
  



 

วนัวนัแรกของการเดนิทางแรกของการเดนิทาง            กรุงเทพฯกรุงเทพฯ    

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

การบนิเอมเิรตส ์(EK) พบกบัเจา้หนา้ที่บรษิทัฯ คอยอานวยความสะดวก 

วนัวนัทีส่องของการเดนิทางทีส่องของการเดนิทาง                กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  --  โรมโรม  --  ปอมปอมเปอ ีเปอ ี--  ซาเลอโนซาเลอโน  

21.25 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงโรม (ROME) ประเทศอติาล ีโดย สายการบนิไทย (TG) เที่ยวบนิที่ TG944   

06.50  น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ กรุงโรม (ROME) ประเทศอิตาล ี เมอืงหลวงขนาดใหญ่ของประเทศอิตาล ีทีม่ที ัง้

ความเก่าและความใหมซ่อ้นแทรกอยู่ดว้ยกนัอย่างกลมกลนื ต ัง้อยู่บนแควน้ลาซโิอ (LAZIO) ตรงช่วงกลางของ

ประเทศมแีมน่ํา้ไทเบอร ์(TIBER) ไหลผ่านกลางเมอืง โรมจงึถูกแบง่ออกเป็น 2 ส่วน สถานทีส่าํคญั และเมอืง

เก่าโรมนัจะอยู่ทางฝัง่ขวาของแม่นํา้ ส่วนฝัง่ซา้ยเป็นรฐัวาติกนั และเขตทราสเตเวเร (TRASTEVERE) ซึง่เป็นที่

อยู่อาศยัของผูม้ฐีานะ และปจัจุบนัเป็นแหลง่รา้นอาหาร และคาเฟ่

แบบเก๋ๆ  ทนัสมยั…หลงัผ่านพธิีการตรวจคน  เขา้เมอืงปละศุลกากร

เรยีบรอ้ยแลว้... 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงปอมเปอ ี(POMPEI) (242  กม.) นครเมอืง

โบราณทีถ่กูฝงับางส่วนใกลก้ลบัเนเป้ิล ซึง่คร ัง้น่ึงเคยในปี ค.ศ.79 

ภเูขาไฟวซูิเวยีสถลม่พ่นทบัลาวาถามทัง้เมอืง ....นาํท่านชมย่านเมอืง

เก่า... 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นาํท่าน เขา้ชมโบราณสถานปอมเปอี (ARCHEOLOGICAL – SITE POMPEI) ชมสภาพของเมอืงทีข่ดุคน

ขึ้นมาไดภ้ายในกาํแพงที่โอบลอ้ม ตวัเมอืงชมเขตใจกลางเมอืง ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของวหิาร, สาํนกังานราชการตลาด,

รา้นคา้, โรงละคร, สนามกฬีา, บา้นเรอืน และโรงอาบนํา้สาธารณะของโรมนั 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงซาเลอโน (SALERNO) (30 กม.) แควน้คมัปาเนีย ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องอติาล ี... อาจ

เรยีกว่าเป็น เมอืงเวนิสจิว๋ กไ็ด ้บนเกาะบูราโนมหีมู่บา้นน่ารกัๆ ก่อตัง้โดยขนุนางชาวโรมนัยุคโบราณ ความ

งดงามของสถานที่แห่งน้ีคือตดิกบัภเูขา....อสิระใหท่้านพกัผ่อนชมเมอืง...ตามอธัยาศยั 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั GRAND HOTEL SALERNO หรอืเทยีบเท่า 

วนัวนัทีส่ทีส่ามามของการเดนิทาง       ของการเดนิทาง         ซาเลอโน ซาเลอโน --  คาสเทคาสเทลเมสซาโนลเมสซาโน  --  มาเตรามาเตรา  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงคาสเทลเมสซาโน (CASTELMEZZANO) (135 กม.) หมูบ่า้น

เลก็ๆที่ต ัง้บนยอดเขาใน  จงัหวดัโพเทนซ่า (POTENZA) ในแควน้ BASILICATA ดว้ย

ความสวยงามหมู่บา้นแห่งน้ีนอกจากสรา้งอยู่บนยอดเขามเีอกลกัษณเ์ฉพาะตวั แรกเริ่ม

เป็นถิน่ฐานของชาวกรีกราวศตวรรษที ่5-6 ปจัจบุนัมปีระชากรอาศยัอยู่ประมาณ 1000 

คนเท่านัน้ เน่ืองจากความสวยงามของทีต่ ัง้แต่ ววิทวิทศันท์าํใหห้มูบ่า้นแห่งน้ีเป็นอีกหน่ึง

หมูบ่า้นทีส่วยทีสุ่ดของอติาลอีีกดว้ย นาํท่านเดนิชมเมอืงและใหท่้านถ่ายรูปเลอืกซื้อของฝากตามอธัยาศยั…. 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

บา่ย  นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงมาเตรา (MATERA) (83 กม.) เมอืงลกึลบัทีง่ดงามในหุบเขา ทีน่อ้ยคนนกัจะรูจ้กัและได ้

ไปเยอืน เมอืงทีไ่ดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นอญัมณีแห่งการท่องเทีย่ว  เมอืงมาเตราเป็นเมอืงทีม่อีายุมากกกว่า 2,000 

ปี บา้นเรอืนถกูสรา้งขึ้นจากการขดุเจาะภเูขาเป็นอโุมงคเ์ขา้ไปเพื่อเป็นทีอ่ยู่อาศยั ไดร้บัการขึ้นทะเบยีนขององคก์ร

ยูเนสโกเป็นมรดกโลก ในปี 1993 และยงัไดร้บัการรบัเลอืกใหเ้ป็นเมอืงหลวงแห่งวฒันธรรมยุโรปประจาํปี 2019 

อกีดว้ย… ชมวหิารมาเตรา ที่ต ัง้อยู่บนสนัเขาที่ถอืเป็นจดุที่สูงทีสุ่ดของเมอืงมาเตรา ...เดนิเลน่ชมหมูบ่า้นมาเตรา 

ท่านจะไดส้มัผสัหมู่บา้นที่ถกูทาํมาเป็นรา้นคา้ รา้นขายของ รา้นอาหาร ใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้ขา้ไปสมัผสัตวับา้น

อย่างใกลช้ดิ .... 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั ALBERGO MATERA  HOTEL  หรอืเทยีบเท่า 

วนัวนัทีส่ี่ทีส่ี่ของการเดนิทาง       ของการเดนิทาง         มาเตรามาเตรา  --  อลัเบอโรเบลโร อลัเบอโรเบลโร --  ซาเลอโนซาเลอโน  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงอลัเบอโรเบลโร (ALBEROBELLO) (69 กม.) ทีต่ ัง้อยู่ในจงัหวดับาร ี(BARI) แควน้ปูลยา 

(PUGLIA)  ...ชมหมู่บา้นสวยแปลกตา THE TRULLI OF ALBEROBELLO หมู่บา้นเก่าแก่ที่มปีระวตัเิกอืบ

พนัปี ดว้ยความโดดเด่นของบา้นเรอืนที่มเีอกลกัษณเ์ป็นรูปหลงัคากรวยมยีอดแหลมกลมส่งผลใหห้มูบ่า้นน้ีมี

ความสวยแปลกตาอย่างมาก ไม่เหมอืนใครที่สรา้งกนัลดหล ัน่ตามระดบัสูงตํา่ของพื้นที่  ดว้ยความสวยงาม 

ความมเีอกลกัษณ์และประวตัิทีเ่ก่าแก่ของหมู่บา้นแห่งน้ี ทาํใหใ้นปี 1996 ไดร้บัการขึ้นทะเบยีนองคก์รยูเนสโก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้นาํท่านเดนิทางกลบัสู่ เมอืงซาเลอโน (SALERNO) (292 กม.) เมอืงท่าสาํคญัอีกแห่งของประเทศอิตาล ี

อสิระทกุท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั… 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั GRAND HOTEL SALERNO หรอืเทยีบเท่า 

*.*.*. กรุณาจดักระเป๋าใบเลก็เพื่อพรุ่งน้ีใชค้า้งคืนบนเกาะคาปร ี1 คืน *.*.*. 

วนัวนัที่ที่หา้หา้ของการเดนิทาง       ของการเดนิทาง         ซาเลอโนซาเลอโน  --  อมลัฟ่ีโคสท ์อมลัฟ่ีโคสท ์--  ราเวลโราเวลโล ่โพสติาโน ล ่โพสติาโน --  อมลัฟ่ี อมลัฟ่ี --  เกาะคาปรีเกาะคาปรี  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางลดัเลาะชายฝัง่ทะเลที่เรยีกว่า อมลัฟ่ีโคสท ์ (AMALFI COAST) ชายฝัง่ทางตอนใตข้อง

คาบสมทุรซอรเ์รนตเีนของอติาล ี(SORRENTINE PENINSULA)ซีง่ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นชายฝัง่ทีส่วยทีสุ่ด

ในยุโรป โดยถนนจะแคบมาก และเสน้ทางจะเลยีบไปตามหนา้ผาสูงชนั จนถงึเมอืงหลกั 3 เมอืง คือ โพสติาโน 

อมลัฟี และราเวลโล เสน้ทางเลยีบชายฝัง่และเมอืงท ัง้สามไดร้บัการอนุรกัษใ์หเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก

ในปี ค.ศ.1997…. 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงราเวลโล ่(RAVELLO) (7 กม.)  หมูบ่า้นเลก็ๆของแควน้คมัพาเนีย ที่

มคีวามงามท ัง้ทางกายภาพและความหลากหลายทางธรรมชาต ิรวมไปถงึความโดดเด่นทางดา้น

สถาปตัยกรรมและศิลปะทีเ่ป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะถิน่ จงึไดร้บัการบรรจไุวใ้นส่วนหน่ึงของคอสตเิอรา 

อามาลฟิตานา ซึง่เป็นหน่ึงในรายชื่อมรดกโลกของอติาล ีในปี ค.ศ.1997 จากองคก์ารยูเนสโก 

นอกจากน้ีหมูบ่า้นราเวลโล ่ยงัเป็นสถานทีท่ีศิ่ลปินดงั อย่าง รชิารด์ วารก์เนอร ์ศิลปินชาวเยอรมนั

เคยมาแสดงคอนเสริต์ จนทาํใหม้กีารจดัเทศกาลคอนเสริต์ที่หมู่บา้นแห่งน้ีเป็นประจาํทกุปี ... 



 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงโพสติาโน (POSITANO) (26 กม.) เมอืงเลก็ๆแต่มเีสน่หช์วนใหห้ลงใหลตัง้อยู่ตามหนา้ผา

แคบ ๆ อนัมยีอดโดมของโบสถซ์านตา มาเรยี อสัสนัตา้ เป็นสญัญลกัษณข์องเมอืง ผ่านชมบา้นเรอืนที่ต ัง้เรยีง

รายอยู่บนหนา้ผา ดื่มดํา่ไปกบับรรยากาศชวนมองอย่างไม่กระพรบิตาตลอดเสน้ทางทีผ่่าน จงึทาํใหเ้มอืงชายฝัง่

ทะเลในแควน้คมัพาเนีย แห่งอติาลใีตน้ี้มนีกัท่องเทีย่วมาเยอืนอย่างไมข่าดสายตลอดท ัง้ปี  

(*.*.*. เมอืงโพสติาโน่ เขา้ไดเ้ฉพาะทางเรอืเท่านัน้ รถมนิิบสัวิง่ผ่านบนเขาหลงัตวัเมอืงเท่านัน้ *.*.*.) 

นาํท่านเดนิทางต่อสู่เสน้ทางคดเคี้ยวเลาะรมิผา ชมธรรมชาตอินังดงามกบับา้นเรอืนทีถู่กสรา้งอย่างลงตวับริเวณ

ผาสูงสู่ เมอืงอมลัฟี (AMALFI) (25 กม.) เป็นเมอืงทีเ่คยมอีาํนาจทางทะเล สมญานามว่า QUEEN OF  

MEDITERRANEAN  แต่ต่อมาคาดว่าเกดิแผ่นดินถลม่จมหายไปในทะเล เมอืง

น้ีจงึกลาย เป็นเพยีงเมอืงเลก็ๆ มปีระชากรราว 3 พนัคน มมีหาวหิารใหญ่ที่

สวยงาม เมอืงน้ีมรีะบบการปกครองเหมอืนกบัเมอืงเวนิส กลา่วคือเป็นระบบการ

ปกครองโดยผูด้าํรงตาํแหน่งดอจจ ์(DOGG)  ซึง่มาจากการเลอืกตัง้ ต่อมาในปี 

ค.ศ.1131 อมลัฟีตกอยู่ภายใตก้ารยดึครองของกษตัริยโ์รเจอร ์แห่งเนเป้ิลและ

ต่อมากถ็ูกชาวปิซ่ายดึครอง  

นาํท่านชม (ดา้นหนา้) วหิารแห่งนกับุญแอนดรูว ์(AMALFI CATHEDRAL) ซึง่

เปรียบเสมอืนสญัลกัษณ์ของเมอืงอมาลฟี อกีท ัง้ยงัไดร้บัการกล่าวขานว่ามี

ความงดงามมากทีสุ่ดอกีดว้ย โดยวหิารแห่งน้ีถกูสรา้งขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพือ่

เป็นเกียตรแิก่ นกับุญแอนดรูว ์(SAINT ANDREW) โดยสรา้งขึ้น  ตาม

ศิลปะสไตลอ์าหรบั – นอรแ์มน โรมาเนสก ์ดา้นหนา้ของวหิารถกูประดบั

ตกแต่งแบบโมเสกอย่างวจิติรงดงาม และบรเิวณที่เป็นไฮไลทข์องทีน่ี่คือ 

บรเิวณบนัไดขนาดใหญ่สไตลล์อมบารด์ – นอรแ์มน (LOMBARD-

NORMAN STYLES) ทีจ่ะเป็นหนทางนาํนกัท่องเทืย่วไปพบกบัความโอ่อ่า 

และวจิติรตระการตาภายในวหิารแห่งน้ี… 

นาํท่าน เขา้ชมมหาวหิารใหญ่ที่สวยงามคือ มหาวหิารเซน็ทแ์อนเดรยี (DUOMO DI SANT’ANDRE) ใจกลาง

เมอืง มอีายุเก่าแก่กว่า 900 ปี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้นาํท่านเดนิทาง ออกจากโดยเรอืไฮโดรฟอย สู่เกาะคาปรี เกาะสวรรคข์องบรรดานกัท่องเที่ยว เคยเป็นที่

ประทบัตากอากาศของจกัรพรรดิแห่งอาณาจกัรโรมนั ทีโ่ปรดใหเ้ป็นวมิานฉิมพลรีมิฝัง่ทะเล ...ชมทวิทศันอ์นั

สวยงามของ เกาะคาปรี (CAPRI) ท่ามกลางทอ้งฟ้าสคีรามนํา้ทะเลสนีํา้เงนิเขม้ 

นาํท่าน นัง่รถรางขึ้นสู่ยอดเขาคาปรี ....นาํท่านเดนิชมเขตตวัเมอืงทีม่บีรรยากาศน่ารกั และแวะพกัทีส่วนออกสุตา้ 

พรอ้มบนัทกึภาพกบัโขดหนิ FARAGLIONI สญัลกัษณข์องเกาะคาปรี ชมความงามของเกาะคาปร ีในอกี

มมุมองหน่ึงโดยขึ้นสู่จดุสูงสุดของยอดเขา 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั BEST WESTERN HOTEL SYRENE หรอืเทยีบเท่า 

วนัวนัที่ที่หกหกของการเดนิทาง       ของการเดนิทาง         เกาะคาปร ีเกาะคาปร ี--  ถํา้บลูกอ๊ตตโต ้ถํา้บลูกอ๊ตตโต ้--  เนเปิล เนเปิล --  โรมโรม  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 



 

นาํท่าน ชมถํา้บลูกรอ๊ตโต ้(BLUE GROTTO) ถํา้ทีอ่ยู่ในทะเลมแีสงสะทอ้นสฟ้ีาจากนํา้ทะเลข ัน้มากระทบถํา้

สวยงามยิง่นกั  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นาํท่านเดนิทาง ออกจากโดยเรอืเฟอรร์ี่ เพือ่เดนิทางสู่ 

เมอืงเนเปิล (NAPLES) ซึง่ในสมยัก่อนเคยเป็นราชอาณาจกัรที่ม ี

เจา้ครองนคร และประเทศต่างๆกม็ทูีตมาประจาํทีน่ี่เช่นประเทศ 

องักฤษ เป็นเมอืงทีเ่จรญิรุ่งเรอืงมากในสมยักรีก 

ในฐานะเป็นเป็นดนิแดนส่วนหน่ึงของกรซีโบราณและเรยีกว่า  

Neapolis (เมอืงใหม่) เพราะมเีมอืงเก่าชื่อปาเลโปลสิ แลว้เมอืงท ัง้

สองน้ีไดเ้ติบโตคู่กนัมาจงึรวมเป็นเมอืงเดยีวกนัชื่อ Neapolis น่ีเอง คือทีม่าของชื่อ เนเปิล ในปจัจบุนั ซึง่ใน

ภาษาอติาลเีรียกกนัว่า นาโปล ี..จากนัน้นาํท่านเดนิทางต่อสู่ กรุงโรม (ROME) (227 กม.) เมอืงหลวงของ

ประเทศอิตาล ีเมอืงเป็นตน้กาํเนิดของอาณาจกัรโรมนั 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั CROWN PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่วนัที่ เจด็เจด็ของการเดนิทาง         ของการเดนิทาง             โรมโรม  --  วาตกินั วาตกินั --  วหิารแพนธีออน วหิารแพนธีออน --  นํา้พเุทว ีนํา้พเุทว ี--  บนัไดสเปนบนัไดสเปน  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่าน ชมรฐัอสิระวาตกินั (VATICAN ) ศูนยก์ลางศาสนาครสิตนิ์กายโรมนัแคธอลกิ  ...

เขา้ดา้นในของ  พพิธิภณัฑว์าติกนั (VATICAN MUSEUM) ทีเ่ก็บรวบรวมบรรดา

ศิลปวตัถ ุภาพเขยีน ภาพวาดต่างๆ รวมท ัง้ภาพเขยีน THE CREATION ภาพการสรา้ง

โลก ฝีมอืไมเคิล แองเจลโล ดา้นในมหีอสวดมนตซ์สิตนิ (SISTINE CHAPEL) ก่อนชม

ความงดงามภายใน โบสถเ์ซนตปี์เตอร(์ST.PETER BASILICA) ศาสน-สถานประจาํสาํนกั

วาตกินัที่โด่งดงัดว้ยความงดงามและขนาดที ่ใหญ่โต รวมท ัง้รูปแกะสลกัปิเอตา้ทีโ่ด่งดงัของไมเคิล แองเจลโล.. 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นาํท่าน เขา้ชมวหิารแพนธอีอน (PANTHEON) สถาปตัยกรรมอนัยิง่ใหญ่จากยุคโรมนัทเีก่าแก่ที่สุด ของ  

ประเทศอิตาล ีมอีายุเก่าแก่ประมาณ 2,000 กว่าปีวหิารแห่งน้ีไดถ้กูก

สรา้งขึ้นเมือ่ 27 ปีก่อนครสิตกาลโดยจกัรพรรดิ์มาคุสอากริปปา 

MARCUS AGRIPPA แต่โดนไฟไหม ้ไปในปีค.ศ. 80 ต่อมากษตัรยิ ์

ฮาดรอิานไดป้ฎสิงัขรณ์ขึ้นใหมใ่นปีค.ศ. 118 การออกแบบอาคารใหม้ี

ความกวา้ง 142 ฟตุ และสูง 142 ฟตุ ... 

นาํท่าน ชมนํา้พเุทรว ีทีม่าของบทเพลง ทรีคอยน ์อนิเดอะฟาวนเ์ทน 

ทีเ่ชื่อกนัว่าถา้ท่านโยนเหรยีญลงในนํา้พุ แลว้ท่านจะไดก้ลบัมาเยอืนกรุงโรมอกีคร ัง้ จากนัน้เชิญท่านอสิระเดนิ

เลน่ หรอืเลอืกซื้อสนิคา้ต่างๆ ที ่ย่านบนัไดสเปน แหลง่พกัผ่อนของชาวอติาล ีซึง่เตม็ไปดว้ยนกัท่องเทีย่ว

หลากหลายเชื้อชาต ิ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  CROWN PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 



 

วนัที่วนัที่แแปดปดของการเดนิทาง         ของการเดนิทาง             โรม โรม --  ทโิวลีทโิวลี  --  โรมโรม  --  ชมเมอืงชมเมอืง    

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงทโิวล ี(TIVOLI) (34 กม.) เมอืงเลก็ๆ ห่างจากกรุงโรมเพยีง 30 กโิลเมตร แต่เป็นเมอืงที ่ 

มชีื่อเสยีงดา้นโบราณและบา้นพกัตากอากาศของชนชัน้สูงสมยัก่อน ทีม่คีวามสวยงามยิง่ใหญ่อลงัการมากและมี

คุณค่าทางประวตัจินไดร้บัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลก นาํ

ท่านเขา้ชมพระราชวงั VILLA D’ESTE อนังดงามใน TIVOLI 

น้ีเป็นหน่ึงในมรดกโลกขององคก์รยูเนสโกของอติาล ีวลิลาแห่ง

น้ีไดร้บัการว่าจา้งจากพระคารด์ินลั IPPOLITO II D’ESTE 

ผูว้่าการ TIVOLI ในปี ค.ศ. 1550 ซึง่รูส้กึผดิหวงักบัการที่

พระสงัฆราชไม่ไดร้บัการเลอืกตัง้จงึอยากจะนาํความหรูหราของ

ศาล FERRARESE ROMAN AND FRENCH COURIER 

มาตัง้ไวท้ี ่TIVOLI…. 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นาํท่านกลบัสู่ กรุงโรม (ROME) (38 กม.)  ...นาํท่าน เขา้ชมสนามกฬีาโคลอสเซยีม 

(COLOSSEUM)โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก เคยเป็นสนามกฬีา

ยกัษท์ีส่ามารถจคุนไดก้ว่า 50,000 คน การออกแบบอย่างชาญฉลาดสรา้งใหส้นามกฬีา

มลีกัษณะเป็นรูปวงร ีเพือ่ใหผู้เ้ขา้ชมรูส้กึเขา้ใกลน้กักฬีา ถอืเป็นตน้แบบของสนามกฬีา

ในปจัจบุนั  ...ถ่ายภายคู่กบัประตูชยัคอนสแตนติน สญัลกัษณแ์ห่งชยัชนะและทีม่าของ

ถนนทุกสายมุง่สู่กรุงโรม ...รถโคช้นาํท่านวิง่ผ่านชมสถานที่ต่างๆรอบกรุงโรม 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  CROWN PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่วนัที่ เกา้เกา้ของการเดิของการเดินทาง      นทาง          โรมโรม  --  ประเทศไทยประเทศไทย  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

13.55 น. (เวลาทอ้งถิน่) ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TG945 

วนัวนัที่ที่สบิสบิของการเดนิทางของการเดนิทาง              ประเทศไทยประเทศไทย  

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

 

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

*.*.*. อตัราค่าใชจ้า่ย  *.*.*. 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตยีงเสรมิ 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 



 

30 ม.ค.-8 ก.พ.//13-22 ก.พ.- 

26 มี.ค.-4 เม.ย.//25 เม.ย.-4 พ.ค. 

16-25 พ.ค. // 13-22 มิ.ย. 

120,900.- 111,900.- 26,900.- 

อตัราน้ีรวม 

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

ต่อจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นสาํหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า  

5. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอุบตัิเหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจ็บป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและ

การเคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

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

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 

1.5 ลา้นบาท]เท่านัน้ 

6. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง  

7. ค่านํา้ดื่มวนัละ 1 ขวดต่อท่าน 

8. ค่าทปิ  

9. ค่าวซี่าเชง็เกน้ (เน่ืองจากยืน่ผ่านตวัแทนการยืน่จงึตอ้งเสยีค่าบรกิารใหก้บัตวัแทนการยืน่) (หากสถานทูตได ้

กาํหนดการยื่นวซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไมส่ามารถมาตามกาํหนดได ้กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็น

ผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) หากมวีซี่าแลว้หกัคืนท่านละ 3,000.- บาท 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่านํา้หนกั 

เกนิจากทางสายการบนิกาํหนดเกนิกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่า

กระเป๋าเดินทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบกาํกบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  
 



 

**กรุณาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 

การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลูกคา้** 

เง ือ่นไขการจอง 
กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มชาํระเงนิมัดจํา ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  
เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วนักอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่่านการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทาง
โดยเหตจํุาเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีทีเ่มอืงน ัน้มี
การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความ

เหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทา่นละ 3,000 

บาท 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทวัรเ์ต็มจํานวนตาม

ราคาทวัร ์(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบขุอ้ความ
บางอยา่งในนัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของสายการบนิ

และบรษัิทตา่งประเทศ)) 
- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผา่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ทาง

บรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ 

(กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกี
ครัง้นงึ) 

- กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไข
สายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของสายการบนิ

และบรษัิทตา่งประเทศ) ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัว๋ หรอืคา่ตัว๋

เครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่แลว้  
หมายเหตุ  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถ
ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทาง
ราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีทีค่ณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  
- เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีที่

ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะ
อากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัย

ของผูร้่วมเดนิทางเป็นสําคญั…. 
- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ําระคา่มัดจําทวัรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษัิทหรอืชาํระ

โดยตรงกับทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 
- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิกําหนด เชน่ 

ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้

(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับ
ทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 
บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ ่)  
และ/หรอื ผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิให ้
ทัง้หมดหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 



 

สถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้าํระ

เงนิมัดจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอื

วา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ 
ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คํารอ้งใหมก็่ตอ้งชําระคา่ธรรมเนยีม

ใหมท่กุครัง้  

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ 
โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ

เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนอํานวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ 
ทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี้ 

 เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 
กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร้่วม

เดนิทางเป็นสาํคญั  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 
ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงรําคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่

มากลุม่ใหญ่แลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้ม ี
ใบรับรองแพทย)์ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุํา่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 
จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรุป
รว่มกนั) 

 ทา่นทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอคํายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ  
ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบ

คา่ใชจ้่ายนัน้ได ้

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะทํางานและพักผอ่นระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละชาํระมัดจําแลว้

หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไม่สะดวกในการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ
ทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสําหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่ร่วมเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง 
ทัง้นี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจาก

อบุัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของ

อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  
ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑตู รวมถงึผูม้อํีานาจทําการ

แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจํ่าตอ้งแสดงเหตผุล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยู่เหนือการควบคมุของบรษัิท
ฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุ

ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื 
ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบยีบ

ดา้นการความคมุโรคตดิต่อเฉพาะพื้นทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถึงมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนื

คา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น หรือเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัย

ของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นสาํคญั 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษัิท เป็นผูนํ้าพาการเดนิทางในครัง้นี้” 
 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่อติาล ี
ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัท าการ 
ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ)์ 
เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด 
และส าเนา 1 ชุด 
ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตูและระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึ
หนงัสอืเดนิทางออกมาได ้



 

หมายเหต:ุ การยืน่วซีา่แตล่ะครัง้กบับรษัิททัวร ์จะตอ้งทําการยืน่วซีา่ ประเภทหมูค่ณะ เทา่นัน้ โดยการยืน่เป็นหมู่
คณะ ตอ้งมจํีานวน  
15.- คน ขึน้ไป  โดยทางศนูยรั์บยืน่ จะเป็นผูกํ้าหนดวันยืน่วซีา่เทา่นัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่วซีา่ใน
วันทีกํ่าหนดได ้อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้ 
•ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซีา่นอ้ยกวา่ 15 วัน นับจากวันเดนิทาง มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทา่นละ 2,600 บาท  
**ทัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งชาํระกบัทางศนูยรั์บยืน่โดยตรง* 
1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่ง 
นอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่าํรดุ
(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จํานวน 3  
ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั 
ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 
3. หลกัฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  
**Statement รายการเดนิบญัชยีอ้นหลัง 6เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิ
บญัช ียอดเงนิในบญัชขี ัน้ต า่ 100,000.-โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้
คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบญัชกีระโดด
เดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้)  
ชือ่ นามสกลุ ตรงตามหนา้ PASSPOST (เจา้ของบญัช)ี 
**หนังสอืรับรองจากธนาคาร (แบงค ์การันต)ี ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนักบัสเตทเมน้ และชือ่-นามสกลุภาษาองักฤษ
ตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ (ออกไมเ่กนิ 15 วัน นับจากวันทีย่ืน่) (ใชท้ัง้ 2 อยา่ง ขาดอยา่งใดอยา่งหนึง่ไมไ่ด)้ 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พีน่อ้ง ทีม่ี
สายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 
3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter)เป็นภาองักฤษเทา่นัน้ 
3.2.2. ถา่ยสําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ สําเนาทะเบยีนสมรส สตูิ
บตัร ทะเบยีนบา้น **สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวัน บญัชฝีากประจํา และบญัชยีอดตดิลบ* 
4. หลกัฐานการทํางาน  
-เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 
เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
-เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํางาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
-นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีกํ่าลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
5. เอกสารสว่นตวั 
-สําเนาทะเบยีนบา้น กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-บตัรประชาชน กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตํุา่กวา่ 20 ปี) กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร (ถา้ม)ี กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอื
ยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามา
ดว้ย 
-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอื
ยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามา
ดว้ย 
- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอื
หนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้ี
อํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทําจดหมายชีแ้จงวา่ทําไมไมม่ ีpassport *** 



 

-กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับตุรที่
สถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 
7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซน็ รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรับเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 


