
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

วนัทีห่นึง่ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบ ี

ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์                                             (-/-/-) 

15.00 น. ขอเชญิทุกท่านพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 9 เคาน์เตอร์ T สายการบนิ Etihad Airways โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความ

สะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง 

18.05 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบิน 

Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY405 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 55 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

22.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์- ท่าอากาศยานนานาชาตมิลิาโน 

มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาลี - เมอืงมลิาน - มหาวหิารแห่งเมอืงมลิาน - แกลเลอรี ่วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล - 

อนุสาวรยี ์ของกษตัรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลที ่2 - อนุสาวรยีล์โิอนารโ์ด ดารว์นิซี ่- โรงละครปิอซัซ่า เดลลา สกาลา - 

ประตูชยัแหง่เมอืงมลิาน - ปราสาทสฟอรเ์ซสโก ้- เมอืงเจนวั - อนุสาวรยีค์รสิโตเฟอร ์โคลมับสั - จตุัรสัเปียซซ่า เฟอร์

รารี ่- ทา่เทยีบเรอือา่วเจนวั - พระราชวงัซานจอิอรจ์โิอ - มหาวหิารแหง่เมอืงเจนวั               (-/-/-)      

02.45 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตมิลิาโน มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิ Etihad Airways 

เทีย่วบนิที ่EY081 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

06.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิลิาโน มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี

น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ช ัว่โมง ** 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมลิาน (Milan) หรอื มลิาโน (Milano) ประเทศอติาล ีเป็นเมอืงหลักของแควน้ลอมบารเ์ดยีและเป็นเมอืง

ส าคัญในภาคเหนือของประเทศอติาล ีตัง้อยู่บริเวณทีร่าบลอมบารด์ ี(Lombardy) ชือ่เมอืงมลิานมาจากภาษาเคลต์ ค าว่า "Mid-

lan" ซึ่งหมายถึง อยู่กลางที่ราบ เมืองมลิานมีชื่อเสียงในดา้นแฟชั่นและศิลปะ ซึง่มลิานถูกจัดใหเ้ป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะ

เดยีวกับนวิยอรก์ ปารสี ลอนดอน และโรม 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano) เป็นมหาวหิารทีม่สีถาปัตยกรรมแบบโกธคิที่

ยิง่ใหญ่ดว้ยความสงู 157 เมตร และกวา้งถงึ 92 เมตร ตัง้อยู่ทีจั่ตุรัสกลางเมอืงมลิานเปรยีบเหมอืนเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงมลิาน 

เป็นมหาวหิารทีใ่หญ่ทีส่ดุเป็นอนัดับสองในประเทศอติาลรีองจากมหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา ทีตั่ง้อยู่ทีน่ครรัฐวาตกิันเท่านัน้  

น าท่านเดนิทางสู ่แกลเลอรี ่วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) เป็นศูนยก์ารคา้ทีส่วยงาม หรูหราและ

เก่าแก่ที่สุดของเมืองมิลาน ผ่านชม  อนุสาวรีย ์ ของกษ ัตร ิย ์ว ิคเตอร ์เอ็มมานูเอลที่ 2 (Vittorio Emanuele II 

Monument) ผูร้เิริม่การรวมชาตหัิวเมอืงต่างๆในอติาล ีและอนุสาวรยีข์องศลิปินชือ่ดังในยุคเรเนซองสอ์กี 1 ท่าน คอื อนุสาวรยี ์

ลโิอนารโ์ด ดารว์นิซี ่(Leonado Davinci Monument) หันหนา้ไปทางโรงละครที่อยู่ในบรเิวณดา้นหนา้ของ ผ่านชม โรง

ละครปิอซัซ่า เดลลา สกาลา (Piazza Della Scala) หรอื โรงละครสกาล่าเก่าแก่ของเมอืง ผา่นชม ประตูชยัแหง่เมอืงมิ

ลาน (Porta Sempione) ตัง้ตระหง่านอยู่กลางสวนสาธารณะขนาดใหญใ่นเมอืงมลิานแห่งน้ี ก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1888 มเีน้ือที่

โดยรวมทัง้หมด 240 ไร่ และตัง้อยู่ในบรเิวณศูนยก์ลางทางประวัตศิาสตรข์องเมอืงภายในเขตการปกครองที ่1 อยู่ตดิกับสวนของ 

ผ่านชม ปราสาทสฟอรเ์ซสโก้ (Castello Sforzesco) เป็นปราสาทเก่าแก่หลายรอ้ยปีอันเป็นแหล่งรวมแกลลอรี่และ

พพิธิภัณฑท์ีม่ีชือ่เสยีงของเมอืงมลิาน อดีตเคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูลวสิคอนต ิ(Visconti) ต่อมาเป็นที่พ านักของผูน้ า

เผด็จการในชว่งศตวรรษที ่15 คอืตระกูลสฟอรซ์า (Sforza)  

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเจนวั (Genoa) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) หรอืในภาษาอติาลเีรยีกว่า เจโนวา เป็น

สว่นหนึง่ของรเิวยีร่าของประเทศอติาล ีตัง้อยู่บรเิวณชายฝ่ังทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอติาล ีเป็นเมอืงท่าทางทะเลที่มี

ความส าคัญมาตัง้แต่ยุคโบราณ โดยเมืองน้ีเป็นเมอืงหลวงของจังหวัดเจนัวในแควน้ลกิูเรีย โดยในอดีตนั้นก็เรยีกกันว่า Superba 

ซึง่มาจากความเจรญิรุ่งเรอืงในอดตีของเมอืงเเห่งน้ีเเละเมอืงเเห่งน้ียังมสีว่นส าคัญในการผลักดันใหเ้กดิบุคคลระดับโลกอย่าง ครสิ

โตเฟอร ์โคลัมบัส น าท่าน ผา่นชม อนุสาวรยีค์รสิโตเฟอร ์โคลมับสั (Christopher Columbus Statue) ซึง่เป็นนักเดนิเรอื

ระดับโลกทีส่ามารถคน้พบทวปีอเมรกิาไดส้ าเร็จ โดยความสามารถทางการเดนิเรอืทัง้หมดของเขานัน้ก็มาจากเมอืงเจนัว  

น าท่าน ผ่านชม จตุัรสัเปียซซ่า เฟอรร์ารี ่(Piazza De Ferrari) เป็นที่ตัง้ของน ้าพุกลางเมือง ถือเป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดใน

อติาล ีซึง่เคยเป็นสถานทีท่ีโ่คลัมบัสเคยอาศัยอยู่เมือ่ครัง้เป็นเด็ก รายลอ้มดว้ยบา้นเรอืนแบบคลาสสคิโรมันยอ้นยุค มโีบสถเ์ก่าแก่ 

สวนสวยประดับอยู่ท่ัวเมอืง ผ่านชม อาคารสวยงามต่างๆ โบสถป์ระจ าเมอืงหรอืดูโอโม่ที่สรา้งขึน้แบบโรมาเนสกแ์ละโกธคิ ผา่น

ชม ท่าเทยีบเรอือ่าวเจนวั (Genoa Port) มีเรอืใบจอดอยู่มากมายประกอบกับอาคารโดยรอบสวยสดงดงาม ประภาคารสูง

ตระหง่าน ผา่นชม พระราชวงัซานจอิอรจ์โิอ (Palazzo San Giorgio) หรอืพระราชวังเซนตจ์อรจ์ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1260 มี

ความโดดเด่นของภาพวาดทีม่องแลว้คลา้ยภาพนูนต ่าและ มหาวหิารแหง่เมอืงเจนวั (Duomo di Cathedral)   

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Best Western Premier CHC Airport, Genoa หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

วนัทีส่าม เมอืงเจนวั - เมอืงลา สเปเซยี - น าท่านเปลีย่นการเดนิทางต่อโดยรถไฟสู ่เมอืงซงิเคว เทอรเ์ร่ - หมูบ่า้นมอนเตรอสโซ 

- หมูบ่า้นเวอรน์าสซา - หมูบ่า้นคอรน์เีลยี - หมูบ่า้นมานาโรลา - หมูบ่า้นรโิอมาจจอเร - เมอืงปิซ่า - จตุัรสัเปียซซา เดล 

ดูโอโม - หอพธิเีจมิน า้มนต ์- มหาวหิารแหง่เมอืงปิซ่า - หอเอนแหง่เมอืงปิซ่า             (B/-/D)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงลา สเปเซยี (La Spezia) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาท)ี เมืองในเขตลกิูเรยี ตอนเหนือ

ของประเทศอติาล ีอยู่ระหว่างเมอืงเจนัวและเมอืงปิซา่ บรเิวณอ่าวลกิูเรยี หนึง่ในอ่าวทีม่คีวามส าคัญทางดา้นการคา้และการทหาร  

น าทา่นเปลีย่นการเดนิทางตอ่โดยรถไฟสู ่เมอืงซงิเคว เทอรเ์ร ่(Cinque Terre by Train) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 

นาที) หมู่บา้นเล็กๆ ทีตั่ง้อยู่บรเิวณรมิชายฝ่ัง รเิวยีรา่ของประเทศอติาล ี(Riviera of Italy) ซงิเคว เทอรเ์ร่ มคีวามหมายว่า 

ดนิแดนสีสันทัง้หา้ (The Five Land) หรือดนิแดนแห่งความงดงาม ตัง้อยู่บนหนา้ผาสูงชันเหนือทะเลเมดเิตอร์เรเนียนบริเวณ

ชายฝ่ังแควน้ลกิูเรยี ประกอบไปดว้ย 5 หมู่บา้น ที่ซอ่นตัวเองอยู่ห่างไกลจากสายตาของคนภายนอก แผ่นดนิที่ยากจะเขา้ถงึได ้

โดยง่าย โดยทัง้ 5 หมู่บา้นน้ีมหุีบเขาลอ้มรอบ มแีม่น ้าเป็นฉากดา้นหนา้ ท าใหส้ถานที่แห่งน้ีมคีวามสวยงามตามธรรมชาตริาวกับ

ภาพวาดของจติรกรเอก ประกอบกับเป็นสว่นหนึง่ของอุทยานแห่งชาตแิละ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์าร

สหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1997 ซึง่หมู่บา้นทัง้หา้น้ียังคงสภาพดัง้เดมิมาตัง้แต่ศตวรรษที ่11 ไดแ้ก่  

1. หมู่บา้นมอนเตรอสโซ (Monterosso Al Mare) เป็นหมู่บา้นที่ใหญ่และขึน้ชื่อที่สุด เน่ืองจากเป็นเพียงหมู่บา้นเดยีวที่มี

ชายหาดใหนั้กท่องเที่ยวลงไปน่ังเล่นพักผ่อนไดจ้ริง และแน่นอนว่าจะคกึคักมากในช่วงหนา้รอ้น มอนเตรอสโซแบ่งหมู่บา้น

ออกเป็น 2 ดา้น ดา้นทศิเหนือเป็นสว่นของบา้นตากอากาศ รา้นรวงต่างๆ สว่นทศิใตเ้ป็นทีตั่ง้ของหมู่บา้น หากไดม้าทีห่มู่บา้นน้ีควร

จะแวะไปชมวหิารนักบุญจอหน์เดอะแบ็พทสิต ์(Chiesa di San Giovanni Battista) สรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษที่ 13-14 เป็นโบสถ์

เล็กๆ มลัีกษณะสถาปัตยกรรมแบบบาโรก ท าจากหนิอ่อนสลับสขีาวด า เป็นลายขวางพาดตัววหิารทัง้ดา้นนอกและดา้นในสวยงาม 

2. หมู่บา้นเวอรน์าสซา (Vernazza) เป็นหมู่บา้นที่ก่อตัง้ขึน้มาพรอ้มๆ กับมอนเตรอสโซ เป็นหมู่บา้นที่คงเหลือความเป็น

หมู่บา้นชาวประมงสูงสุดในบรรดาทัง้ 5 หมู่บา้น เป็นที่ตัง้ของปราสาทโดเรยี (Doria Castle) ซึง่ถูกสรา้งขึน้เพื่อไวสั้งเกตการณ์

เหล่าโจรสลัดที่จะเขา้มาโจมตีหมู่บา้น ว่ากันว่าที่น่ีเป็นจุดชมววิที่สวยที่สุด และถา้เดนิออกไปทางอ่าว มองยอ้นกลับเขา้มา

ทางดา้นซา้ยจะไดเ้ห็นโบสถซ์านตา้มารเ์กหร์ติา้ (La Chiesa di Santa Margherita d’Antiochia) ซึง่เป็นหอคอยสเีหลอืงรับกับววิ

ของภูเขาดา้นหลังทีเ่ป็นไร่องุ่นส าหรับท าไวน์ พรอ้มกับววิของหมู่บา้นตรงกลาง และเรอืประมงทีจ่อดอยู่ในอ่าวเป็นภาพทีเ่รยีกได ้

ว่าดังทีส่ดุของซงิเคว เทอรเ์ร่ 

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

3. หมูบ่า้นคอรน์เีลยี (Corniglia) เป็นหมู่บา้นทีแ่ตกต่างจากทีอ่ืน่ๆ ทีน่ี่เคยเป็นสว่นหนึง่ของเวอรน์าสซา เป็นหมู่บา้นรมิผาทีถู่ก

ลอ้มรอบดว้ยไร่องุ่น ที่น่ีค่อนขา้งเงยีบสงบ ผูค้นเป็นมติร และรูจั้กกันแทบทัง้หมู่บา้น โดยมีของขึน้ชื่อคอืเจลาโต หรือไอศกรมีที่

ท าจากน ้าผึง้ธรรมชาต ิหรอืทีค่นทีน่ี่เรยีกกันว่า Miele di Corniglia สว่นววิของทีน่ี่จะสวยทีส่ดุ หากล่องเรอืออกไปกลางทะเลแลว้

ถ่ายรูปกลับเขา้มา 

4. หมู่บา้นมานาโรลา (Manarola) เป็นหมู่บา้นที่เหมาะที่สุด หากจะดูสถาปัตยกรรมในแบบซงิเคว เทอร์เร่หมู่บา้นน้ีอยู่กัน

หนาแน่น มสีสัีนรอ้นแรงจัดจา้นทีส่ดุในบรรดา 5 หมู่บา้น รา้นอาหาร และโรงแรมเล็กๆ ค่อนขา้งมาก ส าหรับหมู่บา้นน้ีแนะน าว่าให ้

ลองหาไวน์ทอ้งถิน่อย่างไวน์ซอิัคเชตราตา้ (Sciacchetrà) มาลองดืม่เพราะเป็นไวน์ทีข่ ึน้ชือ่มาตัง้แต่สมัยโบราณ 

5. หมู่บา้นรโิอมาจจอเร (Riomaggiore) ซึง่ถือเป็นหมู่บา้นหนา้ด่านหากเดนิทางมาจากเมอืงฟลอร์เรนซ ์อยู่ทางใตส้ดุ เป็น

ชมุชนทีค่่อนขา้งเงยีบสงบ จนแทบจะเรยีกไดว่้าเป็นหมู่บา้นทางผ่านเสยีมากกว่า ซึง่เป็นขอ้ดสี าหรับนักท่องเทีย่วทีช่อบความสงบ 

และตอ้งการมาพักผ่อนอย่างแทจ้รงิ 

** การเดนิทางเทีย่วชม ท ัง้ 5 หมู่บา้น ในเมอืงซิงเคว เทอรเ์ร่ ข ึน้อยู่กบัเวลา อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม หากไมไ่ดช้มหมูบ่า้นใด หมูบ่า้นหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยไมว่า่ส่วนใด สว่นหนึง่

ให้กบัท่านได้ทุกกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแล้วท ัง้หมด ใช้เวลาในการเดนิทางจาก

หมูบ่า้นหนึง่ ไปอกีหมูบ่า้นหนึง่ ประมาณ 15-20 นาท ีตอ่หมูบ่า้น ** 

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงปิซ่า (Pisa) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมอืงแห่งศลิปะทีส่ าคัญของอติาล ีเป็นเมอืงเล็กๆอยู่ใน

แควน้ตอสคานา ฝ่ังแม่น ้าอารโ์น อยู่ทางตะวันตกของเมอืงฟลอเรนซ ์(ฟีเรนเซ) และทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมอืงเซยีนา ดา้น

ตะวันตกของเมอืงตดิกับทะเลเมดเิตอร์เรเนียน แมว่้าจะเป็นเมอืงเล็กๆ แต่ก็เป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงและเป็นทีรู่จั้กของนักท่องเทีย่ว 

เพราะเป็นทีตั่ง้ของสถาปัตยกรรมอันสวยงามทีม่ชีือ่เสยีงไปท่ัวโลก 

น าท่านเดนิทางสู ่จตุัรสัเปียซซา เดล ดูโอโม (Piazza Dei Miracoli) หรอื จัตุรัสกัมโป เดย ์มรีาโกล ี(Compo Dei Miracoli) 

ทีป่ระกอบดว้ยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิ

หรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1987 โดยเริม่จาก ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ หอพธิเีจมิน า้มนต ์(Baptistry of  St. John) ทีใ่หญ่

ทีส่ดุในอติาล ีถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารแหง่เมอืงปิซ่า (Duomo di Pisa) อันยิง่ใหญ่งดงามและ ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ 

กับ หอเอนแหง่เมอืงปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) อันเลือ่งชือ่สัญลักษณ์แห่งเมอืงปิซา่ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุค

กลาง เริม่สรา้งเมือ่ปี ค.ศ. 1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 177 ปี แต่ระหว่างการก่อสรา้งตอ้งหยุดชะงักลงไปเมือ่สรา้งไปไดถ้งึชัน้ 3 

ก็เกดิการยุบตัวของฐานขึน้มา และต่อมาก็มีการสรา้งหอต่อเติมขึ้นอีกจนแลว้เสร็จ โดยที่หอเอนปิซ่าน้ี กาลิเลโอ บิดาแห่ง

วทิยาศาสตร ์ซึง่เป็นชาวอติาเลีย่นไดใ้ชเ้ป็นสถานทีท่ดลองทฤษฎแีรงโนม้ถ่วงของโลกทีว่่า สิง่ของสองชิน้ น ้าหนักไม่เท่ากัน ถา้

ปล่อยสิง่ของทัง้สองชิน้จากทีส่งูพรอ้มกนั ก็จะตกถงึพืน้พรอ้มกัน ** ยงัไมร่วมคา่บตัรเขา้ชมภายในมหาวหิาร และ ทาวเวอร ์

(หอเอนแห่งเมืองปิซ่า) ค่าบตัรเขา้ชม เร ิม่ตน้ ท่านละ ประมาณ 20 ยูโร (EUR) หรอื ค านวน เป็นเงนิไทย ท่านละ 

ประมาณ 700 บาท (THB) ข ึน้อยูก่บัประเภทของบตัร โดยท ัง้นี ้คณะทวัรจ์ าเป็นตอ้งด าเนนิไปตามระบุท ัง้หมด ** 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Tuscany Inn Hotel, Genoa หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

วนัทีส่ี ่ เมอืงปิซ่า - เมอืงฟลอเรนซ ์- มหาวหิารซานตามาเรยี เดล ฟิโอเร - จตุัรสัเดลลาซญิญอเรยี - น า้พุอนุสาวรยีเ์ทพเจา้

เนปจูน - อนุสาวรยีว์รีบุรุษเปอรซ์อุิสถอืหวัเมดูซ่า - อนุสาวรยีเ์ดวดิ - สะพานเวคคโิอ - เมอืงเลคซโิอ - เลคซโิอ เดอะ 

มอลล ์เอาทเ์ล็ท - เมอืงโรม                             (B/-/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฟลอเรนซ ์(Florence) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาท)ี ประเทศอติาล ีเมอืงทีไ่ดรั้บขนาน

นามว่าเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งศลิปะในยุคเรอเนสซองส์ ซึง่ลว้นแลว้แต่มีโบราณสถานส าคัญ และมีทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่

สวยงาม ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1982 

น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารซานตามาเรยี เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) ชมความยิง่ใหญ่ของมหา

วหิารทีใ่หญ่เป็นอันดับ 4 ของทวปียุโรป โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมทีใ่ชห้นิอ่อนหลายสตีกแต่งผสมผสานกันไดอ้ย่างงดงาม  

น าท่านเดนิทางสู่ จตุัรสัเดลลาซญิญอเรยี (Piazza Della Signoria) ซึง่รายลอ้มไปดว้ยรูปปั้นอันวจิิตรสวยงาม อาทเิช่น 

น า้พุอนุสาวรยีเ์ทพเจา้เนปจูน (Fountain of Neptune), อนุสาวรยีว์รีบุรุษเปอรซ์อุิสถอืหวัเมดูซ่า (Perseus with the 

Head of Medusa), อนุสาวรยีเ์ดวดิ (David Statue) ผลงานทีม่ชีือ่เสยีงของ ไมเคลิ แองเจโล่   

น าท่านเดนิทางสู ่สะพานเวคคโิอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ทีม่รีา้นขายทองและอัญมณีอยู่ทัง้สองขา้งสะพาน อสิระใหท่้านชม

บรรยากาศและเลอืกชมสนิคา้ หรอื ของทีร่ะลกึต่างๆมากมาย 

พเิศษ !! แจกความสดชืน่ !! บรกิารไอศกรมีพืน้เมอืง ท่านละ 1 สกู๊ป หรอื 1 โคน ** วนัและเวลาอาจเปลีย่นแปลงได้

ตามความเหมาะสม ข ึน้อยูก่บัสถานการณ์เป็นส าคญั กรณีคณะไมส่ามารถรบัประทานไอศกรมีได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระ

ลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็นส าคญั ** 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเลคซโิอ (Leccio) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี ประเทศอติาล ี 

น าท่านเดนิทางสู ่เลคซโิอ เดอะ มอลล ์เอาทเ์ล็ท (Leccio The Mall Outlets) ใหท่้านอสิระเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น า

มากมายของประเทศอติาลใีนราคาย่อมเยา อาทเิชน่ Armani, Balenciaga, Bottega Veneta, Burberry, Dior, Fendi, Gucci, 

Tod’s, Valentino เป็นตน้ 

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโรม (Rome) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที) เป็นเมอืงหลวงและเมืองที่ใหญ่ทีสุ่ดของ

แควน้ลัตซโีย ประเทศอติาล ีตัง้อยู่ทางตอนกลางของประเทศ เมอืงโรมยังเป็นที่ตัง้ของนครรัฐวาตกิัน หรอื เมืองวาตกิัน ซึง่เป็น

ดนิแดนทีป่ระทับของพระสันตะปาปาแห่งครสิตจักรโรมันคาทอลกิอกีดว้ย หลังสิน้สดุยุคกลาง เมอืงโรมไดอ้ยู่ภายใตก้ารปกครอง

ของพระสันตะปาปา เช่น สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอรท์ี ่6 และสมเด็จพระสันตะปาปาลโีอที ่10 ผูซ้ึง่สรา้งสรรคใ์หเ้มอืง

โรมกลายเป็นหนึง่ในศูนยก์ลางของสมัยฟ้ืนฟูศลิปวทิยาในประเทศอติาลเีชน่เดยีวกับเมอืงฟลอเรนซ ์ซึง่ในยุคสมัยดังกล่าว ไดม้ี

การก่อสรา้งมหาวหิารเซนตส์ ปีเตอร ์บาซลิกิาแบบทีป่รากฏในปัจจุบัน และมเีกลันเจโล ไดว้าดภาพปูนเปียกประดับภายในโบสถ์

นอ้ยซสิทนี ศลิปินและสถาปนกิทีม่ชีือ่เสยีงอย่างบรามันเต แบรน์นีิ และ ราฟาเอล ซึง่พ านักอยู่ในเมอืงโรมเป็นครัง้คราว ไดม้สีว่น

ชว่ยสรางสรรค์สถาปัตยกรรมแบบสมัยฟ้ืนฟูศลิปวทิยาและแบบบารอกในเมอืงโรมดว้ยเชน่กัน ท าใหเ้มอืงโรม เป็นเมอืงที่มคีวาม

น่าสนใจทางดา้นสถาปัตยกรรมทีส่ดุแห่งหนึง่ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) พเิศษ !! เมนู พซิซ่า อติาเลีย่น  

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Roma Domus Hotel, Rome หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้ เมืองโรม - นครรฐัวาตกินั - มหาวหิารเซนต์ ปีเตอรส์ บาซิลกิา - สนามกีฬาโคลอสเซียม - กลุ่มโรมนัฟอรมั - 

จตุัรสัเวเนเซยี - ระเบยีงปาลาสโซ - อนุสาวรยี ์ของกษตัรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลที ่2 - น า้พุเทรว ี- วหิารแพนธอีอน - 

บนัไดสเปน - จตุัรสันาโวน่า - น า้พุจตุมหานที - ท่าอากาศยานนานาชาตเิลโอนารโ์ดดาวนิชี ฟิอูมชิิโน เมอืงโรม 

ประเทศอติาล ี- ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์            (B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่นครรฐัวาตกินั (Vatican) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เป็นนครรัฐทีไ่ม่มทีางออกสูท่ะเลซึง่นอ้ยทีส่ดุ

ในโลกทัง้ในแง่พื้นทีแ่ละประชากร ตัง้อยู่ในเมืองโรม ประเทศอติาลี เป็นที่ประทับของพระสันตะปาปา ซึง่เป็นประมุขสงูสดุแห่ง

ครสิตศาสนานกิายโรมันคาทอลกิ ศูนยก์ลางคอืมหาวหิารนักบุญเปโตร หรอื มหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา ซึง่ออกแบบโดยมี

เกลันเจโล การปกครองของนครรัฐวาตกิันเป็นแบบอ านาจเบ็ดเสร็จ คอือ านาจตกอยู่ทีส่มเด็จพระสันตะปาปาเพยีงผูเ้ดยีว จะหมด

วาระก็ต่อเมื่อสิน้พระชนม ์ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 

1984 

น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา (St. Peter’s Basilica) เป็นหนึง่ในสีข่องมหาวหิารเอก

ของเมอืงโรมทีตั่ง้อยู่ใน เขตการปกครองของนครรัฐวาตกิัน เป็นสิง่ก่อสรา้งทีใ่หญ่ทีสุ่ดในนครรัฐวาตกิัน และเป็นมหาวหิารทีใ่หญ่

ทีส่ดุในโลก เป็นสถานทีท่ีไ่ดช้ือ่ว่าศักดิส์ทิธ ิท์ีส่ดุแห่งหนึง่ของครสิตจักรโรมันคาทอลกิอกีดว้ย มหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา 

(St. Peter’s Basilica) หรอืมีอีกชื่อว่า มหาวหิาร นักบุญเปโตร (Basilica Sancti Petri) เดมินั้นเป็นโบสถ์ที่ถูกสรา้งขึน้ในสมัย



 
 

 
 

ครสิตศ์ตวรรษที ่4 เป็นรูปแบบบาซลิกิา จนมาถงึในยุคฟ้ืนฟูศลิปวทิยาโบสถนั์น้ไดม้สีภาพทรุดโทรมเป็นอย่างมากแลว้จงึไดม้กีาร

ตัดสนิใจสรา้งมหาวหิารขึน้มาใหม่ในรูปแบบเรเนซองซึง่เป็นโบสถท์ี่ใหม่และมีขนาดใหญ่กว่าเดมิมาก นอกจากนัน้แลว้มหาวหิาร

เซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา แห่งน้ีนัน้ยังเป็นหนึง่ในสีข่องมหาวหิารเอกของเมอืงโรมร่วมกับอกีสามวหิารอันไดแ้ก่ มหาวหิารซันตามา

เรยีมัจโจเร, มหานักบุญเปาโลนอกก าแพง และมหาวหิารนักบุญยอหน์ ลาเตรัน อีกดว้ย ** ยงัไมร่วม คา่บตัรเขา้ชมภายใน 

มหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา ทา่นละ ประมาณ 20 ยูโร (EUR) หรอืค านวณเป็นเงนิไทยประมาณ 700 บาท บาง

กรณีมงีานส าคญั หรอื พธิกีารส าคญัตา่งๆทางศาสนา อาจไมส่ามารถเขา้ชม หรอื เขา้ใกลช้ดิกบัมหาวหิารฯได ้แตท่าง

บรษิทัจะพยายามน าทา่นชมมหาวหิารใหใ้กลช้ดิมากทีสุ่ด เทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้** 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ สนามกฬีาโคลอสเซยีม (Colosseum) หนึ่งในสถานที่ท่องเทีย่วที่มชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดของ

เมอืงโรมประเทศอติาล ีเป็นสนามกฬีากลางแจง้โบราณขนาดใหญ่ยักษ์ ใจกลางเมอืง ทีน่อกจากจะเคยเป็นสนามประลองอันทรง

เกยีรตทิีโ่หดเหีย้มแลว้ ยงัไดร้บัการคดัเลอืกจากองคก์ร New 7 Wonders ใหเ้ป็นหนึง่ในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโลกยุค

ใหมอ่กีดว้ย สนามกฬีาโบราณขนาดใหญ่แห่งน้ีถูกสรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดเิวสเปเซีย่นแห่งจักวรรดโิรมัน และไดส้รา้งแลว้เสร็จ

ในสมัยจักรพรรดไิททัสในช่วงครสิตศ์ตวรรษที ่1 หรอืราวๆ ปี ค.ศ. 80 โดยมลัีกษณะเป็นอัฒจันทรรู์ปวงกลมทีก่่อดว้ยอฐิและหนิ

ทรายทีม่ีเสน้รอบวงประมาณ 527 เมตร สงูประมาณ 57 เมตร และสามารถบรรจุคนไดม้ากถงึประมาณ 50,000 คน ส าหรับการ

ออกแบบ Colosseum แห่งน้ีนั้นจัดไดว่้าไดรั้บการออกแบบที่ชาญฉลาดมาก โดยไดม้ีการออกแบบใหผู้ช้มไดรู้ส้กึใกลช้ดิกับ

นักกฬีาดว้ยการออกแบบในสว่นของสนามกฬีาใหเ้ป็นรูปครึง่วงกลม  นอกจากนัน้ยังมกีารออกแบบทางระบายน ้าทีด่เีพือ่ป้องกันน ้า

ขังในสนามหากเกดิฝนตกอันเป็นตน้แบบของการออกแบบสนามกีฬาอืน่ๆ ท่ัวโลกในปัจจุบนัอกีดว้ย 

น าท่านถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ กลุม่โรมนัฟอรมั (Roman Forum) อดตีศูนยก์ลางทางดา้นการเมอืง ศาสนา และเศรษฐกจิ

ของอาณาจักรโรมัน ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นความเจรญิรุ่งเรอืงของอารยะธรรมโรมันในชว่ง 2,000 ปีทีผ่่านมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่าน ผ่านชม จตุัรสัเวเนเซีย (Piazza Venezia) จัตุรัสอันยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองโรม ผ่านชม ระเบียงปาลาสโซ 

(Palazzo Terrace) สถานทีใ่ชก้ล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลนีิในโอกาสต่างๆ เป็นทีตั่ง้ของ อนุสาวรยี ์ของกษตัรยิว์คิเตอร ์

เอ็มมานูเอลที ่2 (Vittorio Emanuele II Monument) ซึง่ไดช้ื่อว่าเป็นพระบดิาของชา  อติาลี “ประตูชัยคอนสแตนตนิ” 

สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและทีม่าของ “ถนนทุกสายมุ่งสูก่รุงโรม” จากนั้นชมร่องรอยของศูนยก์ลางแห่งจักรวรรดโิรมันอันศักดิส์ทิธ ิ ์ 

“โรมันฟอร่ัม” ใหท่้านไดล้งจากรถพรอ้มถ่ายภาพคู่กับ “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬา



 
 

 
 

กลางแจง้ขนาดใหญ่ทีม่โีครงสรา้งเกอืบสมบูรณ์ตัง้อยู่ใจกลางกรุงโรม  โดยนับเป็นสิง่ก่อสรา้งทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดเท่าที่เคยมกีาร

สรา้งขึน้มาในสมัยอาณาจักรโรมัน ระหว่างทาง ท่านจะสามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ของกรุงโรม 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ น า้พุเทรว ี(Trevi Fountain) เป็นน ้าพุประตมิากรรมของเทพนิยายกรีกแบบบาร็อค ทีใ่หญ่

ทีส่ดุในเมอืงโรม มคีวามสูง 25.9 เมตร (85 ฟุต) และกวา้ง 19.8 เมตร (65 ฟุต) มตี านานเล่าว่า หากหันหลังแลว้โยนเหรยีญลง

น ้าพุเทรว ีแลว้อธษิฐานใหไ้ดก้ลับมาเมอืงโรมอกีครัง้ ก็จะสมหวัง  

น าท่าน เขา้ชม วหิารแพนธอีอน (Pantheon) หรอืวหิารแห่งดวงตาวรรค ์ถูกสรา้งขึน้ตัง้แต่ในสมัยก่อนทีจ่ะเริม่นับครสิตศั์กราช

ประมาณ 20 ปี ในยุคของจักรพรรด ิMarcus Agrippa โดยไดป้รากฎการแกะสลัก M. Agrippa ไวท้ี่บรเิวณหนา้บันของตัวอาคาร 

ดว้ยการออกแบบและการก่อสรา้งทีย่อดเยี่ยมจงึท าใหว้หิารแห่งน้ีนั้นนับเป็นสิง่ก่อสรา้งเดยีวทีก่่อสรา้งมาตัง้แต่สมัยยุคโรมันและ

ยังคงสภาพสมบรูณ์ไวไ้ดม้ากทีส่ดุทีม่เีหลอือยู่ Pantheon นัน้เป็นชือ่ทีม่คีวามหมายมาจาก All of God หรอืวหิารแห่งเทพ ซึง่เป็น

วหิารทีส่รา้งขึน้เพือ่บูชาเทพ แต่อกีนัยหนึง่นัน้แปลไดว่้าเป็นทีเ่ก็บศพ ซึง่สถานทีแ่ห่งน้ีก็ไดเ้ป็นทีเ่ก็บศพของบุคคลส าคัญเชน่กัน

จงึยังไม่แน่ชัดในวัตถุประสงค์ของการสรา้งวหิารแห่งน้ีขึน้มาเลยทเีดียว การออกแบบทีโ่ดดเด่นของอาคารแห่งน้ีนัน้เริ่มมาตัง้แต่

ภายนอกอาคารที่จะคุณจะสามารถมองเห็นเสาหนิแกรนติขนาดใหญ่ยักษ์วางเรยีงทีด่า้นหนา้อาคารเป็นแนวยาว โดยเสาแต่ละตน้

นัน้โดดเด่นดว้ยความทีเ่ป็นเสาหนิกอ้นเดยีวทัง้เสาโดยไม่ไดม้กีารตัดต่อเลย วหิารแห่งน้ีมองภายนอกทีดู่ยิง่ใหญ่สวยงามแลว้กลับ

เทยีบไม่ไดก้ับภายในแมแ้ต่นอ้ย เมือ่เขา้ไปบริเวณภายในวหิารคุณจะไดพ้บกับความกวา้งขวางใหญ่โต ภายในวหิารนัน้ไดรั้บการ

ออกแบบใหไ้ม่มเีสาตรงกลาง เอกลักษณ์ทีโ่ดดเด่นของการออกแบบของวหิารแห่งน้ีคอื Oculus ซึง่เป็นชอ่งวงกลมขนาดใหญ่มี

เสน้ผ่าศูนยก์ลางประมาณ 30 ฟุต ทีอ่ยู่บรเิวณตรงกลางโดมโคง้มนภายในตัวอาคาร ซึง่เป็นงานสถาปัตยกรรมทีน่่าทึง่อย่างหนึง่ใน

วหิารแห่งน้ี โดยบา้งก็ว่าเป็นดวงตาสวรรคท์ีเ่ชือ่มระหว่างพระเจา้และมนุษย ์ 

น าท่านเดนิทางสู่ ย่านบนัไดสเปน (Piazza di Spagna) เป็นแหล่งแฟชั่นชัน้น าสุดหรู ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้แบรนด์เนมชัน้น า

ต่างๆมากมาย รวมถงึรา้นอาหาร รา้นขนม รา้นกาแฟ รา้นไอศครมี ใหท่้านไดเ้ลอืกสรรค ์และยังเป็นแหล่งนัดพบยอดนยิมทีส่ดุของ

ชาวอติาเลีย่นอกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ จตุัรสันาโวน่า (Piazza Navona) เป็นอกีหนึง่จัตุรัสที่ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นจัตุรัสทีม่ชีื่อเสียงมากทีสุ่ด

และสวยที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองโรม เต็มเป่ียมไปดว้ยความมีชีวติชีวา เป็นที่ตัง้ของสถ่าปัตยกรรม รา้นอาหาร อาคารเก่าแก่สีสัน

สดใส รา้นคา้สไตล์ศลิปะและโชว์ต่างๆใหไ้ดช้มกันมากมาย อดตีจัตุรัสนาโวน่า เคยเป็นสนามกีฬาโรมันโบราณมาก่อน ซึง่เป็น

สถานทีท่ี่ชาวโรมันในอดีตสามารถเดนิทางมาเขา้ชมการต่อสูท้ีจ่ าลองมาจากการต่อสูท้างทะเล ส าหรับสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น

ทีส่ดุและเป็นเอกลักษณ์ของจัตุรัสแห่งน้ีก็คอื น า้พุจตุมหานท ี(Fountain of the Four Rivers) น ้าพุทีโ่ดดเด่นใจกลางจัตุรัส 

ประกอบไปดว้ยเสาโอเบลกิสตั์ง้อยู่กลางน ้าพุ ซึง่เป็นเสาแบบเดยีวกับดา้นหนา้ Sant’Agnese โบสถส์ไตลบ์าโรก โดยเสาน้ีน าเขา้

จากประเทศอยีปิต ์นอกจากเสาเด่นตระหง่านตรงกลางแลว้ น ้าพุยังประกอบไปดว้ยรูปปั้นทีเ่ป็นตัวแทนของการแสดงถงึแม่น ้าสาย

ส าคัญของทัง้ 4 ทวปีไดแ้ก่ แม่น ้าคงคา แม่น ้าไนท ์แม่น ้าดานูปและแม่น ้าพลาตา้ อันเป็นทีม่าของชือ่จตุมหานท ี

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

น าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตเิลโอนารโ์ดดาวนิช ีฟิอูมชิโิน เมอืงโรม ประเทศอติาล ีท่านมเีวลาในการท าคืน

ภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 

22.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิ 

Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY084 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัทีห่ก ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์- ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย                                (-/-/-)  

07.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

08.50 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Etihad Airways เทีย่วบนิที ่

EY408 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 10 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

18.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

06 - 11 กุมภาพนัธ ์2563 
(08 ก.พ. วนัมาฆบูชา / 10 ก.พ. วนัหยุดชดเชย) 

06FEB EY405 BKK-AUH 18.05-22.10 

07FEB EY081 AUH-MXP 02.45-06.40 

10FEB EY084 FCO-AUH 22.00-07.05+1 

11FEB EY408 AUH-BKK 08.50-18.05 

36,999 36,999 36,999 7,999 23,999 

25 ก.พ. - 01 ม.ีค. 2563 

25FEB EY405 BKK-AUH 18.05-22.10 

26FEBEY081 AUH-MXP 02.45-06.40 

29FEB EY084 FCO-AUH 22.00-07.05+1 

01MAR EY408 AUH-BKK 08.50-18.05 

34,999 34,999 34,999 7,999 21,999 

04 - 09 มนีาคม 2563 

04MAR EY405 BKK-AUH 18.05-22.10 

05MAR EY081 AUH-MXP 02.45-06.40 

08MAR EY084 FCO-AUH 22.00-07.05+1 

09MAR EY408 AUH-BKK 08.50-18.05 

34,999 34,999 34,999 7,999 21,999 

11 - 16 มนีาคม 2563 

11MAR EY405 BKK-AUH 18.05-22.10 

12MAR EY081 AUH-MXP 02.45-06.40 

15MAR EY084 FCO-AUH 22.00-07.05+1 

16MAR EY408 AUH-BKK 08.50-18.05 

34,999 34,999 34,999 7,999 21,999 

18 - 23 มนีาคม 2563 

18MAR EY405 BKK-AUH 18.05-22.10 

19MAR EY081 AUH-MXP 02.45-06.40 

22MAR EY084 FCO-AUH 22.00-07.05+1 

23MAR EY408 AUH-BKK 08.50-18.05 

35,999 35,999 35,999 7,999 22,999 

10 - 15 เมษายน 2563 
(13 14 15 เม.ย. วนัสงกรานต)์ 

10APR EY405 BKK-AUH 18.25-21.45 

11APR EY081 AUH-MXP 02.20-06.50 

14APR EY084 FCO-AUH 22.00-06.05+1 

15APR EY408 AUH-BKK 08.45-18.25 

49,999 49,999 49,999 9,999 36,999 

11 - 16 เมษายน 2563 
(13 14 15 เม.ย. วนัสงกรานต)์ 

11APR EY405 BKK-AUH 18.25-21.45 

12APR EY081 AUH-MXP 02.20-06.50 

15APR EY084 FCO-AUH 22.00-06.05+1 

16APR EY408 AUH-BKK 08.45-18.25 

48,999 48,999 48,999 9,999 35,999 

30 เม.ย. - 05 พ.ค. 2563 
(01 พ.ค. วนัแรงงาน / 04 พ.ค. วนัฉตัรมงคล) 

30APR EY405 BKK-AUH 18.25-21.45 

01MAY EY081 AUH-MXP 02.20-06.50 
38,999 38,999 38,999 7,999 25,999 



 
 

 
 

04MAY EY084 FCO-AUH 22.00-06.05+1 

05MAY EY408 AUH-BKK 08.45-18.25 

01 - 06 พฤษภาคม 2563 
(01 พ.ค. วนัแรงงาน / 04 พ.ค. วนัฉตัรมงคล / 06 

พ.ค. วนัวสิาขาบูชา) 

01MAY EY405 BKK-AUH 18.25-21.45 

02MAY EY081 AUH-MXP 02.20-06.50 

05MAY EY084 FCO-AUH 22.00-06.05+1 

06MAY EY408 AUH-BKK 08.45-18.25 

38,999 38,999 38,999 7,999 25,999 

06 - 11 พฤษภาคม 2563 
(06 พ.ค. วนัวสิาขาบูชา) 

06MAY EY405 BKK-AUH 18.25-21.45 

07MAY EY081 AUH-MXP 02.20-06.50 

10MAY EY084 FCO-AUH 22.00-06.05+1 

11MAY EY408 AUH-BKK 08.45-18.25 

37,999 37,999 37,999 7,999 24,999 

20 - 25 พฤษภาคม 2563 

20MAY EY405 BKK-AUH 18.25-21.45 

21MAY EY081 AUH-MXP 02.20-06.50 

24MAY EY084 FCO-AUH 22.00-06.05+1 

25MAY EY408 AUH-BKK 08.45-18.25 

36,999 36,999 36,999 7,999 23,999 

28 พ.ค. - 02 ม.ิย. 2563 

28MAY EY405 BKK-AUH 18.25-21.45 

29MAY EY081 AUH-MXP 02.20-06.50 

01JUN EY084 FCO-AUH 22.00-06.05+1 

02JUN EY408 AUH-BKK 08.45-18.25 

36,999 36,999 36,999 7,999 23,999 

03 - 08 มถิุนายน 2563 
(03 ม.ิย. วนัเฉลมิฯพระราชนิ)ี 

03JUN EY405 BKK-AUH 18.25-21.45 

04JUN EY081 AUH-MXP 02.20-06.50 

07JUN EY084 FCO-AUH 22.00-06.05+1 

08JUN EY408 AUH-BKK 08.45-18.25 

37,999 37,999 37,999 7,999 24,999 

 17 - 22 มถิุนายน 2563 

17JUN EY405 BKK-AUH 18.25-21.45 

18JUN EY081 AUH-MXP 02.20-06.50 

21JUN EY084 FCO-AUH 22.00-06.05+1 

22JUN EY408 AUH-BKK 08.45-18.25 

36,999 36,999 36,999 7,999 23,999 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ (หากม)ี ** 

 

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

ส าหรบัการยืน่วซ่ีาแบบหมูค่ณะ จ าเป็นตอ้งน าสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทตู เพือ่ ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วนัท าการ (บาง

กรณอีาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจ านวนของผูส้มคัรในแตล่ะช่วง) ในช่วงเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนุญาตใช้

หนงัสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม (ดงึเลม่ออกมาใชร้ะหวา่งกระบวนการพจิารณา) หากจ าเป็น สถานทูตอาจจะปฏเิสธ

ผลการสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนืทา่นภายใน 3-5 วนัท าการ เป็นอยา่งนอ้ย ในล าดบัตอ่ไป จากน ัน้ระยะเวลาคงเหลอืกอ่น

วนัเดนิทางไมเ่พยีงพอส าหรบัยืน่วซ่ีาคร ัง้ใหม ่การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงือ่นไข ทุกกรณี และ หากทา่นใหท้างบรษิทั

ด าเนนิการขอวซ่ีาให ้รวมไปถงึ กรณีทีท่า่นขอเอกสารจากทางบรษิทัไปเพือ่ด าเนนิการขอวซ่ีาดว้ยตนเอง และทา่นไดร้บัวซ่ีาเรยีบรอ้ย 

ทา่นจะไมส่ามารถยกเลกิทวัรไ์ดทุ้กกรณี ไมว่า่ระยะเวลาคงเหลอื จะมากกวา่ 45 หรอื 55 วนั ก็ตาม ** 

 

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

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ัว๋ เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออก

บตัรโดยสารเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 25 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการ) ** 

 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไมว่า่เหตุผลใดเหตุผลหนึง่ และ ไมว่า่มือ้ใดมือ้

หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรณุาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมี

ขอ้จ ากดัเรือ่งของวตัถุดบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป เทา่น ัน้ กรณีที่

ทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะส ัง่เมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  

 

** รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศูนยก์ารคา้ ในทวปียุโรปสว่นใหญ ่จะปิดท าการในวนัอาทติย ์หากมโีปรแกรมทีส่ถานทีด่งักลา่วตรงกบัวนัอาทติย ์

ทางบรษิทัอาจจ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และหากไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณ ีเนือ่งจากเงือ่นไขของบตัรโดยสาร และ ช่วงวนัเดนิทาง

ทีจ่ะตอ้งเป็นไปตามก าหนดการเทา่น ัน้ ** 



 
 

 
 

** การเดนิทางทอ่งเทีย่วในทวปียุโรปสว่นใหญ ่จ าเป็นจะตอ้งเดนิเทา้เพือ่เขา้ถงึสถานทีบ่างจุด และ อาจเป็นระยะทางทีค่อ่นขา้งไกลจาก

จุดทีร่ถสามารถจอดได ้ขอใหท้กุทา่นเตรยีมรา่งกาย และ อปุกรณ์ เช่น รองเทา้ทีส่ามารถเดนิไดส้ะดวกสว่นบคุคล ใหพ้รอ้มส าหรบัการ

เดนิทาง เพือ่ประโยชนสู์งสุดของผูเ้ดนิทางเอง รวมถงึผูเ้ดนิทางสูงอายุ และ ผูโ้ดยสารทีใ่ชร้ถเข็น ทา่นจ าเป็นจะตอ้งมผีูร้ว่มเดนิทางดว้ย 

เพือ่คอยดูแลเป็นพเิศษเอง และสถานทีบ่างจุด ทา่นอาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนื

คา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรุณาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทุกขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลือ่น เปลีย่นวันเดนิทาง หรอื อัพเกรดได ้

 ค่าภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Etihad Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ

ได ้ท่านละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไม่เกนิ 30 ก.ก. (แต่ละชิน้ ควรหนักไม่เกนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.)  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงีาน

เทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรือ กจิกรรมอืน่ๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมที่พักไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หรือ ผ่านชม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กับความ

เหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จรงิอกีครัง้  

 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณา

ตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวร์

ก่อนการใชบ้รกิารทุกครัง้) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 12 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 18 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

 คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 3 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 33 ยูโร (EUR) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,155 บาท (THB) รวมไปถงึเด็ก

อายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความ

พงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซ่ีาทอ่งเทีย่ว ประเทศอติาล ีทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท ข ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา และ 

ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซ่ีาและคา่บรกิารสว่นนีข้อความกรุณาลูกคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัทีย่ืน่เอกสาร 

สแกนนิว้ กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ทีไ่ปดูแล และ อ านวยความสะดวกในวนัน ัน้) 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่ว กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั 

หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจ า ส่วนน้ีภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลกิ

อัตโนมัตทัินท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่าง

และท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิลู์กคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ 

ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เน่ืองจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 



 
 

 
 

2. นักท่องเทีย่ว กรุณาช าระค่าทัวร์สว่นที่เหลอืทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ช าระ

เงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ 

กรณีทีอ่ยูใ่นช่วงรอผลการอนุมตัวิซ่ีา รอนดัสมัภาษณ์วซ่ีา ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาที่ก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อน

วันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อเีมลล์ หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ์ถงึ ศุกร์ เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุด

ท าการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักท่องเทีย่ว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล์ หรอื เดนิทางมาที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลาย

ลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่ว ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทาง

มาทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) 

พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของ

ผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังน้ี 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยท่านละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกว่าก าหนด 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เน่ืองจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ การ

ส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารน้ี จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนที่ก าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน 

ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีีซา่ แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นตทุ์กท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มนัีกท่องเที่ยวร่วม

เดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ี

ซา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ่้ายตามที่เกดิขึน้จริงทัง้หมด โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่สามารถคนืค่าบัตรโดยสารบา้งส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งได ้และ หากสามารถคืนได ้

(Refunds) จ าเป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอย่างนอ้ย 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. - 

18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท า

การของทางบรษัิท 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว  (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรือ อยู่คนละชัน้กัน และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรือ อาจมีความ

จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บค่าบรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากกว่าก าหนด หรือหอ้งพักเต็ม บริษัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยทีพ่ักเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  



 
 

 
 

4. โรงแรมในยุโรปที่มลัีกษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซี่า ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทุกทา่น จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ืน่รบัค ารอ้งขอวซ่ีา เพือ่สแกนลายนิว้มอืทุกทา่น  

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซี่าของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (ไม่รวมเสาร์-อาทติย์ ในบางกรณี) ทัง้น้ีขึน้อยู่กับ

จ านวนของผูส้มัครในแต่ละชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวีซา่แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซี่าจะเป็นผูไ้ดรั้บก าหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือ

ศูนยรั์บค ารอ้งขอวซีา่เท่านัน้ หากท่านไม่สะดวกมาด าเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพือ่กจิธุระสว่นตัว

ของท่านในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลต่อการพจิารณาวซีา่ (เล่มหนังสอืเดนิทางอยู่ใน

ระหว่างการพจิารณาทีส่ถานทูต) ท่านจ าเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรอื ก่อนช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้วัน และ เวลาที่

ท่านสะดวกจะยืน่วซีา่มาก่อน แผนกวซี่าจะประสานงานใหอ้ีกครัง้ หากมคีวิยืน่ว่างชว่งทีท่่านสะดวก แผนกวีซา่จะด าเนนิการใหด้ีทีส่ดุทีจ่ะชว่ย

อ านวยความสะดวกใหท่้านเป็นกรณีพเิศษ แต่ทัง้น้ี การนัดหมายแบบกรณีพเิศษต่างๆ จ าเป็นตอ้งมค่ีาใชจ่้ายเพิม่เตมิ ท่านสามารถเลอืกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกว่าปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซ่ีาแบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่่านสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษน้ีได ้ไดแ้ก่ องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เท่านัน้  

** ส าหรบัการให้บรกิาร และ ค่าบรกิารของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษอีกคร ัง้ อาจมีการ

เปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่่านไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จ าเป็นตอ้งยืน่ก่อน หรอื หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่งทีท่างบรษัิทจะเริม่ด าเนนิการ

จัดเตรยีมเอกสารเพือ่ขอยืน่วซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน ก่อนเดนิทางเป็นอย่างนอ้ย หรอื อาจเร็วกว่านัน้) และหากเกดิค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆ

ก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ต๋ัว) จะตอ้งออกก่อนก าหนด แต่วซีา่ยังไม่

ด าเนนิการ หรือ วซีา่ยังไม่ไดรั้บการอนุมัต ิ(อยู่ในระหว่างการพจิารณา) เน่ืองจากท่านด าเนนิการยืน่วซีา่หลังคณะ และหรอื กรณีทีท่่านตอ้งการ

ยืน่ก่อนคณะ แต่คณะทีท่่านเดนิทาง ยังไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทูตตอ้งการขอหลักฐานการพ านักใน

ประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนน้ี ท่าน

จ าเป็นตอ้งด าเนนิการดว้ยตนเอง และหากทา้ยทีส่ดุคณะไม่สามารถเดนิทางได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย

ค่าเสยีหายใหก้ับท่านไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ทุกกรณี  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตท่ัิวไปคอื 15-20 วันท าการ (ไม่รวมวันเสาร ์- อาทติย ์ทัง้น้ี ขึน้อยู่กับจ านวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยู่

ในชว่งฤดูกาลท่องเทีย่ว ทีม่ผูีส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต)ิ 

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรท าการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทูตออกมาใชร้ะหว่าง

ขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากท่านมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯเพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพื่อ

วางแผนล่วงหนา้ กรณีที่ตอ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืด่วน ระหว่างขัน้ตอนการพิจารณาวีซ่า 

อาจท าใหส้ถานทูตปฏเิสธวซี่า และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดย

ค านงึถงึระยะเวลาทีเ่หลอืก่อนเดนิทางส าหรับการพจิารณาเป็นส าคัญก่อนด าเนนิการ 

7. กรณีท่าน มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกว่า 1 ครัง้ หรอื หลายครัง้ (Multiple) ทียั่งไม่หมดอายุ ไม่ช ารุด และ ยังมวัีนคงเหลอืในกลุ่มประเทศ

เชงเกน้เพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวัตถุประสงคท์ี่วซี่าเชงเกน้ฉบับนั้นๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเทีย่วกับคณะน้ี 

สามารถใชไ้ด ้หากวีซา่นั้นถูกใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุ่มเชงเกน้ คือ วีซา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนั้นๆมากที่สดุ มาก่อน

แลว้อย่างนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย 

และ ค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เชน่ กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถูกสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่่านมีวซีา่ประเทศปลายทางที่สามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวซี่าชนดิท่องเทีย่วเท่านัน้ โดยจะตอ้ง

อยู่ในหนังสือเดนิทางเล่มปัจจุบันที่มอีายุคงเหลืออย่างนอ้ง 6 เดือน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิที่อนุมัตโิดยระบุวันทีส่ามารถพ านักใน

ประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่าก าหนดที่อนุมัตใินหนา้วีซ่า ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาส่งหนา้วีซ่าและหนา้ที่มีการ

ประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ที่ตรวจสอบเพื่อความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่รับผิดชอบเกีย่วกับความเสียหาย และ ค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เช่น เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิได ้

เน่ืองจากอายุหนังสอืเดนิทางคงเหลอืไม่เพยีงพอ กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง และ ถูกสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซี่า 

สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศใน

กลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียม 



 
 

 
 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท่้านใหค้วามร่วมมอืในสว่นน้ีเพื่อใหก้ารยื่นค ารอ้งใน

ครัง้ต่อๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้น้ีขึน้อยู่กับดุลยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทูตเป็นส าคัญ 

11. การที่วซี่าจะออกใหทั้นวันเดนิทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนเดนิทางเพียงไม่กี่วัน เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรือเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆไดทั้ง้สิน้ 

เพราะเน่ืองจากมเีอกสทิธิท์างการทูตคุม้ครองอยู่ 

12. เกีย่วกบัเอกสารทางราชการทีจ่ าเป็นตอ้งแปล เช่น หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศทีอ่อกจากส านกังานเขต หรอื 

อ าเภอ ทีอ่าศยัอยู ่, ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง , ใบส าคญัการหยา่ กรณีศูนยร์บัยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีา หรอื สถานทูต

ตอ้งการ เอกสารทีแ่ปลเรยีบรอ้ย จ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุลเท่าน ัน้ ซึง่จะมคี่าใชจ้่ายเพิม่ 

ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี ้จ าเป็นทีสุ่ด ส าหรบัเด็กทีอ่ายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์ ไม่ไดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา 

(เช่น เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไม่ไดเ้ดนิทางดว้ย) คา่ใชจ้่ายในส่วนนี ้ลูกคา้จ าเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิไ์มส่ามารถช าระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีใ้หท้า่นได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่ าเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทั

ยนิดอี านวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลูกคา้ที่จองเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิ (จอยดแ์ลนดทั์วร ์ซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิแยกเอง) ท่านจ าเป็นจะตอ้งเตรยีมหลักฐานการ

จอง ต๋ัวเครื่องบนิ โรงแรมทีน่อกเหนือจากคณะ ทีท่่านพ านักก่อน หรอื ต่อจากคณะ ประกันการเดนิทางใหค้รอบคลุมวันที่ท่านเดนิทาง ไป และ 

กลับ เพื่อใชใ้นการประกอบการยื่นขอวซี่าใหค้รบตามเงื่อนไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่

สามารถยืน่ขอวซีา่ในควินัดหมายของคณะได ้โดยท่านจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข และ หากมค่ีาใชจ่้ายเพิม่เตมิเน่ืองจากไม่ใชก่ารนัดหมายยืน่

ขอวซี่าแบบหมู่คณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิสว่นน้ี หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไม่ว่ากรณีไดก้็ตาม รวมไปถงึ

กรณีทีใ่นวันนัดหมายเพือ่ยืน่ขอวซีา่ ท่านไม่สามารถยืน่ขอได ้ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ท าใหท่้านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไป

ตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด  

14. กรณีที่ท่านมีแผนการเดนิทางที่จะเดนิทางไปยังกลุ่มประเทศเชงเกน้ต่อจากคณะน้ี และ ท่านมคีวามประสงค์ขอวซี่าเชงเกน้ใหค้รอบคลุมวัน

เดนิทางในทรปิสดุทา้ย ท่านจ าเป็นตอ้งแจง้กับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบตัง้แต่ขัน้ตอนการจองทัวร ์รวมไปถงึแผนกวซีา่ทีช่ว่ยอ านวยความสะดวกใหก้ับ

ท่านอีกครัง้ ก่อนตัง้แต่ขัน้ตอนการเก็บเอกสาร หมายถงึเอกสารการจองโรงแรม และ ต๋ัวเครื่องบนิ จ าเป็นจะตอ้งเรยีบรอ้ยโดยสมบูรณ์ตัง้แต่

ขัน้ตอนการขอเก็บเอกสาร เพือ่เตรยีมกรอกแบบฟอรม์ใหถู้กตอ้ง ครอบคลุม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยื่นขอวีซา่ในควินัด

หมายของคณะได ้โดยท่านจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข (ขอ้ 3) และ หากมีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิเน่ืองจากไม่ใชก่ารนัดหมายยืน่ขอวีซา่แบบหมู่

คณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิสว่นน้ี หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไม่ว่ากรณีไดก้็ตาม รวมไปถงึกรณีทีใ่นวันนัด

หมายเพือ่ยืน่ขอวีซา่ ท่านไม่สามารถยืน่ขอได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ท าใหท่้านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงือ่นไข

การยกเลกิทัง้หมด 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกับที่น่ังบนเครื่องบนิ เน่ืองจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบนิจึงขอสงวนสทิธิใ์นการเลือกที่น่ังบนเครือ่งบนิทุก

กรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีที่ท่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมี

ค่าใชจ่้ายเพิม่เพือ่ช าระกับเมนูใหม่ทีต่อ้งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลกิได ้

3. บางสายการบนิอาจมเีงือ่นไขเกีย่วกับการใหบ้รกิารอาหารบนเครือ่งแตกต่างกัน ขอใหท่้านท าความเขา้ใจถงึวัฒนธรรมประจ าชาตขิองแต่ละสาย

การบนิทีก่ าลังใหบ้รกิารท่านอยู่ 

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน้ี์ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน้ี์ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสีน ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่านถือหนังสือเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดยไม่

มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิ 

ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นน้ี ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ 

3. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรียบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้ริการตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 



 
 

 
 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชื่อ เลขทีห่นังสือเดนิทาง เลขที่วซี่า 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารน้ีค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

ค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทุนสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ

บรษัิทก ากับเท่านัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสดุวสัิยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท 

อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะสว่นที่

บรษัิทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลักปฏบิัตเิท่านัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื

ไดท่้านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เท่านัน้ 

11. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเท่านัน้ 

12. คณะทัวร์น้ี เป็นการช าระค่าใชจ่้ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที่ไดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางสว่นของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไม่ว่ากรณี

ใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมค่ีาใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้าย

ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์น้ีขึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดทั์วร ์ซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิแยกเอง) ในวันเริม่ทัวร ์(วันทีห่นึง่) ท่านจ าเป็น

จะตอ้งมารอคณะเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่สามารถใหค้ณะ รอท่านได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟลท์ของท่านถงึชา้กว่าคณะ และ ยนืยันเดนิทาง 

ท่านจ าเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมอืง หรือ สถานทีท่่องเที่ยวทีค่ณะอยู่ในเวลานัน้ๆ กรณีน้ี จะมค่ีาใชจ่้ายเพิ่ม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายทีใ่ชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย หรอื ทดแทน หาก

ท่านไม่ไดท่้องเทีย่วเมอืง หรอื สถานทีท่่องเทีย่วใดๆ สถานทีห่นึง่ ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแลว้ทัง้หมด 

14. รูปภาพในรายการทัวร ์ใชเ้พือ่ประกอบการโฆษณาเท่านัน้  

15. ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ไม่อนุญาตใหบุ้คคลทีม่คีดคีวาม ค าส่ังศาล เดนิทางออกนอกประเทศ ทุกกรณี รวมไปถงึกรณีทีเ่คยรับรอง หรอื ค ้าประกัน 

หากท่านไม่แน่ใจสถานะของตนเองใหต้รวจสอบสถานะของตนเองทีก่ระทรวงการต่างประเทศ หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางออกนอกเมอืง ณ 

วันเดนิทางจรงิ ทางบรษัิทจะไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ไดทุ้กกรณี 

16. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีตั่ง้ครรภ ์จ าเป็นตอ้งปรกึษาแพทย ์เพือ่ตรวจสอบอายุครรภ์ทีแ่น่นอน กับ วันที่เดนิทางจรงิ และหากเดนิทางได ้ท่านจ าเป็น

จะตอ้งเตรยีมหนังสอืรับรองจากแพทยย์นืยันใหเ้ดนิทางได ้และแจง้รายละเอยีดของอายุครรภท์ีช่ัดเจน ตามกฎของสายการบนิ สว่นใหญ่ หาก

อายุครรภเ์กนิ 28 สัปดาห ์จะไม่สามารถเดนิทางโดยเครือ่งบนิไดทุ้กกรณี หากท่านตัง้ครรภแ์ละไม่แจง้ใหส้ายการบนิทราบและสายการบนิตรวจ

พบ สายการบนิมสีทิธิป์ฏเิสธไม่ใหท่้านเดนิทาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

การเตรยีมเอกสารเพือ่ยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศอติาล ี
1.  หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มีอายุการใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ณ วันเดนิทางกลับ และมีหนา้ว่างไม่ต ่ากว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมูเทา่น ัน้) 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซ ้ากับ

วซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เท่านัน้ หา้มใสค่อนแทคเลนส ์ท ัง้ชนดิมสี ีและ ชนดิใส 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา้ (มอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน

พาณิชยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชือ่ประเทศ ไม่

จ าเป็นตอ้งระบุชือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หัีว

จดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทีอ่ยู่ และเบอรต์ดิต่ออย่างชัดเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิไม่จดทะเบยีน : จดหมายชี้แจงตนเองเกีย่วกับหนา้ทีก่ารงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะน าตนเอง 

พรอ้มรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แต่ทัง้น้ี อยู่ทีดุ่ลยพนิจิของเจา้หนา้ทีรั่บยืน่เท่านัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายุออกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซ่ีา จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง

สะกด ชือ่-นามสกุล ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณไีมถู่กตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทูตรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรุณาจัดเตรยีมดังน้ี 

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

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

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถ

ใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหย่า (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกุล (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสตูบิัตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์) 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอื

อ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย 

(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้ง 

- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบุ้คคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บุตร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 

สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบุชือ่เจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยัน

รับรองใหก้บัผูถู้กรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซ่ีา ** โดยสะกด ชือ่-นามสกุล ผูถู้กรบัรอง ใหถู้กตอ้ง

ตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 



 
 

 
 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

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

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถู้กรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

- เอกสารเพือ่อา้งองิความสัมพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิัตร 

แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศอติาล ี
สถานที ่: ศูนยร์บัยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีาประเทศอติาล ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเบือ้งตน้ เพือ่ขอยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศอติาล ี

1. ชือ่ - นามสกลุ ปัจจุบนั ............................................................................................................ 

2. ชือ่ - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลีย่น) ................................................................................... 

3. วัน - เดอืน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หย่า            หมา้ย            แยกกันอยู่ 

6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 

7. หมายเลขพาสปอรต์ ................................................................................................................. 

วันทีอ่อก ................ วันหมดอายุ ............... สถานทีอ่อก ............................................................. 

8. ทีอ่ยูป่ัจจุบนั(ทีพ่กัอาศยัอยูจ่รงิ) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์....................... 

9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... อเีมลล ์........................................................................ 

10. อาชีพปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดว้ย ..................................................................................................................................... 

11. ชือ่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา และทีอ่ยู ่................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์...................... 

เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................... อเีมลล ์......................................................................... 

12. วซีา่ยุโรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

ไม่เคย 

   เคยไดรั้บ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แต่วันที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แต่วันที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แต่วันที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

13. ท่านเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม่ 

ไม่เคย    เคย (เหตุผลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักของผูส้มัคร 

   ตัวผูส้มัครเอง 

   มผีูอ้ืน่ออกค่าใชจ้่ายให ้ระบุ ..................................................... ความสัมพันธ ์.......................... 

15. ชือ่บุคคลทีเ่ดนิทางร่วมกับท่าน ..................................................... ความสัมพันธ ์.......................... 

 

** ผูส้มคัรทุกทา่นกรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิทุกขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหล้ะเอยีดและชดัเจนทีสุ่ดเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูตฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ

อ านวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 
 

 

 


