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วนัวนัแรกขแรกของกำรเดินทำงองกำรเดินทำง                                  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ    

22.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T ประตู 9  

โดยสายการบนิ EMIRATES AIRLINES (EK) พบกบัเจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยอานวยความสะดวก 
 

วนัวนัที่สองของกำรเดินทำงที่สองของกำรเดินทำง                    กรุงเทกรุงเทพฯพฯ  ––  โบโลญจญ่์ำโบโลญจญ่์ำ    

01.05 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงโลญจญ่์า ประเทศอติาล ีโดยเทีย่วบนิที่ EK385/EK093 

  (แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ กระเป๋าใบใหญ่เชค็ทรูจากกรุงเทพฯสู่เมอืงโบโลญจญ่์า.)  

12.35 น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึ สนามบนิเมอืงโบโลญจญ่์า หลงัผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้   

น าท่านชม ย่านเมอืงเก่าของโบโลญจนญ่์า ถ่ายรูปเกบ็ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  

บา่ย รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื้อที ่1 ) 

น าท่านชม FERRARI FACTORY   

จากนัน้แลว้น าท่านเดินทางต่อสู่ เมอืงเวนิส เมอืงท่องเที่ยวทีน่่าสนใจอกี

เมอืงหน่ึงของประเทศ อติาล ีเมอืงทีแ่สนโรแมนติกที่ไมเ่หมอืนเมอืงใดใน

โลก ไมอ่นุญาตใหร้ื้อสิง่ก่อสรา้งเก่าไมม่รีถยนต ์มแีต่เรอืทีจ่  ากดัไมใ่หเ้สยีง

ดงั ดงันัน้ท ัว่โลกจงึหลงใหลมนตเ์สน่หอ์นัสุนทรียข์องเวนิชตลอดมา เดนิทางถงึ เมอืงเวนิส 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มื้อที ่2 )  

จากนัน้ น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม RUSSOTT HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัวนัที่สำมที่สำมของกำรเดินทำงของกำรเดินทำง                                    ล่องเรอืเกำะล่องเรอืเกำะเวนิเวนิสส  ––  มิลำนมิลำน  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มื้อที ่3 ) 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรอืตรอนเชสโต ้เพือ่ลงเรอืสู่ เกาะเวนิส 

จากนัน้น าท่าน ลอ่งเรอื ไปตามล าคลองสู่  ท่าซานมารโ์ค น าท่าน ชม

จตรุสัซานมารโ์ค  มหาวหิารซานมารโ์ค  ถ่ายภาพหนา้พระราชวงัดอจ  

สิง่ก่อสรา้งที่  เก่าแก่มากว่า 800 ปี มาแลว้ เมือ่สมยัเวนิชยงัเป็น

สาธารณรฐัอสิระ ...ซึง่เคยร า่รวยและมอี านาจมหาศาล และเคยส่งให ้

มารโ์คโปโล  เดนิทางไปเมอืงจนี  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื้อที ่4 ) 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมลิาน (MILANO)  เมอืงศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิทีส่  าคญัของอติาล ีเมอืงทีข่ึ้นชื่อว่าเป็น

เมอืงหลวงแห่งแฟชัน่ …. 

ชมโบสถดู์โอโมแ่ห่งมลิาน โบสถใ์หญ่อนัดบั 3 ของยุโรป เป็น

ศิลปะแบบกอธคิทีห่รูหรา และใชเ้วลาในการสรา้งนานเกอืบ 500 

ปี โดยเริ่มสรา้งต ัง้แต่ ปี ค.ศ.1386 และทีน่่าทึง่ของโบสถ ์กค็ือ

การตกแต่งประดบัประดาทีเ่นน้ความหรูหราอย่างเตม็ที่

โดยเฉพาะรูปปัน้รอบตวัอาคาร มจี านวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามอื
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ของโบสถม์อีาคารทรงกากบาทหลงัหน่ึง และหลงัคามงุดว้ยกระเบื้องโปร่งใส เรยีกกนัว่า“อาเขต” สรา้งขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณ์

แก่กษตัรยิว์คิเตอรเ์อมมานูเอลที่ 2 ปฐมกษตัรยิข์องอิตาลใีนการรวมชาต ิ 

น าท่าน ชอ้ปป้ิงภายในอาคารแกลเลอเรีย วคิตอริโอ เอมานูเอล 2 ชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก มชีื่อ

เรยีกเลน่ๆว่าเป็นหอ้งนัง่เลน่ของเมอืงมลิาน เพราะนอกจากจะมสีนิคา้แบรนดเ์นมราคาแพงขายแลว้ ยงัมรีา้นกาแฟที่

เรยีกกนัว่า ไซด ์วอลค์ คาเฟ่ สามารถนัง่จิบ คาปูชิโน นัง่ดูหนุ่มสาว แต่งกายดว้ยเสื้อผา้ทนัสมยั ดงันัน้หากท่านไมค่ิด

จะชอ้ปป้ิงหรอืนัง่กนิกาแฟกค็วรทีจ่ะตอ้งไปเดนิเลน่ชมความงดงามของอาคารหลงัน้ีใหไ้ด ้หรอืหากท่านยงัตดิใจใน

เรื่องชอ้ปป้ิง กส็ามารถไปชอ้ปป้ิงต่อไดย้งัถนนเวยี มอนเตน้โปเลโอเน่ ซึง่ถอืเป็นย่าน   ชอ้ปป้ิงทีข่ึ้นชื่อทีสุ่ดของเมอืง

ตัง้อยู่ระหว่างโบสถดู์โอโม่กบัลานกวา้งแห่งหน่ึง   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มื้อที ่5 ) 

จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม NH MILAN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัวนัที่สี่ที่สี่ของกำรเดินทำงของกำรเดินทำง                                        เจนัว เจนัว ––  ซำนตำ มำซำนตำ มำเกเกรติำ้รติำ้ ––  ลำสเปเซีย ลำสเปเซีย ––  ปิซ่ำปิซ่ำ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มื้อที ่6 ) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซานตา มาเกรติา้ (SANTA MAGHERITA LIGURE) (29.8 กม.) ต ัง้อยู่ในเขตจงัหวดั

เจนวั หน่ึงในเขตดนิแดนแห่งลกิูเรยีขนาบขา้งดว้ย ทะเล

กบัภเูขาลกิูเรยี เป็นภมูภิาคทีม่ชีื่อเสยีงมานานใน เรื่อง

ของอากาศทีเ่ยน็สบายจลอดทัง้ปี มชีายหาดที่

สวยงาม 

หมายเหตุ : หากใครตอ้งการขา้มไป เมอืงพอรต์โตฟิโน 

(PORTOFINO) เมอืงตากอากาศทีม่ชีื่อเสยีงอยู่ตดิน า้มคีวามงาม

ทีโ่ดดเด่นโดยการนัง่เรอืเฟอรรี่ขา้มฟากประมาณ 12 ยูโรต่อท่าน  

(ราคาไมร่วมอยู่ในรายการทวัรก์รุณาตดิต่อหวัหนา้ทวัรถ์า้

ตอ้งการไป) 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื้อที ่7 ) 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลาสเปเซยี (LA SPEZIA) (81.3 กม.) เมอืงในเขตลกิูเรียทางตอนเหนือของอติาล ีอยู่

ระหว่างเมอืงเจนวัและปิซ่า บนทะเลลกิูเรียและเป็นหน่ึงในอ่าวที่มคีวามส าคญัทางดา้นการคา้ และการทหาร ..เดนิทาง

ถงึ เมอืงลาสเปเซยี… อสิระใหท่้านเดนิเลน่ตามอธัยาศยั ย่านเมอืงเก่า 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปิซ่า (PISA) (100 

กโิลเมตร) แควน้ทสัคานีเป็นเมอืงทีเ่ป็นทีรู่จ้กัอย่างดี

เกี่ยวกบัหอเอนเมอืงปิซ่า ซากโบราณวตัถขุองเมอืงทีย่งั

หลงเหลอืจากศตวรรษที ่5 ก่อนครสิตกาลเป็นเมอืงที่ เคย

มคีวามส าคญัอย่างมากดา้นการคา้ขายในแถบทะเลเมดิ เตอร์

เรเนียนในช่วงประมาณศตวรรษที ่11 
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น าท่าน ถ่ายภาพกบัหอเอนเมอืงปิซ่า (LEANING TOWER OF PISA) เป็นหอคอยหนิอ่อนทีพ่สิดารสูง 54 เมตร ม ี8 

ช ัน้ แต่ละข ัน้มเีสาหนิอ่อนที่สลกัลวดลายวจิติร ไดล้งมอืสรา้งเมือ่ ค.ศ. 1174 ไปเสรจ็ในปี ค.ศ. 1350 ใชเ้วลานานถงึ 

176 ปี ซึง่เป็นสิง่ก่อสรา้งทีใ่ชเ้วลาสรา้งนานทีสุ่ดในโลกความน่าอศัจรรยอ์ีกอย่างคือ เมือ่เริ่มสรา้งได  ้4-5 ช ัน้ หอน้ี เริ่ม

เอยีง แต่ไม่ถงึกลบัพงัทลายลงมาเพราะแรงทีจุ่ดศูนยถ์่วงเมือ่ลากดิ่งลงมาไมอ่อกนอกฐานจงึไม่ลม้ยงัทรงตวัอยู่ได ้เมือ่

สรา้งเสรจ็ยอดของหอเอยีงออกจากแนวดิ่งของฐานถงึ 4 เมตร และหอเอนน้ีช่วยใหก้าลเิลโอนกัวทิยาศาสตร ์ชาวอิตา

เลยีน ผูม้ชีื่อเสยีงของโลกไดท้ดลองเรื่องอตัราเรว็ของเทหว์ตัถทุี่ตกลงมาจากทีสู่ง ที่ขึ้นชื่อในดา้นความสมัพนัธข์องการ

สรา้งกบัแรงโนม้ถ่วงของตวัอาคารทีส่มดุลกนัโดยบงัเอิญไดช้ื่อว่าเป็น หน่ึงในเจด็สิง่มหศัจรรยข์องโลกสมยักลาง และ

เป็นสญัลกัษณอ์ย่างหน่ึงของอติาล ี

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มื้อที ่8 ) 

 จากนัน้ น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม GALILEI HOTEL หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัวนัที่หำ้ที่หำ้ของกำรเดินทำงของกำรเดินทำง                                        ปิซ่ำปิซ่ำ  ––  ฟลอเรนซ ์ฟลอเรนซ ์––  TTHHEE  MMAALLLL  OOUUTTLLEETT  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มื้อที ่9 ) 

 น าท่านแวะชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมที่ THE MALL OUTLET กบัสนิคา้ช ัน้น าของอติาลหีลากหลายยหีอ้ เช่น อารม์าน่ี 

บาลองเชียกา้ โบเตกา้ เวนาตา้ กซุซี ่เฟอรร์ากาโม ่TOD’S PRADA เป็นตน้ 

เทีย่ง  *.*.*. อสิระอาหารภายใน OUTLET ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง *.*.*.  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟลอเรน้ซ ์ (FLORENCE) เมอืงแห่งดอกไมบ้าน ต านานแห่งบา้นเกดิของศิลปินชื่อดงักอ้ง

โลก เช่น ลโีอนารโ์ด ดารว์นิชี ไมเคิล แองเจโล และท่านศิลป์พรีะศรี อดตีเป็นเมอืงหลวงเก่าของอติาลก่ีอนจะยา้ยไปอยู่

กรุงโรม เมอืงทีม่คีวามเจริญม ัง่ค ัง่ทางการคา้ และเศรษฐกจิ เป็นเมอืงที่มคีวามสวยงามจนท่านจะหลงไหล และถอืเป็น

เมอืงตน้ก าเนิดศิลปะแบบเรเนอซองสอ์กีดว้ย… 

น าท่านชมย่านเมอืงเก่า   ชมดูโอโมป่ระจ าเมอืงฟลอเรน้ซ ์ทีม่คีวามงดงามตามแบบเรเนอซองส ์

ชมสะพานแวคคิโอ สญัลกัษณ์ของเมอืงฟลอเรน้ซ ์

เดนิผ่านรา้นคา้ และสนิคา้ทีว่างขายอยู่มากมายทีล่อ่

ตาลอ่ใจจนท่านอดใจไมไ่ด ้ชมจตรุสัซญิญอเรยี และ

ชมรูปปัน้ของเดวทิ ชายหนุ่มรูปงามทีส่มบูรณแ์บบทีสุ่ดในต านานสญัลกัษณ์

ของการปลดปลอ่ยเสรภีาพ ที่แวดลอ้มไปดว้ยสถาปตัยกรรมชิ้นส าคญัต่างๆ

มากมายจนไดฉ้ายาว่าเป็น 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง (มื้อที ่10 ) 

จากนัน้ น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม EXECUTIVE SIENA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัวนัที่หกที่หกของกำรเดินทำงของกำรเดินทำง                                            โรมโรม  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มื้อที ่11 ) 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ กรุงโรม (ROMA) เมอืงหลวงขนาดใหญ่ของประเทศ

อติาล ีทีม่ที ัง้ความเก่าและความใหมซ่อ้นแทรกอยู่ดว้ยกนัอย่างกลมกลนื 

ต ัง้อยู่บนแควน้ลาซโิอ (LAZIO) ตรงช่วงกลางของประเทศมแีม่น า้ไทเบอร ์

(TIBER) ไหลผ่านกลางเมอืง โรมจงึถกูแบง่ออก เป็น 2 ส่วน  
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สถานที่ส  าคญั และเมอืงเก่าโรมนัจะอยู่ทางฝัง่ขวาของแมน่ า้ ส่วนฝัง่ซา้ยเป็นรฐัวาตกินั และเขตทราสเตเวเร 

(TRASTEVERE) ซึง่เป็นทีอ่ยู่อาศยัของผูม้ฐีานะ และปจัจบุนัเป็นแหลง่รา้นอาหาร และคาเฟ่แบบเก๋ๆ ทนัสมยั เดนิทาง

ถงึ กรุงโรม จากนัน้น าท่าน เขา้ชมภายในมหาวหิารเซนตปี์ เตอร ์(SAN PIETRO) ในกรุง

วาตกินันครรฐั อสิระศูนยก์ลางศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลกิ ชมความยิง่ใหญ่ของศิลปะ

การออกแบบผลงานอนัล  า้ค่าโดยปรมาจารยบ์ราเมนเตร้าฟาเอล และไมเคิล แองเจโล น าท่าน 

ชมกรุงโรม เมอืงหลวงของประเทศอติาลซีึง่มอีดีตอนัยิง่ใหญ่ และเกรยีงไกรในยุคจกัรวรรดิ

โรมนัเรอืงอ านาจเมือ่ราวกว่า 2,000 ปีทีผ่่าน

มาแลว้ เขา้สู่ นครวาตกินั รฐัอิสระทีป่กครองตนเองเป็นศูนยก์ลางของ

ศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลกิ       ชมความงดงามตระการตาของ 

มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์สถาปตัยกรรมล า้ค่าทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลกซึง่

ตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปัน้แกะสลกั “เพยีตา้” ผลงานของศิลปิน

เอก ไมเคิลแองเจโล เสาพลบัพลาทีอ่อกแบบโดย เบอรนิ์นี และยอดโดม

ขนาดใหญ่ซึง่ปจัจบุนัเป็นสิง่ล  า้ค่าคู่บา้นคู่เมอืงของอติาลี 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื้อที ่12 ) 

บา่ย น าท่านถ่ายรูปที่ระลกึดา้นหนา้ สนามกฬีาโคลอสเซยีม โบราณสถาน

เก่าแก่ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก เคยเป็นสนามกฬีายกัษท์ีส่ามารถจุ คน

ไดก้ว่า 50,000 คน และ ประตูชยัคอนสแตนตนิ สญัลกัษณแ์ห่งชยัชนะ และ

ทีม่าของ“ถนนทกุสายมุง่สู่กรุงโรม”  

 ..ชมน า้พเุทรวีจ่ดุก าเนิดของเสยีงเพลง  “ทรีคอยนอ์อฟเดอรฟ์าวดเ์ท่น” ที่ โ ด่ ง

ดงั ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหนิอ่อนแบบบาร็อค ซึ่งเป็นเรื่องราวของเทพมหาสมทุร ตามต านานกล่าวไว ้

ว่าหากใครไดม้าถึงน า้พุแห่งน้ีแลว้โยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไวจ้ะไดก้ลบัมาเยือนกรุงโรมอีกคร ัง้หน่ึง ....น าท่านชมย่าน 

“บนัไดสเปน” แหลง่พกัผ่อนของชาวอติาลซีึง่เตม็ไปดว้ยนกัท่องเทีย่ว  หลากหลายเชื้อชาต ิ

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มื้อที ่13 ) 

จากนัน้ น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม BEST WESTERN TOR VERGATA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัวนัที่ที่ เจด็เจด็ของกำรเดินทำงของกำรเดินทำง                                        โรมโรม  ––  ปอมเปอ ี––    โรม โรม ––  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มื้อที ่12 ) 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางโดยรถโคช้สู่ เมอืงปอมเปอี เมอืงทางตอนใตข้องประเทศอิตาล ี เป็นเมอืงโบราณสมยั 2,000 

กว่าปีมาแลว้ ถงึปอมเปอี  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื้อที ่13 ) 

บา่ย น าท่าน ชมเมอืงปอมเปอี ซึง่ถกูถลม่ดว้ยลาวาจากภเูขาไฟวซูิเรียสในเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 622 ซึง่เถา้ลาวาที่ทบัถมกนั

นัน้หนาถงึ 6 - 7 เมตร ท าใหเ้มอืงน้ีหายไปท ัว่เมอืงซึง่มคีวามเชื่อกนัว่าถกูพระเจา้ลงโทษ จนปจัจบุนัมกีารขดุคน้พบ 3 

ใน 4 ส่วนของเมอืงท ัง้หมดไดถู้กเปิดเผยใหเ้หน็อารยธรรม และรูปแบบของเมอืงในสมยัโบราณทีน่่าสนใจอย่างยิง่… 

 น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงโรม เพือ่เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย แลว้น าท่านเดินทางสู่สนามบนิ เพือ่เดนิทางกลบัสู่

กรุงเทพฯ  
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20.45 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบนิที่ EK096/EK372 

  (แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ กระเป๋าใบใหญ่เชค็ทรูจากกรุงโรมสู่กรุงเทพฯ.)  

วนัวนัที่แปดของกำรเดินทำงที่แปดของกำรเดินทำง                                          กรุงเทพกรุงเทพ  ฯฯ  

18.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดภิาพ…. 

 

***************************************************************** 

อตัรำค่ำบรกิำร  

วนัที่เดินทำง ผูใ้หญ่ พกัเดี่ยว เพิ่ม 

7-14 ก.ย.59 66,499.- 9,500.- 

 

*** ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิ ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ หำกทำงสำยกำรบนิมีกำร ข้ึนรำคำของภำษีน ้ ำมนั 

และ/หรอืภำษีประกนัภยักำรเดินทำง และค่ำวซ่ีำ *** 

หมำยเหตุ บรษิทัฯ ขอสงวนลขิสทิธ์ิในกำรยกเลกิ หรอืเปลี่ยนแปลงรำคำ 

กรุป๊ออกเดินทำงไดต้อ้งมีจ ำนวน 20 ท่ำนข้ึนไป (หำกต ำ่กว่ำ 20 ท่ำนขอสงวนสทิธ์ิเปลี่ยนแปลงรำคำหรอืเลื่อนวนัเดินทำง) 

 

อตัรำน้ีรวม   

   ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ช ัน้ทศันาจรตามทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัที่ระบใุนรายการ หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 ค่าบริการจดัท าวซี่าประเทศอติาล ี 

 ค่าอาหารทกุมื้อตามทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 

 ค่ารถน าเทีย่วตามรายการในวนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

 ค่ามคัคุเทศกผู์ช้  านาญงาน คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกนัอุบตัิเหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 2,000,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์
 

อตัรำน้ีไม่รวม   

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ค่าเครื่องดื่ม และค่าใชจ่้ายส่วนตวัทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7 %   และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 % (ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ)ี 

 ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

 ค่าทปิคนขบัรถ ท่านละ 12 ยูโร 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 20 ยูโร 
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เงือ่นไขกำรส ำรองที่นัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง พรอ้มช าระงวดแรก 20,000.- บาท  

 กรณีวซี่าไมผ่่านการพจิารณาจากทางสถานฑตูๆ จะไมค่ืนค่าวซี่า 

 ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทหีรอืก่อนการเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วนั มฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

 การยกเลกิตอ้งแจง้ลว่งหนา้ 30 วนัก่อนเดนิทาง มฉิะนัน้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการไมคื่นเงนิงวดแรก 

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายใน 15 วนั บรษิทัฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร ์

 กรณียกเลกิกะทนัหนัก่อนการเดินทางไม่เกิน  7 วนั เน่ืองจากมค่ีาใชจ่้ายในการด าเนินการที่ไดช้  าระไปแลว้จ านวนมาก บริษทัฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ในการหกัค่าใชจ่้ายต่างๆ เหลา่นัน้ทีเ่กดิขึ้นตามความเป็นจรงิ  

 กรณีจองทวัรแ์ลว้ยกเลกิหกัค่าบรกิารทนัท ี2,000.- บาทต่อท่าน 
 

หมำยเหตุ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) และ/หรือ ผู ้

ร่วมเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 20 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงนิใหท้ ัง้หมดหกัค่าธรรมเนียม

วซี่า หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจ   แกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทรพัยส์นิสูญหาย สูญเสยีหรือไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับาง

ประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่ว่า

ในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจง้สถานฑูต เพื่อใหอ้ยู่ใน ดุลพินิจของสถานฑูต 

เรื่องวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรือ

ท ัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบแ ละ

ยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่านทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่ง

กายสุภาพ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ 

ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของทางสถานทูต

เรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติิในนามของบริษทัฯเมือ่ท่านได ้ ช าระเงนิมดัจ าหรอื

ท ัง้หมด จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยท ัง้หมด  

 ทำงบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ ำนวยควำมสะดวกในขัน้ตอนกำรยื่นวซ่ีำ แต่ในการพจิารณาอนุมตัวิซี่า จะอยู่ในดุลพนิิจของทำง

สถำนทูตฯเท่ำนั้น ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแก่ท่านไดท้างบรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน้ี่ 

 - เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 
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ขอ้ควำมซึ่งถอืเป็นสำระส ำหรบัท่ำนผูมี้เกยีรติซึ่งร่วมเดินทำง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางที่มคีวามช านาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดินทาง ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ ไม่

สามารถรบัผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่กั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, 

วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุด

งาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่

เกี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถงึผูม้อี  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสทิธิพเิศษ

ทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวท ัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษ ัทฯ มี

ความคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ ที่รบัประกนัในกรณีที่ผูร่้วมเดินทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมื อง

ของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤต ิพฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎบิตัิ

ตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถงึมสีิ่งผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่

คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ให ้

ทราบล่วงหนา้ ทัง้น้ีกำรขอสงวนสิทธิดงักล่ำว บริษทั จะยึดถือและค ำนึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนควำมปลอดภยัของท่ำนผูมี้เกยีรติ ซึ่ง

ร่วมเดินทำงเป็นส ำคญั 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้น้ี” 

 

 

เอกสำรประกอบกำรกำรยื่นวซ่ีำอติำล ี

 

 หนงัสอืเดนิทาง (Passport) ตอ้งมีอำยุเหลอืมำกกว่ำ 6 เดือนและมหีนา้เหลอืส าหรบัประทบัวซี่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ 

 รูปถำ่ย (พี้นหลงัขำวเท่ำนั้น) 

- รูปถ่ายปจัจุบนัหนา้ตรงขนาด  3.5*4.5 CM น้ิว จ านวน 3  ใบ (ใชรู้ปสพีื้น

หลงัขำว ถ่ำยมำตรฐำนไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งขยำยจำกฟิลม์เท่ำนั้นรูปโพลำ

ลอยด/์สติ๊กเกอรใ์ชไ้ม่ได)้ และกรุณาเขยีนชื่อ-นามสกลุตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูป 

  หลกัฐำนกำรเงิน ประเภทออมทรพัย ์ / สถำนทูตไม่รบัพิจำรณำบญัชี กระแส

รำยวนั 

-  สเตทเมน้ทร์ายการเดนิบญัชียอ้นหลงั 6เดือน หรอืย่ำงนอ้ย 4 เดือน(อพัเดท

ยอด ไม่เกนิ 7 วนันับจำกวนัยื่นเอกสำร) ยอดเงนิในบญัชีขัน้ต ำ่ 100,000.- 

- หนงัสอืรบัรองจากธนาคาร (แบงค ์ การนัต)ี ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนักบัสเตทเมน้ และชื่อ-นามสกลุภาษาองักฤษตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ (ออกไมเ่กนิ 15 วนั นบัจากวนัทีย่ืน่ ) (ใชท้ ัง้ 2 อย่ำง ขำดอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงไม่ได)้ 
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  หลกัฐำนกำรท ำงำน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเท่านัน้) 

กรณีเป็นพนักงำน 

- หนงัสอืรบัรองการท างานตวัจรงิ  ระบอุาชพี-ต าแหน่ง, เงนิเดือนและระยะเวลาในการท างาน (อายุไมเกิน 1 เดือนก่อนยื่น และชื่อ 

นามสกลุภาษาองักฤษ ตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

กรณีเป็นเจำ้ของกจิกำร 

- ใชส้  าเนาหนงัสือรบัรองบริษทัที่มชีื่อของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พรอ้มท ัง้เซน็ชื่อรบัรองส าเนาและประทบัตรา

บรษิทัฯ (อายุส าเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน)  

กรณีเป็นนักเรยีนหรอืนักศึกษำ 

หนงัสือรบัรองการเป็นนกัเรียน นกัศึกษาตวัจริง เป็นภาษาองักฤษจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัที่ก  าลงัศึกษาอยู่ (อายุไมเกิน 1 

เดอืนก่อนยืน่)  

   ส ำเนำทะเบยีนบำ้น (พรอ้มตวัจรงิ) พรอ้มแปลเป็นภำษำองักฤษ 

   ส ำเนำบตัรประชำชน หรอืส ำเนำใบสูตบิตัร (กรณีอำยุต ำ่กว่ำ 20 ปี) พรอ้มแปลเป็นภำษำองักฤษ 

   ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ – นำมสกลุ (ถำ้มี) (พรอ้มตวัจรงิ) พรอ้มแปลเป็นภำษำองักฤษ 

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

 

** เอกสารทกุอย่างทีเ่ป็นส าเนา หา้มถ่ายรูปและ้ปริ้น ตอ้งถ่ายเอกสารจากตน้ฉบบั หรอืสแกนเท่านัน้ค่ะ 

** ส ำหรบัผูเ้ยำวอ์ำยุต ำ่กว่ำ 18 ปี ที่เดินทำงคนเดียวหรอืเดินทำงกบับดิำหรอืมำรดำเพยีงคนเดียวจ าเป็นตอ้งยืน่หนงัสอืยนิยอมจากบดิา

หรอืมารดาอกีคนทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปดว้ยและจะตอ้งออกมาจากทางอ าเภอเท่านัน้ พรอ้มท ัง้สูตบิตัรทะเบยีนบา้นและใบเปลีย่นนามสกลุ (ใน

กรณีทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ) ในใบค ารอ้งขอ    วซี่า ขอ้ 37 จะตอ้งมลีายเซน็ตข์องบดิามารดาพรอ้มท ัง้ถ่ายส าเนา หนงัสอืเดนิทางของบดิา

มารดาดว้ยในกรณีทีบ่ดิามารดาไมม่หีนงัสอืเดนิทางผูส้มคัรตอ้งเขยีนหนงัสอือธิบายพรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนของบดิามารดาดว้ย 

 

หมำยเหต ุ : กรณีผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถออกค่ำใชจ้ำ่ยเองได ้

- ผูท้ีอ่อกค่าใช่จ่ายใหจ้ะตอ้งเป็นพ่อ แม ่พี ่นอ้งสามแีละภรรยาเท่านัน้และจะตอ้งมหีลกัฐานเป็นลายลกัษณอ์กัษรเพือ่แสดงว่าเป็น

บคุคลทีอ่อกค่าใช่จ่ายใหท้ ัง้หมดพรอ้มท ัง้ถ่ายส าเนาทะเบยีนบา้น 

- ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอยู่ดว้ยกนัโดยไมจ่ดทะเบยีนจะตอ้งมหีนงัสอืชี้ แจง้เป็นภาษาองักฤษ ใหท้างสถานทูตทราบ 

 

 

 

  
  

 

 


