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วนัแรก ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - มลิาน (อติาล)ี  ศุกร ์  

21.30 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 

เคาน์เตอร ์D 16-19  สายการบนิไทย เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกใน

เรือ่งสัมภาระและการเช็คอนิ 
 

หมายเหตุ ทางบรษัิทไดเ้ตรยีมการเดนิทางของคณะทัวรก์อ่น 15 วัน โดยซือ้ต๋ัว

เครือ่งบนิ, เชา่รถโคช้, จองทีพ่ัก, รา้นอาหาร สถานทีเ่ขา้ชมต่าง ๆ ไว ้

ล่วงหนา้ใหกั้บกรุ๊ปทัวร ์ กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ อาท ิ การยกเลกิเทีย่วบนิ, 

การล่าชา้ของสายการบนิ,  การพลาดเทีย่วบนิ (ขึน้เครือ่งไม่ทัน), การ

นัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพบิัต,ิ การถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง ท าให ้

การเดนิทางล่าชา้ หรอืเหตุสดุวสิัยอืน่ ๆ ไม่สามารถเดนิทางไปยงั

จุดหมายตามโปรแกรมได ้ หัวหนา้ทัวร ์ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรม 

และไม่สามารถคนืเงนิค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีช่ าระแลว้ เพราะทางบรษัิทฯ 

ไดช้ าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมค่ีาใชจ้า่ยอืน่ ๆ เกดิขึน้

นอกจากในรายการทัวร ์หัวหนา้ทัวรจ์ะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นสิง่ที่

ทางบรษัิท ฯ มอิาจรับผดิชอบได ้

 

วนัทีส่อง มลิาน - เจนวั - อติาเลยีน รเิวยีร่า - ปอรโ์ตฟิโน ่- ซานตา มารเ์กริ

ตา 

เสาร ์

00.35 น. ออกเดนิทางสู ่มลิาน ประเทศอติาล ีโดยเทีย่วบนิที ่TG940  

07.10 น. ถงึสนามบนิมาเพลซ่า นครมลิาน ประเทศอติาลี หลังผ่านการตรวจคน

เขา้เมือง และศุลกากรแลว้ รถโคช้ปรับอากาศ พาคณะออกเดนิทางสู่

เมอืงเจนัว (Genoa) ซึง่เป็นหนึง่ในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอติาล ี

เมืองบา้นเกดิของครสิโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดนิเรือผูบุ้กเบกิและเป็น

ชาวยุโรปคนแรกที่คน้พบทวปีอเมรกิา ถงึแมเ้มอืงเจนัวจะถูกบดบังรัศมี

จากเมืองอื่นที่มีชือ่เสยีงมากกว่าอย่างกรุงโรม หรือเวนิส แต่อย่าง ไรก็

ตามเจนัว ก็เปรยีบดังไข่มุกของประเทศอติาลี เมืองสุดคลาสสคิแห่งน้ี

ประดับประดาไปดว้ยตึกรามบา้นช่อง ตกแต่งดว้ยสีสไตล์พาสเทล 

โบสถ์เก่า แก่ดูมีมนต์ขลัง ถนนบางสายบ่งบอกถึงอารยธรรมเก่ายุค

โรมัน เมืองแห่งน้ีเป็นด่ังศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ สะทอ้นใหเ้ห็น

วัฒนธรรมจากยุคอดีตมาสู่ปัจจุบัน เริ่มตน้การเดินเที่ยวชมเมืองจาก 

Galata Museo del Mare พพิิธภัณฑท์างทะเลแห่งแรกของเมดเิตอเร

เนียน, Porto Antico ท่ าเรือเก่าเป็นที่ ตั ้งของพิพิธภัณฑ์สั ตว์น ้ า 

(Aquarium) ทีใ่หญ่ที่สดุในยุโรป, เครือ่งเล่น Lift Bigo ที่ทา้ทายความ

หวาดเสยีว. Palazzo San Giorgio งดงามดว้ยภาพเขียนสแีบบเฟรสโก ้

บนผนังอาคาร เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักบุญเซนต์จอร์จปราบมังกร, 

Loggia di Banchi ตลาดแลกเปลี่ ยนสินค า้แห่ งแรกของอิตาลี , 

Cathedral สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที่ 12 และ 15 แด่นักบุญจอห์นเดอะ

แบบติสต์ ดา้นหนา้เป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธิค ผสม ผสานกับ

สถาปัตยกรรมแบบโรมันเนสกอ์ย่างลงตัว, Porta Soprana ประตูสูเ่มอืง

ฝ่ังตะวันออกที่จะพาท่านไปสู่บา้นของโคลัมบัส, Palazzo Ducale ที่

ประทับของดอทจ์ ผูป้กครองสาธารณรัฐเจนัว, Palazzi dei Rolli ไดร้ับ

การดูแลใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2006 และ Strada Nuova หรือ

ถนนสายใหม่ มีกลุ่มอาคารพพิิธภัณฑ์หลายแห่ง ดัดแปลงมาจากพระ

ราช วังเกา่ ไดร้ับการดูแลจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก 

 (146 ก.ม.) 

 
 

 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
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14.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่เมืองปอร์โตฟิโน (Portofino) ซึง่เป็นเมืองท่า

แห่งชายทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนทีม่ีชือ่เสยีงระดับโลกในเขตจังหวัดเจนัว 

ลอ้มรอบดว้ยท่าเรือเล็กๆ จนไดร้ับการขนาดนามว่าเป็น “สวรรค์แห่ง

เมืองท่า” ส าหรับนักท่องเที่ยว ที่น่ีเป็นเมืองเล็กๆ น่ารักประกอบดว้ย

บา้นเรือนหลากสสีัน ตัง้เบยีดเสยีดกันไปตามเชงิเขาเขยีวชอุ่มโอบลอ้ม

อ่าวที่มีท่าเรือยอร์ชจอดเต็มไปหมด จนไดเ้วลาอันสมควร น าคณะ

เดินทางสู่เมืองซานตา มาร์เกรติา (Santa Margherita) อีกหนึ่งเมือง

สวยรมิฝ่ังทะเลของแควน้ลกิเูรยี  

(35 ก.ม.) 

 
 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารในโรงแรม Local 

 น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก HOTEL CONTINENTAL, SANTA 

MARGHERITA LIGURE หรอืเทยีบเท่าในระดับเดยีวกัน 

www.hotel-

continental.it 

วนัทีส่าม อติาเลยีนรเิวยีรา่ - ซงิเคว เทเร ่เยอืน 5 หมูบ่า้นงามของอติาล ี อาทติย ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าท่านเที่ยวชมความงามรมิชายฝ่ังทะเลของแควน้ลิกูเรีย ที่เป็นย่าน

ตากอากาศและรีสอร์ต ที่น่ีงดงามจนไดส้มญาว่าอิตาเลียนรเิวียร่า มี

ลักษณะภูมปิระเทศที่สวยงามแปลกตา มีภูเขาสูงชันขนาบอยู่ชายหาด 

ซึง่บางจุดสงูชัน 90 องศา บางตอนของภูเขาลาดเทมาจนถงึชายหาด มี

ทัง้หาดทรายขาวสวยและหาดกรวดที่งามแปลกตา มีภูมทิัศน์ที่งดงาม

ตามธรรมชาติ ผสมผลานกันของภูเขา ทะเล เมืองท่าคึกคัก และ

หมู่บา้นที่ห่างไกลความเจริญ เป็นภาพที่มีเสน่ห์ประทับใจของนัก

เดินทางทุกคนที่ไดม้าเยือนอิตาเลียนรเิวียร่า ขนาดที่นักประพันธ์เอก

ชาวอังกฤษ ชาร์ล ดกิเกนส ์กล่าวว่า ชายทะเลระหว่างเจนัวกับสเปเชยี

นัน้เป็นอติาลทีีส่วยทีส่ดุ  

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บ่าย น าท่านเทยีว ซงิเคว เทเร่ (Cinque Terre) 5 หมู่บา้นสวยตดิทะเลใน

แควน้ลกิเูรยี ซึง่ทัง้หมดอยู่ในเขตจังหวัดสเปเซยี (Province La 

Spezia) ทัง้ยังเป็นเมอืงทีไ่ดร้ับการยกใหเ้ป็น UNESCO WORLD 

HERITAGE เพราะชายหาด ทะเล ภูเขา ในแถบนัน้เป็นพืน้ทีอ่นุรักษ์

ของประเทศอติาล ี Cinque Terre แปลว่า 5 แผ่นดนิ หรอื แผ่นดนิทัง้ 

5 ในภาษาอังกฤษ Five Lands พาท่านเยอืนเมอืงมอนเตรอสโซ อัล 

มาเร (Monterosso al Mare) / เมอืงเวรน์าซซา (Vernazza) / เมอืง

คอรนี์เลย (Corniglia) / เมอืงมานาโรลา (Manarola) และ เมอืงรโิอมจั

จอรเ์ร (Riomaggiore) จนไดเ้วลาอันสมควร น าคณะเดนิทางกลับสู่

โรงแรมทีพ่ัก 
 

     
19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารในโรงแรม Local 

 น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก HOTEL CONTINENTAL, SANTA 

MARGHERITA LIGURE หรอืเทยีบเท่าในระดับเดยีวกัน 

www.hotel-

continental.it 

วนัทีส่ ี ่ ซานตา มารเ์กรติา - โมเดนา - พพิธิภณัฑเ์ฟอรร์าร ี- เวอโรนา่ จนัทร ์

www.hotel-continental.it
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07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าคณะออกเดนิทางสู่เมอืงโมเดนา ซึง่เป็นที่ตัง้ของ พพิธิภัณฑ ์Enzo 

Ferrari Museum (MEF) เปิ ด ตั วอย่ าง เป็ นท างการเมื่ อ วันที่  18 

กุมภาพันธ์ 2014 ซึง่ตรงกับวันเกิดของ Enzo Ferrari ผูก้่อตัง้แบรนด ์

Ferrari ซึง่เกดิเมือ่วันที ่18 กมุภาพันธ ์1898 หรอืเมือ่กว่า 118 ปีทีแ่ลว้  

(283 ก.ม.) 
 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บ่าย น าคณะเขา้ชม Enzo Ferrari Museum (MEF) ซึง่พิพธิภัณฑแ์ห่งน้ีจัด

แสดงยนตรกรรมทีม่คีวามส าคัญทีสุ่ดในประวัตศิาสตรข์อง Ferrari สว่น

ใหญ่เป็นรถสปอร์ตที่ Enzo Ferrari ออกแบบ และผลิตขึ้นมาตลอด

ชว่งเวลาที่เขามีชวีติอยู่ พรอ้มกับจัดแสดงวดีีโอบอกเล่าเรื่องราวความ

เป็นมาของแบรนด์มา้ล าพองอย่างละเอียดทุกแง่มุม MEF ถือเป็น

พิพิธภัณฑ์ Ferrari แห่งที่สองในโลก โดยแห่งแรกตัง้อยู่ในเมืองมา

ราเนลโล เปิดท าการเมื่องเดือนกุมภาพันธ์ปี 1990  พพิธิภัณฑใ์นเมือง

โมเดน่า ถูกออกแบบใหส้ามารถหมุนเวยีนการจัดแสดงไดโ้ดยเนน้ที่ตัว

ผูก้่อตัง้ Enzo Ferrari จากนั้น เดนิทางสู่เมืองเวอโรน่า เมืองตน้ก าเนิด

ของนิยายรักอมตะโรมโิอและจูเลียต ที่เล่าขานกันมากว่า 700 ปีโดย

ท่านเชคเปียร ์

 
(115 ก.ม.) 

 

20.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก CROWNE PLAZA VERONA หรอืเทยีบเท่าใน

ระดับเดยีวกัน 

www.crowneplazavero

na.com 

วนัทีห่า้ เวอโรนา่ - ซรีม์โิอเน ่- ลอ่งเรอืทะเลสาบการด์า้ - โดโลไมท ์ องัคาร 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าคณะออกเดนิทางสู่ เมืองซรี์มโิอเน่ (Sirmione) ซึง่เป็นเมืองเก่าแก่

อายุนับ 2,000 ปี ดว้ยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแหลมยื่นเขา้ไปใน

ทะเลสาบการด์า (Lake Garda) ที่สวยงาม กอ่นศตวรรษที่ 15 ซรี์มโิอ

เน่ อยู่ภายใตก้ารปกครองของเมืองเวนิส หรือจะเรียกไดว่้าเป็นอาณา

บรเิวณหนึ่งของเมืองเวนิสน่ันเอง เพราะสมัยนั้นเมอืงต่างๆ ในประเทศ

อติาลียังไม่ไดร้วมตัวกัน ต่างเป็นเอกเทศปกครองกันเอง แถมมีการท า

สงครามเพื่อแย่งชงิเมือง ซรี์มโิอเน่เลยเป็นเมืองที่มปีระวัตคิวามเป็นมา

อันยาวนาน ทีส่ าคัญมีหลักฐานและร่องรอยทางประวัตศิาสตรตั์ง้แต่ยุค

สมัยโรมันทัง้ก าแพงเมืองทีถู่กสรา้งขึน้เพื่อป้องกันสงคราม ในอดตีเคย

เป็นเมอืงทีม่ผูีค้นที่มฐีานะในยุคสมัยโรมันใชเ้ป็นทีพ่ักผ่อนหย่อนใจและ

ปัจจุบันก็เป็นเมืองพักผ่อนรมิทะเลสาบ เดนิทางถงึเมืองซรี์มโิอเน่ น า

ท่านล่องเรือชมทะเลสาบการ์ดา ชมความสวยงามของววิทิวทัศน์ของ

ทะเลสาบ ซีง่เป็นทะเลสาบน ้าจืดที่เกดิจากน ้าแข็งละลายจากเทือกเขา

แอลป์ ดังนั้นซรีม์โิอเน่ จงึถูกลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบทัง้สองดา้น ถงึแม ้

ซีร์มิโอเน่จะเป็นแค่เมืองเล็กๆ แต่ก็มีเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได ้

ตลอดทัง้ปี น าท่านเที่ยวชมเมอืง และถ่ายภาพดา้นหนา้ปราสาทเก่าแก่

ของเมอืง The Scaliger of Sirmione สรา้งในปี 1277 เมอืงน้ีเคยอยู่ใน

การปกครองของตระกลู Scaliger  

(148 ก.ม.) 

 
 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บ่าย หลังอาหาร น าคณะเดนิทางสู่โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ซึง่

เป็นส่วนหนึง่ของเทือกเขาแอลป์ที่ทอดตัวอยู่ในเขตอติาลีตอนเหนือ มี

อาณาเขตครอบคลุมบรเิวณแควน้ทโิรลใต ้และแควน้เนเนโต ้เทอืกเขา

(159 ก.ม.) 

www.crowneplazaverona.com
www.crowneplazaverona.com


 
 
 
 

       

 

 CODE : DEU02 

 

โดโลไมท์ ไดช้ื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

เน่ืองจากลักษณะของยอดเขาต่างๆ ที่แทงยอดสูงเสียดฟ้า มี

ทัศนียภาพงดงาม จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งของนักท่องเทีย่วที่

ไม่ควรพลาด ทัง้ในช่วงฤดูหนาว ที่มีสกรีีสอร์ทเปิดตอ้นรับนักสก ีและ

ในฤดูรอ้น ที่น่ียังมีทุ่งหญา้ที่มีดอกไมส้วยตลอดช่วงเทือกเขา น าท่าน

พักที่เมืองโบลซาโน ซึง่เป็นเมืองที่ถือเป็นประตูสู่เทืองเขาโดโลไมท ์

เมืองยุคกลางเชงิเทือกเขาแอลป์ที่รุ่งเรืองตัง้แต่ยุคโรมัน งดงามดว้ย

จัตุรัส โบสถ ์และวหิาร 

 
 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก FOUR POINTS by SHERATON BOLZANO 

HOTEL หรอืเทยีบเท่าในระดับเดยีวกัน 

www.fourpointsbolzano

.com  

วนัทีห่ก ทะเลสาบเบรยีส - ทะเลสาบมซูิรนิา่ – เซนตม์กัดาเลนา พุธ 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าคณะเดนิทางสูท่ะเลสาบ Braies ( Lago di Braies ) ไขมุ่กเม็ดงาม

แห่งโดโลไมท ์ ทะเลสาบน ้าสฟ้ีาเขยีวมอีกีชือ่ว่า Prager Wildsee ซึง่

องคก์รยูเนสโกจัดใหเ้ป็นมรดกโลกทางรรมชาต ิ ตดิอันดับทะเลสาบที่

สวยทีส่ดุในโลกอสิระใหท้่านไดม้เีวลาถ่ายภาพเก็บความประทับใจ 

สมควรแกเ่วลาน าคณะเดนิทางสูท่ะเลสาบมซิรูน่ิา (Lake Misurina) ซึง่

เป็นทะเลสาบน ้าจดืขนาดใหญ่ น ้าใสราวกระจก มเีวลาใหท้่านไดเ้ดนิ

เล่นถ่ายภาพตามอัธยาศัย 

 

 

 
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ Saint Maddalena หมู่บา้นเล็กๆ ที่แทรกตัวอยุ่ในหุบ

เขาส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ Puez-Odle  โดยมีชื่อเสียงจาก

ทวิทัศน์หุบเขาซึง่ไดช้ือ่ว่างดงามที่สุดในแควน้ทิโรลใต ้มีจุดชมววิที่

มองเห็น Odle Group หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า Geisler Group ซึง่เป็น

กลุ่มยอดเขาแหลมเหมือนฟันฉลาม เป็นที่นักเดินทางตอ้งมาเยือนมี

ยอดเขาหลักคือ Sass Rigais และ Furchetta ทั ้งสองยอดสูง 3025 

เมตรเท่ากัน 
 

19.00 รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก FOUR POINTS by SHERATON BOLZANO 

HOTEL หรอืเทยีบเท่าในระดับเดยีวกัน 

www.fourpointsbolzano

.com  

วนัทีเ่จ็ด โดโลไมท ์- เบลลาจโิอ - ทะเลสาบโคโม ่- โคโม ่ พฤหสับด ี

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. พาคณะออกเดนิทางเขา้สูเ่มอืงเบลลาจโิอ Bellagio เมอืงเล็กๆ รมิ

ทะเลสาบโคโม่ ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นทะเลสาบทีส่วยงามทีส่ดุของอติาลี 

ทางตอนเหนือของทะเลสาบคอืเทอืกเขาแอลป์ อันเปรยีบเสมอืนป้อม

ปราการทางธรรมชาต ิ ทีส่รา้งฉากหลังอันงดงามอลังการใหกั้บดนิแดน

แห่งน้ี   

(315 ก.ม.) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

http://www.fourpointsbolzano.com/
http://www.fourpointsbolzano.com/
http://www.fourpointsbolzano.com/
http://www.fourpointsbolzano.com/
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บ่าย อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นชมเมอืงจนไดเ้วลาอันสมควร น าคณะล่องเรอื

ทะเลสาบโคโม่ ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นทะเลสาบทีส่วยงามทีส่ดุของอติาลี 

ทางตอนเหนือของทะเลสาบคอืเทอืกเขาแอลป์ อันเปรยีบเสมอืนป้อม

ปราการทางธรรมชาต ิ ทีส่รา้งฉากหลังอันงดงามอลังการใหกั้บดนิแดน

แห่งน้ี เพลดิเพลนิตลอดเสน้ทางไปดว้ยบา้นเรอืนสไตลอ์ติาเลยีนรมิ

ทะเลสาบ และวลิล่าเรยีบหรูแสดงถงึฐานะของผูค้รอบครอง เนน้ความ

เรยีบง่ายท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาต ิและตน้ไม ้ดอกไม ้สวนน ้า 

น ้าพุ ทะเลสาบ เนนิเขา ทีล่อ้มรอบท าใหดู้โดดเด่น จากนัน้ รถโคช้รอ

รับคณะและเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก HOTEL COMO หรอืเทยีบเท่าในระดับเดยีวกัน www.hcomo.it 

วนัทีแ่ปด โคโม ่- มลิาน - อสิระชอ้ปป้ิง ศุกร ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. หลังอาหาร น าคณะออกเดนิทางสูเ่มอืงมลิาน พาท่านเขา้สูจุ่ด

ศูนยก์ลางอันศักดิส์ทิธิค์อื ดูโอโม (DUOMO) มหาวหิารแบบกอธคิที่

ใหญ่เป็นอันดับสามในยุโรป สรา้งในปี 1386 ดา้นนอก มหีลังคายอด

เรยีวแหลมจ านวน 135 ยอด และมรีูปป้ันหนิอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 

2,245 ชิน้ บนสดุมรีูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็น

สง่าอยู่ อสิระใหท้่านไดถ้่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ แลว้ผ่านชมแกลลอเรยี วคิ

เตอร ์ เอ็มมานูเอ็ล อาคารกระจกทีเ่กา่แกแ่ละมคีวามสวยงาม หลังจาก

นัน้น าท่านชมโรงละครโอเปร่า ลาสกาล่า ชมรูปป้ันของ ลโีอนาโด 

ดาวนิช ีจติรกรเอกทีโ่ด่งดัง 

(168 ก.ม.) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

บ่าย อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนมชือ่ดังของโลก ทีห่า้งแกลลอเรยี 

วคิเตอร ์ เอ็มมานูเอ็ล อย่างจุใจ อาทเิชน่ LV, Prada, Gucci, Tod’s ที่

นับว่าเป็นหา้งทีส่วยงาม หรูหราและเกา่แกท่ีส่ดุในมลิาน และยังเป็น

ทีตั่ง้ของรา้น Prada รา้นแรกของโลก หรอืเดนิเล่นตามอัธยาศัย 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Thai 

 น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก Double Tree By Hilton Milan หรอืเทยีบเท่าใน

ระดับเดยีวกัน 

www.double3hilton.co

m 

วนัทีเ่กา้ เดนิทางสูส่นามบนิ เสาร ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  Buffet 

10.00 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิ เพื่อเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ มีเวลาใหท้่านได ้

ท า TAX REFUND คนืภาษีกอ่นการเช็คอนิ 

 

13.30 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG941  

วนัทีส่บิ เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ อาทติย ์

06.05 น. สายการบนิไทยน าท่านเดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเทีย่ว ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงเน่ืองจากการจัด

โปรแกรมของแต่ละวันเดนิทางจะไม่เหมอืนกัน โปรแกรมท่องเทีย่วทีส่มบูรณ์ครบถว้น จะสง่ใหท้่าน 7 วันกอ่นการ

เดนิทางเท่านัน้) 

 

http://www.hcomo.it/
http://www.double3hilton.com/
http://www.double3hilton.com/


 
 
 
 

       

 

 CODE : DEU02 

 

PPEERRIIOODD  

TToouurr  FFaarree  

AAdduullttss  

CChhiilldd  44--

1111  

WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  

NNoo  BBeedd  

DDBBLL  

SSGGLL  

UUSSEEDD  

SSGGLL  

SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  

AADDLL  //  CCHHDD  

1-10 พ.ย. 2562 
91,000.- 82,000.- 73,000.- 10,000.- 15,000.-  

-23,000.- 

-18,000.- 8-16 พ.ย. 2562 

4-13 ธ.ค. 2562 93,000.- 84,000.- 74,000.- 10,000.- 15,000.- 
-26,000.- 

-20,000.- 

**6-15 ธ.ค. 

2562** 
91,000.- 82,000.- 73,000.- 10,000.- 15,000.-  

-23,000.- 

-18,000.- 

17-26 ม.ค. 2563 

93,000.- 84,000.- 74,000.- 10,000.- 15,000.- 
-26,000.- 

-20,000.- 

24 ม.ค.-2 ก.พ. 2563 

31 ม.ค. – 9 ก.พ. 2563 

7-16 ก.พ. 2563 

14-23 ก.พ. 2563 

 21 ก.พ.-1 ม.ีค. 2563 

28 ก.พ.-8 ม.ีค. 2563 

6-15 ม.ีค. 2563 

13-22 ม.ีค. 2563 

ค่าทัวรร์วม : 

 ✓ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ รวมค่าภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามันเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่ 7 พฤษภาคม 

2562 

✓ ค่ารถโคช้มาตรฐานยุโรป ท่องเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบุ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

✓ ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเท่าในระดับราคาเดยีวกัน โดยพักเป็นหอ้งแบบ Twin / 

Double **กรุณาดูรายละเอยีดแนบทา้ยในหัวขอ้  “โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel 

Accommodation)” 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหท้่านไดเ้ลศิรสกับอาหารทอ้งถิน่ในแต่ละประเทศ 

✓ ค่าทปิพนักงานขับรถท่องเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง คดิอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน 

✓ ค่าธรรมเนียมวซีา่สาธารณรฐัอติาล ี(เชงเกน้) 

✓ ค่าประกันการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR 

คุม้ครองการสญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอุบัตเิหตุ ส าหรับผูเ้อา

ประกันภยัอายุ 16-75 ปี จ านวนเงนิเอาประกันภยั 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลใน

ต่างประเทศ รวมถงึค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ืองหลังจากกลับถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้น้ี

ครอบคลุมถงึประกันสขุภาพทีไ่ม่ไดเ้กดิจากโรคประจ าตัว 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแล

ของท่านเองไม่เกนิ 7 กโิลกรัม  

ค่าทัวรไ์ม่รวม  

  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าทปิหัวหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิ ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่าเครื่องดืม่ในหอ้งพัก และค่าอาหารทีส่ั่งมาใน

หอ้งพักค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทจัดให ้ ยกเวน้จะ

ตกลงกันเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอย่างเดยีว ท่านตอ้งมี

ค่าใชจ้่ายเพิม่ 
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การจองทัวร ์(How to make your reservation) 

 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาตดิต่อ Travel Agent 

ใกลบ้า้นหรอืทีท่่านรูจ้ักและเชือ่ถอืได ้ ซึง่จะดูแลท่านดว้ยขัน้ตอนทีง่่าย สะดวก และมปีระสทิธภิาพ 

เพือ่เป็นการยนืยันการเดนิทางของท่าน กรุณาจองทัวรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 30,000 บาท
ตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัทีจ่อง ซึง่เงนิมัดจ าดังกล่าวจะเป็นการยนืยันการจอง
ของท่าน และกรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืล่วงหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง หากท่านไม่ช าระเงนิสว่น

ทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

 

 

 

 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับจองทัวร ์(Cannot make your reservation) 

เน่ืองจากสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้ 

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับจองทัวรส์ าหรับลูกคา้ดังต่อไปน้ี 

1. เด็กทีม่อีายุในระหว่างแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายุทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืต่างๆ ในการพยงุตัว 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่่งบอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ 

4. ท่านทีม่คีวามประสงคจ์ะร่วมเดนิทางกับทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 

5. บุคคลทีม่คีวามประพฤตไิม่เหมาะสมระหว่างทัวร ์ อาทเิชน่ ผูท้ีด่ืม่สรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีง

ดัง พูดจาหยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้กผู่ร้่วมคณะ, ผูท้ีไ่ม่ยอมรับเงือ่นไขระหว่างทัวร ์ ทีม่ี

ระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร,์ ผูท้ีก่อ่หวอด ประทว้ง ยุยงใหผู้ร้่วมเดนิทางบงัคับใหห้ัวหนา้ทัวร์

ตอ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ์ ซึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกับผูร้่วมคณะท่านอืน่หรอื

โปรแกรมท่องเทีย่วได ้  

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge)  

 1. การยกเลกิและขอเงนิค่าบรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดังต่อไปน้ี 

    1.1 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั 

กอ่นวันทีน่ าเทีย่ว                 

          ใหค้นื 100% ของเงนิคา่บรกิาร 

    1.2 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนั 
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กอ่นวันทีน่ าเทีย่ว 

         ใหค้นื 50% ของเงนิคา่บรกิาร 

    1.3 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่น

วันทีน่ าเทีย่ว  

          ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร 

 2. ค่าใชจ้่ายของผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้่ายจรงิ เพือ่การเตรยีมการจัดการน าเทีย่วต่อไปนี้ ให ้

น ามาหักจากเงนิ  

    ค่าบรกิารทีต่อ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสงูกว่าเงนิค่าบรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกจิน า

เทีย่วจะเรยีกจาก 

    นักท่องเทีย่วไมไ่ด ้ทัง้น้ีผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่ว แสดงหลักฐานใหนั้กท่องเทีย่วทราบ ดังต่อไปนี้ 

    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวซีา่ 

    2.2 ค่ามัดจ าของบัตรโดยสารเครือ่งบนิ 

    2.3 ค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหตุ หลักเกณฑท์ีน่ ามาใชน้ี้ เป็นประกาศในราชกจิจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัตธิุรกจิน าเทีย่วและ

มัคคุเทศก ์พ.ศ.2551 โดยประกาศใชนั้บตัง้แต่วันที ่15 มถิุนายน 2553 เป็นตน้ไป 

ต๋ัวเครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทาง

กลับ ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดย

สายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลกิการ

เดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการออกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบ

ของสายการบนิเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดนิทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจา้หนา้ทีฯ่ 

เพือ่ยนืยันในกรณีทีต๋ั่วเครือ่งบนิสามารถท า REFUND ไดห้รอืไม่กอ่นทีท่่านจะช าระเงนิค่าทัวรส์ว่นที่

เหลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim) 

 การเดนิทางเป็นหมู่คณะของการบนิไทยในกรณีต๋ัวกรุ๊ป สามารถสะสมไมลกั์บเครอื Star Alliance ได ้

50%, ออสเตรยีนแอรไ์ลน์ 100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร,์ ลุฟฮันซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน์, 

สงิคโปรแ์อรไ์ลน์  ขึน้อยู่กับเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไข

บางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเท่านัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax 

YQ) 

 คดิตามอัตราทีท่างสายการบนิปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที ่7 พฤษภาคม 2562 การเปลีย่นแปลงของ

สายการบนิในภายหลัง ถอืเป็นค่าทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความ

เป็นจรงิ ณ วันทีอ่อกต๋ัว 

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation) 

 ▪ หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงเดีย่วขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 

2 ท่าน 

▪ หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับพัก 

2 ท่าน 

▪ หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพักทีเ่ตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 

3.5 ฟตุ 3 เตยีง / ส าหรับผูพ้ัก 3 ท่าน (ทัง้น้ีขึน้อยูกั่บการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่

แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)  

▪ หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับ

พัก 1 ท่าน 

▪ หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 

เตยีง / ส าหรับพัก 1 ท่าน 

▪ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 
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ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) ขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพักของ

แต่ละโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกต่างกัน ซึง่อาจจะท าใหท้่านไมไ่ดห้อ้งตดิกันตามทีต่อ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อุีณหภมูติ ่า 

เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดูรอ้นเท่านัน้   

▪ ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปทีม่ลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาด

กะทัดรัด และไมม่อ่ีางอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้ง

อาจมลัีกษณะแตกต่างกันดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถ

จ่ายเพิม่เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 ▪ การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกับวันที่

สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรอื การเปิดรับจองผ่านทาง Online 

โดยในวันทีค่ณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได ้ ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance 

Fee ตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารของสถานทีนั่น้ ๆ หรอื สลับโปรแกรมเพือ่ใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที่

ดังกล่าวได ้ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอืเหตุหนึง่เหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่

สามารถเขา้ชมสถานทีดั่งกล่าวได ้ ทางบรษัิทฯจะไม่มกีารคนืเงนิใดใหแ้กท่่าน เน่ืองจากไดช้ าระ 

Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชมจากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวัน

เดนิทางของท่านกอ่นช าระเงนิ 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ (Porter) 

 ▪ ค่าทัวรไ์ดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมี

กระเป๋าเพิม่เตมิ ท่านจะถูกเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่

สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ท่านสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยูโร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 30 กโิลกรัม 

(ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็น

สทิธขิองสายการบนิทีท่่านไม่อาจปฏเิสธได ้

▪ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 

เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทัวร ์ ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูก

ก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ ทัง้น้ีขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวน

สทิธิไ์ม่รับภาระความรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

▪ กระเป๋าและสัมภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิ ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้บนพาหนะ

การเดนิทาง 

▪ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระ

ของผูโ้ดยสาร อันเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้ับผดิชอบตามกฎของ

กรมการบนิพาณิชย ์ ซึง่จะรับผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิ

สงูสดุไม่เกนิ 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบุหรี ่(Smoking Area) 

 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมี

ขอ้ก าหนดทีช่ัดเจนในเรือ่งการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจากสขุภาพ

ของคนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 

 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดร้ับการดูแลเป็น

พเิศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลา

เกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่าน

เอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 
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เอกสารในการยืน่วซ่ีาของประเทศอติาล ีใชเ้วลายืน่ประมาณ 16 วนัท าการ 

(การขอวซีา่ประเทศอติาลผีูเ้ดนิทางทุกท่านตอ้งมา สแกนลายนิว้มอืดว้ยตนเอง ณ ศูนยร์ับค ารอ้งขอวซีา่ประเทศ

อติาล)ี   

จามจรุ ีสแควร ์ชัน้ที ่4 ยูนติที ่404 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

 พาสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอายุ และมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือนกอ่นวันหมดอายุ หากมพีาสปอรต์เล่มเกา่ไม่ว่าจะเคยมวีี

ซา่ในกลุ่มประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการง่ายต่อการอนุมัตวิซีา่ 

 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลังเป็นสขีาว (ไม่ใชรู่ปขาวด าและหา้มสแกน) มอีายไุม่เกนิ 6 เดอืนและ

เหมอืนกันทัง้ 2 รูป 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบัตรประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ / ส าเนาทะเบยีน

สมรส , หย่า  

 ส าเนาสตูบิัตร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปีบรบิูรณ์  และกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายุเกนิ 20 ปีบรบิูรณ์ แต่ยังคงสถานะเป็น

นักเรยีน/นักศกึษา และมบีดิาหรอืมารดาเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายให ้

 หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท / สงักัดทีท่่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้โดยระบุต าแหน่ง, 

อัตราเงนิเดอืนในปัจจุบัน, วันเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกับบรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปท่องเทีย่ว 

หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนดลา (หนงัสอืรบัรองการท างานทีย่ ืน่ในแตล่ะประเทศ 

ตอ้งออกไมเ่กนิ 30 วนั กอ่นการไปยืน่วซ่ีาในแตล่ะประเทศ)   

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้ , ใบทะเบยีนพาณิชย ์และหนังสอืรับรองบรษัิททีคั่ดไวไ้ม่เกนิ 1  

เดอืน พรอ้มวัตถุประสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงนิของบรษัิทฯ ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 หนงัสอืรบัรองทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate) มอีายุไมเ่กนิ 15 วนัจากวนัยืน่ค ารอ้งวซ่ีา 

พรอ้มส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากทีแ่สดงยอดเงนิลา่สดุไมเ่กนิ 7 วนั โดยไมม่ขีอ้ยกเวน้ใดๆท ัง้ส ิน้  ทัง้น้ี

ควรเลอืกเล่มทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ และมจี านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพือ่ใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีง

พอทีจ่ะครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมือ่กลับสูภู่มลิ าเนา ในกรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัวหากใช ้

บัญชใีดบัญชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองค่าใชจ้่ายในครอบครัวดว้ย ***สถานทูตไม่รับ

พจิารณาบัญชกีระแสรายวัน*** 

 กรณีทีบ่รษัิทของท่าน เป็นผูร้ับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหกั้บผูเ้ดนิทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 

1–6แลว้ ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลับมา

ท างานของท่าน โดยระบุชือ่ผูเ้ดนิทางและเหตุผลทีจ่ัดการเดนิทางน้ีในจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจากสถาบันการศกึษาตัวจรงิเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ พรอ้ม

ส าเนาบัตรนักเรยีน/นักศกึษา   

 กรณีทีเ่ด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดนิทางไปกับบดิา หรอืมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยที่

บดิา, มารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกับอกีท่านหนึง่ได ้ ณ ทีว่่าการ

อ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทับตรารบัรองจากทางราชการอย่าง

ถูกตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว่้าท่าน

จะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระ

ค่าธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้ 

 หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัด

หมาย และโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้น้ีบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา 

และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดังกล่าวเชน่กัน 

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวี

ซา่ของท่าน เน่ืองจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

 ทางสถานทูตไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมวซีา่ใหกั้บผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพจิารณาวซีา่ไม่ว่าจะ

เป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งคนืค่าวซีา่ได ้

หลังจากการจองทัวรแ์ละช าระเงนิมัดจ าแลว้ ทางบรษัิท ฯ ถอืว่าท่านไดย้อมรับในขอ้ตกลง    

และเงือ่นไขทีบ่รษัิทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 

 


