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Beautiful North Italy 9 Day 
วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – ดไูบ - มิลาน (อิตาลี)  
07.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์T ประต ู9

สายการบินเอมิเรสต ์แอรไ์ลน ์เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสมัภาระและการ
เช็คอิน 

 

09.55 น. ออกเดินทางสู่ดไูบ โดยเที่ยวบินที่ EK 375 Airbus 380 
13.00 น. ถึงดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรสต ์ รอเปล่ียนเที่ยวบิน  
15.45 น. ออกเดินทางสู่ มิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ EK 091 Airbus 380 
20.30 น. ถึงสนามบินมาเพลซ่า นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมือง และ

ศลุกากรแลว้ น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรม 
 

หมายเหตุ ทางบริษัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัรก์่อน 30 วนั โดยซือ้ตั๋วเครื่องบิน, เช่า
รถโคช้, จองที่พกั, รา้นอาหาร สถานที่เขา้ชมต่าง ๆ ไวล่้วงหนา้ใหก้บักรุ๊ปทวัร ์กรณีที่
เกิดเหตกุารณ ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาด
เที่ยวบิน (ขึน้เครื่องไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธ
การเขา้เมือง ท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงั
จุดหมายตามโปรแกรมได ้ หวัหนา้ทัวร ์ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่
สามารถคืนเงินค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่ช าระแลว้ เพราะทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่าย
ต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทัวร ์
หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นส่ิงที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได้ 

 

วันที่ 2 มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่า - ปอรโ์ตฟิโน่ - ซานตา มารเ์กริตา  
07.35 น. ถึงสนามบินมาเพลซ่า นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมือง และ

ศลุกากรแลว้ รถโคช้ปรบัอากาศ พาคณะออกเดินทางสู่เมืองเจนวั (Genoa) ซึ่งเป็น
หน่ึงในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอิตาลี เมืองบา้นเกิดของคริสโตเฟอร ์โคลัมบัส 
นกัเดินเรือผูบุ้กเบิกและเป็นชาวยุโรปคนแรกที่คน้พบทวีปอเมริกา ถึงแมเ้มืองเจนัว
จะถูกบดบังรศัมีจากเมืองอื่นที่มีชื่อเสียงมากกว่าอย่างกรุงโรม หรือเวนิส แต่อย่าง 
ไรก็ตามเจนัว ก็เปรียบดังไข่มุกของประเทศอิตาลี เมืองสุดคลาสสิคแห่งนี ้ประดับ
ประดาไปดว้ยตึกรามบ้านช่อง ตกแต่งด้วยสีสไตล์พาสเทล โบสถเ์ก่า แก่ดูมีมนต์
ขลัง ถนนบางสายบ่งบอกถึงอารยธรรมเก่ายุคโรมัน เมืองแห่งนีเ้ป็นดั่งศูนยก์ลาง
ทางประวตัิศาสตร ์สะทอ้นใหเ้ห็นวฒันธรรมจากยคุอดีตมาสู่ปัจจุบนั เริ่มตน้การเดิน
เที่ยวชมเมืองจาก Galata Museo del Mare พิพิธภัณฑท์างทะเลแห่งแรกของเมดิ
เตอเรเนียน, Porto Antico ท่าเรือเก่าเป็นที่ตั้งของพิพิธภณัฑส์ัตวน์ า้ (Aquarium) ท่ี
ใหญ่ที่สุดในยุโรป, เครื่องเล่น Lift Bigo ที่ท้าทายความหวาดเสียว. Palazzo San 
Giorgio งดงามดว้ยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้บนผนังอาคาร เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ
นกับุญเซนตจ์อรจ์ปราบมงักร, Loggia di Banchi ตลาดแลกเปล่ียนสินคา้แห่งแรก
ของอิตาลี, Cathedral สรา้งในคริสต์ศตวรรษที่ 12 และ 15 แด่นักบุญจอหน์เดอะ
แบบติสต ์ดา้นหนา้เป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธิค ผสม ผสานกบัสถาปัตยกรรมแบบ
โรมันเนสกอ์ย่างลงตัว, Porta Soprana ประตูสู่เมืองฝ่ังตะวันออกที่จะพาท่านไปสู่
บา้นของโคลัมบัส, Palazzo Ducale ที่ประทับของดอทจ ์ผูป้กครองสาธารณรฐัเจ
นัว, Palazzi dei Rolli ไดร้บัการดูแลใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2006 และ Strada 
Nuova หรือถนนสายใหม่ มีกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง ดัดแปลงมาจากพระ
ราช วงัเก่า ไดร้บัการดแูลจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก 

 (146 ก.ม.) 

 
 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
14.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่เมืองปอรโ์ตฟิโน (Portofino) ซึ่งเป็นเมืองท่าแห่งชายทะเล

เมดิเตอรเ์รเนียนที่มีชื่อเสียงระดบัโลกในเขตจังหวัดเจนัว ลอ้มรอบดว้ยท่าเรือเล็กๆ 
จนไดร้บัการขนาดนามว่าเป็น “สวรรค์แห่งเมืองท่า” ส าหรบันักท่องเที่ยว ที่นี่เป็น
เมืองเล็กๆ น่ารกัประกอบดว้ยบา้นเรือนหลากสีสัน ตั้งเบียดเสียดกันไปตามเชิงเขา

(35 ก.ม.) 
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เขียวชอุ่มโอบล้อมอ่าวที่มีท่าเรือยอรช์จอดเต็มไปหมด จนได้เวลาอันสมควร น า
คณะเดินทางสู่เมืองซานตา มารเ์กริตา (Santa Margherita) อีกหนึ่งเมืองสวยริมฝ่ัง
ทะเลของแควน้ลิกูเรีย  

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั PARK HOTEL SUISSE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.parkhotelasuisse.com 

 
วันที่ 3 อิตาเลียนริเวียร่า - ซงิเคว เทเร่ เยือน 5 หมูบ่้านงามของอติาล ี  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเที่ยวชมความงามริมชายฝ่ังทะเลของแควน้ลิกูเรีย ที่เป็นย่านตากอากาศ

และรีสอรต์ ที่นี่งดงามจนได้สมญาว่าอิตาเลียนริเวียร่า มีลักษณะภูมิประเทศที่
สวยงามแปลกตา มีภูเขาสูงชันขนาบอยู่ชายหาด ซึ่งบางจุดสูงชัน 90 องศา บาง
ตอนของภูเขาลาดเทมาจนถึงชายหาด มีทัง้หาดทรายขาวสวยและหาดกรวดที่งาม
แปลกตา มีภูมิทัศนท์ี่งดงามตามธรรมชาติ ผสมผลานกันของภูเขา ทะเล เมืองท่า
คึกคัก และหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญ เป็นภาพที่มีเสน่ห์ประทับใจของนัก
เดินทางทุกคนที่ได้มาเยือนอิตาเลียนริเวียร่า ขนาดที่นักประพันธ์เอกชาวอังกฤษ 
ชารล์ ดิกเกนส ์กล่าวว่า ชายทะเลระหว่างเจนวักบัสเปเชียนัน้เป็นอิตาลีที่สวยที่สดุ  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าท่านเทียว ซิงเคว เทเร ่(Cinque Terre) 5 หมู่บา้นสวยติดทะเลในแควน้ลิกูเรีย ซึ่ง

ทัง้หมดอยู่ในเขตจงัหวดัสเปเซีย (Province La Spezia) ทัง้ยงัเป็นเมืองที่ไดร้บัการ
ยกใหเ้ป็น UNESCO WORLD HERITAGE เพราะชายหาด ทะเล ภูเขา ในแถบนัน้
เป็นพืน้ที่อนรุกัษ์ของประเทศอิตาลี  Cinque Terre แปลว่า 5 แผ่นดิน หรือ แผ่นดิน
ทัง้ 5 ในภาษาองักฤษ Five Lands พาท่านเยือนเมืองมอนเตรอสโซ อลั มาเร 
(Monterosso al Mare) / เมืองเวรน์าซซา (Vernazza) / เมืองคอรน์ีเลย (Corniglia) 
/ เมืองมานาโรลา (Manarola) และ เมืองริโอมจัจอรเ์ร (Riomaggiore) จนไดเ้วลา
อนัสมควร น าคณะเดินทางกลบัสู่โรงแรมที่พกั  

     
19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารในโรงแรม Chinese 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั PARK HOTEL SUISSE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.parkhotelsuisse.com 
วันที่ 4 ซานตา มารเ์กริตา - โมเดนา - พิพิธภัณฑเ์ฟอรร์ารี - เวอโรน่า  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่ เมืองโมเดนา ซึ่งเป็นที่ตั้งของ พิพิธภัณฑ์ Enzo Ferrari 

Museum (MEF) เปิดตัวอย่างเป็นทางการเม่ือวนัที่ 18 กุมภาพันธ์ 2014 ซึ่งตรงกับ
วันเกิดของ Enzo Ferrari ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Ferrari ซึ่งเกิดเม่ือวันที่  18 กุมภาพันธ ์
1898 หรือเม่ือกว่า 118 ปีที่แลว้  

(283 ก.ม.) 
 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าคณะเขา้ชม Enzo Ferrari Museum (MEF) ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี ้จัดแสดงยนตร

กรรมที่มีความส าคัญที่สุดในประวัติศาสตรข์อง Ferrari ส่วนใหญ่เป็นรถสปอรต์ที่ 
Enzo Ferrari ออกแบบ และผลิตขึน้มาตลอดช่วงเวลาที่เขามีชีวิตอยู่ พรอ้มกับจัด
แสดงวีดีโอบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของแบรนด์ม้าล าพองอย่างละเอียดทุก
แง่มุม MEF ถือเป็นพิพิธภัณฑ ์Ferrari แห่งที่สองในโลก โดยแห่งแรกตั้งอยู่ในเมือง
มาราเนลโล เปิดท าการเม่ืองเดือนกุมภาพนัธปี์ 1990  จากนั้น เดินทางสู่เมืองเวอโร

 
(115 ก.ม.) 

http://www.parkhotelasuisse.com/
http://www.parkhotelsuisse.com/
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น่า เมืองตน้ก าเนิดของนิยายรกัอมตะโรมิโอและจูเลียต ที่เล่าขานกันมากว่า 700 ปี
โดยท่านเชคเปียร ์

 
20.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร Asian 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั CROWNE PLAZA VERONA หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.crowneplazaverona.com 

 
วันที่ 5 เวอโรน่า - ซีรม์ิโอเน่ - ล่องเรือทะเลสาบการด์้า - โดโลไมท ์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่ เมืองซีรมิ์โอเน่ (Sirmione) ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่อายนุับ 2,000 

ปี ดว้ยลกัษณะภูมิประเทศท่ีเป็นแหลมยื่นเขา้ไปในทะเลสาบการด์า (Lake Garda) 
ที่สวยงาม ก่อนศตวรรษที่ 15 ซีรมิ์โอเน่ อยู่ภายใตก้ารปกครองของเมืองเวนิส หรือ
จะเรียกไดว่้าเป็นอาณาบริเวณหนึ่งของเมืองเวนิสนั่นเอง เพราะสมัยนั้นเมืองต่างๆ 
ในประเทศอิตาลียังไม่ไดร้วมตัวกัน ต่างเป็นเอกเทศปกครองกันเอง แถมมีการท า
สงครามเพ่ือแย่งชิงเมือง ซีรมิ์โอเน่เลยเป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมาอนัยาวนาน 
ที่ส าคญัมีหลกัฐานและรอ่งรอยทางประวตัิศาสตรต์ัง้แต่ยคุสมยัโรมนัทัง้ก าแพงเมือง
ที่ถูกสรา้งขึน้เพ่ือป้องกันสงคราม ในอดีตเคยเป็นเมืองที่มีผูค้นที่มีฐานะในยุคสมัย
โรมันใชเ้ป็นที่พกัผ่อนหย่อนใจและปัจจุบันก็เป็นเมืองพกัผ่อนริมทะเลสาบ เดินทาง
ถึงเมืองซีรมิ์โอเน่ น าท่านล่องเรือชมทะเลสาบการด์า ชมความสวยงามของวิว
ทิวทัศนข์องทะเลสาบ ซี่งเป็นทะเลสาบน า้จืดที่เกิดจากน า้แข็งละลายจากเทือกเขา
แอลป์ ดังนั้นซีรมิ์โอเน่ จึงถูกลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบทั้งสองดา้น ถึงแมซ้ีรมิ์โอเน่จะ
เป็นแค่เมืองเล็กๆ แต่ก็มีเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวไดต้ลอดทั้งปี น าท่านเที่ยวชม
เมือง และถ่ายภาพดา้นหน้าปราสาทเก่าแก่ของเมือง The Scaliger of Sirmione 
สรา้งในปี 1277 เมืองนีเ้คยอยู่ในการปกครองของตระกูล Scaliger  

(148 ก.ม.) 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย หลังอาหาร น าคณะเดินทางสู่โดโลไมท ์(Dolomites Mountains) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของเทือกเขาแอลป์ที่ทอดตัวอยู่ในเขตอิตาลีตอนเหนือ มีอาณาเขตครอบคลุม
บริเวณแควน้ทิโรลใต ้และแควน้เนเนโต ้เทือกเขาโดโลไมท ์ไดช้ื่อว่าเป็นแนวเขาที่
งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เนื่องจากลักษณะของยอดเขาต่างๆ ที่แทงยอดสูง
เสียดฟ้า มีทศันียภาพงดงาม จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งของนักท่องเที่ยวที่ไม่
ควรพลาด ทัง้ในช่วงฤดูหนาว ที่มีสกีรีสอรท์เปิดตอ้นรบันกัสกี และในฤดรูอ้น ที่นี่ยัง
มีทุ่งหญา้ที่มีดอกไมส้วยตลอดช่วงเทือกเขา น าท่านพกัที่เมืองโบลซาโน ซึ่งเป็นเมือง
ที่ถือเป็นประตูสู่เทือกเขาโดโลไมท ์เมืองยุคกลางเชิงเทือกเขาแอลป์ที่รุ่งเรืองตั้งแต่
ยคุโรมนั งดงามดว้ยจตัรุสั โบสถ ์และวิหาร 

(159 ก.ม.) 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั FOUR POINTS by SHERATON BOLZANO HOTEL หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.fourpointsbolzano.co

m  
วันที่ 6 ทะเลสาบเบรียส - ทะเลสาบมิซูริน่า – เซนตม์ักดาเลนา  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเดินทางสู่ทะเลสาบ Braies ( Lago di Braies ) ไข่มกุเม็ดงามแห่งโดโลไมท ์

ทะเลสาบน า้สีฟ้าเขียวมีอีกชื่อว่า Prager Wildsee ซึ่งองคก์รยเูนสโกจดัใหเ้ป็น
มรดกโลกทางรรมชาติ ติดอนัดบัทะเลสาบที่สวยที่สดุในโลกอิสระใหท้่านไดมี้เวลา
ถ่ายภาพเก็บความประทบัใจ สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางสู่ทะเลสาบมิซูริน่า 
(Lake Misurina) ซึ่งเป็นทะเลสาบน า้จืดขนาดใหญ่ น า้ใสราวกระจก มีเวลาใหท้่าน
ไดเ้ดินเล่นถ่ายภาพตามอธัยาศยั ในฤดหูนาวทะเลสาบทกุแห่งจะกลายเป็น
ทะเลสาบน า้แข็ง ใหท้่านไดส้มัผัสกบักบัความเป็นธรรมชาติท่ีแปลกตา 
 

 

../AppData/Local/Temp/Temp1_drive-download-20220829T091430Z-001.zip/Italy/BEAUTIFUL%20NORTH%20ITALY%2010%20DAYS/Program/www.crowneplazaverona.com
http://www.fourpointsbolzano.com/
http://www.fourpointsbolzano.com/
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ Saint Maddalena หมู่บา้นเล็กๆ ที่แทรกตัวอยุ่ในหุบเขาส่วนหนึ่ง

ของอุทยานแห่งชาติ Puez-Odle  โดยมีชื่อเสียงจากทิวทัศน์หุบเขาซึ่งได้ชื่อว่า
งดงามที่สุดในแคว้นทิโรลใต้ มีจุดชมวิวที่มองเห็น Odle Group หรืออีกชื่อหนึ่ง
เรียกว่า Geisler Group ซึ่งเป็นกลุ่มยอดเขาแหลมเหมือนฟันฉลาม เป็นที่นัก
เดินทางตอ้งมาเยือนมียอดเขาหลักคือ Sass Rigais และ Furchetta ทัง้สองยอดสูง 
3025 เมตรเท่ากนั  

19.00 รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั FOUR POINTS by SHERATON BOLZANO HOTEL หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.fourpointsbolzano.co

m  
วันที่ 7 โดโลไมท ์– โคโม่ - ทะเลสาบโคโม่ - เบลลาจิโอ  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. พาคณะออกเดินทางเขา้สู่เมืองโคโม่ เป็นเมืองในแควน้ลอมบารเ์ดีย ประเทศอิตาลี 

ตัง้อยู่บริเวณพรมแดนติดกบัประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ใน      
เทือกเขาแอลป์ ทิศเหนือของเมืองติดอยู่ติดกบัทะเลสาบโคโม่  

(315 ก.ม.) 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าคณะล่องเรือทะเลสาบโคโม่ สู่เมืองเบลลาจิโอ Bellagio เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบ

โคโม่ซึ่งไดช้ื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สดุของอิตาลี ทางตอนเหนือของทะเลสาบ
คือเทือกเขาแอลป์ อนัเปรียบเสมือนป้อมปราการทางธรรมชาติ ที่สรา้งฉากหลงัอนั
งดงามอลงัการใหก้ับดินแดนแห่งนี ้ เพลิดเพลินตลอดเสน้ทางไปดว้ยบา้นเรือน
สไตลอ์ิตาเลียนริมทะเลสาบ และวิลล่าเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผูค้รอบครอง เนน้
ความเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาติ และตน้ไม ้ ดอกไม ้ สวนน า้ น า้พุ 
ทะเลสาบ เนินเขา ที่ลอ้มรอบท าใหด้โูดดเด่น จากนัน้ รถโคช้รอรบัคณะและเดิน
ทางเขา้สู่โรงแรมที่พกั  

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั HOTEL COMO หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hcomo.it 
วันที่ 8 โคโม่ - มลิาน – อิสระช้อปป้ิง - เดินทางกลบั  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. หลงัอาหาร น าคณะออกเดินทางสู่เมืองมิลาน พาท่านเขา้สู่จุดศนูยก์ลางอนั

ศกัด์ิสิทธ์ิคือ ดโูอโม (DUOMO) มหาวิหารแบบกอธิคที่ใหญ่เป็นอนัดบัสามในยโุรป 
สรา้งในปี 1386 ดา้นนอก มีหลงัคายอดเรียวแหลมจ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ัน
หินอ่อนจากทกุยคุทกุสมยักว่า 2,245 ชิน้ บนสดุมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตรของพระ
แม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ อิสระใหท้่านไดถ้่ายภาพเป็นที่ระลึก แลว้ผ่านชมแกลลอ
เรีย วิคเตอร ์เอ็มมานเูอ็ล อาคารกระจกที่เก่าแก่และมีความสวยงาม หลงัจากนัน้น า
ท่านชมโรงละครโอเปรา่ ลาสกาล่า ชมรูปป้ันของ ลีโอนาโด ดาวินชี จิตรกรเอกที่โด่ง
ดงั 

(168 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนเนมชื่อดงัของโลก ที่หา้งแกลลอเรีย วิคเตอร ์เอ็ม

มานเูอ็ล อย่างจุใจ อาทิเช่น LV, Prada, Gucci, Tod’s ที่นบัว่าเป็นหา้งที่สวยงาม 
หรูหราและเก่าแก่ที่สุดในมิลาน และยงัเป็นที่ตัง้ของรา้น Prada รา้นแรกของโลก 
หรือเดินเล่นตามอธัยาศยั 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร Thai 
19.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ท า TAX  

http://www.fourpointsbolzano.com/
http://www.fourpointsbolzano.com/
http://www.hcomo.it/
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REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
22.20 น. ออกเดินทางสู่ดไูบ โดยเที่ยวบินที่ EK 092 Airbus 380 
วันที่ 9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  
06.25 น. ถึงดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรสต ์ รอเปล่ียนเที่ยวบิน  
09.40 น. ออกเดินทางสู่ มิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ EK 372 Airbus 380 
19.15 น. สายการบินเอมิเรสต ์แอรไ์ลน ์น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
(หมายเหต ุโปรแกรมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงเนื่องจากการจดัโปรแกรมของแต่ละ

วนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณค์รบถว้น จะส่งใหท้่าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

PERIOD 
Tour Fare 

Adults 
Child 4-

11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL 

USED 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL / CHD 

13 – 21 ตุลาคม 2565 

115,000.- 103,500- 92,000.- 15,500.- 14,500.- 26,000 / 19,500.- 

22 – 30 ตุลาคม 2565 
05 – 13 พฤศจิกายน 2565 
19 – 27 พฤศจิกายน 2565 
03 – 11 ธันวาคม 2565 

24 ธ.ค. 65 – 01 ม.ค. 2566 
31 ม.ค. – 08 ก.พ. 2566 
18 – 26 ก.พ. 2566 
18 – 26 มี.ค. 2566 
08 – 16 เม.ย. 2566 120,000.- 108,000- 96,000.- 15,500.- 14,500.- 28,000 / 21,000.- 

29 เม.ย. – 07 พ.ค. 2566 
120,000.- 108,000- 96,000.- 15,500.- 14,500.- 28,000 / 21,000.- 06 – 14 พฤษภาคม 2566 

ค่าทวัรร์วม : 
✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพ่ิมของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 
✓ ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
✓ ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double **กรุณาดรูายละเอียดแนบ

ทา้ยในหวัขอ้  “โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation)” 
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหท้่านไดเ้ลิศรสกับอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ 
✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอตัรา 2 ยโูรต่อท่าน / วนั 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาธารณรฐัอิตาลี (เชงเกน้) 
✓ ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสียชีวิต/อวยัวะ/สายตา

หรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหต ุ ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่า
รกัษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไม่เกิน 150,000 บาท 
ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพที่ไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรมั  
ค่าทวัรไ์ม่รวม  
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าทิปหวัหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถิ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกัค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่ง

พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียง
อย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 
กรุณาจองทวัรแ์ละช ำระเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ 60,000 บำทต่อผู้เดินทำงหนึ่งท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึ่งเงินมดัจ าดงักล่าว
จะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัรส่์วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนที่เหลือ
ตามวนัที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ  านวยต่อบุคคลดงัต่อไปนี้ 
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ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลูกคา้ดงัต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายใุนระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มีความจ าเป็นตอ้งใชวี้ลแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยงุตัว 
3. ผูเ้ดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกบัทวัร ์หรือแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร ์ อาทิเช่น ผูท้ี่ด่ืมสรุาบนรถ, ไม่รกัษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบคาย สรา้งความ

ร าคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรบัเงื่อนไขระหว่างทวัร ์ ที่มีระบุอยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท้ี่ก่อหวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่ม
เดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทัวรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ ซึ่งบางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผูร้ว่มคณะท่านอื่นหรือโปรแกรม
ท่องเที่ยวได ้  

การยกเลิกการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  
1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัทีน่ าเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงินคา่บริการ 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน กอ่นวนัที่น าเที่ยว 
         ให้คืน 50% ของเงินค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน กอ่นวนัที่น าเที่ยว  
          ไม่ต้องคืนเงินคา่บริการ 
2. ค่าใชจ้่ายของผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ไดจ้่ายจริง เพ่ือการเตรียมการจดัการน าเที่ยวต่อไปนี ้ใหน้ ามาหกัจากเงิน  
    ค่าบริการที่ตอ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสงูกว่าเงินค่าบริการที่ไดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก 
    นกัท่องเที่ยวไม่ได ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี้ 
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 
    2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
    2.3 ค่าใชจ้่ายที่จ าเป็นอื่นๆ 
หมายเหตุ 
หลกัเกณฑท์ี่น ามาใชน้ี ้ เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบญัญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก ์ พ.ศ.2551 โดยประกาศใช้
นบัตัง้แต่วนัที่ 15 มิถนุายน 2553 เป็นตน้ไป 
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วน
ต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทฯ ไดด้ าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการ
บินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที่ฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า 
REFUND ไดห้รือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทวัรส่์วนที่เหลือ 
การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim) 
การเดินทางเป็นหมู่คณะของ Emirates Airline ในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ One World ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านัน้ 
ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็นค่า
ทวัรส่์วนเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตั๋ว 
โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 
▪ ห้องพักแบบ Twin คือหอ้งพกัที่มีเตียงเด่ียวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งหอ้ง / ส าหรบัพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Double คอืหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรบัพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คือหอ้งพกัที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / ส าหรบัผูพ้กั 3 ท่าน 

(ทัง้นีขึ้น้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
▪ ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งหอ้ง / ส าหรบัพกั 1 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คอืหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรบัพกั 1 ท่าน 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 

ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกต่างกนั ซึ่งอาจจะท าใหท้่านไม่ได้
หอ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต ่า เครื่องปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วงฤดู
รอ้นเท่านัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรบัเปล่ียน 
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หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
▪ โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั และไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่ง

ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบาย
และหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพ่ิมเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมได ้

สถานที่เขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
▪ การจดัโปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่สถานที่เขา้ชมนั้น ๆ ปิดท าการ หรือ ปิด

โดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรบัจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบริษัท
ฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไวใ้นเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพ่ือใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได ้ แต่
หากมีการล่าชา้ หรือเหตหุนึ่งเหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได ้ทางบริษัทฯจะไม่มี
การคืนเงินใดใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในช่วง
วนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสัมภาระ (Porter) 
▪ ค่าทวัรไ์ดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพ่ิมเติม ท่านจะถกูเรียกเก็บ

โดยผูใ้หบ้ริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถใหบ้ริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ท่านสามารถเรียกรอ้งเงินคืน
ได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / 
Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

▪ ส าหรบักระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมีความกวา้ง+ยาว+สงู ไม่
เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร ์ ที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระความรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในน า้หนกัส่วนท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
▪ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกิดจากสายการ

บิน ทางสายการบินผูใ้หบ้ริการจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ ซึ่งจะรบัผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสียหายของ
สมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบุหรี่ (Smoking Area) 
ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์ร่ืองการงดสบูบุหรี่ บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีขอ้ก าหนดที่ชดัเจนในเร่ืองการสบู
บุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี่ ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนส่วนรวม 
การเดินทางเป็นครอบครวั (Family) 
หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และ
ผูส้งูอาย ุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทัวรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศอิตาลี ใชเ้วลาย่ืนประมาณ 16 วนัท าการ 
(การขอวีซ่าประเทศอิตาลีผูเ้ดินทางทกุท่านตอ้งมา สแกนลายนิ้วมือด้วยตนเอง ณ ศนูยร์บัค ารอ้งขอวีซ่าประเทศอิตาลี)   

จามจุรี สแควร ์ชัน้ที่ 4 ยนูิตที่ 404 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
 พาสปอรต์ท่ียงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอรต์เล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศ

เชงเกน้หรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการง่ายต่อการอนมุตัิวีซ่า 
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและหา้มสแกน) มีอายไุม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล / ส าเนาทะเบียนสมรส , หย่า  
 ส าเนาสูติบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ ์  และกรณีที่ผูเ้ดินทางอายเุกิน 20 ปีบริบูรณ ์ แต่ยงัคงสถานะเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา 

และมีบิดาหรือมารดาเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายให้ 
 หนงัสือรบัรองการท างานจากบริษัท / สงักดัท่ีท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนใน

ปัจจุบนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพ่ือเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติ
หลงัครบก าหนดลา (หนังสือรับรองการท างานที่ย่ืนในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกิน 30 วัน กอ่นการไปย่ืนวีซ่าในแต่ละ
ประเทศ)   

 กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ , ใบทะเบียนพาณิชย ์ และหนงัสือรบัรองบริษัทที่คดัไวไ้ม่เกิน 1  เดือน พรอ้ม
วตัถปุระสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) มีอายุไม่เกิน 15 วันจากวันย่ืนค าร้องวีซา่ พร้อมส าเนาสมุด
บัญชีเงินฝากที่แสดงยอดเงินล่าสุดไม่เกิน 7 วัน โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิน้  ทัง้นีค้วรเลือกเล่มที่มีการเขา้ออกของเงิน
สม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพ่ือใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้นเม่ือ
กลบัสู่ภูมิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ตอ้งออกหนงัสือรบัรองค่าใชจ้่ายใน
ครอบครวัดว้ย ***สถานทตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั*** 
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 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1–6แลว้ ทางบริษัท
จะตอ้งออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพ่ือแสดงความรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุชื่อผูเ้ดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศึกษาจะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากสถาบนัการศึกษาตวัจริงเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น พรอ้มส าเนาบัตร
นกัเรียน/นกัศึกษา   

 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตอ้ง
ไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได ้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผูอ้  านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว่้าท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า 
สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสัมภาษณบ์างท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณต์ามนดัหมาย และโปรด
แต่งกายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสาร
เพ่ิมเติม ทางบริษัทฯ ใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทตู ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งคืนค่าวีซ่าได ้

หลังจากการจองทัวรแ์ละช าระเงินมัดจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือวา่ท่านได้ยอมรับในข้อตกลง    
และเง่ือนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 


