
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

วนัทีห่นึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบ ูดาบ ี
เมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์                 
                                    (-/-/-) 

15.00 น. ขอเชญิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 9 เคาน์เตอร ์T สายการบนิ Etihad Airways โดยมี
เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวร์
ใหคํ้าแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

18.05 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอ
มเิรตส ์โดยสายการบนิ Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY405 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 55 นาท ีบรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 
22.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบ ูดาบ ีเมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์- ทา่อากาศ

ยานนานาชาตมิลิาโน มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี- เมอืงมลิาน - มหาวหิารแหง่เมอืงมิ
ลาน - แกลเลอรี ่วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล - อนุสาวรยี ์ของกษตัรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลที ่2 - 
อนุสาวรยีล์โิอนารโ์ด ดารว์นิซี ่- โรงละครปิอซัซ่า เดลลา สกาลา - ประตูชยัแห่งเมอืงมลิาน - 
ปราสาทสฟอรเ์ซสโก ้- เมอืงเจนวั - อนุสาวรยีค์รสิโตเฟอร ์โคลมับสั - จตัุรสัเปียซซ่า เฟอรร์าร ี ่
- ทา่เทยีบเรอือา่วเจนวั - พระราชวงัซานจอิอรจ์โิอ - มหาวหิารแหง่เมอืงเจนวั  
                       (-/-/-)      

02.45 น. นําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตมิลิาโน มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ีโดยสาย
การบนิ Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY081 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 
06.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิลิาโน มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี

นําท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 
ช ัว่โมง ** 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงมลิาน (Milan) หรอื มลิาโน (Milano) ประเทศอติาล ีเป็นเมอืงหลักของแควน้
ลอมบาร์เดียและเป็นเมืองสําคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั ้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ด ี
(Lombardy) ชือ่เมืองมลิานมาจากภาษาเคลต ์คําว่า "Mid-lan" ซึง่หมายถงึ อยู่กลางที่ราบ เมอืงมลิาน
มชีือ่เสยีงในดา้นแฟชั่นและศลิปะ ซึง่มลิานถูกจัดใหเ้ป็นเมืองแฟชั่นในลกัษณะเดยีวกับนิวยอรก์ ปารสี 
ลอนดอน และโรม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

นําท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano) เป็นมหาวหิารที่มี
สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ยิง่ใหญ่ดว้ยความสูง 157 เมตร และกวา้งถงึ 92 เมตร ตัง้อยู่ที่จัตุรัสกลาง
เมืองมิลานเปรียบเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมลิาน เป็นมหาวหิารที่ใหญ่ที่สุดเป็นอนัดับสองใน
ประเทศอติาลรีองจากมหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา ทีต่ัง้อยู่ทีน่ครรัฐวาตกินัเท่านัน้  
นําท่านเดินทางสู่ แกลเลอรี ่วิคเตอร ์เอ็มมานูเอล  (Galleria Vittorio Emanuele II) เป็น
ศนูยก์ารคา้ทีสวยงาม หรูหราและเกา่แก่ทีส่ดุของเมืองมลิาน ผา่นชม อนุสาวรยี ์ของกษตัรยิว์คิเตอร ์
เอ็มมานูเอลที ่2 (Vittorio Emanuele II Monument) ผูร้เิร ิม่การรวมชาตหิัวเมืองต่างๆในอติาล ี
และอนุสาวรีย์ของศิลปินชื่อดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ อนุสาวรยี ์ล ิโอนารโ์ด ดารว์นิซี ่
(Leonado Davinci Monument) หันหนา้ไปทางโรงละครทีอ่ยู่ในบรเิวณดา้นหนา้ของ ผา่นชม โรง
ละครปิอซัซา่ เดลลา สกาลา (Piazza Della Scala) หรอื โรงละครสกาลา่เกา่แกข่องเมอืง ผา่นชม 
ประตูชยัแหง่เมอืงมลิาน (Porta Sempione) ตัง้ตระหง่านอยู่กลางสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในเมอืง
มลิานแห่งน้ี ก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1888 มเีน้ือที่โดยรวมทัง้หมด 240 ไร่ และตัง้อยู่ในบรเิวณศูนยก์ลาง
ทางประวตัศิาสตรข์องเมอืงภายในเขตการปกครองที ่1 อยู่ตดิกบัสวนของ ผา่นชม ปราสาทสฟอรเ์ซส
โก ้(Castello Sforzesco) เป็นปราสาทเกา่แก่หลายรอ้ยปีอนัเป็นแหล่งรวมแกลลอรีแ่ละพพิธิภัณฑท์ี่
มีชื่อเสียงของเมืองมลิาน อดีตเคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูลวสิคอนต ิ(Visconti) ต่อมาเป็นที่
พํานักของผูนํ้าเผด็จการในชว่งศตวรรษที ่15 คอืตระกลูสฟอรซ์า (Sforza)  
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงเจนวั (Genoa) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) หรือในภาษา
อติาลเีรยีกว่า เจโนวา เป็นส่วนหนึง่ของรเิวยีร่าของประเทศอติาล ีตัง้อยู่บรเิวณชายฝ่ังทางตะวนัตกเฉียง
เหนือของประเทศอติาล ีเป็นเมอืงท่าทางทะเลที่มคีวามสําคัญมาตัง้แต่ยุคโบราณ โดยเมืองน้ีเป็นเมือง
หลวงของจังหวดัเจนัวในแควน้ลกิูเรยี โดยในอดตีนัน้ก็เรยีกกันวา่ Superba ซึง่มาจากความเจรญิรุ่งเรอืง
ในอดตีของเมอืงเเห่งน้ีเเละเมอืงเเห่งน้ียังมสีว่นสําคญัในการผลกัดนัใหเ้กดิบุคคลระดบัโลกอย่าง ครสิโต
เฟอร์ โคลัมบัส นําท่าน ผ่านชม อนุสาวรยีค์รสิโตเฟอร ์โคลมับสั (Christopher Columbus 
Statue) ซึง่เป็นนักเดนิเรอืระดบัโลกที่สามารถคน้พบทวปีอเมรกิาไดส้ําเร็จ โดยความสามารถทางการ
เดนิเรอืทัง้หมดของเขานัน้ก็มาจากเมอืงเจนัว  
นําท่าน ผ่านชม จตัุรสัเปียซซ่า เฟอรร์าร ี ่(Piazza De Ferrari) เป็นที่ตัง้ของน้ําพุกลางเมือง ถือ
เป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดในอติาล ีซึง่เคยเป็นสถานที่ที่โคลัมบัสเคยอาศัยอยู่เมื่อครัง้เป็นเด็ก รายลอ้มดว้ย
บา้นเรือนแบบคลาสสคิโรมันยอ้นยุค มโีบสถเ์กา่แก่ สวนสวยประดับอยู่ทั่วเมือง ผ่านชม อาคารสวยงาม
ตา่งๆ โบสถป์ระจําเมอืงหรอืดโูอโม่ทีส่รา้งขึน้แบบโรมาเนสกแ์ละโกธคิ ผา่นชม ทา่เทยีบเรอือา่วเจนวั 
(Genoa Port) มีเรือใบจอดอยู่มากมายประกอบกับอาคารโดยรอบสวยสดงดงาม ประภาคารสูง
ตระหง่าน ผ่านชม พระราชวงัซานจอิอรจ์โิอ (Palazzo San Giorgio) หรือพระราชวังเซนตจ์อรจ์ 
สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1260 มีความโดดเด่นของภาพวาดที่มองแลว้คลา้ยภาพนูนตํ่าและ มหาวหิารแห่ง
เมอืงเจนวั (Duomo di Cathedral)   

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํา่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ําแนะนํา ** 
 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Best Western Premier CHC Airport, Genoa หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

วนัทีส่าม เมอืงเจนวั - เมอืงลา สเปเซยี - นําทา่นเปลีย่นการเดนิทางตอ่โดยรถไฟสู ่เมอืงซงิเคว เทอรเ์ร ่- 
หมูบ่า้นมอนเตรอสโซ - หมูบ่า้นเวอรน์าสซา - หมูบ่า้นคอรน์เีลยี - หมูบ่า้นมานาโรลา - หมูบ่า้นร ิ
โอมาจจอเร - เมอืงปิซ่า - จตัุรสัเปียซซา เดล ดูโอโม - หอพธิเีจมินํา้มนต ์- มหาวหิารแห่ง
เมอืงปิซา่ - หอเอนแหง่เมอืงปิซา่             (B/-/D)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงลา สเปเซยี (La Spezia) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาท)ี เมอืง
ในเขตลกิเูรยี ตอนเหนือของประเทศอติาล ีอยู่ระหวา่งเมอืงเจนัวและเมอืงปิซา่ บรเิวณอา่วลกิเูรยี หนึง่ใน
อา่วทีม่คีวามสําคญัทางดา้นการคา้และการทหาร  
นําทา่นเปลีย่นการเดนิทางต่อโดยรถไฟสู่ เมอืงซงิเคว เทอรเ์ร ่(Cinque Terre by Train) (ใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) หมู่บา้นเล็กๆ ที่ตัง้อยู่บรเิวณรมิชายฝ่ัง รเิวยีรา่ของประเทศอติาล ี
(Riviera of Italy) ซงิเคว เทอรเ์ร่ มคีวามหมายว่า ดนิแดนสสีันทัง้หา้ (The Five Land) หรือดนิแดน
แห่งความงดงาม ตัง้อยู่บนหนา้ผาสูงชนัเหนือทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนบรเิวณชายฝ่ังแควน้ลกิเูรยี ประกอบ
ไปดว้ย 5 หมู่บา้น ที่ซ่อนตัวเองอยู่ห่างไกลจากสายตาของคนภายนอก แผ่นดนิที่ยากจะเขา้ถึงได ้
โดยง่าย โดยทัง้ 5 หมู่บา้นน้ีมีหุบเขาลอ้มรอบ มีแม่น้ําเป็นฉากดา้นหนา้ ทําใหส้ถานที่แห่งน้ีมีความ
สวยงามตามธรรมชาตริาวกบัภาพวาดของจติรกรเอก ประกอบกับเป็นสว่นหนึ่งของอทุยานแห่งชาตแิละ 
ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 
1997 ซึง่หมู่บา้นทัง้หา้น้ียังคงสภาพดัง้เดมิมาตัง้แตศ่ตวรรษที ่11 ไดแ้ก ่ 
1. หมู่บา้นมอนเตรอสโซ (Monterosso Al Mare) เป็นหมู่บา้นที่ใหญ่และขึน้ชือ่ที่สดุ เน่ืองจากเป็น
เพียงหมู่บา้นเดยีวที่มชีายหาดใหนั้กท่องเที่ยวลงไปน่ังเล่นพักผ่อนไดจ้รงิ และแน่นอนว่าจะคกึคักมาก
ในช่วงหนา้รอ้น มอนเตรอสโซแบ่งหมู่บา้นออกเป็น 2 ดา้น ดา้นทิศเหนือเป็นส่วนของบา้นตากอากาศ 
รา้นรวงต่างๆ ส่วนทิศใตเ้ป็นที่ตัง้ของหมู่บา้น หากไดม้าที่หมู่บา้นน้ีควรจะแวะไปชมวหิารนักบุญจอห์น
เดอะแบ็พทสิต ์(Chiesa di San Giovanni Battista) สรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่13-14 เป็นโบสถเ์ล็กๆ มี
ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบบาโรก ทําจากหนิอ่อนสลบัสขีาวดํา เป็นลายขวางพาดตัววหิารทัง้ดา้นนอก
และดา้นในสวยงาม 
2. หมู่บา้นเวอรน์าสซา (Vernazza) เป็นหมู่บา้นทีก่่อตัง้ขึน้มาพรอ้มๆ กับมอนเตรอสโซ เป็นหมู่บา้น
ทีค่งเหลอืความเป็นหมู่บา้นชาวประมงสงูสุดในบรรดาทัง้ 5 หมู่บา้น เป็นทีต่ัง้ของปราสาทโดเรยี (Doria 
Castle) ซึง่ถูกสรา้งขึน้เพื่อไวส้งัเกตการณเ์หล่าโจรสลัดทีจ่ะเขา้มาโจมตหีมู่บา้น วา่กันว่าที่น่ีเป็นจุดชม
ววิทีส่วยที่สุด และถา้เดนิออกไปทางอ่าว มองยอ้นกลบัเขา้มาทางดา้นซา้ยจะไดเ้ห็นโบสถซ์านตา้มาร์
เกห์ริตา้ (La Chiesa di Santa Margherita d’Antiochia) ซึ่งเป็นหอคอยสีเหลืองรับกับววิของภูเขา
ดา้นหลงัทีเ่ป็นไร่องุ่นสําหรับทําไวน ์พรอ้มกบัววิของหมู่บา้นตรงกลาง และเรอืประมงทีจ่อดอยู่ในอา่วเป็น
ภาพทีเ่รยีกไดว้า่ดงัทีส่ดุของซงิเคว เทอรเ์ร่ 

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ําแนะนํา ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 

 

3. หมูบ่า้นคอรน์เีลยี (Corniglia) เป็นหมู่บา้นที่แตกตา่งจากทีอ่ืน่ๆ ทีน่ี่เคยเป็นสว่นหนึง่ของเวอรน์าส
ซา เป็นหมู่บา้นรมิผาที่ถูกลอ้มรอบดว้ยไร่องุ่น ที่น่ีคอ่นขา้งเงียบสงบ ผูค้นเป็นมติร และรูจ้ักกนัแทบทัง้
หมู่บา้น โดยมขีองขึน้ชือ่คอืเจลาโต หรอืไอศกรมีทีทํ่าจากน้ําผึง้ธรรมชาต ิหรือทีค่นทีน่ี่เรยีกกนัวา่ Miele 
di Corniglia สว่นววิของทีน่ี่จะสวยทีส่ดุ หากลอ่งเรอืออกไปกลางทะเลแลว้ถ่ายรูปกลบัเขา้มา 
4. หมู่บา้นมานาโรลา (Manarola) เป็นหมู่บา้นที่เหมาะที่สุด หากจะดูสถาปัตยกรรมในแบบซงิเคว 
เทอรเ์ร่หมู่บา้นน้ีอยู่กนัหนาแน่น มสีสีนัรอ้นแรงจัดจา้นทีสุ่ดในบรรดา 5 หมู่บา้น รา้นอาหาร และโรงแรม
เล็กๆ ค่อนขา้งมาก สําหรับหมู่บา้นน้ีแนะนําว่าใหล้องหาไวน์ทอ้งถิ่นอย่างไวน์ซ ิอัคเชตราตา้ 
(Sciacchetrà) มาลองดืม่เพราะเป็นไวนท์ีข่ ึน้ชือ่มาตัง้แตส่มัยโบราณ 
5. หมู่บา้นรโิอมาจจอเร (Riomaggiore) ซึง่ถือเป็นหมู่บา้นหนา้ด่านหากเดนิทางมาจากเมืองฟลอร์
เรนซ ์อยู่ทางใตส้ดุ เป็นชมุชนทีค่อ่นขา้งเงยีบสงบ จนแทบจะเรยีกไดว้า่เป็นหมู่บา้นทางผ่านเสยีมากกว่า 
ซึง่เป็นขอ้ดสีําหรับนักท่องเทีย่วทีช่อบความสงบ และตอ้งการมาพักผ่อนอย่างแทจ้รงิ 
** การเดินทางเที่ยวชม ท ัง้ 5 หมู่บ ้าน ในเมืองซิงเคว เทอรเ์ร่ ขึน้อยู่กบัเวลา อาจมีการ
เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม หากไม่ไดช้มหมู่บา้นใด หมู่บา้นหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิ ์ไม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ยไม่วา่ส่วนใด ส่วนหนึง่ใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการ
ชําระล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ใชเ้วลาในการเดนิทางจากหมู่บา้นหนึง่ ไปอกี
หมูบ่า้นหนึง่ ประมาณ 15-20 นาท ีตอ่หมูบ่า้น ** 

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ําแนะนํา ** 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงปิซา่ (Pisa) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมอืงแห่งศลิปะทีส่ําคญัของ
อติาล ีเป็นเมืองเล็กๆอยู่ในแควน้ตอสคานา ฝ่ังแม่น้ําอารโ์น อยู่ทางตะวันตกของเมืองฟลอเรนซ ์(ฟีเรน
เซ) และทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเซยีนา ดา้นตะวนัตกของเมืองตดิกบัทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน 
แมว้่าจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ก็เป็นเมืองที่มีชือ่เสียงและเป็นที่รูจ้ักของนักท่องเที่ยว เพราะเป็นที่ตัง้ของ
สถาปัตยกรรมอนัสวยงามทีม่ชี ือ่เสยีงไปทั่วโลก 
นําท่านเดนิทางสู ่จตัุรสัเปียซซา เดล ดูโอโม (Piazza Dei Miracoli) หรอื จัตรุัสกมัโป เดย ์มรีาโก
ลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบดว้ยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ ได้รบัการขึ้น
ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1987 โดยเริม่
จาก ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ หอพิธเีจมินํา้มนต ์(Baptistry of  St. John) ที่ใหญ่ที่สุดในอติาล ี
ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารแห่งเมอืงปิซา่ (Duomo di Pisa) อนัยิง่ใหญ่งดงามและ ถา่ยรูป
เป็นทีร่ะลกึ กับ หอเอนแห่งเมืองปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) อันเลื่องชื่อสัญลักษณ์แห่ง
เมอืงปิซ่า 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง เริม่สรา้งเมือ่ปี ค.ศ. 1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 177 
ปี แตร่ะหว่างการกอ่สรา้งตอ้งหยุดชะงักลงไปเมือ่สรา้งไปไดถ้งึชัน้ 3 ก็เกดิการยบุตัวของฐานขึน้มา และ
ตอ่มาก็มีการสรา้งหอต่อเตมิขึน้อกีจนแลว้เสร็จ โดยทีห่อเอนปิซ่าน้ี กาลเิลโอ บดิาแห่งวทิยาศาสตร ์ซึง่
เป็นชาวอติาเลีย่นไดใ้ชเ้ป็นสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโนม้ถ่วงของโลกที่ว่า สิง่ของสองชิน้ น้ําหนักไม่
เท่ากนั ถา้ปล่อยสิง่ของทัง้สองชิน้จากที่สงูพรอ้มกนั ก็จะตกถงึพื้นพรอ้มกัน ** ยงัไม่รวมค่าบตัรเขา้
ชมภายในมหาวหิาร และ ทาวเวอร ์(หอเอนแห่งเมอืงปิซ่า) ค่าบตัรเขา้ชม เร ิม่ตน้ ท่านละ 
ประมาณ 20 ยูโร (EUR) หรอื คํานวน เป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 700 บาท (THB) ข ึน้อยู่
กบัประเภทของบตัร โดยท ัง้นี ้คณะทวัรจ์าํเป็นตอ้งดําเนนิไปตามระบทุ ัง้หมด ** 

** อสิระอาหารคํา่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Tuscany Inn Hotel, Genoa หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงปิซ่า - เมอืงฟลอเรนซ ์- มหาวหิารซานตามาเรยี เดล ฟิโอเร - จตัุรสัเดลลาซญิญอเรยี - 
นํา้พุอนุสาวรยีเ์ทพเจา้เนปจูน - อนุสาวรยีว์รีบุรุษเปอรซ์อิุสถอืหวัเมดูซ่า - อนุสาวรยีเ์ดวดิ - 
สะพานเวคคโิอ - เมอืงเลคซโิอ - เลคซโิอ เดอะ มอลล ์เอาทเ์ล็ท - เมอืงโรม   
                          (B/-/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงฟลอเรนซ ์(Florence) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาที) ประเทศ
อติาลี เมืองที่ไดร้ับขนานนามว่าเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งศลิปะในยุคเรอเนสซองส ์ซึ่งลว้นแลว้แต่มี
โบราณสถานสําคัญ และมีทวิทัศน์ตามธรรมชาตทิี่สวยงาม ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก
โดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1982 
นําท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารซานตามาเรยี เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) 
ชมความยิง่ใหญ่ของมหาวหิารที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวปียุโรป โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมที่ใชห้ิน
ออ่นหลายสตีกแตง่ผสมผสานกนัไดอ้ย่างงดงาม  
นําท่านเดนิทางสู ่จตัุรสัเดลลาซญิญอเรยี (Piazza Della Signoria) ซึง่รายลอ้มไปดว้ยรูปปั้นอัน
วจิิตรสวยงาม อาทิเช่น นํา้พุอนุสาวรยี ์เทพเจา้เนปจูน (Fountain of Neptune), อนุสาวรยี ์
วรีบุรุษ เปอร ์ซิอุสถือหวัเมดูซ่า (Perseus with the Head of Medusa), อนุสาวร ีย ์เดว ิด 
(David Statue) ผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงของ ไมเคลิ แองเจโล ่  
นําท่านเดนิทางสู ่สะพานเวคคโิอ (Vecchio) สะพานเก่าแกท่ีม่รีา้นขายทองและอญัมณีอยู่ทัง้สองขา้ง
สะพาน อสิระใหท้่านชมบรรยากาศและเลอืกชมสนิคา้ หรอื ของทีร่ะลกึตา่งๆมากมาย 
พเิศษ !! แจกความสดชืน่ !! บรกิารไอศกรมีพืน้เมอืง ท่านละ 1 สกู๊ป หรอื 1 โคน ** วนัและ
เวลาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัสถานการณ์เป็นสําคญั กรณีคณะไม่
สามารถรบัประทานไอศกรมีได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคืน
คา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดส่วนหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทน
เรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะคํานงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็นสําคญั ** 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงเลคซโิอ (Leccio) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี ประเทศอติาล ี 
นําท่านเดนิทางสู่ เลคซโิอ เดอะ มอลล ์เอาทเ์ล็ท (Leccio The Mall Outlets) ใหท้่านอสิระเลอืก
ซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมชัน้นํามากมายของประเทศอติาลใีนราคาย่อมเยา อาทเิช่น Armani, Balenciaga, 
Bottega Veneta, Burberry, Dior, Fendi, Gucci, Tod’s, Valentino เป็นตน้ 

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ําแนะนํา ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 

 

 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโรม (Rome) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 40 นาท)ี เป็นเมอืงหลวงและ
เมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของแควน้ลตัซโีย ประเทศอติาล ีตัง้อยู่ทางตอนกลางของประเทศ เมอืงโรมยังเป็นทีต่ัง้
ของนครรัฐวาติกัน หรือ เมืองวาติกัน ซึ่งเป็นดินแดนที่ประทับของพระสันตะปาปาแห่งคริสตจักร
โรมันคาทอลกิอกีดว้ย หลังสิน้สุดยุคกลาง เมืองโรมไดอ้ยู่ภายใตก้ารปกครองของพระสันตะปาปา เช่น 
สมเด็จพระสนัตะปาปาอเล็กซานเดอรท์ี่ 6 และสมเด็จพระสนัตะปาปาลโีอที ่10 ผูซ้ ึง่สรา้งสรรคใ์หเ้มอืง
โรมกลายเป็นหนึง่ในศนูยก์ลางของสมัยฟ้ืนฟูศลิปวทิยาในประเทศอติาลเีชน่เดยีวกบัเมอืงฟลอเรนซ ์ซึง่
ในยุคสมัยดงักลา่ว ไดม้ีการกอ่สรา้งมหาวหิารเซนตส์ ปีเตอร ์บาซลิกิาแบบทีป่รากฏในปัจจุบัน และมเีก
ลนัเจโล ไดว้าดภาพปูนเปียกประดบัภายในโบสถน์อ้ยซสิทีน ศลิปินและสถาปนิกที่มชีือ่เสยีงอย่างบรา
มันเต แบร์นินี และ ราฟาเอล ซึ่งพํานักอยู่ ในเมืองโรมเป็นครั ้งคราว ไดม้ีส่วนช่วยสรางสรรค์
สถาปัตยกรรมแบบสมัยฟ้ืนฟูศลิปวทิยาและแบบบารอกในเมอืงโรมดว้ยเชน่กนั ทําใหเ้มอืงโรม เป็นเมอืง
ทีม่คีวามน่าสนใจทางดา้นสถาปัตยกรรมทีส่ดุแห่งหนึง่ 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) พเิศษ !! เมนู พซิซา่ อติาเลีย่น  
 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Roma Domus Hotel, Rome หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วนัทีห่า้ เมอืงโรม - นครรฐัวาตกินั - มหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา - สนามกฬีาโคลอสเซยีม - กลุ่ม

โรมนัฟอรมั - จตัุรสัเวเนเซยี - ระเบยีงปาลาสโซ - อนุสาวรยี ์ของกษตัรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลที ่
2 - นํา้พุเทรว ี- วหิารแพนธอีอน - บนัไดสเปน - จตัุรสันาโวน่า - นํา้พุจตุมหานท ี- ท่าอากาศ
ยานนานาชาตเิลโอนารโ์ดดาวนิช ีฟิอมูชิโิน เมอืงโรม ประเทศอติาล ี- ทา่อากาศยานนานาชาติ
อาบ ูดาบ ีเมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์            (B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ นครรฐัวาตกินั (Vatican) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) เป็นนครรัฐที่ไม่มี
ทางออกสูท่ะเลซึง่นอ้ยที่สุดในโลกทัง้ในแง่พื้นที่และประชากร ตัง้อยู่ในเมืองโรม ประเทศอติาล ีเป็นที่
ประทับของพระสนัตะปาปา ซึง่เป็นประมุขสงูสดุแห่งครสิตศาสนานกิายโรมันคาทอลกิ ศนูยก์ลางคอืมหา
วหิารนักบุญเปโตร หรือ มหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา ซึง่ออกแบบโดยมเีกลันเจโล การปกครอง
ของนครรัฐวาตกินัเป็นแบบอํานาจเบ็ดเสร็จ คอือํานาจตกอยู่ทีส่มเด็จพระสนัตะปาปาเพยีงผูเ้ดยีว จะหมด
วาระก็ต่อเมื่อสิน้พระชนม ์ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื 
ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1984 



  

 

 

 

นําท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา (St. Peter’s Basilica) เป็น
หนึง่ในสีข่องมหาวหิารเอกของเมอืงโรมที่ตัง้อยู่ใน เขตการปกครองของนครรัฐวาตกินั เป็นสิง่กอ่สรา้งที่
ใหญ่ที่สุดในนครรัฐวาตกินั และเป็นมหาวหิารที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นสถานที่ที่ไดช้ือ่วา่ศักดิส์ทิธิท์ี่สุด
แห่งหนึง่ของครสิตจักรโรมันคาทอลกิอกีดว้ย มหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา (St. Peter’s Basilica) 
หรอืมีอกีชือ่ว่า มหาวหิาร นักบุญเปโตร (Basilica Sancti Petri) เดมินัน้เป็นโบสถท์ี่ถูกสรา้งขึน้ในสมัย
ครสิตศ์ตวรรษที ่4 เป็นรูปแบบบาซลิกิา จนมาถงึในยุคฟ้ืนฟศูลิปวทิยาโบสถนั์น้ไดม้สีภาพทรุดโทรมเป็น
อย่างมากแลว้จงึไดม้กีารตดัสนิใจสรา้งมหาวหิารขึน้มาใหม่ในรูปแบบเรเนซองซึง่เป็นโบสถท์ีใ่หม่และมี
ขนาดใหญ่กวา่เดมิมาก นอกจากนัน้แลว้มหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา แห่งน้ีนัน้ยังเป็นหนึง่ในสีข่อง
มหาวหิารเอกของเมอืงโรมร่วมกบัอกีสามวหิารอนัไดแ้ก่ มหาวหิารซันตามาเรียมัจโจเร, มหานักบุญเปา
โลนอกกําแพง และมหาวหิารนักบุญยอหน์ ลาเตรัน อกีดว้ย ** ยงัไม่รวม คา่บตัรเขา้ชมภายใน มหา
วหิารเซนต  ์ปีเตอรส์ บาซิล ิกา ท่านละ ประมาณ 20 ยูโร (EUR) หรอืคํานวณเป็นเงนิไทย
ประมาณ 700 บาท บางกรณีมงีานสําคญั หรอื พธิกีารสําคญัต่างๆทางศาสนา อาจไม่สามารถ
เขา้ชม หรอื เขา้ใกลช้ดิกบัมหาวหิารฯได ้แต่ทางบรษิทัจะพยายามนําท่านชมมหาวหิารให้
ใกลช้ดิมากทีสุ่ด เทา่ทีจ่ะสามารถทาํได ้** 
นําท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั สนามกฬีาโคลอสเซยีม (Colosseum) หนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ี
ชือ่เสยีงมากที่สุดของเมืองโรมประเทศอติาล ีเป็นสนามกฬีากลางแจง้โบราณขนาดใหญ่ยักษ์ ใจกลาง
เมือง ที่นอกจากจะเคยเป็นสนามประลองอันทรงเกียรตทิี่โหดเหี้ยมแลว้ ยงัไดร้บัการคดัเลอืกจาก
องคก์ร New 7 Wonders ใหเ้ป็นหนึง่ในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่อกีดว้ย สนามกีฬา
โบราณขนาดใหญ่แห่งน้ีถูกสรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดเิวสเปเซีย่นแห่งจักวรรดโิรมัน และไดส้รา้งแลว้เสร็จ
ในสมัยจักรพรรดไิททัสในช่วงครสิตศ์ตวรรษที่ 1 หรือราวๆ ปี ค.ศ. 80 โดยมีลักษณะเป็นอัฒจันทรร์ูป
วงกลมที่ก่อดว้ยอฐิและหนิทรายที่มีเสน้รอบวงประมาณ 527 เมตร สงูประมาณ 57 เมตร และสามารถ
บรรจุคนไดม้ากถงึประมาณ 50,000 คน สําหรับการออกแบบ Colosseum แห่งน้ีนัน้จัดไดว้า่ไดร้ับการ
ออกแบบที่ชาญฉลาดมาก โดยไดม้กีารออกแบบใหผู้ช้มไดรู้ส้กึใกลช้ดิกับนักกฬีาดว้ยการออกแบบใน
สว่นของสนามกฬีาใหเ้ป็นรูปครึง่วงกลม  นอกจากนัน้ยังมีการออกแบบทางระบายน้ําทีด่เีพือ่ป้องกันน้ํา
ขงัในสนามหากเกดิฝนตกอนัเป็นตน้แบบของการออกแบบสนามกฬีาอืน่ๆ ทั่วโลกในปัจจุบันอกีดว้ย 
นําท่านถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ กลุม่โรมนัฟอรมั (Roman Forum) อดตีศนูยก์ลางทางดา้นการเมอืง 
ศาสนา และเศรษฐกจิของอาณาจักรโรมัน ที่สะทอ้นใหเ้ห็นความเจรญิรุ่งเรืองของอารยะธรรมโรมัน
ในชว่ง 2,000 ปีทีผ่่านมา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 

 

นําท่าน ผ่านชม จตัุรสัเวเนเซีย (Piazza Venezia) จัตุรัสอันยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองโรม ผ่านชม 
ระเบยีงปาลาสโซ (Palazzo Terrace) สถานที่ใชก้ลา่วสุนทรพจน์ของมุสโสลนีิในโอกาสตา่งๆ เป็น
ที่ ตั ้ง ของ  อ นุ ส าวร ีย ์  ข อ ง กษ ัต ร ิย ์ว ิค เต อ ร ์ เอ็ ม ม านู เอ ล ที่  2 (Vittorio Emanuele II 
Monument) ซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นพระบดิาของชา  อติาล ี“ประตูชยัคอนสแตนตนิ” สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ
และที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” จากนั้นชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดโิรมันอัน
ศกัดิส์ทิธิ ์ “โรมันฟอรั่ม” ใหท้่านไดล้งจากรถพรอ้มถ่ายภาพคูก่ับ “สนามกฬีาโคลอสเซยีม” 1 ใน 7 สิง่
มหัศจรรย์ของโลก สนามกฬีากลางแจง้ขนาดใหญ่ที่มีโครงสรา้งเกือบสมบูรณ์ตัง้อยู่ใจกลางกรุงโรม  
โดยนับเป็นสิง่กอ่สรา้งที่มขีนาดใหญ่ทีสุ่ดเท่าทีเ่คยมกีารสรา้งขึน้มาในสมัยอาณาจักรโรมัน ระหว่างทาง 
ท่านจะสามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรมอนัเกา่แกข่องกรุงโรม 
นําท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ นํา้พุเทรว ี(Trevi Fountain) เป็นน้ําพุประตมิากรรมของเทพนยิาย
กรกีแบบบาร็อค ที่ใหญ่ทีส่ดุในเมอืงโรม มคีวามสงู 25.9 เมตร (85 ฟุต) และกวา้ง 19.8 เมตร (65 ฟตุ) 
มตํีานานเลา่วา่ หากหันหลังแลว้โยนเหรยีญลงน้ําพุเทรว ีแลว้อธษิฐานใหไ้ดก้ลบัมาเมอืงโรมอกีครัง้ ก็จะ
สมหวงั  
นําท่าน เขา้ชม วหิารแพนธอีอน (Pantheon) หรือวหิารแห่งดวงตาวรรค ์ถูกสรา้งขึ้นตัง้แต่ใน
สมัยก่อนที่จะเริม่นับครสิตศ์ักราชประมาณ 20 ปี ในยุคของจักรพรรด ิMarcus Agrippa โดยไดป้รากฎ
การแกะสลัก M. Agrippa ไวท้ี่บรเิวณหนา้บันของตัวอาคาร ดว้ยการออกแบบและการก่อสรา้งที่ยอด
เยี่ยมจึงทําใหว้หิารแห่งน้ีนั้นนับเป็นสิง่ก่อสรา้งเดียวที่ก่อสรา้งมาตัง้แต่สมัยยุคโรมันและยังคงสภาพ
สมบูรณ์ไวไ้ดม้ากที่สุดที่มีเหลอือยู่ Pantheon นัน้เป็นชือ่ที่มีความหมายมาจาก All of God หรือวหิาร
แห่งเทพ ซึง่เป็นวหิารทีส่รา้งขึน้เพือ่บูชาเทพ แตอ่กีนัยหนึ่งนัน้แปลไดว้า่เป็นทีเ่ก็บศพ ซึง่สถานทีแ่ห่งน้ี
ก็ไดเ้ป็นที่เก็บศพของบุคคลสําคัญเช่นกันจงึยังไม่แน่ชดัในวัตถุประสงคข์องการสรา้งวหิารแห่งน้ีขึน้มา
เลยทีเดยีว การออกแบบที่โดดเด่นของอาคารแห่งน้ีนัน้เริม่มาตัง้แต่ภายนอกอาคารที่จะคณุจะสามารถ
มองเห็นเสาหนิแกรนติขนาดใหญ่ยักษ์วางเรียงที่ดา้นหนา้อาคารเป็นแนวยาว โดยเสาแต่ละตน้นัน้โดด
เด่นดว้ยความที่เป็นเสาหินกอ้นเดียวทั ้งเสาโดยไม่ไดม้ีการตัดต่อเลย วหิารแห่งน้ีมองภายนอกที่ดู
ยิง่ใหญ่สวยงามแลว้กลบัเทยีบไม่ไดก้บัภายในแมแ้ตน่อ้ย เมื่อเขา้ไปบรเิวณภายในวหิารคณุจะไดพ้บกับ
ความกวา้งขวางใหญ่โต ภายในวหิารนัน้ไดร้ับการออกแบบใหไ้ม่มีเสาตรงกลาง เอกลักษณ์ที่โดดเด่น
ของการออกแบบของวหิารแห่งน้ีคอื Oculus ซึง่เป็นช่องวงกลมขนาดใหญ่มีเสน้ผ่าศูนยก์ลางประมาณ 
30 ฟตุ ทีอ่ยู่บรเิวณตรงกลางโดมโคง้มนภายในตวัอาคาร ซึง่เป็นงานสถาปัตยกรรมทีน่่าทึง่อย่างหนึง่ใน
วหิารแห่งน้ี โดยบา้งก็วา่เป็นดวงตาสวรรคท์ีเ่ชือ่มระหวา่งพระเจา้และมนุษย ์ 
นําท่านเดนิทางสู่ ย่านบนัไดสเปน (Piazza di Spagna) เป็นแหล่งแฟชั่นชัน้นําสุดหรู ไม่ว่าจะเป็น
สนิคา้แบรนดเ์นมชัน้นําต่างๆมากมาย รวมถงึรา้นอาหาร รา้นขนม รา้นกาแฟ รา้นไอศครีม ใหท้่านได ้
เลอืกสรรค ์และยังเป็นแหลง่นัดพบยอดนยิมทีส่ดุของชาวอติาเลีย่นอกีดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 

 

นําท่านเดนิทางสู่ จตัุรสันาโวน่า (Piazza Navona) เป็นอีกหนึ่งจัตุรัสที่ไดร้ับการขนานนามว่าเป็น
จัตรุัสทีม่ชี ือ่เสยีงมากที่สดุและสวยทีสุ่ดแห่งหนึ่งในเมอืงโรม เต็มเป่ียมไปดว้ยความมชีวีติชวีา เป็นทีต่ัง้
ของสถ่าปัตยกรรม รา้นอาหาร อาคารเก่าแกส่ีสันสดใส รา้นคา้สไตลศ์ลิปะและโชวต์่างๆใหไ้ดช้มกัน
มากมาย อดตีจัตุรัสนาโวน่า เคยเป็นสนามกฬีาโรมันโบราณมาก่อน ซึง่เป็นสถานที่ที่ชาวโรมันในอดตี
สามารถเดนิทางมาเขา้ชมการต่อสูท้ีจํ่าลองมาจากการต่อสูท้างทะเล สําหรับสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น
ที่สุดและเป็นเอกลักษณ์ของจัตุรัสแห่งน้ีก็คือ นํา้พุจตุมหานท ี(Fountain of the Four Rivers) 
น้ําพุที่โดดเดน่ใจกลางจัตุรัส ประกอบไปดว้ยเสาโอเบลกิสต์ัง้อยู่กลางน้ําพุ ซึง่เป็นเสาแบบเดยีวกับ
ดา้นหนา้ Sant’Agnese โบสถ์สไตล์บาโรก โดยเสาน้ีนําเขา้จากประเทศอียิปต์ นอกจากเสาเด่น
ตระหง่านตรงกลางแลว้ น้ําพุยงัประกอบไปดว้ยรูปปั้นทีเ่ป็นตวัแทนของการแสดงถงึแม่น้ําสายสําคญัของ
ทัง้ 4 ทวปีไดแ้ก ่แม่น้ําคงคา แม่น้ําไนท ์แม่น้ําดานูปและแม่น้ําพลาตา้ อนัเป็นทีม่าของชือ่จตมุหานท ี

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํา่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ําแนะนํา ** 
นําท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตเิลโอนารโ์ดดาวนิช ีฟิอูมชิโิน เมอืงโรม ประเทศอติาล ี
ท่านมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซื้อสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรือ 
รา้นอาหาร 

22.00 น. นําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบ ูดาบ ีเมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอ
มเิรตส ์โดยสายการบนิ Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY084 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 

 
วนัทีห่ก ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์- ทา่อากาศ

ยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                 
               (-/-/-)  

07.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์** 
เพือ่เปลีย่นเคร ือ่ง ** 

08.50 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน 
Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY408 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 
18.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความ
ประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 
ทา่น 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 
(เด็กอายุไม่
เกนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่ี

เตยีง 
(เด็กอายุไม่
เกนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ราคา 
ไมร่วม 

ต ัว๋ 

06 - 11 กมุภาพนัธ ์
2563 

(08 ก.พ. วนัมาฆบชูา 
/ 10 ก.พ. วนัหยุด

ชดเชย) 

06FEB EY405 BKK-
AUH 18.05-22.10 
07SEP EY081 AUH-
MXP 02.45-06.40 
10FEB EY084 FCO-
AUH 22.00-07.05+1 
11FEB EY408 AUH-
BKK 08.50-18.05 

36,999 36,999 36,999 7,999 23,999 

25 ก.พ. - 01 ม.ีค. 
2563 

25FEB EY405 BKK-
AUH 18.05-22.10 
26SEP EY081 AUH-
MXP 02.45-06.40 
29FEB EY084 FCO-
AUH 22.00-07.05+1 
01MAR EY408 AUH-
BKK 08.50-18.05 

34,999 34,999 34,999 7,999 21,999 

04 - 09 มนีาคม 2563 

04MAR EY405 BKK-
AUH 18.05-22.10 
05MAR EY081 AUH-
MXP 02.45-06.40 
08MAR EY084 FCO-
AUH 22.00-07.05+1 
09MAR EY408 AUH-
BKK 08.50-18.05 

34,999 34,999 34,999 7,999 21,999 

11 - 16 มนีาคม 2563 

11MAR EY405 BKK-
AUH 18.05-22.10 
12MAR EY081 AUH-
MXP 02.45-06.40 
15MAR EY084 FCO-
AUH 22.00-07.05+1 
16MAR EY408 AUH-
BKK 08.50-18.05 

34,999 34,999 34,999 7,999 21,999 

18 - 23 มนีาคม 2563 

18MAR EY405 BKK-
AUH 18.05-22.10 
19MAR EY081 AUH-
MXP 02.45-06.40 
22MAR EY084 FCO-
AUH 22.00-07.05+1 
23MAR EY408 AUH-

35,999 35,999 35,999 7,999 22,999 



  

 

 

 

BKK 08.50-18.05 

10 - 15 เมษายน 
2563 

(13 14 15 เม.ย. วนั
สงกรานต)์ 

10APR EY405 BKK-
AUH 18.25-21.45 
11APR EY081 AUH-
MXP 02.20-06.50 
14APR EY084 FCO-
AUH 22.00-06.05+1 
15APR EY408 AUH-
BKK 08.45-18.25 

49,999 49,999 49,999 9,999 36,999 

11 - 16 เมษายน 
2563 

(13 14 15 เม.ย. วนั
สงกรานต)์ 

11APR EY405 BKK-
AUH 18.25-21.45 
12APR EY081 AUH-
MXP 02.20-06.50 
15APR EY084 FCO-
AUH 22.00-06.05+1 
16APR EY408 AUH-
BKK 08.45-18.25 

48,999 48,999 48,999 9,999 35,999 

30 เม.ย. - 05 พ.ค. 
2563 

(01 พ.ค. วนัแรงงาน / 
04 พ.ค. วนัฉตัรมงคล) 

30APR EY405 BKK-
AUH 18.25-21.45 
01MAY EY081 AUH-
MXP 02.20-06.50 
04MAY EY084 FCO-
AUH 22.00-06.05+1 
05MAY EY408 AUH-
BKK 08.45-18.25 

38,999 38,999 38,999 7,999 25,999 

01 - 06 พฤษภาคม 
2563 

(01 พ.ค. วนัแรงงาน / 
04 พ.ค. วนัฉตัรมงคล 
/ 06 พ.ค. วนัวสิาขา

บชูา) 

01MAY EY405 BKK-
AUH 18.25-21.45 
02MAY EY081 AUH-
MXP 02.20-06.50 
05MAY EY084 FCO-
AUH 22.00-06.05+1 
06MAY EY408 AUH-
BKK 08.45-18.25 

38,999 38,999 38,999 7,999 25,999 

06 - 11 พฤษภาคม 
2563 

(06 พ.ค. วนัวสิาขา
บชูา) 

06MAY EY405 BKK-
AUH 18.25-21.45 
07MAY EY081 AUH-
MXP 02.20-06.50 
10MAY EY084 FCO-
AUH 22.00-06.05+1 
11MAY EY408 AUH-
BKK 08.45-18.25 

37,999 37,999 37,999 7,999 24,999 

20 - 25 พฤษภาคม 
2563 

20MAY EY405 BKK-
AUH 18.25-21.45 
21MAY EY081 AUH-
MXP 02.20-06.50 
24MAY EY084 FCO-

36,999 36,999 36,999 7,999 23,999 



  

 

 

 

AUH 22.00-06.05+1 
25MAY EY408 AUH-
BKK 08.45-18.25 

28 พ.ค. - 02 ม.ิย. 
2563 

28MAY EY405 BKK-
AUH 18.25-21.45 
29MAY EY081 AUH-
MXP 02.20-06.50 
01JUN EY084 FCO-
AUH 22.00-06.05+1 
02JUN EY408 AUH-
BKK 08.45-18.25 

36,999 36,999 36,999 7,999 23,999 

03 - 08 มถินุายน 
2563 

(03 ม.ิย. วนัเฉลมิฯ
พระราชนิ)ี 

03JUN EY405 BKK-
AUH 18.25-21.45 
04JUN EY081 AUH-
MXP 02.20-06.50 
07JUN EY084 FCO-
AUH 22.00-06.05+1 
08JUN EY408 AUH-
BKK 08.45-18.25 

37,999 37,999 37,999 7,999 24,999 

 17 - 22 มถินุายน 
2563 

17JUN EY405 BKK-
AUH 18.25-21.45 
18JUN EY081 AUH-
MXP 02.20-06.50 
21JUN EY084 FCO-
AUH 22.00-06.05+1 
22JUN EY408 AUH-
BKK 08.45-18.25 

36,999 36,999 36,999 7,999 23,999 

 
** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ (หากม)ี ** 

 
** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศอติาล ีทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท 
สําหรบัการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ จาํเป็นตอ้งนําสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทตู เพือ่ ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 

15-20 วนัทาํการ (บางกรณีอาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจาํนวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) 
ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนุญาตใชห้นงัสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม (ดงึ

เลม่ออกมาใชร้ะหวา่งกระบวนการพจิารณา) หากจําเป็น สถานทตูอาจจะปฏเิสธผลการสมคัรของทา่น และ สง่
หนงัสอืเดนิทางคนืทา่นภายใน 3-5 วนัทําการ เป็นอยา่งนอ้ย ในลําดบัตอ่ไป จากน ัน้ระยะเวลาคงเหลอืกอ่นวนั
เดนิทางไมเ่พยีงพอสําหรบัยืน่วซีา่คร ัง้ใหม ่การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเง ือ่นไข ทกุกรณี และ หาก
ทา่นใหท้างบรษิทัดําเนนิการขอวซีา่ให ้รวมไปถงึ กรณีทีท่า่นขอเอกสารจากทางบรษิทัไปเพือ่ดําเนนิการขอวี
ซา่ดว้ยตนเอง และทา่นไดร้บัวซีา่เรยีบรอ้ย ทา่นจะไมส่ามารถยกเลกิทวัรไ์ดท้กุกรณี ไมว่า่ระยะเวลาคงเหลอื 

จะมากกวา่ 45 หรอื 55 วนั ก็ตาม ** 
 

** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท ** 
 

** หากทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ัว๋ เคร ือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทําการออกบตัรโดยสารเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ 

โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 



  

 

 

 

** อตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จาํนวน 25 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม
จาํนวนทีก่าํหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบั

ราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 
 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมกาํหนด ไมว่า่เหตุผลใด
เหตผุลหนึง่ และ ไมว่า่มือ้ใดมือ้หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรณุาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมา

เพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมขีอ้จาํกดัเร ือ่งของวตัถดุบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหาร
จะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่สําเร็จรปู เทา่น ัน้ กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคท์ ีจ่ะ

ส ัง่เมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  
 

** รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศูนยก์ารคา้ ในทวปียุโรปสว่นใหญ ่จะปิดทาํการในวนัอาทติย ์หากมโีปรแกรมทีส่ถานที่
ดงักลา่วตรงกบัวนัอาทติย ์ทางบรษิทัอาจจาํเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และหากไม่

สามารถปรบัเปลีย่นได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใด
เป็นการทดแทนไดท้กุกรณี เนือ่งจากเง ือ่นไขของบตัรโดยสาร และ ชว่งวนัเดนิทางทีจ่ะตอ้งเป็นไปตาม

กาํหนดการเทา่น ัน้ ** 
 

** การเดนิทางทอ่งเทีย่วในทวปียุโรปสว่นใหญ ่จาํเป็นจะตอ้งเดนิเทา้เพือ่เขา้ถงึสถานทีบ่างจดุ และ อาจเป็น
ระยะทางทีค่อ่นขา้งไกลจากจดุทีร่ถสามารถจอดได ้ขอใหท้กุทา่นเตรยีมรา่งกาย และ อปุกรณ์ เชน่ รองเทา้ที่
สามารถเดนิไดส้ะดวกสว่นบคุคล ใหพ้รอ้มสําหรบัการเดนิทาง เพือ่ประโยชนส์ูงสดุของผูเ้ดนิทางเอง รวมถงึผู ้
เดนิทางสูงอายุ และ ผูโ้ดยสารทีใ่ชร้ถเข็น ทา่นจาํเป็นจะตอ้งมผีูร้ว่มเดนิทางดว้ย เพือ่คอยดูแลเป็นพเิศษเอง 
และสถานทีบ่างจดุ ทา่นอาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนื

คา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี ** 
 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นทาํการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลือ่น เปลีย่นวนัเดนิทาง 
หรอื อพัเกรดได ้
 คา่ภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบิน โดยสายการบิน Etihad Airways อนุญาตใหโ้หลด
กระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ท่านละ 2 ชิน้ โดยมน้ํีาหนักรวมกนัไม่เกนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิน้ ควรหนักไม่เกนิ 23 
ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.)  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยังไม่รวมทปิคนขบัรถ) 
 คา่โรงแรมทีพ่ักระดบัมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 
ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรือ กจิกรรมอืน่ๆ ที่ทําใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
 คา่เขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เชน่ ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ หรือ ผ่าน
ชม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจ์รงิอกีครัง้  
 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกัน
เพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 
 
 



  

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่ม่ได ้
ระบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอตัราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทุกครัง้) 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 12 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 18 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
 คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 3 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 33 ยูโร (EUR) หรอื คํานวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,155 
บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่น
สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 
 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศอติาล ีทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท ขึน้อยูก่บัอตัรา
แลกเปลีย่นเงนิตรา และ ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารสว่นนีข้อความ
กรณุาลูกคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัทีย่ ืน่เอกสาร สแกนนิว้ กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมี
เจา้หนา้ทีไ่ปดูแล และ อาํนวยความสะดวกในวนัน ัน้) 
 
เง ือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเที่ยว กรณุาทําการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจาํ ทา่นละ 

20,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงนิมัดจํา ส่วนน้ีภายใน
วันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันที หากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจําตามเวลาที่
กําหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดนิทางในพีเรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งเช็คที่ว่างและทําจองเขา้มาใหม่อกี
ครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ 
ตามวนั และ เวลา ทีทํ่ารายการจองเขา้มาตามลําดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักท่องเที่ยว กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั ้งหมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั กรณี
นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็ค
ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยู่ในช่วงรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดั
สมัภาษณ์วซีา่ ทีทํ่าใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาที่กําหนดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 
30 วนั ใหถ้อืวา่นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดงัน้ี วัน
จันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุด
นักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยุดทําการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักท่องเที่ยว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือ เลือ่น หรือ เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือ

เอเย่นต ์(ผูม้ีรายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือ เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลง
นามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจอง
ผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเที่ยว ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลกัฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการ
ชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบอํานาจ และ
หนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน้ี 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืค่าใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุด
นกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของค่าบรกิาร ** กรณีทีม่คี่าใชจ้า่ย
ตามจรงิมากกวา่กาํหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 



  

 

 

 

** ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ําระแลว้เน่ืองจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทีย่ว
ใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight 
กบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไม่วา่กรณี
ใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอตัราค่าบรกิารน้ี จําเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทางจํานวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผูเ้ดนิทางไม่ถงึตาม
จํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคา
เพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบ
ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการเดนิทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบรษัิทกําหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีี่จะใหบ้รกิารและ
ดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีที่ลกูคา้ดําเนนิการยื่นวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวรท์ี่ลกูคา้ชําระมาแลว้ไม่วา่สว่น
ใดส่วนหนึ่ง ยกเวน้ในกรณีที่วซี่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึน้
จรงิทัง้หมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั กรณีออกบัตรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่
สามารถคืนค่าบัตรโดยสารบา้งส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งได ้และ หากสามารถคืนได  ้(Refunds) จําเป็นไปตาม
กระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอย่างนอ้ย 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน้ี วัน
จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวนัหยุด
นักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยุดทําการของทางบรษัิท 

ขอ้มูลสําคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , 

หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท 
อาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน 
อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง 
(Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิาร
เพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมตํิา่  
3. กรณีที่มงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึน้มากกวา่กําหนด หรอืหอ้งพักเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยทีพ่ักเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มี

ขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี
ลกัษณะแตกตา่งกนั 

 
ขอ้มูลสําคญัเกีย่วกบั การยืน่คํารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทกุทา่น จาํเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ ืน่รบัคํารอ้งขอวซีา่ เพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น  
2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซี่าของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วนั ทําการเป็นอย่างนอ้ย (ไม่รวมเสาร-์อาทติย ์ใน

บางกรณี) ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัจํานวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นสําคญั  
3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซี่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซี่าจะเป็นผูไ้ดร้ับกําหนดการนัดหมายวันและ

เวลาจากทางสถานทูตหรือศนูยร์ับคํารอ้งขอวซีา่เท่านัน้ หากท่านไม่สะดวกมาดําเนนิการยื่นวซีา่วนัใดบา้ง รวมไปถงึ
มีความจําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพื่อกจิธุระส่วนตัวของท่านในช่วงใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการ
พจิารณาวซี่า หรือ ซึง่อาจทําใหใ้หม้ีผลต่อการพิจารณาวซี่า (เล่มหนังสือเดนิทางอยู่ในระหว่างการพิจารณาที่
สถานทูต) ท่านจําเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้ก่อน ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรือ ก่อนชําระเงนิมัดจํา พรอ้มแจง้วัน และ 
เวลาที่ท่านสะดวกจะยื่นวซี่ามาก่อน แผนกวซี่าจะประสานงานใหอ้กีครัง้ หากมีควิยืน่วา่งช่วงที่ท่านสะดวก แผนกวี
ซา่จะดําเนินการใหด้ทีีสุ่ดที่จะชว่ยอํานวยความสะดวกใหท้่านเป็นกรณีพเิศษ แตท่ัง้น้ี การนัดหมายแบบกรณีพเิศษ
ตา่งๆ จําเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ท่านสามารถเลอืกซือ้ 
 



  

 

 

 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  
3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 
ประเทศที่ท่านสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษน้ีได ้ไดแ้ก่ องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์
เท่านัน้  
** สําหรบัการใหบ้รกิาร และ คา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกี
คร ัง้ อาจมกีารเปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีที่ท่านไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จําเป็นตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลงัคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่ง
ทีท่างบรษัิทจะเริม่ดําเนนิการจัดเตรยีมเอกสารเพื่อขอยืน่วซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วนั กอ่นเดนิทางเป็นอย่างนอ้ย 
หรอื อาจเร็วกว่านัน้) และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ตามจรงิ
ทัง้หมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกกอ่นกําหนด แตว่ซีา่ยังไมดํ่าเนินการ หรอื วซีา่ยังไม่ได ้
รับการอนุมัต ิ(อยู่ในระหว่างการพจิารณา) เน่ืองจากท่านดําเนนิการยืน่วซีา่หลงัคณะ และหรือ กรณีทีท่่านตอ้งการ
ยื่นก่อนคณะ แต่คณะที่ท่านเดนิทาง ยังไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทูต
ตอ้งการขอหลกัฐานการพํานักในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกนัการเดนิทาง (Insurance) โปรแกรมการ
ท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนน้ี ท่านจําเป็นตอ้งดําเนินการดว้ยตนเอง และหากทา้ยที่สุดคณะไม่
สามารถเดนิทางได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชยคา่เสยีหายใหก้บัท่านไม่วา่สว่นใด
สว่นหนึง่ทุกกรณี  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซี่าแบบปกตทิั่วไปคอื 15-20 วันทําการ (ไม่รวมวนัเสาร ์- อาทติย ์ทัง้น้ี ขึน้อยู่กับจํานวน
ผูส้มัครในช่วงนัน้ๆ ซึง่หากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ที่มีผูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่า
ปกต)ิ 

6. หลังจากที่ผูส้มัครไดทํ้าการยื่นขอวซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครทําการยืมหนังสอืเดนิทาง
จากสถานทูตออกมาใชร้ะหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ ดงันัน้หากท่านมคีวามจําเป็นในการใช ้
เล่มฯเพื่อเดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ เพื่อวางแผนล่วงหนา้ กรณีที่ตอ้งการใชห้นังสอืเดนิทาง
กะทันหัน ทําใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลบัคนืดว่น ระหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ อาจทําใหส้ถานทูตปฏเิสธ
วซี่า และ ท่านจําเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งชําระค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดย
คํานงึถงึระยะเวลาทีเ่หลอืกอ่นเดนิทางสําหรับการพจิารณาเป็นสําคญักอ่นดําเนนิการ 

7. กรณีท่าน มวีซี่าเชงเกน้ชนิดเขา้ออกมากกวา่ 1 ครัง้ หรอื หลายครัง้ (Multiple) ทีย่ังไม่หมดอายุ ไม่ชํารุด และ ยังมี
วนัคงเหลอืในกลุม่ประเทศเชงเกน้เพียงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวัตถุประสงคท์ี่วซี่าเชงเกน้ฉบับ
นัน้ๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเทีย่วกับคณะน้ี สามารถใชไ้ด ้หากวซี่านัน้ถูกใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุ่ม
เชงเกน้ คอื วีซ่าออกจากประเทศใด จะตอ้งพํานักประเทศนัน้ๆมากที่สุด มาก่อนแลว้อย่างนอ้ยหนึ่งครัง้ หากไม่
เป็นไปตามเงือ่นไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกบัความเสยีหาย และ 
ค่าใชจ้่ายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เช่น กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเขา้เมือง หรือ ถูกส่งกลับจากประเทศ
ปลายทาง  

8. กรณีทีท่่านมีวซี่าประเทศปลายทางที่สามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จําเป็นจะตอ้งเป็นวซี่าชนิด
ท่องเทีย่วเท่านัน้ โดยจะตอ้งอยู่ในหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบันทีม่อีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั 
รวมถงึวซี่าชนิดที่อนุมัตโิดยระบุวนัที่สามารถพํานักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกวา่กําหนดที่อนุมัตใินหนา้วซี่า 
ทัง้น้ี ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาส่งหนา้วซี่าและหนา้ที่มีการประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับ
เจา้หนา้ที่ตรวจสอบเพือ่ความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้ยืนยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
ในการไม่รับผดิชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ ค่าใชจ้่ายที่จะเกดิขึน้ในทุกกรณี เช่น เคาท์เตอรส์ายการบนิไม่
อนุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้น่ืองจากอายุหนังสอืเดนิทางคงเหลอืไม่เพียงพอ กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมือง 
และ ถูกสง่กลบัจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรือใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ
ถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมการบดิเบือนขอ้เท็จจรงิหรือใหข้อ้มูล
เท็จแกส่ถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูต
ฯ ไม่มนีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วามร่วมมือใน
สว่นน้ีเพือ่ใหก้ารยืน่คํารอ้งในครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทูตเป็นสําคญั 



  

 

 

 

11. การทีว่ซี่าจะออกใหท้ันวนัเดนิทางหรอืไม่ หรอื ออกกอ่นเดนิทางเพียงไม่กีว่นั เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้ง
คา่เสยีหายใดๆไดท้ัง้ส ิน้ เพราะเน่ืองจากมเีอกสทิธิท์างการทูตคุม้ครองอยู ่

12. เก ีย่วกบัเอกสารทางราชการทีจ่ําเป็นตอ้งแปล เช่น หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศทีอ่อก
จากสํานกังานเขต หรอื อาํเภอ ทีอ่าศยัอยู ่, ใบปกครองบตุรกรณีบดิาและมารดา หย่ารา้ง , ใบสําคญัการ
หย่า กรณีศูนยร์บัยืน่คํารอ้งขอวซี่า หรอื สถานทูตตอ้งการ เอกสารทีแ่ปลเรยีบรอ้ย จําเป็นจะตอ้งไดร้บั
การรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุลเท่าน ัน้ ซึง่จะมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ฉบบัละ ประมาณ 1,000-
1,500 บาท กรณีนี ้จําเป็นทีสุ่ด สําหรบัเด็กทีอ่ายุตํ่ากวา่ 18 ปีบรบิูรณ์ ไม่ไดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา 
(เชน่ เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไม่ไดเ้ดนิทางดว้ย) คา่ใชจ้า่ยในส่วนนี ้ลูกคา้จาํเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ย
ตนเอง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชําระคา่ใชจ้า่ยในส่วนนีใ้หท้า่นได ้แต่หากเอกสารการแปล
แบบปกต ิ(ไมจ่าํเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทัยนิดอีาํนวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลกูคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ตัว๋เครือ่งบนิแยกเอง) ท่านจําเป็น
จะตอ้งเตรียมหลักฐานการจอง ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่นอกเหนือจากคณะ ที่ท่านพํานักก่อน หรือ ต่อจากคณะ 
ประกันการเดนิทางใหค้รอบคลุมวันที่ท่านเดนิทาง ไป และ กลับ เพื่อใชใ้นการประกอบการยืน่ขอวซี่าใหค้รบตาม
เงื่อนไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยื่นขอวซี่าในควินัด
หมายของคณะได ้โดยท่านจําเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข และ หากมีคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิเน่ืองจากไม่ใช่การนัดหมาย
ยืน่ขอวซีา่แบบหมู่คณะ ท่านจําเป็นเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิสว่นน้ี หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมด
ไม่วา่กรณีไดก็้ตาม รวมไปถงึกรณีทีใ่นวนันัดหมายเพือ่ยืน่ขอวซีา่ ท่านไมส่ามารถยืน่ขอได ้ไม่วา่กรณ๊ใดก็ตาม ทําให ้
ท่านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด  

14. กรณีที่ท่านมแีผนการเดนิทางทีจ่ะเดนิทางไปยังกลุม่ประเทศเชงเกน้ตอ่จากคณะน้ี และ ท่านมคีวามประสงคข์อวซี่า
เชงเกน้ใหค้รอบคลุมวนัเดนิทางในทรปิสดุทา้ย ท่านจําเป็นตอ้งแจง้กับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบตัง้แตข่ัน้ตอนการจองทัวร ์
รวมไปถงึแผนกวซีา่ทีช่ว่ยอํานวยความสะดวกใหก้ับท่านอกีครัง้ ก่อนตัง้แต่ขัน้ตอนการเก็บเอกสาร หมายถงึเอกสาร
การจองโรงแรม และ ตั๋วเครื่องบนิ จําเป็นจะตอ้งเรียบรอ้ยโดยสมบูรณ์ตัง้แตข่ัน้ตอนการขอเก็บเอกสาร เพื่อเตรียม
กรอกแบบฟอรม์ใหถู้กตอ้ง ครอบคลุม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในควินัดหมายของ
คณะได ้โดยท่านจําเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข (ขอ้ 3) และ หากมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิเน่ืองจากไม่ใช่การนัดหมายยื่น
ขอวซีา่แบบหมู่คณะ ท่านจําเป็นเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิสว่นน้ี หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไม่
วา่กรณีไดก็้ตาม รวมไปถงึกรณีที่ในวันนัดหมายเพือ่ยื่นขอวซี่า ท่านไม่สามารถยื่นขอได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทําให ้
ท่านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด 

 
ขอ้มูลสําคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกบัที่น่ังบนเครือ่งบนิ เน่ืองจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลอืกที่น่ังบนเครื่องบนิทุกกรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากที่สดุ ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางที่มาดว้ยกนั ไดน่ั้งดว้ยกัน 
หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะสามารถทําได ้

2. กรณีที่ท่านเป็นอสิลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ดัเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีที่แจง้ล่วงหนา้
กอ่นเดนิทางกะทันหัน อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เพือ่ชําระกบัเมนูใหม่ทีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไม่สามารถยกเลกิ
ได ้

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบ้รกิารอาหารบนเครื่องแตกต่างกัน ขอใหท้่านทําความเขา้ใจถึง
วฒันธรรมประจําชาตขิองแตล่ะสายการบนิทีกํ่าลงัใหบ้รกิารท่านอยู่ 

 
เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน้ี์สําหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน้ี์ขอสงวนสทิธิส์ําหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่าน

ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไป
พรอ้มคณะทัวรอ์นัมีวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเที่ยว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรือ เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขอ
อนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ัง
ประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ตา่งประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่
รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นน้ี ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ 



  

 

 

 

3. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่ายลว่งหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้น
รายการไม่วา่บางส่วนหรือทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขที่
หนังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซี่า และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีที่นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้
หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรือคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสูญ
หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบรกิารน้ีคํานวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ค่า
ตัว๋เครื่องบนิ คา่ภาษีน้ํามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีทํ่าใหต้น้ทุน
สงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเท่านัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมีความพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตสุุดวสิยัใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อนัไม่ใช่
เหตทุี่เกีย่วขอ้งกบัทางบรษัิท อาทเิช่น วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยที่ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคมุและ
คาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที่บรษัิทยังไม่ไดช้ําระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรือ
จะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิัตเิท่านัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และ
รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มิลลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให ้
เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดงักล่าวมขีนาดบรรจุ
ภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

11. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

12. คณะทัวรน้ี์ เป็นการชําระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที่ไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ
ปลายทาง ซึง่บางส่วนของโปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ 
กรณีที่ท่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมี
คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมดกับ
ผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณน้ี์ขึน้ ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคา้ที่จองเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ตั๋วเครือ่งบนิแยกเอง) ในวนัเริม่
ทัวร ์(วันที่หนึ่ง) ท่านจําเป็นจะตอ้งมารอคณะเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่สามารถใหค้ณะ รอท่านได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 
กรณีที่ไฟลท์ของท่านถึงชา้กว่าคณะ และ ยืนยันเดนิทาง ท่านจําเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมือง หรือ 
สถานที่ท่องเที่ยวที่คณะอยู่ในเวลานั้นๆ กรณีน้ี จะมีค่าใชจ้่ายเพิม่ ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายที่ใชใ้นการ
เดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเท่านัน้ ไม่วา่กรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย หรอื ทดแทน 
หากท่านไม่ไดท้่องเที่ยวเมือง หรอื สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ สถานที่หนึ่ง ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชําระแบบเหมา
จ่ายกบัตวัแทนแลว้ทัง้หมด 

14. รูปภาพในรายการทัวร ์ใชเ้พือ่ประกอบการโฆษณาเท่านัน้  
15. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ไม่อนุญาตใหบุ้คคลทีม่คีดคีวาม คําสัง่ศาล เดนิทางออกนอกประเทศ ทุกกรณี รวมไปถงึกรณี

ที่เคยรับรอง หรือ ค้ําประกัน หากท่านไม่แน่ใจสถานะของตนเองใหต้รวจสอบสถานะของตนเองที่กระทรวงการ
ตา่งประเทศ หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางออกนอกเมอืง ณ วันเดนิทางจรงิ ทางบรษัิทจะไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่าย
ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ไดทุ้กกรณี 

16. สําหรับผูเ้ดนิทางทีต่ัง้ครรภ ์จําเป็นตอ้งปรกึษาแพทย ์เพื่อตรวจสอบอายุครรภท์ี่แน่นอน กับ วันที่เดนิทางจรงิ และ
หากเดนิทางได ้ท่านจําเป็นจะตอ้งเตรยีมหนังสอืรับรองจากแพทยย์นืยันใหเ้ดนิทางได ้และแจง้รายละเอยีดของอายุ



  

 

 

 

ครรภท์ีช่ดัเจน ตามกฎของสายการบนิ สว่นใหญ่ หากอายุครรภเ์กนิ 28 สัปดาห ์จะไม่สามารถเดนิทางโดยเครือ่งบนิ
ไดทุ้กกรณี หากท่านตัง้ครรภแ์ละไม่แจง้ใหส้ายการบนิทราบและสายการบนิตรวจพบ สายการบนิมสีทิธิป์ฏเิสธไม่ให ้
ท่านเดนิทาง  

 
การเตรยีมเอกสารเพือ่ย ืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศอติาล ี

1.  หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีนา้
วา่งไม่ตํา่กวา่ 2 หนา้ (หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) 

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพื้นสขีาว ถ่าย
มาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซํ้ากับวซี่าประเทศอื่นๆที่เคยไดร้ับ เท่านั้น หา้มใส่คอน
แทคเลนส ์ท ัง้ชนดิมสี ีและ ชนดิใส 

3. หลกัฐานการทาํงาน / การเรยีน 
3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา้ (มอีายไุม่เกนิ 3 เดอืน) / 
หรอืใบจดทะเบยีนพาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบุตําแหน่ง วันเริม่งาน 
เงนิเดอืน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการ
ระบุชือ่ประเทศ ไม่จําเป็นตอ้งระบุชือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ 
ทีม่หีัวจดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทีอ่ยู่ และเบอรต์ดิตอ่อย่างชดัเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการทํางานจากหน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้ม)ี สําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรือธุรกจิไม่จดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกับหนา้ที่การงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

สามารถเขียนแนะนําตนเอง พรอ้มรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แต่ทัง้น้ี อยู่ที่ดุลยพินิจของเจา้หนา้ที่รับยื่น
เท่านัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาองักฤษ  
** หลกัฐานการทาํงาน / การเรยีน ควรมอีายุออกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ จดหมายตอ้ง
เป็นภาษาองักฤษและตอ้งสะกด ชือ่-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถ่กูตอ้ง

เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 
4. หลกัฐานการเงนิ สถานทูตรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรุณาจัดเตรยีมดงัน้ี 
 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดอืน  
** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสุดทา้ยควรดําเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั 

ณ วนัทีน่ดัยืน่วซี่า ** 
** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จําเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการ

พจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถใชย้ ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการ
รบัยืน่ได ้** 

5. สําเนาทะเบยีนบา้น 
6. สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหย่า (ถา้ม)ี 
7. สําเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 
8. สําเนาสตูบิัตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุตํา่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์) 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  
หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ที่
ออกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , สําเนาหนา้หนังสอื
เดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามสําเนา
ถูกตอ้ง 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) 
ใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ 



  

 

 

 

ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ 
ภาษาองักฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) 
ใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ 
ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ 
ภาษาองักฤษ) 
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 
- สําเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 
- สําเนาทะเบยีนมรณะบตัร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จาํเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , 
บตุร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จาํเป็นตอ้งแนบสําเนามา

ดว้ย และจาํเป็นตอ้งยืน่เอกสารสําคญัดงันี ้** 
- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบชุือ่เจา้ของ

บญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยันรับรองใหก้บัผูถู้กรับรอง จําเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 
โดยสะกด ชือ่-นามสกลุ ผูถ้กูรบัรอง ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3  
** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสุดทา้ยควรดําเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั 

ณ วนัทีน่ดัยืน่วซี่า ** 
** จาํเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเง ือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจ

ปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 
** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement 

คอืบญัชเีดยีวกนั ** 
- เอกสารเพือ่อา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิสําเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิัตร 

แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่การยืน่คาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศอติาล ี
สถานที ่: ศูนยร์บัยืน่คํารอ้งขอวซีา่ประเทศอติาล ี

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 

 

 

 
แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเบือ้งตน้ เพือ่ขอยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศอติาล ี
1. ชือ่ - นามสกลุ 

ปัจจุบนั ............................................................................................................ 
2. ชือ่ - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคย

เปลีย่น) ................................................................................... 
3. วัน - เดอืน - ปี

เกดิ .................................................................................................................. 
4. เพศ        ชาย          หญงิ 
5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกันอยู ่
6. หมายเลขบัตร

ประชาชน ............................................................................................................ 
7. หมายเลข

พาสปอรต์ ................................................................................................................. 
วันทีอ่อก ................ วันหมดอาย ุ............... สถานที่
ออก ............................................................. 

8. ทีอ่ยูปั่จจุบนั(ทีพ่กัอาศยัอยู่
จรงิ) ............................................................................................. 
................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย ์....................... 

9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... 
อเีมลล ์........................................................................ 

10. อาชพีปัจจุบนั (การงาน/การเรยีน) กรณุาระบอุาชพี, ตําแหน่ง, หากเป็นแมบ่า้น/เกษียณอายกุรณุาระบุ
ดว้ย ...................................................................................................................................
.. 

11. ชือ่สถานทีท่าํงาน/สถานศกึษา และที่
อยู ่................................................................................. 
................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย ์...................... 
เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................... 
อเีมลล ์......................................................................... 

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 
ไมเ่คย 

   เคยไดรั้บ     
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.................. ถงึ
วันที ่...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.................. ถงึ
วันที ่...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.................. ถงึ
วันที ่...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่
ไมเ่คย    เคย (เหตผุลในการ

ปฏเิสธ) ...................................................................... 
14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักของผูส้มัคร 



  

 

 

 

   ตัวผูส้มัครเอง 
   มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้่ายให ้ระบ ุ..................................................... 

ความสมัพันธ ์.......................... 
15. ชือ่บคุคลทีเ่ดนิทางรว่มกับทา่น ..................................................... 

ความสมัพันธ ์.......................... 
 

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 
ขอ้ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหล้ะเอยีดและชดัเจนทีสุ่ดเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนุมตัวิซี่าเป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ
อํานวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


