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วนัทีห่น ึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู 
ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์  (-/-/-) 

15.00 น. ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก 

ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 9 เคาน์เตอร ์T สายการบนิ Etihad Airways โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออก
เดนิทาง 

18.25 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการ
บนิ Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY405 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 55 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

21.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์
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วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์- ทา่อากาศยานนานาชาตมิ ิ
ลาโน มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี- เมอืงมลิาน - มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน - แกลเลอรี ่วคิเตอร ์เอ็ม
มานูเอล - อนุสาวรยี ์ของกษตัรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลที ่2 - อนุสาวรยีล์โิอนารโ์ด ดารว์นิซี ่- โรงละครปิอซั

ซ่า เดลลา สกาลา - ประตชูยัแหง่เมอืงมลิาน - ปราสาทสฟอรเ์ซสโก ้- เมอืงเวนสิ   (-/-/D)      
02.20 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตมิลิาโน มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิ Etihad 

Airways เทีย่วบนิที ่EY081 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
06.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิลิาโน มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี

น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ช ัว่โมง ** 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมลิาน (Milan) หรอื มลิาโน (Milano) ประเทศอติาล ีเป็นเมอืงหลักของแควน้ลอมบารเ์ดยี
และเป็นเมอืงส าคัญในภาคเหนือของประเทศอติาล ีตัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบลอมบารด์ ี(Lombardy) ชือ่เมอืงมลิานมาจาก

ภาษาเคลต ์ค าวา่ "Mid-lan" ซึง่หมายถงึ อยูก่ลางทีร่าบ เมอืงมลิานมชีือ่เสยีงในดา้นแฟชัน่และศลิปะ ซึง่มลิานถกูจัด
ใหเ้ป็นเมอืงแฟชัน่ในลักษณะเดยีวกับนวิยอรก์ ปารสี ลอนดอน และโรม 
น าทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano) เป็นมหาวหิารทีม่สีถาปัตยกรรม

แบบโกธคิทีย่ ิง่ใหญ่ดว้ยความสงู 157 เมตร และกวา้งถงึ 92 เมตร ตัง้อยูท่ีจั่ตรัุสกลางเมอืงมลิานเปรยีบเหมอืนเป็น
สญัลักษณ์ของเมอืงมลิาน เป็นมหาวหิารทีใ่หญ่ทีส่ดุเป็นอันดบัสองในประเทศอติาลรีองจากมหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ 
บาซลิกิา ทีต่ัง้อยูท่ีน่ครรัฐวาตกิันเทา่นัน้  

 ** ยงัไมร่วมคา่บตัรเขา้ชม มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน ทา่นละ ประมาณ 5 ยโูร (EUR) หรอื ค านวณ เป็นเงนิ
ไทย ทา่นละ ประมาณ 200 บาท (THB) ** 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
น าทา่นเดนิทางสู ่แกลเลอรี ่วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) เป็นศูนยก์ารคา้ทีส่วยงาม 
หรูหราและเก่าแก่ที่สุดของเมืองมลิาน ผ่านชม อนุสาวรยี ์ของกษตัรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลที ่2 (Vittorio 

Emanuele II Monument) ผูร้เิร ิม่การรวมชาตหิัวเมอืงต่างๆในอติาลี และอนุสาวรียข์องศลิปินชือ่ดังในยุคเรเน
ซองสอ์กี 1 ท่าน คอื อนุสาวรยีล์โิอนารโ์ด ดารว์นิซี ่(Leonado Davinci Monument) หันหนา้ไปทางโรงละคร
ทีอ่ยูใ่นบรเิวณดา้นหนา้ของ ผา่นชม โรงละครปิอซัซ่า เดลลา สกาลา (Piazza Della Scala) หรอื โรงละครสกา

ล่าเก่าแก่ของเมอืง ผ่านชม ประตูชยัแห่งเมอืงมลิาน (Porta Sempione) ตัง้ตระหง่านอยู่กลางสวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่ในเมืองมลิานแห่งนี้ ก่อตัง้ข ึน้เมื่อปี ค.ศ. 1888 มีเนื้อที่โดยรวมทั ้งหมด 240 ไร่ และตัง้อยู่ในบรเิวณ

ศนูยก์ลางทางประวัตศิาสตรข์องเมอืงภายในเขตการปกครองที ่1 อยู่ตดิกับสวนของ ผา่นชม ปราสาทสฟอรเ์ซสโก ้
(Castello Sforzesco) เป็นปราสาทเก่าแก่หลายรอ้ยปีอันเป็นแหล่งรวมแกลลอรีแ่ละพพิธิภัณฑท์ี่มชี ือ่เสยีงของ
เมอืงมลิาน อดตีเคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูลวสิคอนต ิ(Visconti) ตอ่มาเป็นทีพ่ านักของผูน้ าเผด็จการในชว่ง

ศตวรรษที ่15 คอืตระกลูสฟอรซ์า (Sforza)  
** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวนสิ (Venice Mestre) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 50 นาท)ี ฝ่ังแผ่นดนิใหญ่ เมอืง

หลวงของแควน้เวเนโต ของประเทศอติาลี เมอืงเวนิสถูกสรา้งขึน้จากการเชือ่มเกาะเล็กๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกันใน
บรเิวณทะเลสาบเวนิเทยี ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรยีตกิ เป็นเมอืงท่าโบราณ และเป็นเมอืงทีใ่ชค้ลองในการ
คมนาคมมากทีส่ดุของประเทศอติาล ี

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (พืน้เมอืง) พเิศษ !! เมนูสปาเก็ตตีห้มกึด า  
 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Primhotel, Venice Mestre หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม เมอืงเวนสิ - ทา่เรอืตรอนเคตโต ้- ลอ่งเรอืผา่นชมบา้นเรอืนของชาวเวนสิ - เกาะเวนสิ - ทา่เรอืซานมารโ์ค - 

สะพานถอนหายใจ - วงัดอดจ ์- จตัรุสัซานมารโ์ค - โบสถซ์านมารโ์ค - เมอืงเวโรนา - บา้นของจูเลยีต - ยา่น
เมอืงเกา่ - จตัรุสัเออรเ์บ - วงัเกา่ - น า้พุมาดอนนา่ แหง่เมอืงเวโรนา - โรมนั อารนีา่ - เมอืงเจนวั - 
อนุสาวรยีค์รสิโตเฟอร ์โคลมับสั - จตัรุสัเปียซซ่า เฟอรร์ารี ่- ทา่เทยีบเรอือา่วเจนวั - พระราชวงัซานจอิอรจ์ ิ

โอ - มหาวหิารแหง่เมอืงเจนวั            (B/L/-)      
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto Pier) เพือ่ ลอ่งเรอืผา่นชมบา้นเรอืนของชาวเวนสิ 

(Cruise to Venice) สู ่เกาะเวนสิ (Venice) หรอื เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมอืงทีไ่ม่
เหมอืนใคร โดยการคมนาคมทัง้เมอืงใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน มสีมญานามวา่เป็น "เมอืงแหง่สายน า้ หรอื 

ราชนิแีหง่ทะเลอาเดรยีตกิ" มเีกาะนอ้ยใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมสีะพานเชือ่มถงึกันกวา่ 400 แหง่ เดนิทางถงึ 
ทา่เรอืซานมารโ์ค (San Marco Pier) ศนูยก์ลางของเกาะเวนสิ น าทา่น เดนิชมความสวยงามโดยรอบ ของ
เมอืงเวนสิ ผา่นชม สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ทีม่เีรือ่งราวน่าสนใจในอดตี เมือ่นักโทษทีเ่ดนิออก

จากหอ้งพพิากษาไปสูค่กุจะไดม้โีอกาสเห็นแสงสวา่งและโลกภายนอกเป็นครัง้สดุทา้ยระหวา่งเดนิผ่านชอ่งหนา้ตา่งที่
สะพานนี้ ซ ึง่เชือ่มตอ่กับ ผา่นชม วงัดอดจ ์(Doge’s Palace) อันเป็นสถานทีพ่ านักของเจา้ผูค้รองเมอืงเวนสิในอ
ดตี ซึง่นักโทษชือ่ดังทีเ่คยเดนิผ่านสะพานนี้มาแลว้คอื คาสโนวา่น่ันเอง 

น าทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัซานมารโ์ค (St. Mark’s Square) ทีน่โปเลยีนเคยกลา่วไวว้า่ “เป็นหอ้งน ัง่เลน่ทีส่วย
ทีสุ่ดในทวปียโุรป” จัตรัุสถกูลอ้มรอบดว้ยอาณาเขตอันงดงาม รวมทัง้ น าทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ โบสถซ์าน
มารโ์ค (St. Mark’s Bacilica) ทีม่โีดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศลิปะไบแซนไทน์ อสิระใหท้า่นไดม้เีวลาเดนิเทีย่วชม

เกาะอันสดุแสนโรแมนตกิตามอัธยาศยั เลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึ เชน่ เครือ่งแกว้มรูาโน่, หนา้กากเวนสิ หรอื เลอืกซือ้
สนิคา้แฟชัน่ชัน้น า หรอืน่ังจบิกาแฟในรา้น Café Florian ทีเ่ปิดใหบ้รกิารมาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1720 หรอื เลอืกซือ้โปรแกรม
เสรมิพเิศษ น่ังเรอืกอนโดลา่ เรอืพืน้เมอืงของชาวเวนสิ ลอ่งชมความสวยงามโดยรอบของเกาะเวนสิ ** ยงัไมร่วมคา่

ลอ่งเรอืกอนโดลา่ ราคาขึน้อยูก่บัชนดิของเรอื และ แตล่ะชว่งวนั ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้กรุณา
ตดิตอ่หวัหนา้ทวัร ์เพือ่ตรวจสอบรายละเอยีดอกีคร ัง้ ** 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวโรนา่ (Verona) (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท)ี เมอืงที่
โดง่ดงัมาจากนยิายรักอมตะเรือ่งเอกของ วลิเลีย่ม 
เชกสเ์ปียร ์ชือ่ โรมโิอและจูเลยีต น าทา่น ผา่นชม 

บา้นของจูเลยีต (Casa Di Giulietta) และ ยา่น
เมอืงเกา่ (Old Town) ทีย่ังคงสภาพบา้นเรอืน

แบบโบราณ น าทา่น ผา่นชม จตัรุสัเออรเ์บ 
(Piazza delle Erbe หรอื Market's square) 
ในสมัยโรมันเป็นทีช่มุนุมทางเศรษฐกจิการเมอืง 

หรอืทีรู่จั้กกันในนาม Roman Forum (Foro 
romano) รายลอ้มไปดว้ยคฤหาสน์ และวังเกา่ของ
ตระกลูทีเ่คยปกครองเมอืงเวโรน่า ผา่นชม วงัเกา่ 

(Old Palace) และ น า้พมุาดอนนา่ แหง่เมอืงเว
โรนา (The Fountain Madonna of Verona) 
สถาปัตยกรรมทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัว บรเิวณรอบๆมรีา้นคา้ รา้นกาแฟ  รา้นขายของทีร่ะลกึน่ารักใหไ้ดช้ืน่ชม

บรรยากาศ ผา่นชม โรมนั อารนีา่ (Verona Arena) สนามกฬีากลางแจง้แบบโบราณ   
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี)  
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น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจนวั (Genoa) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 10 นาท)ี หรอืในภาษาอติาลเีรยีกวา่ เจ
โนวา เป็นสว่นหนึง่ของรเิวยีรา่ของประเทศอติาล ีตัง้อยูบ่รเิวณชายฝ่ังทางตะวันตกเฉียงเหนอืของประเทศอติาล ีเป็น
เมอืงทา่ทางทะเลทีม่คีวามส าคัญมาตัง้แตย่คุโบราณ โดยเมอืงนี้เป็นเมอืงหลวงของจังหวัดเจนัวในแควน้ลกิเูรยี โดยใน

อดตีนัน้ก็เรยีกกนัวา่ Superba ซึง่มาจากความเจรญิรุง่เรอืงในอดตีของเมอืงเเหง่นี้เเละเมอืงเเหง่นี้ยงัมสีว่นส าคัญในการ
ผลักดันใหเ้กดิบคุคลระดับโลกอยา่ง ครสิโตเฟอร ์โคลัมบัส น าทา่น ผา่นชม อนุสาวรยีค์รสิโตเฟอร ์โคลมับสั 
(Christopher Columbus Statue) ซึง่เป็นนักเดนิเรอืระดับโลกทีส่ามารถคน้พบทวปีอเมรกิาไดส้ าเร็จ โดย

ความสามารถทางการเดนิเรอืทัง้หมดของเขานัน้ก็มาจากเมอืงเจนัว  
น าทา่น ผา่นชม จตัรุสัเปียซซ่า เฟอรร์ารี ่(Piazza De Ferrari) เป็นทีต่ัง้ของน ้าพกุลางเมอืง ถอืเป็นจัตรัุสทีส่วย

ทีส่ดุในอติาล ีซึง่เคยเป็นสถานทีท่ีโ่คลัมบัสเคยอาศยัอยูเ่มือ่ครัง้เป็นเด็ก รายลอ้มดว้ยบา้นเรอืนแบบคลาสสคิโรมันยอ้น
ยคุ มโีบสถเ์กา่แก ่สวนสวยประดับอยูท่ั่วเมอืง ผ่านชม อาคารสวยงามตา่งๆ โบสถป์ระจ าเมอืงหรอืดโูอโมท่ีส่รา้งขึน้
แบบโรมาเนสกแ์ละโกธคิ ผา่นชม ทา่เทยีบเรอือา่วเจนวั (Genoa Port) มเีรอืใบจอดอยูม่ากมายประกอบกับอาคาร

โดยรอบสวยสดงดงาม ประภาคารสงูตระหง่าน ผา่นชม พระราชวงัซานจอิอรจ์โิอ (Palazzo San Giorgio) หรอื
พระราชวังเซนตจ์อรจ์ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1260 มคีวามโดดเดน่ของภาพวาดทีม่องแลว้คลา้ยภาพนูนต ่าและ มหาวหิาร
แหง่เมอืงเจนวั (Duomo di Cathedral)   

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Best Western Premier CHC Airport, Genoa หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
วนัทีส่ ี ่ เมอืงเจนวั - เมอืงลา สเปเซยี - น าทา่นเปลีย่นการเดนิทางตอ่โดยรถไฟสู ่เมอืงซงิเคว เทอรเ์ร ่- หมูบ่า้นมอน

เตรอสโซ - หมูบ่า้นเวอรน์าสซา - หมูบ่า้นคอรน์เีลยี - หมูบ่า้นมานาโรลา - หมูบ่า้นรโิอมาจจอเร - เมอืงปิซ่า 

- จตรุสัเปียซซา เดล ดโูอโม - หอพธิเีจมิน า้มนต ์- มหาวหิารดโูอโม - หอเอนแหง่เมอืงปิซ่า  (B/-/D) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลา สเปเซยี (La Spezia) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาท)ี เมอืงในเขตลกิเูรยี 

ตอนเหนือของประเทศอติาล ีอยูร่ะหวา่งเมอืงเจนัวและเมอืงปิซา่ บรเิวณอา่วลกิเูรยี หนึง่ในอา่วทีม่คีวามส าคัญทางดา้น
การคา้และการทหาร  
น าทา่นเปลีย่นการเดนิทางตอ่โดยรถไฟสู ่เมอืงซงิเคว เทอรเ์ร ่(Cinque Terre by Train) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท)ี หมูบ่า้นเลก็ๆ ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณรมิชายฝ่ัง รเิวยีรา่ของประเทศอติาล ี(Riviera of Italy) ซงิเคว 
เทอรเ์ร ่มคีวามหมายวา่ ดนิแดนสสีนัทัง้หา้ (The Five Land) หรอืดนิแดนแหง่ความงดงาม ตัง้อยู่บนหนา้ผาสงูชนั

เหนอืทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนบรเิวณชายฝ่ังแควน้ลกิเูรยี ประกอบไปดว้ย 5 หมูบ่า้น ทีซ่อ่นตัวเองอยูห่า่งไกลจากสายตา
ของคนภายนอก แผน่ดนิทีย่ากจะเขา้ถงึไดโ้ดยง่าย โดยทัง้ 5 หมูบ่า้นนี้มหีบุเขาลอ้มรอบ มแีมน่ ้าเป็นฉากดา้นหนา้ ท า
ใหส้ถานทีแ่หง่นี้มคีวามสวยงามตามธรรมชาตริาวกับภาพวาดของจติรกรเอก ประกอบกบัเป็นสว่นหนึง่ของอทุยาน

แหง่ชาตแิละ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 
1997 ซึง่หมูบ่า้นทัง้หา้นี้ยังคงสภาพดัง้เดมิมาตัง้แตศ่ตวรรษที ่11 ไดแ้ก ่ 
1. หมูบ่า้นมอนเตรอสโซ (Monterosso Al Mare) เป็นหมูบ่า้นทีใ่หญ่และขึน้ชือ่ทีส่ดุ เนื่องจากเป็นเพยีงหมูบ่า้น

เดยีวทีม่ชีายหาดใหนั้กทอ่งเทีย่วลงไปน่ังเลน่พักผ่อนไดจ้รงิ และแน่นอนวา่จะคกึคักมากในชว่งหนา้รอ้น มอนเตรอสโซ
แบง่หมูบ่า้นออกเป็น 2 ดา้น ดา้นทศิเหนือเป็นสว่นของบา้นตากอากาศ รา้นรวงตา่งๆ สว่นทศิใตเ้ป็นทีต่ัง้ของหมูบ่า้น 
หากไดม้าทีห่มูบ่า้นนี้ควรจะแวะไปชมวหิารนักบญุจอหน์เดอะแบ็พทสิต ์(Chiesa di San Giovanni Battista) สรา้งขึน้

ในชว่งศตวรรษที ่13-14 เป็นโบสถเ์ล็กๆ มลีักษณะสถาปัตยกรรมแบบบาโรก ท าจากหนิออ่นสลบัสขีาวด า เป็นลาย
ขวางพาดตัววหิารทัง้ดา้นนอกและดา้นในสวยงาม 
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2. หมูบ่า้นเวอรน์าสซา (Vernazza) เป็นหมูบ่า้นทีก่อ่ตัง้ข ึน้มาพรอ้มๆ กับมอนเตรอสโซ เป็นหมูบ่า้นทีค่งเหลอืความ
เป็นหมูบ่า้นชาวประมงสงูสดุในบรรดาทัง้ 5 หมูบ่า้น เป็นทีต่ัง้ของปราสาทโดเรยี (Doria Castle) ซึง่ถกูสรา้งขึน้เพือ่ไว ้
สงัเกตการณ์เหลา่โจรสลัดทีจ่ะเขา้มาโจมตหีมูบ่า้น วา่กันวา่ทีน่ี่เป็นจุดชมววิทีส่วยทีส่ดุ และถา้เดนิออกไปทางอา่ว มอง

ยอ้นกลบัเขา้มาทางดา้นซา้ยจะไดเ้หน็โบสถซ์านตา้มารเ์กหร์ติา้ (La Chiesa di Santa Margherita d’Antiochia) ซึง่
เป็นหอคอยสเีหลอืงรับกบัววิของภเูขาดา้นหลังทีเ่ป็นไรอ่งุ่นส าหรับท าไวน์ พรอ้มกับววิของหมูบ่า้นตรงกลาง และ
เรอืประมงทีจ่อดอยูใ่นอา่วเป็นภาพทีเ่รยีกไดว้า่ดังทีส่ดุของซงิเคว เทอรเ์ร ่

3. หมูบ่า้นคอรน์เีลยี (Corniglia) เป็นหมูบ่า้นทีแ่ตกตา่งจากทีอ่ืน่ๆ ทีน่ีเ่คยเป็นสว่นหนึง่ของเวอรน์าสซา เป็น
หมูบ่า้นรมิผาทีถ่กูลอ้มรอบดว้ยไรอ่งุ่น ทีน่ี่คอ่นขา้งเงยีบสงบ ผูค้นเป็นมติร และรูจั้กกันแทบทัง้หมูบ่า้น โดยมขีองขึน้ชือ่

คอืเจลาโต หรอืไอศกรมีทีท่ าจากน ้าผึง้ธรรมชาต ิหรอืทีค่นทีน่ีเ่รยีกกันวา่ Miele di Corniglia สว่นววิของทีน่ี่จะสวย
ทีส่ดุ หากลอ่งเรอืออกไปกลางทะเลแลว้ถา่ยรปูกลบัเขา้มา 
4. หมูบ่า้นมานาโรลา (Manarola) เป็นหมูบ่า้นทีเ่หมาะทีส่ดุ หากจะดสูถาปัตยกรรมในแบบซงิเคว เทอรเ์รห่มูบ่า้นนี้

อยูก่ันหนาแน่น มสีสีนัรอ้นแรงจัดจา้นทีส่ดุในบรรดา 5 หมูบ่า้น รา้นอาหาร และโรงแรมเล็กๆ คอ่นขา้งมาก ส าหรับ
หมูบ่า้นนี้แนะน าวา่ใหล้องหาไวน์ทอ้งถิน่อยา่งไวน์ซอิัคเชตราตา้ (Sciacchetrà) มาลองดืม่เพราะเป็นไวน์ทีข่ ึน้ชือ่มา
ตัง้แตส่มัยโบราณ 

5. หมูบ่า้นรโิอมาจจอเร (Riomaggiore) ซึง่ถอืเป็นหมูบ่า้นหนา้ดา่นหากเดนิทางมาจากเมอืงฟลอรเ์รนซ ์อยูท่าง
ใตส้ดุ เป็นชมุชนทีค่อ่นขา้งเงยีบสงบ จนแทบจะเรยีกไดว้า่เป็นหมูบ่า้นทางผ่านเสยีมากกวา่ ซึง่เป็นขอ้ดสี าหรับ
นักทอ่งเทีย่วทีช่อบความสงบ และตอ้งการมาพักผ่อนอยา่งแทจ้รงิ 

** การเดนิทางเทีย่วชม ท ัง้ 5 หมูบ่า้น ในเมอืงซงิเคว เทอรเ์ร ่ข ึน้อยูก่บัเวลา อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม หากไมไ่ดช้มหมูบ่า้นใด หมูบ่า้นหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิ ์ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่
สว่นใด สว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดท้กุกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ใช้

เวลาในการเดนิทางจากหมูบ่า้นหนึง่ ไปอกีหมูบ่า้นหนึง่ ประมาณ 15-20 นาท ีตอ่หมูบ่า้น ** 
** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปิซ่า (Pisa) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงแหง่ศลิปะทีส่ าคัญของอติาล ีเป็น
เมอืงเล็กๆอยูใ่นแควน้ตอสคานา ฝ่ังแมน่ ้าอารโ์น อยูท่างตะวันตกของเมอืงฟลอเรนซ ์(ฟีเรนเซ) และทางตะวันตกเฉียง

เหนอืของเมอืงเซยีนา ดา้นตะวันตกของเมอืงตดิกับทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน แมว้า่จะเป็นเมอืงเล็กๆ แตก่เ็ป็นเมอืงทีม่ี
ชือ่เสยีงและเป็นทีรู่จั้กของนักทอ่งเทีย่ว เพราะเป็นทีต่ัง้ของสถาปัตยกรรมอันสวยงามทีม่ชี ือ่เสยีงไปทั่วโลก 
น าทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัเปียซซา เดล ดโูอโม (Piazza Dei Miracoli) หรอื จัตรัุสกัมโป เดย ์มรีาโกล ี(Compo 

Dei Miracoli) ทีป่ระกอบดว้ยกลุม่อาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย
องคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1987 โดยเริม่จาก ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ หอพธิเีจมิน า้มนต ์
(Baptistry of  St. John) ทีใ่หญ่ทีส่ดุในอติาล ีถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารดโูอโม (Duomo) อันยิง่ใหญ่

งดงามและ ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ หอเอนแหง่เมอืงปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) อันเลือ่งชือ่สญัลักษณ์แหง่
เมอืงปิซา่ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง เริม่สรา้งเมือ่ปี ค.ศ. 1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 177 ปี แตร่ะหวา่ง
การกอ่สรา้งตอ้งหยดุชะงักลงไปเมือ่สรา้งไปไดถ้งึชัน้ 3 ก็เกดิการยบุตัวของฐานขึน้มา และตอ่มาก็มกีารสรา้งหอตอ่เตมิ

ขึน้อกีจนแลว้เสร็จ โดยทีห่อเอนปิซา่นี ้กาลเิลโอ บดิาแหง่วทิยาศาสตร ์ซึง่เป็นชาวอติาเลีย่นไดใ้ชเ้ป็นสถานทีท่ดลอง
ทฤษฎแีรงโนม้ถว่งของโลกทีว่า่ ส ิง่ของสองชิน้ น ้าหนักไมเ่ทา่กนั ถา้ปลอ่ยสิง่ของทัง้สองชิน้จากทีส่งูพรอ้มกัน ก็จะตก
ถงึพืน้พรอ้มกัน ** ยงัไมร่วมคา่บตัรเขา้ชมภายในมหาวหิาร และ ทาวเวอร ์(หอเอนแหง่เมอืงปิซา่) คา่บตัร
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เขา้ชม เร ิม่ตน้ ทา่นละ ประมาณ 20 ยโูร (EUR) หรอื ค านวน เป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 800 บาท 
(THB) ขึน้อยูก่บัประเภทของบตัร โดยท ัง้นี ้คณะทวัรจ์ าเป็นตอ้งด าเนนิไปตามระบุท ัง้หมด ** 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั San Ranieri, Pisa หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
วนัทีห่า้ เมอืงปิซ่า - เมอืงฟลอเรนซ ์- มหาวหิารซานตามาเรยี เดล ฟิโอเร - จตรุสัเดลลาซญิญอเรยี - น า้พุรูปปั้นเทพ

เจา้เนปจูน - อนุสาวรยีว์รีบุรุษเปอรซ์อิุสถอืหวัเมดซู่า - รูปปั้นเดวดิ - สะพานเวคคโิอ - เมอืงเลคซโิอ - เลคซิ

โอ เดอะ มอลล ์เอาทเ์ล็ท - เมอืงโรม (B/-/D)  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟลอเรนซ ์(Florence) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท)ี ประเทศอติาล ีเมอืงที่
ไดรั้บขนานนามวา่เป็นเมอืงศนูยก์ลางแหง่ศลิปะในยคุเรอเนสซองส ์ซึง่ลว้นแลว้แตม่โีบราณสถานส าคัญ และมทีวิทัศน์
ตามธรรมชาตทิีส่วยงาม ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี 

ค.ศ. 1982 
น าทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารซานตามาเรยี เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) ชมความ
ยิง่ใหญข่องมหาวหิารทีใ่หญเ่ป็นอันดบั 4 ของทวปียโุรป โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมทีใ่ชห้นิออ่นหลายสตีกแตง่

ผสมผสานกันไดอ้ยา่งงดงาม  
น าทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัเดลลาซญิญอเรยี (Piazza Della Signoria) ซึง่รายลอ้มไปดว้ยรปูป้ันอันวจิติรสวยงาม 
อาทเิชน่ น า้พุรูปปั้นเทพเจา้เนปจูน (Fountain of Neptune), อนุสาวรยีว์รีบุรุษเปอรซ์อิุสถอืหวัเมดซู่า 

(Perseus with the Head of Medusa), รูปปั้นเดวดิ (David Statue) ผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงของ ไมเคลิ แองเจ
โล ่  
น าทา่นเดนิทางสู ่สะพานเวคคโิอ (Vecchio) สะพานเกา่แกท่ีม่รีา้นขายทองและอญัมณีอยูท่ัง้สองขา้งสะพาน อสิระ

ใหท้า่นชมบรรยากาศและเลอืกชมสนิคา้ หรอื ของทีร่ะลกึตา่งๆมากมาย 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเลคซโิอ (Leccio) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี ประเทศอติาล ี 
น าทา่นเดนิทางสู ่เลคซโิอ เดอะ มอลล ์เอาทเ์ล็ท (Leccio The Mall Outlets) ใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้สนิคา้แบ

รนดเ์นมชัน้น ามากมายของประเทศอติาลใีนราคายอ่มเยา อาทเิชน่ Armani, Balenciaga, Bottega Veneta, 
Burberry, Dior, Fendi, Gucci, Tod’s, Valentino เป็นตน้ 

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
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น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโรม (Rome) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 40 นาท)ี เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่
ทีส่ดุของแควน้ลัตซโีย ประเทศอติาล ีตัง้อยูท่างตอนกลางของประเทศ เมอืงโรมยังเป็นทีต่ัง้ของนครรัฐวาตกิัน หรอื 
เมอืงวาตกิัน ซึง่เป็นดนิแดนทีป่ระทับของพระสนัตะปาปาแหง่ครสิตจักรโรมันคาทอลกิอกีดว้ย หลงัสิน้สดุยคุกลาง 

เมอืงโรมไดอ้ยูภ่ายใตก้ารปกครองของพระสนัตะปาปา เชน่ สมเด็จพระสนัตะปาปาอเล็กซานเดอรท์ี ่6 และสมเด็จพระ
สนัตะปาปาลโีอที ่10 ผูซ้ ึง่สรา้งสรรคใ์หเ้มอืงโรมกลายเป็นหนึง่ในศนูยก์ลางของสมัยฟ้ืนฟศูลิปวทิยาในประเทศอติาลี
เชน่เดยีวกบัเมอืงฟลอเรนซ ์ซึง่ในยคุสมัยดังกลา่ว ไดม้กีารกอ่สรา้งมหาวหิารเซนตส์ ปีเตอร ์บาซลิกิาแบบทีป่รากฏใน

ปัจจุบนั และมเีกลนัเจโล ไดว้าดภาพปนูเปียกประดับภายในโบสถน์อ้ยซสิทนี ศลิปินและสถาปนกิทีม่ชี ือ่เสยีงอยา่งบรา
มันเต แบรน์นิี และ ราฟาเอล ซึง่พ านักอยูใ่นเมอืงโรมเป็นครัง้คราว ไดม้สีว่นชว่ยสรางสรรคส์ถาปัตยกรรมแบบสมัย

ฟ้ืนฟศูลิปวทิยาและแบบบารอกในเมอืงโรมดว้ยเชน่กัน ท าใหเ้มอืงโรม เป็นเมอืงทีม่คีวามน่าสนใจทางดา้น
สถาปัตยกรรมทีส่ดุแหง่หนึง่ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Aldero Hotel, Rome หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
วนัทีห่ก เมอืงโรม - นครรฐัวาตกินั - มหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา - สนามกฬีาโคลอสเซยีม - กลุม่โรมนัฟอรมั - 

จตัรุสัเวเนเซยี - ระเบยีงปาลาสโซ - อนุสาวรยี ์ของกษตัรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลที ่2 - น า้พุเทรว ี- วหิาร

แพนธอีอน - บนัไดสเปน - จตัรุสันาโวนา่ - น า้พุจตมุหานท ี- ทา่อากาศยานนานาชาตเิลโอนารโ์ดดาวนิช ีฟิอู
มชิโิน เมอืงโรม ประเทศอติาล ี- ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอ
มเิรตส ์                                               (B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่นครรฐัวาตกินั (Vatican) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เป็นนครรัฐทีไ่มม่ทีางออกสูท่ะเล
ซึง่นอ้ยทีส่ดุในโลกทัง้ในแง่พืน้ทีแ่ละประชากร ตัง้อยูใ่นเมอืงโรม ประเทศอติาล ีเป็นทีป่ระทับของพระสันตะปาปา ซึง่

เป็นประมขุสงูสดุแหง่ครสิตศาสนานกิายโรมันคาทอลกิ ศนูยก์ลางคอืมหาวหิารนักบญุเปโตร หรอื มหาวหิารเซนต ์ปี
เตอรส์ บาซลิกิา ซึง่ออกแบบโดยมเีกลนัเจโล การปกครองของนครรัฐวาตกิันเป็นแบบอ านาจเบ็ดเสร็จ คอือ านาจตกอยู่
ทีส่มเด็จพระสนัตะปาปาเพยีงผูเ้ดยีว จะหมดวาระก็ตอ่เมือ่ส ิน้พระชนม ์ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย

องคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1984 
น าทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา (St. Peter’s Basilica) เป็นหนึง่ในสีข่อง

มหาวหิารเอกของเมอืงโรมทีต่ัง้อยู่ใน เขตการปกครองของนครรัฐวาตกิัน เป็นสิง่กอ่สรา้งทีใ่หญท่ีส่ดุในนครรัฐวาตกิัน 
และเป็นมหาวหิารทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก เป็นสถานทีท่ีไ่ดช้ือ่วา่ศักดิส์ทิธิท์ ีส่ดุแหง่หนึง่ของครสิตจักรโรมันคาทอลกิอกี
ดว้ย มหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา (St. Peter’s Basilica) หรอืมอีกีชือ่วา่ มหาวหิาร นักบญุเปโตร (Basilica 

Sancti Petri) เดมินัน้เป็นโบสถท์ีถ่กูสรา้งขึน้ในสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่4 เป็นรปูแบบบาซลิกิา จนมาถงึในยคุฟ้ืนฟู
ศลิปวทิยาโบสถนั์น้ไดม้สีภาพทรดุโทรมเป็นอยา่งมากแลว้จงึไดม้กีารตัดสนิใจสรา้งมหาวหิารขึน้มาใหมใ่นรปูแบบเรเน
ซองซึง่เป็นโบสถท์ีใ่หมแ่ละมขีนาดใหญ่กวา่เดมิมาก นอกจากนัน้แลว้มหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา แหง่นี้นัน้ยัง

เป็นหนึง่ในสีข่องมหาวหิารเอกของเมอืงโรมรว่มกับอกีสามวหิารอันไดแ้ก ่มหาวหิารซนัตามาเรยีมัจโจเร, มหานักบญุ
เปาโลนอกก าแพง และมหาวหิารนักบญุยอหน์ ลาเตรัน อกีดว้ย ** ยงัไมร่วม คา่บตัรเขา้ชมภายใน มหาวหิาร
เซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา ทา่นละ ประมาณ 20 ยโูร (EUR) หรอืค านวณเป็นเงนิไทยประมาณ 800 บาท บาง

กรณีมงีานส าคญั หรอื พธิกีารส าคญัตา่งๆทางศาสนา อาจไมส่ามารถเขา้ชม หรอื เขา้ใกลช้ดิกบัมหาวหิารฯ
ได ้แตท่างบรษิทัจะพยายามน าทา่นชมมหาวหิารใหใ้กลช้ดิมากทีสุ่ด เทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้** 
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น าทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ สนามกฬีาโคลอสเซยีม (Colosseum) หนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมาก
ทีส่ดุของเมอืงโรมประเทศอติาล ีเป็นสนามกฬีากลางแจง้โบราณขนาดใหญย่ักษ์ ใจกลางเมือง ทีน่อกจากจะเคยเป็น
สนามประลองอันทรงเกยีรตทิีโ่หดเหีย้มแลว้ ยงัไดร้บัการคดัเลอืกจากองคก์ร New 7 Wonders ใหเ้ป็นหนึง่ใน

เจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุใหมอ่กีดว้ย สนามกฬีาโบราณขนาดใหญแ่หง่นี้ถกูสรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดเิวสเปเซีย่
นแหง่จักวรรดโิรมัน และไดส้รา้งแลว้เสร็จในสมัยจักรพรรดไิททัสในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่1 หรอืราวๆ ปี ค.ศ. 80 โดยมี
ลักษณะเป็นอัฒจันทรร์ปูวงกลมทีก่อ่ดว้ยอฐิและหนิทรายทีม่เีสน้รอบวงประมาณ 527 เมตร สงูประมาณ 57 เมตรp และ

สามารถบรรจุคนไดม้ากถงึประมาณ 50,000 คน ส าหรับการออกแบบ Colosseum แหง่นีนั้น้จัดไดว้า่ไดรั้บการออกแบบ
ทีช่าญฉลาดมาก โดยไดม้กีารออกแบบใหผู้ช้มไดรู้ส้กึใกลช้ดิกับนักกฬีาดว้ยการออกแบบในสว่นของสนามกฬีาใหเ้ป็น

รปูครึง่วงกลม  นอกจากนัน้ยังมกีารออกแบบทางระบายน ้าทีด่เีพือ่ป้องกันน ้าขงัในสนามหากเกดิฝนตกอันเป็นตน้แบบ
ของการออกแบบสนามกฬีาอืน่ๆ ทั่วโลกในปัจจุบนัอกีดว้ย 
น าทา่นถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ กลุม่โรมนัฟอรมั (Roman Forum) อดตีศนูยก์ลางทางดา้นการเมอืง ศาสนา และ

เศรษฐกจิของอาณาจักรโรมัน ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นความเจรญิรุง่เรอืงของอารยะธรรมโรมันในชว่ง 2,000 ปีทีผ่่านมา  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

น าทา่น ผา่นชม จตัรุสัเวเนเซยี (Piazza Venezia) จัตรัุสอันยิง่ใหญ่ใจกลางเมอืงโรม ผา่นชม ระเบยีงปาลาสโซ 
(Palazzo Terrace) สถานทีใ่ชก้ลา่วสนุทรพจน์ของมสุโสลนิีในโอกาสตา่งๆ เป็นทีต่ัง้ของ อนุสาวรยี ์ของกษตัรยิ ์

วคิเตอร ์เอ็มมานูเอลที ่2 (Vittorio Emanuele II Monument) ซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นพระบดิาของชา  อติาล ี
“ประตชูยัคอนสแตนตนิ” สญัลักษณ์แหง่ชยัชนะและทีม่าของ “ถนนทกุสายมุง่สูก่รงุโรม” จากนัน้ชมรอ่งรอยของ
ศนูยก์ลางแหง่จักรวรรดโิรมันอันศักดิส์ทิธิ ์ “โรมันฟอร่ัม” ใหท้า่นไดล้งจากรถพรอ้มถา่ยภาพคูก่ับ “สนามกฬีาโคลอส

เซยีม” 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก สนามกฬีากลางแจง้ขนาดใหญ่ทีม่โีครงสรา้งเกอืบสมบรูณ์ตัง้อยูใ่จกลางกรงุโรม  
โดยนับเป็นสิง่กอ่สรา้งทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุเทา่ทีเ่คยมกีารสรา้งขึน้มาในสมัยอาณาจักรโรมัน ระหวา่งทาง ทา่นจะ
สามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรมอันเกา่แกข่องกรงุโรม 

น าทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ น า้พุเทรว ี(Trevi Fountain) เป็นน ้าพปุระตมิากรรมของเทพนยิายกรกีแบบบารอค 
ทีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืงโรม มคีวามสงู 25.9 เมตร (85 ฟตุ) และกวา้ง 19.8 เมตร (65 ฟตุ) มตี านานเลา่วา่ หากหนัหลงั
แลว้โยนเหรยีญลงน ้าพเุทรว ีแลว้อธษิฐานใหไ้ดก้ลบัมาเมอืงโรมอกีครัง้ ก็จะสมหวัง  

น าทา่น เขา้ชม วหิารแพนธอีอน (Pantheon) หรอืวหิารแหง่ดวงตาวรรค ์ถกูสรา้งขึน้ตัง้แตใ่นสมัยกอ่นทีจ่ะเริม่นับ
ครสิตศ์ักราชประมาณ 20 ปี ในยคุของจักรพรรด ิMarcus Agrippa โดยไดป้รากฎการแกะสลัก M. Agrippa ไวท้ีบ่รเิวณ
หนา้บนัของตัวอาคาร ดว้ยการออกแบบและการกอ่สรา้งทีย่อดเยีย่มจงึท าใหว้หิารแหง่นี้นัน้นับเป็นสิง่กอ่สรา้งเดยีวที่



 
 
 
 
 

CODE: ZE18 

 

กอ่สรา้งมาตัง้แตส่มัยยคุโรมันและยังคงสภาพสมบรูณ์ไวไ้ดม้ากทีส่ดุทีม่เีหลอือยู ่Pantheon นัน้เป็นชือ่ทีม่คีวามหมาย
มาจาก All of God หรอืวหิารแหง่เทพ ซึง่เป็นวหิารทีส่รา้งขึน้เพือ่บชูาเทพ แตอ่กีนัยหนึง่นัน้แปลไดว้า่เป็นทีเ่ก็บศพ ซึง่
สถานทีแ่หง่นีก้็ไดเ้ป็นทีเ่ก็บศพของบคุคลส าคัญเชน่กันจงึยังไมแ่น่ชดัในวัตถปุระสงคข์องการสรา้งวหิารแหง่นีข้ ึน้มา

เลยทเีดยีว การออกแบบทีโ่ดดเดน่ของอาคารแหง่นีนั้น้เริม่มาตัง้แตภ่ายนอกอาคารทีจ่ะคณุจะสามารถมองเห็นเสา
หนิแกรนติขนาดใหญ่ยกัษ์วางเรยีงทีด่า้นหนา้อาคารเป็นแนวยาว โดยเสาแตล่ะตน้นัน้โดดเดน่ดว้ยความทีเ่ป็นเสาหนิ
กอ้นเดยีวทัง้เสาโดยไมไ่ดม้กีารตัดตอ่เลย วหิารแหง่นี้มองภายนอกทีด่ยู ิง่ใหญ่สวยงามแลว้กลบัเทยีบไมไ่ดก้ับภายใน

แมแ้ตน่อ้ย เมือ่เขา้ไปบรเิวณภายในวหิารคณุจะไดพ้บกับความกวา้งขวางใหญโ่ต ภายในวหิารนัน้ไดรั้บการออกแบบให ้
ไมม่เีสาตรงกลาง เอกลกัษณ์ทีโ่ดดเดน่ของการออกแบบของวหิารแหง่นี้คอื Oculus ซึง่เป็นชอ่งวงกลมขนาดใหญ่มี

เสน้ผ่าศนูยก์ลางประมาณ 30 ฟตุ ทีอ่ยูบ่รเิวณตรงกลางโดมโคง้มนภายในตัวอาคาร ซึง่เป็นงานสถาปัตยกรรมทีน่่าทึง่
อยา่งหนึง่ในวหิารแหง่นี ้โดยบา้งก็วา่เป็นดวงตาสวรรคท์ีเ่ชือ่มระหวา่งพระเจา้และมนุษย ์ 
น าท่านเดนิทางสู ่ยา่นบนัไดสเปน (Piazza di Spagna) เป็นแหล่งแฟชั่นชัน้น าสดุหรู ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้แบรนด์

เนมชัน้น าตา่งๆมากมาย รวมถงึรา้นอาหาร รา้นขนม รา้นกาแฟ รา้นไอศครมี ใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรค ์และยังเป็นแหลง่นัด
พบยอดนยิมทีส่ดุของชาวอติาเลีย่นอกีดว้ย 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสันาโวนา่ (Piazza Navona) เป็นอกีหนึง่จัตรัุสทีไ่ดรั้บการขนานนามวา่เป็นจัตรัุสทีม่ชี ือ่เสยีง

มากทีส่ดุและสวยทีส่ดุแหง่หนึง่ในเมอืงโรม เต็มเป่ียมไปดว้ยความมชีวีติชวีา เป็นทีต่ัง้ของสถา่ปัตยกรรม รา้นอาหาร 
อาคารเกา่แกส่สีนัสดใส รา้นคา้สไตลศ์ลิปะและโชวต์า่งๆให ้
ไดช้มกันมากมาย อดตีจัตรัุสนาโวน่า เคยเป็นสนามกฬีา

โรมันโบราณมากอ่น ซึง่เป็นสถานทีท่ีช่าวโรมันในอดตี
สามารถเดนิทางมาเขา้ชมการตอ่สูท้ีจ่ าลองมาจากการตอ่สู ้

ทางทะเล ส าหรับสถาปัตยกรรมทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุและเป็น

เอกลักษณข์องจัตรัุสแหง่นี้ก็คอื น า้พุจตมุหานท ี
(Fountain of the Four Rivers) น ้าพทุีโ่ดดเดน่ใจ
กลางจัตรัุส น ้าพทุีส่วยงามประกอบไปดว้ยเสาโอเบลกิส์

ตัง้อยูก่ลางน ้าพ ุซึง่เป็นเสาแบบเดยีวกับดา้นหนา้ 
Sant’Agnese โบสถส์ไตลบ์าโรก โดยเสานี้น าเขา้จาก
ประเทศอยีปิต ์นอกจากเสาเดน่ตระหง่านตรงกลางแลว้ น ้าพุ

ยังประกอบไปดว้ยรปูป้ันทีเ่ป็นตัวแทนของการแสดงถงึแมน่ ้า
สายส าคัญของทัง้ 4 ทวปีไดแ้ก ่แมน่ ้าคงคา แมน่ ้าไนท ์

แมน่ ้าดานูปและแมน่ ้าพลาตา้ อันเป็นทีม่าของชือ่จตมุหานท ี
** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิลโอนารโ์ดดาวนิช ีฟิอูมชิโิน เมอืงโรม ประเทศอติาล ีทา่นมเีวลาใน

การท าคนืภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 
22.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการ

บนิ Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY084 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
 
วนัทีเ่จ็ด ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์- ทา่อากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย (-/-/-)  
06.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์** เพือ่เปลีย่น

เครือ่ง ** 
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08.45 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Etihad Airways 
เทีย่วบนิที ่EY408 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

18.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 
2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็กมี
เตยีง 

(เด็กอายไุม่

เกนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุม่

เกนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ราคา 
ไมร่วม 
ต ัว๋ 

27 ก.ย. - 03 ต.ค. 2562 

27SEP EY405 BKK-AUH 

18.25-21.45 
28SEP EY081 AUH-MXP 
02.20-06.50 

02OCT EY084 FCO-AUH 
22.00-06.05 
03OCT EY408 AUH-BKK 

08.45-18.25 

38,999 38,999 38,999 8,999 25,999 

10 - 16 ตลุาคม 2562 
(13 ต.ค. คลา้ยวนัสวรรคต 

ร. 9 และ วนัออกพรรษ / 
14 ต.ค. วนัหยดุชดเชย) 

10OCT EY405 BKK-AUH 

18.25-21.45 
11OCT EY081 AUH-MXP 
02.20-06.50 

15OCT EY084 FCO-AUH 
22.00-06.05 
16OCT EY408 AUH-BKK 

08.45-18.25 

44,999 44,999 44,999 8,999 31,999 

20 - 26 ตลุาคม 2562 

(23 ต.ค. วนัปิยมหาราช) 

20OCT EY405 BKK-AUH 

18.25-21.45 
21OCT EY081 AUH-MXP 
02.20-06.50 

25OCT EY084 FCO-AUH 
22.00-06.05 

26OCT EY408 AUH-BKK 
08.45-18.25 

44,999 44,999 44,999 8,999 31,999 

15 - 21 พฤศจกิายน 
2562 

15NOV EY405 BKK-AUH 

18.05-22.00 
16NOV EY081 AUH-MXP 

02.50-07.00 
20NOV EY084 FCO-AUH 
22.00-06.45 

21NOV EY408 AUH-BKK 
08.55-18.05 

38,999 38,999 38,999 8,999 25,999 
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29 พ.ย. - 05 ธ.ค. 2562 

29NOV EY405 BKK-AUH 
18.05-22.00 
30NOV EY081 AUH-MXP 

02.50-07.00 
04DEC EY084 FCO-AUH 
22.00-06.45 

05DEC EY408 AUH-BKK 
08.55-18.05 

42,999 42,999 42,999 8,999 29,999 

24 - 30 ธนัวาคม 2562 

24DEC EY405 BKK-AUH 
18.05-22.00 
25DEC EY081 AUH-MXP 

02.50-07.00 
29DEC EY084 FCO-AUH 

22.00-06.45 
30DEC EY408 AUH-BKK 
08.55-18.05 

53,999 53,999 53,999 8,999 38,999 

30 ธ.ค. - 05 ม.ค. 2563 
(31 ธ.ค. วนัสิน้ปี / 01 
ม.ค. วนัขึน้ปีใหม)่ 

30DEC EY405 BKK-AUH 
18.05-22.00 

31DEC EY081 AUH-MXP 
02.50-07.00 
04JAN EY084 FCO-AUH 

22.00-06.45 
05JAN EY408 AUH-BKK 
08.55-18.05 

56,999 56,999 56,999 8,999 41,999 

 
** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่ว ประเทศอติาล ีทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท 
 

ส าหรบัการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ จ าเป็นตอ้งน าสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทตู เพือ่ ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วนัท า

การ (บางกรณีอาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจ านวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไม่
สามารถขออนุญาตใชห้นงัสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากจ าเป็น สถานทตูอาจจะปฏเิสธผลการสมคัร
ของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนืทา่นภายใน 3-5 วนัท าการ เป็นอยา่งนอ้ย ในล าดบัตอ่ไป จากน ัน้ระยะเวลาคงเหลอืกอ่น

วนัเดนิทางไมเ่พยีงพอส าหรบัยืน่วซีา่คร ัง้ใหม ่การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงือ่นไข ทกุกรณี ** 
 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ัว๋ เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่น

ท าการออกบตัรโดยสารเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 

** อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนที่

ก าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะ
ไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 

 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไมว่า่เหตผุลใดเหตผุลหนึง่ และ ไม่
วา่มือ้ใดมือ้หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรุณาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจาก

รา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมขีอ้จ ากดัเรือ่งของวตัถดุบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั 

และ บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป เทา่น ัน้ กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะส ัง่เมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ย
เพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  

 

** ทางบรษิทัขอความกรุณาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไมส่ามารถเลือ่น เปลีย่นวันเดนิทาง หรอื อัพเกรด

ได ้
 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Etihad Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ 2 ช ิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกนัไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิน้ ควรหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 
ชิน้ รวม 30 ก.ก.)  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 
 คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตรฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple วา่ง) 

กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น
โรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน เชน่ ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ หรอื ผ่านชม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับ

ความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จรงิอกีครัง้  
 คา่อาหารตามทีร่ายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็น

ส าคัญ 
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง

สขุภาพกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรณุาสอบถามอัตรา

คา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 15 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 21 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 36 ยโูร (EUR) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,440 บาท (THB) 
รวมไปถงึเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้าม
ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 
 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศอติาล ีทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่น

เงนิตรา และ ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซี่าและคา่บรกิารสว่นนีข้อความกรุณาลูกคา้ผูเ้ดนิทางถอืไป

จา่ยในวนัทีย่ ืน่เอกสาร สแกนนิว้ กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ทีไ่ปดแูล และ อ านวยความสะดวกในวนั
น ัน้) 
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่ว กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท 

ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. 

เท่านั้น โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันที หากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะ
เดนิทางในพีเรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คที่ว่างและท าจองเขา้มาใหม่อีกครัง้ กรณีที่คณะเต็ม มีควิรอ (Waiting List) ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ท ารายการจองเขา้มาตามล าดับ 
เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักทอ่งเทีย่ว กรณุาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอื

เอเย่นต์ไม่ช าระเงิน หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าสว่นใดส่วนหนึ่ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการ
จ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดัสมัภาษณว์ซี่า ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บ
เงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางใน

ทัวรนั์น้ๆทันท ี
3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ 

ศกุร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีนักทอ่งเทีย่ว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการ
จองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่ว ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์
หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณี
ด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเกบ็เงนิ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรก



 
 
 
 
 

CODE: ZE18 

 

ของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี
เงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ไม่

วา่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 
2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิ

มากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 
** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 
ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับ

ประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์กุทา่น
ยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิท
ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 
ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไมผ่่านการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึ
ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ กรณอีอกบัตรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไมส่ามารถคนืคา่บัตรโดยสารบา้งสว่น สว่น

ใดสว่นหนึง่ได ้และ หากสามารถคนืได ้(Refunds) จ าเป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน 
เป็นอยา่งนอ้ย 

6. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศใน
ปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 
ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพักคูแ่บบ 2 ทา่น 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชัน้กัน 
และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื 
อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์
2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากกวา่ก าหนด หรอืหอ้งพักเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยทีพั่กเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  
4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และ

ไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ข ึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

 
ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 

1. ผูส้มคัรทกุทา่น จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ ืน่รบัค ารอ้งขอวซี่า เพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น  

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตู โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอยา่งนอ้ย (ไมร่วมเสาร์-อาทติย ์ในบางกรณี) ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่บัจ านวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดรั้บก าหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทาง
สถานทตูหรอืศนูยรั์บค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ หากทา่นไมส่ะดวกมาด าเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอื
เดนิทางเพือ่กจิธรุะสว่นตัวของทา่นในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลตอ่การ

พจิารณาวซีา่ (เลม่หนังสอืเดนิทางอยูใ่นระหวา่งการพจิารณาทีส่ถานทตู) ทา่นจ าเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตัง้แตข่ัน้ตอนการ
จอง หรอื กอ่นช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้วัน และ เวลาทีท่า่นสะดวกจะยืน่วซีา่มากอ่น แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครัง้ หากมคีวิ
ยืน่วา่งชว่งทีท่า่นสะดวก แผนกวซีา่จะด าเนนิการใหด้ทีีส่ดุทีจ่ะชว่ยอ านวยความสะดวกใหท้า่นเป็นกรณพีเิศษ แตท่ัง้นี้ การนัดหมาย

แบบกรณีพเิศษตา่งๆ จ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ 
3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  
3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 
ประเทศทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษนี้ได ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เทา่นัน้  
** ส าหรบัการใหบ้รกิาร และ คา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ อาจมี

การเปลีย่นแปลง ** 
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4. กรณีทีท่า่นไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จ าเป็นตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่งทีท่างบรษัิทจะ
เริม่ด าเนนิการจัดเตรยีมเอกสารเพือ่ขอยืน่วซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน กอ่นเดนิทางเป็นอยา่งนอ้ย หรอื อาจเร็วกวา่นัน้) และหาก
เกดิคา่ใชจ้่ายไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ 

(ตั๋ว) จะตอ้งออกกอ่นก าหนด แตว่ซีา่ยังไมด่ าเนนิการ หรอื วซีา่ยังไมไ่ดรั้บการอนุมตั ิ(อยูใ่นระหวา่งการพจิารณา) เนื่องจากทา่น
ด าเนนิการยืน่วซีา่หลังคณะ และหรอื กรณีทีท่า่นตอ้งการยืน่กอ่นคณะ แตค่ณะทีท่า่นเดนิทาง ยังไมปิ่ด อยูร่ะหวา่งการขาย ยังไม่
คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทตูตอ้งการขอหลกัฐานการพ านักในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดนิทาง 

(Insurance) โปรแกรมการทอ่งเทีย่วภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในสว่นนี้ ทา่นจ าเป็นตอ้งด าเนนิการดว้ยตนเอง และหากทา้ยทีส่ดุ
คณะไมส่ามารถเดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถชดเชยคา่เสยีหายใหก้ับทา่นไมว่า่สว่นใดสว่น

หนึง่ทกุกรณี  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิั่วไปคอื 15-20 วันท าการ (ไมร่วมวันเสาร ์- อาทติย ์ทัง้นี ้ข ึน้อยูก่ับจ านวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ 
ซึง่หากอยูใ่นชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตใหผู้ส้มัครท าการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทตู
ออกมาใชร้ะหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ดังนัน้หากทา่นมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ลม่ฯเพือ่เดนิทาง กรณุาแจง้
เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่วางแผนลว่งหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทนัหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทาง

กลับคนืดว่น ระหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ อาจท าใหส้ถานทตูปฏเิสธวซีา่ และ ทา่นจ าเป็นตอ้งสมคัรเขา้ไปใหม ่น่ันหมายถงึ
จะตอ้งช าระคา่ธรรมเนียม และ คา่บรกิารใหมท่ัง้หมด โดยค านงึถงึระยะเวลาทีเ่หลอืกอ่นเดนิทางส าหรับการพจิารณาเป็นส าคัญกอ่น
ด าเนนิการ 

7. กรณีทา่น มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกวา่ 1 ครัง้ หรอื หลายครัง้ (Multiple) ทีย่ังไมห่มดอาย ุไมช่ ารดุ และ ยงัมวัีนคงเหลอืใน
กลุม่ประเทศเชงเกน้เพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้ตามวัตถปุระสงคท์ีว่ซีา่เชงเกน้ฉบับนัน้ๆออก และตอ้งการใช ้

เดนิทางทอ่งเทีย่วกับคณะนี้ สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ถกูใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุม่เชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด 

จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีส่ดุ มากอ่นแลว้อยา่งนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณ ีเชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคน
เขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่า่นมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไมห่มดอาย ุจ าเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
โดยจะตอ้งอยูใ่นหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบนัทีม่อีายคุงเหลอือยา่งนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลบั รวมถงึวซีา่ชนดิทีอ่นุมัตโิดยระบุ

วันทีส่ามารถพ านักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไมเ่กนิกวา่ก าหนดทีอ่นุมัตใินหนา้วซีา่ ทัง้นี้ ข ึน้อยูก่บัประเทศปลายทางอกีครัง้ กรณุา
สง่หนา้วซีา่และหนา้ทีม่กีารประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ความถกูตอ้ง หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข
และลกูคา้ยนืยนัเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณ ี

เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไมอ่นุญาตใหเ้ชค็อนิไดเ้นื่องจากอายหุนังสอืเดนิทางคงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจ
คนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเทจ็แกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกู

ปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิห ้
เดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้า่นใหค้วามรว่มมอืในสว่นนี้เพือ่ใหก้าร

ยืน่ค ารอ้งในครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นส าคัญ 

11. การทีว่ซีา่จะออกใหท้ันวันเดนิทางหรอืไม ่หรอื ออกกอ่นเดนิทางเพยีงไมก่ีวั่น เราไมส่ามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆได ้
ทัง้ส ิน้ เพราะเนื่องจากมเีอกสทิธิท์างการทตูคุม้ครองอยู ่

12. เกีย่วกบัเอกสารทางราชการทีจ่ าเป็นตอ้งแปล เชน่ หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศทีอ่อกจากส านกังาน
เขต หรอื อ าเภอ ทีอ่าศยัอยู ่, ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง , ใบส าคญัการหยา่ กรณีศนูยร์บัยืน่ค ารอ้ง
ขอวซีา่ หรอื สถานทตูตอ้งการ เอกสารทีแ่ปลเรยีบรอ้ย จ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุล

เทา่น ัน้ ซึง่จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี ้จ าเป็นทีสุ่ด ส าหรบัเด็กทีอ่ายตุ า่กวา่ 18 ปี
บรบูิรณ ์ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา (เชน่ เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย) คา่ใชจ้า่ยในสว่นนี ้

ลูกคา้จ าเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิไ์มส่ามารถช าระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีใ้หท้า่นได ้แตห่าก
เอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่ าเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทัยนิดอี านวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลกูคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์มร่วมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ตั๋วเครือ่งบนิแยกเอง) ทา่นจ าเป็นจะตอ้งเตรยีม

หลักฐานการจอง ตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรมทีน่อกเหนือจากคณะ ทีท่า่นพ านักกอ่น หรอื ตอ่จากคณะ ประกันการเดนิทางใหค้รอบคลมุ
วันทีท่า่นเดนิทาง ไป และ กลับ เพือ่ใชใ้นการประกอบการยืน่ขอวซีา่ใหค้รบตามเงือ่นไข ดว้ยตนเองทกุกรณีไมว่า่กรณีใดก็ตาม และ 
บางกรณี บางประเทศ ทา่นจะไมส่ามารถยืน่ขอวซีา่ในควินัดหมายของคณะได ้โดยทา่นจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข และ หากมี

คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิเนื่องจากไมใ่ชก่ารนัดหมายยืน่ขอวซีา่แบบหมูค่ณะ ทา่นจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิสว่นนี้ หรอื สว่น
ใดสว่นหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไมว่า่กรณีไดก้ต็าม รวมไปถงึกรณีทีใ่นวันนัดหมายเพือ่ยืน่ขอวซีา่ ทา่นไมส่ามารถยืน่ขอได ้ไมว่า่กรณ๊
ใดก็ตาม ท าใหท้า่นตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด  
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ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบน

เครือ่งบนิทกุกรณ ีแตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกนั ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ

เทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้
2. กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบมุาใหช้ดัเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง

กะทันหัน อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เพือ่ช าระกับเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

3. บางสายการบนิอาจมเีงือ่นไขเกีย่วกับการใหบ้รกิารอาหารบนเครือ่งแตกตา่งกัน ขอใหท้า่นท าความเขา้ใจถงึวัฒนธรรมประจ าชาติ
ของแตล่ะสายการบนิทีก่ าลังใหบ้รกิารทา่นอยู ่

 
เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอื
เดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมี
วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกบัการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษ

อืน่ๆ หากไมผ่่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ชค็อนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ตา่งประเทศ 
(ปลายทาง) ขาเขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ ไมว่า่สว่นใดสว่น
หนึง่ 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่ายลว่งหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่
บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่
บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มา
ใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามัน คา่
ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไมใ่ชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้ง

กับทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่่าน เกดิอบุัตภิัยทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะ
รับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลัก
ปฏบิัตเิทา่นัน้ 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ 
จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 
11. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเลบ็ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอยา่งถกูตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่
บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณทีีท่า่นไมต่อ้งการใชบ้รกิาร

สว่นใดสว่นหนึง่ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณทีีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลกูคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์มร่วมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ตั๋วเครือ่งบนิแยกเอง) ในวันเริม่ทัวร ์(วันทีห่นึง่) 

ทา่นจ าเป็นจะตอ้งมารอคณะเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมส่ามารถใหค้ณะ รอทา่นได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม กรณีทีไ่ฟลท์ของทา่นถงึชา้กวา่
คณะ และ ยนืยันเดนิทาง ทา่นจ าเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมอืง หรอื สถานทีท่อ่งเทีย่วทีค่ณะอยูใ่นเวลานัน้ๆ กรณีนี ้จะมี
คา่ใชจ้่ายเพิม่ ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายทีใ่ชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเทา่นัน้ ไมว่า่กรณใีดก็ตาม และ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถชดเชย หรอื ทดแทน หากทา่นไมไ่ดท้อ่งเทีย่วเมอืง หรอื สถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ สถานทีห่นึง่ ทกุกรณี 
เนื่องจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัตัวแทนแลว้ทัง้หมด 
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การเตรยีมเอกสารเพือ่ย ืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศอติาล ี
1.  หนงัสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลบั และมหีนา้วา่งไมต่ ่ากวา่ 

2 หนา้ (หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมูเทา่น ัน้) 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รปู ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 
เดอืน ไมซ่ ้ากับวซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เทา่นัน้ 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  
หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซน็รับรองทกุหนา้ (มอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) / หรอืใบ

จดทะเบยีนพาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 
3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบชุือ่

ประเทศ ไมจ่ าเป็นตอ้งระบชุือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจาก
องคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หีัวจดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทีอ่ยู ่และเบอรต์ดิตอ่อยา่งชดัเจน เป็น
ภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธรุกจิไมจ่ดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกับหนา้ทีก่ารงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขยีน

แนะน าตนเอง พรอ้มรปูภาพเป็นหลกัฐานประกอบได ้แตท่ัง้นี ้อยูท่ีด่ลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีรั่บยืน่เทา่นัน้  
3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัย ืน่วซี่า จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษและตอ้งสะกด ชือ่-นามสกุล ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถู่กตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจ
ปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรณุาจัดเตรยีมดังนี้ 

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  
** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปัจจุบนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่ว ี

ซ่า ** 
** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แต่

ไมส่ามารถใชย้ ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 
6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 
7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสตูบิัตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ)์ 
** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณแ์ละ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดย
ส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา 
และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตร
เดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้
หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบุ้ตร
เดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้
หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณบีตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 
- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบัตร 
** กรณีรบัรองการเงนิใหบุ้คคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บุตร , พี ่, นอ้ง , 

สาม ี, ภรรยา สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสาร

ส าคญัดงันี ้** 
- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบุชือ่เจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) 
ยนืยันรับรองใหก้ับผูถ้กูรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัย ืน่วซี่า ** โดยสะกด ชือ่-นามสกุล ผูถู้ก

รบัรอง ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 
- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปัจจุบนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่ว ี

ซ่า ** 
** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถู้กรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่

ได ้** 
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** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชี

เดยีวกนั ** 
- เอกสารเพือ่อา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิัตร 

 
แผนทีก่ารเดนิทางเพือ่การยืน่ค ารอ้งขอวซี่า ประเทศอติาล ี

สถานทีย่ ืน่ค ารอ้งวซี่า : ศนูยย์ ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ VFS ประเทศอติาล ีอาคารสลีมคอมเพล็กซ ์ช ัน้ 15 ถนนสลีม 

ทางอาคารมสีถานทีจ่อดรถรับรอง แตท่างศนูยย์ืน่วซีา่ VFS ไมม่บีรกิารประทับตราทีจ่อดรถฟร ี
การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS  /รถไฟฟ้าใตด้นิ MRT สถานสีลีม 

      
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


