้  

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างท่านทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนดั 

หมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา 

และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจ 



 

ของทางสถานทูตเรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ

เมือ่ท่านได ้ช าระเงนิมดัจ าหรอืท ัง้หมด จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไว ้

โดยท ัง้หมด  

 ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยืน่วซี่า แต่ในการพจิารณาอนุมตัวิซี่า จะอยู่ใน 

ดุลพนิิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกิดความไมส่ะดวกแก่ท่านไดท้างบรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน้ี่ 

 เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทกุคร ัง้มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะ

ไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท ัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยู่

กบัสภาวะอากาศ และเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิม่น่ารกัหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่กั 

เกียจของคนส่วนใหญ่เช่นไมร่กัษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแต่ใจ

ตนเอง หรอืถอืว่ามากลุม่ใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุ่นวานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผู ้

เดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กิน4 เดอืน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั /  

เวน้มใีบรบัรองแพทย)์ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุต า่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ  

ก่อนจองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอืน่ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไม่ขายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หา 

ขอ้สรุปร่วมกนั) 

 ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัว่า 

ทวัรน์ ัน้ๆ ยนืยนัการเดนิทางหากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บรษิทัฯ ไม่

สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได ้

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงาน 

ภายใน 20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละ

ช าระมดัจ าแลว้หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตวั หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก

ภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 



 

ขอ้ความซึ่งถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูม้ีเกยีรตซิึ่งรว่มเดินทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางที่มคีวามช านาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์

สูงสุดในการเดินทาง ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบในอุบตัิเหตุหรือความเสยีหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั 

ยานพาหนะ,  อนัเนื่องจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล 

สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของ

เทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงาน

ที่เกี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถึงผูม้อี  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล 

เน่ืองจากเป็นสทิธิพเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยว

ท ัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษิทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหตุ ตามเงือ่นไขที่บริษทัฯ ที่รบัประกนัใน

กรณีที่ผูร่้วมเดินทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ /หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดินทาง

ออก หรอื เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎบิตัิตามกฎระเบยีบดา้นการความ

คุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืน

ค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมท ัง้

ปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์

ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้ีเกยีรต ิซึ่งรว่มเดินทางเป็นส าคญั 

 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในคร ัง้น้ี” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าอิตาลี 
ใช้เวลาท าการอนุมัติวีซ่าประมาณ 15 วันท าการ 
ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่า VFS Global (สีลมคอมเพล็กซ์) 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 
ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องน าส่งเข้าสถานทูตและระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้ 
หมายเหตุ: การยื่นวีซ่าแต่ละครั้งกบับริษัททัวร์ จะต้องท าการยื่นวซี่า ประเภทหมู่คณะ เท่านั้น โดยการยื่นเป็นหมู่คณะ ต้องมจี านวน 15 
คน ขึ้นไป โดยทางศูนยร์ับยื่น จะเป็นผู้ก าหนดวันยื่นวซี่าเท่านั้น ถ้าหากผู้เดินทางไมส่ามารถไปยื่นวีซา่ในวันท่ีก าหนดได้ อาจมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเตมิ (Premium) ดังนี ้ 

•ในกรณีท่ีเหลือระยะเวลายื่นวีซ่าน้อยกว่า 15 วัน นับจากวันเดินทาง มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,600 บาท  
**ท้ังนี้ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น ผู้เดินทางต้องช าระกับทางศูนย์รับย่ืนโดยตรง* 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับ 
วีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ช ารุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณา
น ามาประกอบการย่ืนวีซ่าด้วย)  
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จ านวน 3 ใบ (พื้นหลังขาวเท่านั้น  
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 
3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง  
**Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6เดือน (รบกวนลูกค้าท ารายการเดินบัญชี ยอดเงินในบัญชีขั้นต่ า 
100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า และหาก
บัญชีกระโดดเดือนต้องขอเป็น Statement เท่านั้น)  
ชื่อ นามสกุล ตรงตามหน้า passpost (เจ้าของบัญชี) 
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม้น และชื่อ-นามสกุล
ภาษาอังกฤษต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต  
(ออกไม่เกิน 15 วัน นับจากวันท่ียื่น) (ใช้ทั้ง 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไมไ่ด้) 
3.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง ท่ีมี
สายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านั้น) 
3.2.1. ต้องท าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เป็นภาอังกฤษเท่านั้น 
3.2.2. ถ่ายส าเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกค่าใช้จ่าย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ท่ีออกให้ และผู้ที่ถูกรับรองค่าใช้จ่ายให้ เช่น ส าเนาทะเบียน
สมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้าน 
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจ า และบัญชียอดติดลบ** 



 

4. หลักฐานการท างาน  
-เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน 
หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 
-เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท างาน (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 
1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีก าลังศึกษาอยู่ (ขอเป็นภาษาอังกฤษมี

อายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ียื่น) 

5. เอกสารส่วนตัว 
-ส าเนาทะเบียนบ้าน กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-บัตรประชาชน กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ้ามี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอม
ระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุ
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอต้นสังกัด พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 
*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องท าจดหมายชี้แจงว่าท าไมไม่มี passport *** 
-กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่
สถานทูตด้วย ทั้งสองท่าน (เฉพาะคิวเดี่ยวเท่านั้น) 

7. ท่านไม่จ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่านั้น 
 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 


