
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อิตาลีเหนือดินแดนธรรมชาติแสนสวยศูนยร์วมวฒันธรรมท่ีหลากหลายทั้ง เยอรมนั ฝร่ังเศส และ

โรมนั ท่ีผสมผสานกนัอยา่งลงตวั สัมผสัความยิง่ใหญ่ของเซาทเ์ทิร์นแอลป์ในเซาทที์โรล, 

ทะเลสาบสวยงามในแควน้ลอมบาเดีย, เมืองชายฝ่ังท่ีงดงามในแควน้เวเนโตและลิกูเรีย, พื้นท่ี

เพาะปลูกท่ีสมบูรณ์ในแควน้ทสัคานี รายการน้ีจะท าใหท้่านประทบัใจอยา่งแน่นอน 



 

 

 
 

วนัแรกของการเดินทาง(1)  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา – มิลาน 
17.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์ Q สาย

การบินกาต้าร์ แอร์เวย์ QATAR AIRWAYS  
20.25 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา...โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR833 
23.20 ถึงสนามบินกรุงโดฮา น าท่านเปลีย่นเคร่ืองสู่เมืองมิลาน  
วนัที่สองของการเดินทาง(2)  มิลาน – เซอมิโอเน่ – ล่องเรือทะเลสาบเกรดา  
      อุทยานโดโลไมต์ – โบลซาโน – ชมเมือง  
01.20 เหิรฟ้าสู่เมืองมิลาน...โดยสายการบินกาตา้ร์ แอร์เวย ์Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR123 
06.35  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิลาน ประเทศอิตาลี หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ จากนั้นน าท่าน 

ออกเดินทางสู่ Sirmeone เมืองอนัเก่าแก่ท่ีมีอายกุวา่ 2,000 ปี มีลกัษณะภูมิประเทศเป็นแหลมท่ียืน่ออกไป ในทะเลสาบ
การ์ดา้ ทะเลสาบแสนสวยท่ีเสมือนเป็นพรมแดนระหวา่ง 
แคว้นลอมบาเดียกบัแควน้เวเนโต มีความยาวกวา่ 55
กิโลเมตร ตวัเมืองเก่าน้ีจึงถูกขนาบขา้งดว้ยทะเลสาบ ใหทุ้ก
ท่านไดช้มเมืองท่ีแสนสวยงาม เตม็ไปดว้ยร้านคา้และร้าน
กาแฟร้านขนมปังทอ้งถ่ินมากมาย เก็บภาพป้อมปราการ
ประจ าเมือง ท่ีเป็นจุดสัญลกัษณ์ตั้งแต่สมยัยคุโรมนั จากนั้น
น าท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเกรดา บรรยากาศ
ของทะเลสาบท่ีตดักบัแนวหนา้ผาของทิวเขาเซาทเ์ทิร์นแอล์
ปสวยงามเกินค าบรรยาย    

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ 
ภตัตาคารพื้นเมือง 

บ่าย ออกเดินทางสู่ Great Dolomite 
Road บนเส้นทางสายน้ี คุณจะ
ท่ึงในความยิง่ใหญ่ของขุนเขา
อีกคร้ังระยะทางไม่ไกลมากแต่



 

 

เราจะค่อย ๆ ซึมซบับรรยากาศท่ีหาไม่ไดท่ี้ไหนอีกแลว้ในโลกน้ี เทือกเขาโดโลไมท ์(Dolomite) ไดรั้บการประกาศให้
เป็นมรดกโลกโดยองคก์ร UNESCO เม่ือปี 2009 ลกัษณะภูมิประเทศเป็นหนา้ผาสูง สลบักบัหุบเหวลึก น าท่านเดิน
ทางเขา้สู่เมืองโบลซาโน(Bolzano) เมืองหลวงท่ีสวยงามของแคว้นเซาทที์โรล มีเวลาใหทุ้กท่านเดินเล่นชมเมืองเก่าท่ี
สวยงามตามอธัยาศยั    

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 

พกัที่: Parkhotel Laurin / Four Points Sheraton Hotel / หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัที่สามของการเดินทาง(3)  โบลซาโน – โอร์ทิเซย – นั่งกระเช้าชมววิ แอล์ป เดอ ซุสซิ  
   จุดชมววิโบสถ์ซานต้า แมกดัลนา – เดนิเทีย่วทะเลสาบเบรียส – คอร์ดิน่า ดิ เอมเพสโซ  
เชา้ บริการเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  

น าท่านเดินทางสู่เมืองโอร์ทิเซยเมืองน่ารักท่ีตั้งอยูท่่ามกลางเทือกเขา
เซาทเ์ทิร์แอลป์ เดินสู่สถานีกระเชา้ น าท่านโดยสารกระเชา้ชมวิวท่ี
งดงาม ผอ่นคลายกบัธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ขึ้นสู่ จุดชมวิว แอล์ป เดอ ซูส
ซิ (Alpe di Siusi) เป็นอีกหน่ึงจุดชมวิวท่ีสามารถเห็นความยิง่ใหญ่
อลงัการของกลุ่มเขาใน Dolomite ไดอ้ยา่งชดัเจนมีเวลาให้ท่านเก็บภาพ
ความงดงามของธรรมชาติอย่างจุใจ  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่บริเวณหมู่บา้นวลั ดิ ฟุนส์ ชมความมหศัจรรย์
ของธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมของหมู่บา้น ท่ีผสมผสานไดอ้ยา่งลงตวั ฉากหลงัเป็นภูเขาอนัยิง่ใหญ่เบ้ืองหนา้ของเรา
เป็นหมู่บ้าน Villnöß (Val di Funes) แสนสงบ และน่ารัก มีเวลาให้

ท่านเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติ บริเวณที่ต้ังโบสถ์ Santa 
Magdalena และโบสถ์เซนต์จอห์น (Kirche St. Johann in 
Ranui) อนัเป็นเอกลกัษณ์ ของอุทยานโดโลไมท์ แสงแดดสีทองท่ี
ส่องแสงกระทบริมหนา้ผา ฉากเบ้ืองหนา้เป็นโบสถแ์ละหมู่บา้นอนั
แสนสงบปล่อยกายปล่อยใจไปกบัช่วงเวลาแสนพิเศษน้ีไดเ้วลา
สมควรออกเดินทางชมความงามแห่งเขตโดไมทก์นัต่อ ในเส้นทาง
สวยๆ ผา่นชมเมืองเลก็ๆ เพราะเราเช่ือวา่ ความสวยงามระหวา่งทาง
นั้นน่าจดจ าไม่นอ้ย เดินทางถึงจุดจอดรถทะเลสาบ เบรียซ(Braies) 
ท่ีตั้งอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติ  Fanes Sennes Braies ตามต านานกล่าววา่ท่ีน่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัของยกัษ ์ท่ีคอยคุม้ครอง
เหมืองทองค าใตพ้ภิพ น าท่านเดินสู่จุดชมวิวทะเลสาบเก็บภาพความงดงามอยา่งจุใจ ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่
เมืองกอร์ตีนา ดมัเปซโซ (Cortina d'Ampezzo)  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัที่: Boutique Hotel Villa Blu Cortina d'Ampezzo / หรือระดับใกล้เคยีง 



 

 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง(4)   คอร์ติน่า – คอร์ดิน่า ด ิเอมเพสโซ – นั่งกระเช้าริฟูจิโอ ฟาโลเรีย  
      ชมเมือง – ทะเลสาบมซูิริน่า – เวนิส 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  

น าท่านเดินชมหมู่บา้นกอร์ตีนา ดมัเปซโซ (Cortina d'Ampezzo) เมืองสกีรีสอร์ทแสนสวย ท่ีตั้งในหุบเขา มีช่ือเสียงโด่ง
ดงัมายาวนาน อิสระทุกท่านเก็บภาพความงดงาม
ของเมืองตามอัธยาศัย 

 ท่ี ระดับความสูง 2,150 
เมตร ท่านจะได้สัมผสักับวิวอันงดงามของตัว
เมืองและทิวเขาท่ีโอบล้อมตัว เมืองอยู่แสน
สวยงาม อิสระทุกท่านเก็บภาพตามอธัยาศยั(ทาง
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงจุดขึ้น
ชมวิวทั้ งน้ีเน่ืองจากการปิดซ่อมหรือปรับปรุง
กระเชา้) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านออกเดินทางสู่บริเวณทะเลสาบมิซูริน่า(Misurina) ณ 
หม่บา้นเบลลูโน่ ทะเลสาบท่ีมีความยาวถึง 2.6 กิโลเมตร มีความ
ลึกกวา่ 5 เมตร สัมผสัอากาศดี ๆ สูดดมหายใจลึก ๆ ใหทุ้กท่านได้
ชมความสวยงามของทะเลสาบอนักวา้งใหญ่ท่ีใส เป็นเงาสะทอ้น

เห็นวิวเขาลดหลั่นไปมา อันมีฉาก
หนา้เป็นโรงแรมสีเหลืองตดักนักบัฟ้า
ครามสวยจับใจ ได้เวลาสมควรน า
ท่านเดินทางสู่เมืองเวนิส 

พกัที่: NH Venezia Laguna Palace Hotel / เทียบเท่าระดับใกล้เคยีง  
วนัที่ห้าของการเดินทาง(5)  เวนิส – นั่งเรือเกาะบูราโน – เกาะเวนิส – ชมจตุรัสซานมาร์โค  
    นั่งเรือกอนโดล่าชมเมือง – สะพานเรียลอลัโต้ – สปาเก๊ตตี ้“ลอ็บสเตอร์” – ฟลอเรนซ์   
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ลงเรือส่วนตัวของคณะเรา  เกาะแสนสวยท่ีตั้งของ
มีความเก่าแก่ไม่แพเ้กาะเวนิส ซ่ึงปัจุบนัมีประชากรอยู่อาศยักว่าสามพนัคน และส่วนใหญ่

บา้นเรือนผูค้นจะปรับปรุงมาเป็นร้านคา้ร้านกาแฟท่ีสวยงาม มีเวลาใหท้่านเก็บภาพอยา่งจุใจ  



 

 

ไดเ้วลาสมควร น าคณะเดินทางเข้าสู่ “เกาะเวนิส” เกาะอนัแสนโรแมนติกซ่ึงเป็นจุดหมายปลายทางของคู่รักจากทัว่
โลก เมืองเวนิสได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก (Queen of the Adriatic), เมืองแห่งสายน ้ า (City of Water), 
เมืองแห่งสะพาน (City of Bridges), และ เมือง
แห่งแสงสว่าง (The City of Light) เรือน าท่าน
เดินทางเขา้สู่“เกาะซานมาร์โค ” ศูนยก์ลางของ
เมืองเวนิส  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าคณะเดินทางเขา้สู่บริเวณ “จตุรัสซานมาโค” 

ระหวา่งการเดินทางชม อนุสาวรียข์องพระเจา้

วิคเตอร์เอมานูเอลท่ี 2 ถ่ายภาพคู่กบั“ สะพาน

ถอนหายใจ ” สะพานแห่งสัญลกัษณ์ท่ีเช่ือมต่อกบัพระราชวงัดอร์จ  ชมความสวยงามของจตุรัสดา้นหนา้

พระราชวงัดอร์จ อนัเป็นท่ีประทบัของเจา้เมืองเวนิสในยคุท่ียงัเป็นรัฐอิสระอีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของการปกครอง

แควน้ในยคุสมยันั้น ชมรอบบริเวณ“โบสถเ์ซนตม์าร์ค” ซ่ึงเป็นโบสถแ์บบไบเซ็นไทน์ท่ี “ใหญ่ท่ีสุด” ในยโุรปตะวนัตก 

อิสระเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้

แบรนดเ์นมช่ือดงันานา

ชนิด อาทิ Gucci ,Louis 

Vuitton ,Prada ,Bally 

,Chanel หรือ“ เคร่ืองแกว้มู

ราโน่ ” สินคา้พื้นเมืองอนั

เล่ืองช่ือ อิสระใหท้่านเดิน

เท่ียวชมงานก่อสร้างท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นอจัฉริยะดา้นสถาปัตยกรรมท่ี“สะพานเรียลอลัโต”้ ให้คณะไดส้ัมผสั วิว

สองฝ่ังคลองแห่งเวนิส อนัสุดแสนโรแมนติกโดยการ “นัง่เรือกอนโดร่า” Gondora ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก (เรือนัง่ได ้5-6 

ท่านต่อ 1 ล า หากท่านตอ้งการนัง่แบบส่วนตวักรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์) (รวมในค่าทวัร์แลว้) ไดเ้วลาสมควรน าท่าน

เดินทางกลบัสู่ฝ่ังเมืองเวนิส 

ออกเดินทางสู่เมืองฟลอเรนซ์(Florence)   
ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร  / น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

พกั: Grand Hotel Mediterraneo / หรือระดบัใกล้เคยีง  

วนัที่หกของการเดินทาง(6)  ฟลอเรนซ์ – เกรฟ อนิ เชียนติ – ชิมไวน์เชียนต ิ 
  Castello di Verrazzano – ฟลอเรนซ์ – เดนิชมเมือง – จัตุรัสไมเคลิแองเจโล – ช้อปป้ิง 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

 



 

 

น าท่านเดินทางสู่เมืองเกรฟ อนิ เคียนติ (Greve in Chianti) น าท่านเดินชมบริเวณปราสาทวาร์ราซาโน (Castle of 
Verrazzano) ตวัปราสาทตั้งอยูใ่จกลางของพื้นท่ี Chianti Classico เร่ิมตน้ปราสาทเป็นของชาวอิทรุสกนั ซ่ึงเป็นเคยท่ีตั้ง
ถ่ินฐานของชาวโรมนั ไร่องุ่นท่ีตั้งอยูใ่น Verrazzano มีการระบุ
ไวใ้นเอกสารท่ีมีอายยุอ้นหลงัไปถึงปี ค.ศ. 1100 ตวัปราสาทได้
ผลดัมือเขาครอบครองโดยหลายตระกูล ค.ศ.1958 ครอบครัว 
Cappellini เขา้ครอบครองปราสาท และบูรณะวิลล่าและ
สร้างใหม่ โดยดูแลไร่องุ่นตามแบบโบราณ ไม่ใชส้ารเคมี
(Organic Wine) ท าใหมี้ช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก  
*** น าท่านเขา้สวนองุ่น และชมโรงงานบ่มไวน์ ท่ีเตม็ไปดว้ยถงั
ไมโ้อ๊ก หลายสิบถงัท่ีวางเรียงราย ใหท้่าน ไดชิ้มรสชาติอนักลม
กล่อมของไวน์เชียนติ อยา่งจุใจ *** 

Menu Starter and Bruschetta: Ham, Wild boar salami, Head cheese, Crostino with lard from the Greve Valley,  
Main Course: Pasta with tomato sauce and herbs, Roast loin of pork with salad from the garden and white beans  
Dessert: Cantuccini (Almond cookies), Tasting of Grappa, Coffee 
ไวน์ชนิดต่างๆ ท่ีท่านจะไดชิ้ม 
Verrazzano Ser Chiaro” IGT / Fettunta Chianti Classico DOCG / Chianti Classico Riserva DOCG 
Supertuscan” IGT or Chianti Classico Gran Selezione DOGC 

*** หากไวน์บางชนิดหมดหรือ ไม่ไดต้ามคุณภาพอาจมีการปรับเปล่ียนได ้ณ ภตัตาคาร *** 

ไดเ้วลาสมควรท่านท่านชม“เมืองฟลอเรนซ์”  เป็นเมืองตน้แบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีความ
เจริญสูงสุดในช่วงศตวรรษท่ี 13-16 โดยตระกูลเมดิซ่ี น าคณะเดินเท่ียวชมเขตเมืองเก่า น าท่านชม “จตัุรัสเพียซซ่าซิน
ยอเรตตา” ชมสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นของเมืองท่ี “มหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟิออเร” เป็นวิหารท่ีมียอดโดมขนาด
ใหญ่สัญลกัษณ์แห่งเมืองฟลอเรนซ์ ใชหิ้นอ่อนหลากสีจากหลายเมืองในอิตาลีในการก่อสร้าง จากนั้นน าท่านชม 
“โบสถซ์นัตาโคเช่” โบสถข์นาดใหญ่ซ่ึงใชเ้ป็นสถานท่ีฝังศพของศิลปินช่ือกอ้งโลก“ไมเคิลแองเจลโล และกาลิเลโอ” 
และศิลปินช่ือดงัของเมือง ชมจตัุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ท่ีมีความสวยงามและมีเอกลกัษณ์โดด
เด่นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งของรูปป้ันเดวิด อนัเป็นผลงานท่ีมีช่ือเสียงของ ไมเคลิ แองเจโล่  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 

ที่พกั: Grand Hotel Mediterraneo / หรือระดับใกล้เคยีง 
 
 
 
 



 

 

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง(7)  ฟลอเรนซ์ – เส้นทางโรแมนติก แห่ง ทัสคาน ี 
      มอนเตริคจิเน่ – เซียน่า – ซานจีมิญญาโน – ลา สเปเซีย 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เส้นทางโรแมนติก แห่งทอสคานี แควน้ทอสคานี เสมือนเป็นอู่ขา้วอู่น ้าของประเทศ
อิตาลี มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถปลูกพืชพนัธุ์ไดห้ลากหลาย และมีฟาร์มปศุสัตว ์ท่ีมีคุณภาพอยูม่ากมายหลาย น า
ท่านเดินทางเขา้สู่หมู่บา้นมอนเตริคจิโอนิ (Monteriggioni) (60 
กม.) เป็นเมืองหนา้ด่าน อนัเก่าแก่ตั้งแต่ยคุกลางของเมืองเซียน่า 
แควน้ทอสคานี มีก าแพงลอ้มรอบตวัเมือง ตั้งอยูบ่นเนินธรรมชาติท่ี
สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1214 ในอดีตเมืองน้ี เป็นแนวหนา้ในสงครามกบั
เมืองฟลอเรนซ์ ก าแพงรอบตวัเมืองมีหอคอย 14 แห่งตั้งอยู่บนฐาน
ส่ีเหล่ียมจตัุรัส มีประตทูางทิศเหนือ Porta Fiorentina เปิดสู่ฟลอ
เรนซ์ และทางทิศใตอี้ก Porta Romana หนัหนา้ไปกรุงโรม ถนน
สายหลกัภายในก าแพงเช่ือมต่อทั้งสองประตูเขา้ดว้ยกนัเป็น
เส้นตรง กลางเมืองมีจตัุรัส Piazza Roma บา้นเรือนส่วนใหญ่สไตลเ์รเนสซองส์ (เคยเป็นเจา้ของขุนนางทอ้งถ่ินพ่อคา้ท่ี
ร ่ารวยและผูดี้) เก็บภาพความสวยงาม น าท่านเดินทางสู่เมืองเซียน่า(ระยะทาง 40 ก.ม.) ตลอดทั้งใจกลางเมืองเก่า
ของเซียน่าไดรั้บเลือกโดยองคก์ารยเูนสโกใหข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ.1995 

(Fiorentina Beef Steak) เมนูสุดพิเศษท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของแควน้ทสัคานี ซ่ึงโดยปกติ 
เชฟจะยา่งเน้ือทั้งกอ้นแลว้มา บรรจงแล่ใหลู้กคา้ท่ีโต๊ะอาหารขณะท่ียงัร้อนอยู ่ 

              (ท่านใดไม่ทานเน้ือววักรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย ทางบริษทัจะเปล่ียนเมนูอ่ืนแทน) 

เชิญท่านเยีย่ม จตุรัสเปียซซ่า เดล คมัโป Piazza del Campo ซ่ึงไดรั้บยกยอ่งวา่เป็นมรดกโลก และเคยเป็นบา้นของาลิโอ
นกัแข่งมา้ท่ีมีช่ือกระฉ่อนท่ีสุดในโลก ชมจตุรัสเปียซซ่า เดล คมัโป ท่ีไดช่ื้อวา่สวยแปลกตาเพราะมีรูปทรงเป็นรูปพดั 
ลาดเอียงแบบขั้นบนัได ตั้งอยู ่ดา้นหนา้ศาลาวา่การเมืองเซียน่า เดินเล่นชมเมือง บา้นเรือนต่างๆ ถึงแมดู้เก่าแก่ แต่ยงัคง
ถูกใชง้านเป็นท่ีอยูอ่าศยัและร้านคา้ มีศาลากลางจงัหวดัสไตลโ์กธิค น ้าพุเกีย โบสถพ์ระแม่นิรมล ท่ีน่ีมีเทศกาลพาลิโอ



 

 

แสดงในชุดพื้นเมืองทุกปีมีช่ือเสียงมาก จากนั้นน าท่าน ออกเดินทางสู่เมืองซานจีมิญญาโน(San Gimignano) เป็น
หมู่บา้นเลก็ๆ ท่ีมีก าแพงลอ้มรอบอยูร่ะหวา่งเมืองฟลอเรนซ์และเมือง Siena มีช่ือเสียงดา้นสถาปัตยกรรมยคุกลางท่ีน่าท่ึง 
และหอคอยท่ีสูงขึ้นจากส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ เป็นสัญลกัษณ์ท่ีส าคญั ท าใหเ้ห็นทศันียภาพสวยงามอนัน่าประทบัใจของเมือง  
จากเส้นทางโดยรอบ โดยเร่ิมตน้จากขนุนางประจ าเมืองไดส้ร้างหอคอยขึ้นราว 72 แห่งเพื่อเป็นสัญลกัษณ์แห่งความมัง่
คัง่และอ านาจของพวกเขา แมว้า่ปัจจุบนัจะเหลืออยูเ่พียง 
14 หอคอยเท่านัน่ เมืองซานจีมิญญาโน ไดรั้บการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลก จากองคก์าร UNESCO ตั้งแต่ปี 
ค.ศ.1990 เมืองท่านเขา้มาในเมืองซานจีมิญญาโน 
เสมือนท่านไดย้อ้นเวลากลบัไปในยคุกลางอยา่งแทจ้ริง / 
น าท่านเดินรทางสู่เมืองลา สเปเซีย 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั: NH Hotel La Spezia / หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัที่แปดของการเดินทาง(8) ลา สเปเซีย – นั่งรถไฟชมหมู่บ้านทั้งห้า  
     ลงเรือสู่พอร์โตฟิโน – มิลาน 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าท่านนัง่รถไฟสู่ ชิงเกว ่แตร์เร (Cinque Terre) หมู่บา้นเลก็ๆ ทั้งหา้ ท่ีตั้งอยูบ่นชายฝ่ังริเวียร่า ของอิตาลี CINQUE 
TERRE มีความหมายวา่ “หา้ดินแดน” (FIVE LANDS) ประกอบดว้ย หมู่บา้นหา้แห่ง ไดแ้ก่ MONTEROSSO AL 
MARE, , CORNIGLIA, MANAROLA และ 
RIOMAGGIORE โดยทั้งหา้หมู่บา้นน้ีมีหุบเขาลอ้มรอบ 
ประกอบกนัเป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติฯ และไดรั้บ
การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกอี้กดว้ย 
แวะชมความงามของหมู่บา้นริโอแมกจิโอเร 
(RIOMAGGIORE) เป็นหมู่บา้นเลก็ๆ ท่ีมีเสน่ห์ และมี
บรรยากาศเหมือนเมืองตุ๊กตา บา้นเรือนท่ีตั้งลดหลัน่กนับน
หนา้ผาท่ีปกคลุมดว้ยตน้ไมเ้ขียวขจีตดักบัน ้าทะเลเมดิเตอร์
เรเนียนสีเทอร์ควอยซ์ ท าให ้กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
ยอดฮิตแห่งหน่ึงอยา่งไม่ตอ้งสงสัย อิสระให้ท่านชมความงดงาม และถ่ายภาพตามอธัยาศยั น าท่านออกเดินทางโดยรถ
โคช้ปรับอากาศ สู่เมืองเซนต ์มาการิตา   

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
น าท่านลงเรือ(เรือส่วนตวัเฉพาะคณะเราเท่านั้น)สู่เมืองพอร์โตฟิโน (นัง่เรือประมาณ 20 นาที) เดินทางถึงเมือง
พอร์โตฟิโน(Portofino) น าท่านเดินเล่นเท่ียวชมเมือง 



 

 

โดยรอบ พอร์โตฟิโนเป็นเมืองท่า แห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนท่ีมีช่ือเสียงในระดบัโลก ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดัของเจ
นวั ท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยท่าเรือเลก็ๆ จนไดรั้บการขนานนาม
วา่เป็น "สวรรคแ์ห่งเมืองท่า" ส าหรับนกัท่องเท่ียวก็วา่ได ้
เมืองเลก็ๆ ท่ีแสนน่ารัก ภายในตวัเมืองประกอบไปดว้ยดว้ย
บา้นเรือนหลากสีสัน ซ่ึงตั้งเบียดเสียดกนัไปตามเชิงเขา
เขียวชอุ่ม โอบลอ้มอ่าวท่ีมี เรือยอร์ชส่วนตวั จอดเตม็ไป
หมด เก็บภาพโบสถเ์ซนต ์มาร์ติน (St.Martin) ซ่ึงสร้างขึ้น
ในศตวรรษท่ี 12 โดยตวัโบสถน์ั้นมีขนาดท่ีไม่ใหญ่โต แต่ก็
มีความสวยงามมากพอสมควร ไดเ้วลาสมควรน าท่านออก
เดินทางกลบัไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองเจนวั  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัที่: NH Milano Touring Hotel / Meliá Milano Hotel / หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัที่เก้าของการเดินทาง(9)  มิลาน – ป้อมซฟอร์ซ่า – จัตุรัสดูโอโม – ช้อปป้ิง     
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าท่านออกเดินทางสู่เมืองมิลาน (Milan) เมืองส าคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบแห่งแควน้
ลอมบาร์ดี น าคณะเดินทางสู่บริเวณ “ปราสาทสฟอร์เซสโก”้ ปราสาทสวยงามหลงัน้ีไดเ้คยเป็นป้อมปราการของพวก
ตระกูลวิสคอนติ ต่อมาเป็นท่ีพ  านักของผู ้น าเผด็จการ
ในช่วงศตวรรษท่ี 15 คือ ตระกูลสฟอร์ซา  มีเวลาใหท้่านได้
ถ่ายภาพกับมุมสวยๆ ของน ้ าพุท่ีโพยพุ่งบริเวณด้านหน้า
ปราสาทสฟอร์เซสโก ้น าท่านเก็บภาพ “มหาวิหารแห่งมิ
ลาน หรือดูโอโม” สัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมือง 
อนัมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นดว้ยหินอ่อนสีขาวใน
ศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ปัจจุบนัเป็น 
“โบสถ์แคธอลิกท่ี ใหญ่ เป็นอันดับ  3 ของโลก” ลาน
ดา้นหน้าเป็นท่ีตั้งของพระราชานุสาวรียพ์ระเจ้าวิคเตอร์เอ็มมานูเอลท่ี 2 ทรงมา้ รายลอ้มดว้ยอาคารท่ีเก่าแก่คลาสสิค
และชอ้ปป้ิงมอลลท่ี์สวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
มเีวลาให้ท่านได้เลือกหาซ้ือสินค้าช่ือดังมากมายท่ี “แกลเลอเรีย วิคเตอร์เอม็มานูเอลท่ี 2” ท่ีใชเ้วลาก่อสร้างถึง 12 ปี
เป็นอาคารหลงัคากระจกโครงเหล็กพื้นโมเสกลวดลายงดงามมาก ภายในประกอบดว้ยร้านค้าสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงั 
เช่น Prada, Louis Viton, Gucci, Bally, Amani, Moschino , Versace ฯลฯ ให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั บนถนนมองท ์
นโปลียอง และถนนวิคเตอร์เอมมานูเอล หรือนัง่จิบกาแฟชมบรรยากาศ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารไทย / น าคณะเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั  



 

 

พกัที่: NH Milano Touring Hotel / Meliá Milano Hotel / หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัที่สิบของการเดินทาง(10)  มิลาน – Serravalle Designer Outlet – สนามบิน – เดินทางกลบั     
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เซอร์ราวาเล เอา้ท์เล็ท (Serravalle Designer Outlet) เลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมมากมายใน
ราคาพิ เศษ  เช่น  Armani, Bally, Bulgari, Burberry, Calvin Klein, Camper, Diesel, Hugo Boss, L'Occitane , Lacoste, 
Loewe, Michael Kors, Polo Ralph Lauren, Quiksilver, Ray-Ban, Samsonite, Spazio Dolce & Gabbana, Swarovski, 
Swatch, TAG Heuer, Timberland, Tommy Hilfiger, Versace, etc. ได้เวลาสมควรน าท่ านออกเดินทางสู่สนามบิน
นานาชาติมิลาน ***อิสระอาหารกลางวนัภายในเอาทเ์ลท็เพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง***  

16.15 เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR128 
23.05 ถึงสนามบินกรุงโดฮา รอเปล่ียนเคร่ืองภายในสนามบิน  

วนัที่สิบเอด็ของการเดินทาง(11)  สนามบินสุวรรณภูมิ     
02.10 เหิรฟ้ากลบัสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR836 
13.10 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

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

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ , การล่าช้าอัน
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันท้ังนี้การตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่
คณะเป็นส าคัญ เม่ือท่านท าการจองและช าระเงินมัดจ าแล้ว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขของทางบริษัทฯ แล้ว 

 

 

* อตัราค่าบริการ * รวมค่าวีซ่า * ค่าทิปตลอดการเดินทาง  
วันเดินทาง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 
2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

27 พ.ค. – 05 มิ.ย.65 118,900 118,900 113,900 32,900 

17 – 26 มิ.ย.65 122,900 122,900 122,900 32,900 

08 – 17 ก.ค.65 132,900 132,900 127,900 32,900 

12 – 21 ส.ค.65 132,900 132,900 127,900 32,900 

09 – 18 ก.ย.65 122,900 122,900 122,900 32,900 

23 ก.ย. – 2 ต.ค.65 122,900 122,900 122,900 32,900 

07 – 16 ต.ค.65 122,900 122,900 122,900 32,900 

21 – 30 ต.ค.65 122,900 122,900 122,900 32,900 



 

 

*** ท่ีน่ังช้ันธุรกจิ เพิม่ประมาณท่านล่ะ 110,000 บาท จากราคาด้านบน ***  
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลาน-กรุงเทพฯ  
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 

12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบ

ท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลหรือการประชุมตา่งๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่า Coach Tax และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  
5. ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนใหท้่านไม่วา่ท่านจะผา่นการ

พิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุและสุขภาพในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ **  
7. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ   
8. ค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรป  
9. น ้าด่ืมบริการบนรถโคช้ทุกวนั  
10. ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง) หากท่านลืมสัมภาระไว้

ในหอ้งพกั มีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได ้*** บางโรงแรมมีพนกังานยกกระเป๋าไม่พอท าให้
เกิดความลา้ชา้ ท่านสามารถน าสัมภาระขึ้นหอ้งพกัไดด้ว้ยตวัเอง ***  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
2. ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
4. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
5. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 100 บาทต่อวนั (หากท่านประทบัใจในการบริการ)  
6. ค่าธรรมเนียมเปล่ียนวนัเดินทางตวัเคร่ืองบิน(กรณีอยูต่่อหรือกลบัก่อน) 

การจองและช าระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 60,000 บาท เม่ือจอง พร้อมพร้อมหนงัสือเดินทาง และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณา

ช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 15 

ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงิน
ใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 



 

 

3. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

เง่ือนไขการยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 

การันตีท่ีนัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)      

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา VISA (ทุกท่านต้องมาโชว์ตัวและสแกนนิว้ในวนัย่ืนวซ่ีา) 

1. หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ท่ีเหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
2. รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่

ยิม้เห็นฟัน ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
3. หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด  

*** กรณีค้าขาย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง 
หรือส าเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิม
งาน พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีข้าราชการ: หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อม
สลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษา

อยู ่อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

4. หนังสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง)บญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขท่ีบัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพจิารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั 
สามารถแนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ) 
หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ 
TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยโุรปเขา้ร่วมกลุ่มยโูรโซน) กรุณา
สะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอ



 

 

ประมาณ 3-5 วนัท าการ) โดยตอ้งท าแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตัวจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) ใน
กรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กนัได้)  

5. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ โดยระบุ
ประเทศและวนัเดินทาง (ตัวจริง) 

6. ส าเนาบัตรประชาชน  1 ชุด / ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด / ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต ่ากว่า 20 ปี) 
7. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีเป็นหม้าย) / ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล อย่างละ 1 ชุด 

(ถ้ามี)  

*** กรณีท่ีสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย  
*** สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอ่ืนเพิ่มเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความ
กรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตามท่ีสถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ 88ออกวี
ซ่าส าหรับสถานทูต   

8. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

9. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูต
ขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

10 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

11. ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุ
เท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหท้่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 
วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผู ้
เดินทางเป็นหลกั 
 

หมายเหต ุ

1. ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านกต่็อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองท่ีน่ังครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 
เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน, ห้องพกัท่ียนืยนัมาจากทางยโุรป ,ประกนั
การเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  



 

 

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวย
ความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็น
ผูพ้ิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

กรณีวีซ่าท่ีท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี ้

4. ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ
พิจารณา 

5. ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่าน
การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และ
ส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริง
เท่านั้น 

6. ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

7. หากท่านผ่านการพจิารณาวีซ่า แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100% 
8. บริษัทฯ เร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ี
จะส ารองยานพาหนะ 

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


