
 

 

รหสั ZET1903584 
ทัวรอติาลี มิลาน เจนัว ซงิเคว เทอรเร ปซา โรม  
[เลสโก ดินแดนแหงสสีันทัง้หา]  6 วัน 3 คนื (EY) 
มหาวหิารแหงเมืองมิลาน - แกลเลอร่ี วคิเตอร เอ็มมานูเอล - อนุสาวรีย ของกษัตริยวคิเตอร เอ็ม
มานูเอลที่ 2 - อนุสาวรียลิโอนารโด ดารวินซี่ - โรงละครปอัซซา เดลลา สกาลา - ประตชัูยแหง
เมืองมิลาน - ปราสาทสฟอรเซสโก - เมืองเจนัว - อนุสาวรียคริสโตเฟอร โคลมับัส - จัตุรัสเปยซซา 
เฟอรราร่ี - ทาเทียบเรืออาวเจนัว - พระราชวงัซานจิออรจิโอ - มหาวิหารแหงเมืองเจนัว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันทีห่นึง่ ทาอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยาน
นานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (-/-/-) 

15.00 น. ขอเชิญทกุทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ กรงุเทพฯ ประเทศ
ไทย อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเขาหมายเลข 9 เคานเตอร T สายการ
บิน Etihad Airways โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคาํแนะนําเพื่อเตรียมความพรอม
กอนออกเดินทาง 

18.05 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบ ีประเทศสหรัฐ
อาหรบัเอมิเรตส โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY405 

** ใชเวลาบนิประมาณ 6 ช่ัวโมง 55 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
22.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอาบ ูดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐ

อาหรบัเอมิเรตส 
 
 
 
 
วันทีส่อง ทาอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรฐัอาหรับเอมิเรตส 

- ทาอากาศยานนานาชาติมิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี - เมืองมิ
ลาน - มหาวหิารแหงเมืองมิลาน - แกลเลอรี ่วคิเตอร เอ็มมานูเอล - อนุสาวรีย 
ของกษัตริยวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 - อนุสาวรียลิโอนารโด ดารวินซี่ - โรง
ละครปอซัซา เดลลา สกาลา - ประตูชัยแหงเมืองมิลาน - ปราสาทสฟอรเซสโก - 
เมืองเจนัว - อนุสาวรียครสิโตเฟอร โคลัมบสั - จตัุรสัเปยซซา เฟอรรารี่ - ทา
เทียบเรืออาวเจนัว - พระราชวังซานจิออรจโิอ - มหาวิหารแหงเมืองเจนัว  
 (-/-/-)      

02.45 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติมิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศ
อิตาล ีโดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY081 

** ใชเวลาบนิประมาณ 6 ช่ัวโมง 50 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
06.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติมิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาล ี



 

 

นําทานผานพธิีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทยประมาณ 5 ช่ัวโมง ** 
นําทานเดินทางสู เมืองมิลาน (Milan) หรือ มิลาโน (Milano) ประเทศอิตาลี เปน
เมืองหลักของแควนลอมบารเดียและเปนเมอืงสําคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี 
ต้ังอยูบริเวณที่ราบลอมบารดี (Lombardy) ช่ือเมืองมิลานมาจากภาษาเคลต คําวา 
"Mid-lan" ซึ่งหมายถงึ อยูกลางทีร่าบ เมืองมลิานมีช่ือเสียงในดานแฟช่ันและศิลปะ 
ซึ่งมิลานถกูจดัใหเปนเมืองแฟช่ันในลักษณะเดียวกบันิวยอรก ปารีส ลอนดอน และโรม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั มหาวหิารแหงเมืองมิลาน (Duomo di Milano) 
เปนมหาวหิารที่มีสถาปตยกรรมแบบโกธคิที่ยิง่ใหญดวยความสงู 157 เมตร และกวาง
ถึง 92 เมตร ตัง้อยูที่จัตุรัสกลางเมืองมิลานเปรียบเหมอืนเปนสัญลกัษณของเมืองมิ
ลาน เปนมหาวิหารที่ใหญที่สุดเปนอันดับสองในประเทศอิตาลรีองจากมหาวิหารเซนต 
ปเตอรส บาซิลิกา ที่ต้ังอยูที่นครรัฐวาตกิันเทาน้ัน  
นําทานเดินทางสู แกลเลอรี ่วิคเตอร เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio 
Emanuele II) เปนศูนยการคาที่สวยงาม หรูหราและเกาแกที่สดุของเมืองมิลาน 
ผานชม อนุสาวรีย ของกษัตริยวคิเตอร เอม็มานูเอลที ่2 (Vittorio Emanuele 
II Monument) ผูริเร่ิมการรวมชาติหวัเมืองตางๆในอิตาลี และอนุสาวรียของศิลปน



 

 

ช่ือดงัในยคุเรเนซองสอีก 1 ทาน คอื อนุสาวรยีลิโอนารโด ดารวินซี ่(Leonado 
Davinci Monument) หันหนาไปทางโรงละครที่อยูในบริเวณดานหนาของ ผานชม 
โรงละครปอัซซา เดลลา สกาลา (Piazza Della Scala) หรือ โรงละครสกาลา
เกาแกของเมือง ผานชม ประตชัูยแหงเมืองมิลาน (Porta Sempione) ต้ัง
ตระหงานอยูกลางสวนสาธารณะขนาดใหญในเมืองมิลานแหงน้ี กอต้ังขึ้นเมื่อป ค.ศ. 
1888 มีเน้ือที่โดยรวมทัง้หมด 240 ไร และต้ังอยูในบริเวณศูนยกลางทาง
ประวัตศิาสตรของเมอืงภายในเขตการปกครองที่ 1 อยูติดกับสวนของ ผานชม 
ปราสาทสฟอรเซสโก (Castello Sforzesco) เปนปราสาทเกาแกหลายรอยปอัน
เปนแหลงรวมแกลลอร่ีและพิพธิภัณฑทีม่ีช่ือเสยีงของเมืองมิลาน อดีตเคยเปนป�อม
ปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ (Visconti) ตอมาเปนที่พาํนักของผูนําเผด็จการ
ในชวงศตวรรษที่ 15 คือตระกูลสฟอรซา (Sforza)  
นําทานเดินทางสู เมืองเจนัว (Genoa) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) 
หรือในภาษาอิตาลีเรียกวา เจโนวา เปนสวนหน่ึงของริเวียราของประเทศอิตาลี ต้ังอยู
บริเวณชายฝم�งทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลี เปนเมืองทาทางทะเลทีม่ี
ความสําคญัมาต้ังแตยคุโบราณ โดยเมืองน้ีเปนเมืองหลวงของจังหวดัเจนัวในแควนลิกู
เรีย โดยในอดตีน้ันก็เรียกกันวา Superba ซึง่มาจากความเจริญรุงเรืองในอดีตของ
เมืองเเหงน้ีเเละเมืองเเหงน้ียงัมีสวนสาํคญัในการผลักดันใหเกิดบุคคลระดับโลกอยาง 
คริสโตเฟอร โคลัมบัส นําทาน ผานชม อนุสาวรียคริสโตเฟอร โคลัมบสั 
(Christopher Columbus Statue) ซึง่เปนนักเดินเรือระดับโลกที่สามารถคนพบ
ทวีปอเมริกาไดสําเร็จ โดยความสามารถทางการเดินเรือทัง้หมดของเขานั้นกม็าจาก
เมืองเจนัว  
นําทาน ผานชม จัตรุัสเปยซซา เฟอรรารี ่(Piazza De Ferrari) เปนที่ต้ังของน้ําพุ
กลางเมือง ถือเปนจัตุรัสที่สวยที่สดุในอิตาลี ซึง่เคยเปนสถานที่ที่โคลัมบัสเคยอาศัยอยู
เมื่อคร้ังเปนเด็ก รายลอมดวยบานเรือนแบบคลาสสิคโรมันยอนยคุ มีโบสถเกาแก สวน
สวยประดับอยูทัว่เมอืง ผานชม อาคารสวยงามตางๆ โบสถประจําเมืองหรือดูโอโมที่
สรางขึ้นแบบโรมาเนสกและโกธคิ ผานชม ทาเทียบเรืออาวเจนัว (Genoa Port) มี
เรือใบจอดอยูมากมายประกอบกับอาคารโดยรอบสวยสดงดงาม ประภาคารสงู
ตระหงาน ผานชม พระราชวังซานจิออรจิโอ (Palazzo San Giorgio) หรือ



 

 

พระราชวังเซนตจอรจ สรางขึ้นในป ค.ศ. 1260 มคีวามโดดเดนของภาพวาดทีม่อง
แลวคลายภาพนูนต่ําและ มหาวหิารแหงเมืองเจนัว (Duomo di Cathedral)   

** อิสระอาหารกลางวัน และ คํา่ เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทวัรให
คําแนะนํา ** 

 นําคณะเขาสูที่พัก Hotel Best Western Premier CHC Airport, 
Genoa หรอืเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันทีส่าม เมืองเจนัว - เมืองลา สเปเซีย - นําทานเปลี่ยนการเดินทางตอโดยรถไฟสู เมือง
ซิงเคว เทอรเร - หมูบานมอนเตรอสโซ - หมูบานเวอรนาสซา - หมูบานคอรนี
เลีย - หมูบานมานาโรลา - หมูบานริโอมาจจอเร - เมืองปซา - จตัรุัสเปยซซา 
เดล ดูโอโม - หอพิธีเจิมน้ํามนต - มหาวหิารแหงเมืองปซา - หอเอนแหงเมืองป
ซา  (B/-/D)      

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองลา สเปเซีย (La Spezia) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 
40 นาที) เมืองในเขตลิกูเรีย ตอนเหนือของประเทศอิตาลี อยูระหวางเมืองเจนัวและ
เมืองปซา บริเวณอาวลิกูเรีย หน่ึงในอาวทีม่คีวามสําคัญทางดานการคาและการทหาร  
นําทานเปลี่ยนการเดินทางตอโดยรถไฟสู เมืองซิงเคว เทอรเร (Cinque Terre 
by Train) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) หมูบานเลก็ๆ ที่ต้ังอยูบริเวณริม
ชายฝم�ง ริเวียราของประเทศอิตาลี (Riviera of Italy) ซงิเคว เทอรเร มคีวามหมาย
วา ดินแดนสีสันทัง้หา (The Five Land) หรือดินแดนแหงความงดงาม ตัง้อยูบนหนา
ผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอรเรเนียนบริเวณชายฝم�งแควนลิกูเรีย ประกอบไปดวย 5 
หมูบาน ที่ซอนตัวเองอยูหางไกลจากสายตาของคนภายนอก แผนดินที่ยากจะเขาถึงได
โดยงาย โดยทัง้ 5 หมูบานน้ีมีหบุเขาลอมรอบ มีแมน้ําเปนฉากดานหนา ทําใหสถานที่
แหงน้ีมคีวามสวยงามตามธรรมชาติราวกับภาพวาดของจติรกรเอก ประกอบกบัเปน
สวนหน่ึงของอุทยานแหงชาติและ ไดรับการขึน้ทะเบยีนใหเปนมรดกโลกโดย
องคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1997 ซึง่หมูบานทั้งหาน้ียงัคง
สภาพด้ังเดิมมาต้ังแตศตวรรษที่ 11 ไดแก  
1. หมูบานมอนเตรอสโซ (Monterosso Al Mare) เปนหมูบานที่ใหญและขึ้นช่ือ
ที่สุด เน่ืองจากเปนเพียงหมูบานเดียวทีม่ีชายหาดใหนักทองเที่ยวลงไปน่ังเลนพกัผอน
ไดจริง และแนนอนวาจะคึกคักมากในชวงหนารอน มอนเตรอสโซแบงหมูบานออกเปน 
2 ดาน ดานทศิเหนือเปนสวนของบานตากอากาศ รานรวงตางๆ สวนทศิใตเปนทีต้ั่ง
ของหมูบาน หากไดมาที่หมูบานน้ีควรจะแวะไปชมวิหารนักบุญจอหนเดอะแบ็พทิสต 
(Chiesa di San Giovanni Battista) สรางขึน้ในชวงศตวรรษที่ 13-14 เปนโบสถ
เล็กๆ มีลักษณะสถาปตยกรรมแบบบาโรก ทําจากหนิออนสลับสีขาวดํา เปนลายขวาง
พาดตัววหิารทั้งดานนอกและดานในสวยงาม 



 

 

2. หมูบานเวอรนาสซา (Vernazza) เปนหมูบานที่กอต้ังขึ้นมาพรอมๆ กับมอนเต
รอสโซ เปนหมูบานทีค่งเหลือความเปนหมูบานชาวประมงสูงสดุในบรรดาทัง้ 5 
หมูบาน เปนที่ต้ังของปราสาทโดเรีย (Doria Castle) ซึง่ถูกสรางขึ้นเพื่อไว
สังเกตการณเหลาโจรสลัดที่จะเขามาโจมตีหมูบาน วากันวาที่น่ีเปนจดุชมวิวที่สวยที่สดุ 
และถาเดินออกไปทางอาว มองยอนกลับเขามาทางดานซายจะไดเห็นโบสถซานตามาร
เกหริตา (La Chiesa di Santa Margherita d’Antiochia) ซึ่งเปนหอคอยสี
เหลืองรับกับววิของภูเขาดานหลังที่เปนไรองุนสําหรับทาํไวน พรอมกับววิของหมูบาน
ตรงกลาง และเรือประมงที่จอดอยูในอาวเปนภาพที่เรียกไดวาดังที่สุดของซิงเคว เทอร
เร 

** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

3. หมูบานคอรนีเลีย (Corniglia) เปนหมูบานที่แตกตางจากที่อ่ืนๆ ที่น่ีเคยเปนสวน
หน่ึงของเวอรนาสซา เปนหมูบานริมผาทีถ่กูลอมรอบดวยไรองุน ที่น่ีคอนขางเงียบสงบ 
ผูคนเปนมติร และรูจกักันแทบทั้งหมูบาน โดยมีของขึ้นช่ือคือเจลาโต หรือไอศกรีมทีท่ํา
จากน้ําผึง้ธรรมชาต ิหรือทีค่นที่น่ีเรียกกันวา Miele di Corniglia สวนววิของที่น่ีจะ
สวยที่สุด หากลองเรือออกไปกลางทะเลแลวถายรูปกลับเขามา 
4. หมูบานมานาโรลา (Manarola) เปนหมูบานที่เหมาะที่สุด หากจะดู
สถาปตยกรรมในแบบซิงเคว เทอรเรหมูบานน้ีอยูกันหนาแนน มีสีสันรอนแรงจดัจาน
ที่สุดในบรรดา 5 หมูบาน รานอาหาร และโรงแรมเลก็ๆ คอนขางมาก สําหรับหมูบาน
น้ีแนะนําวาใหลองหาไวนทองถิ่นอยางไวนซิอัคเชตราตา (Sciacchetrà) มาลองด่ืม
เพราะเปนไวนทีข่ึ้นช่ือมาตัง้แตสมัยโบราณ 
5. หมูบานริโอมาจจอเร (Riomaggiore) ซึ่งถอืเปนหมูบานหนาดานหากเดินทาง
มาจากเมืองฟลอรเรนซ อยูทางใตสดุ เปนชุมชนที่คอนขางเงียบสงบ จนแทบจะเรียกได
วาเปนหมูบานทางผานเสียมากกวา ซ่ึงเปนขอดีสําหรับนักทองเที่ยวที่ชอบความสงบ 
และตองการมาพกัผอนอยางแทจริง 
** การเดินทางเที่ยวชม ทั้ง 5 หมูบาน ในเมืองซิงเคว เทอรเร ขึ้นอยูกบัเวลา อาจ
มีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม หากไมไดชมหมูบานใด หมูบานหนึ่ง 
ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใด สวนหนึง่ใหกับทาน
ไดทกุกรณี เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ใช
เวลาในการเดินทางจากหมูบานหนึ่ง ไปอกีหมูบานหนึง่ ประมาณ 15-20 นาที 
ตอหมูบาน ** 

** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา  
นําทานเดินทางสู เมืองปซา (Pisa) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เมืองแหง
ศิลปะที่สําคัญของอิตาลี เปนเมอืงเลก็ๆอยูในแควนตอสคานา ฝم�งแมน้ําอารโน อยูทาง
ตะวันตกของเมอืงฟลอเรนซ (ฟเรนเซ) และทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเซียนา 
ดานตะวันตกของเมืองตดิกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน แมวาจะเปนเมืองเล็กๆ แตก็เปน
เมืองทีม่ีช่ือเสียงและเปนที่รูจักของนักทองเที่ยว เพราะเปนที่ต้ังของสถาปตยกรรมอัน
สวยงามที่มช่ืีอเสียงไปทั่วโลก 



 

 

นําทานเดินทางสู จตัุรัสเปยซซา เดล ดโูอโม (Piazza Dei Miracoli) หรือ 
จัตุรัสกัมโป เดย มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบดวยกลุมอาคาร
สถาปตยกรรมแบบโรมาเนสก ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1987 โดยเร่ิมจาก ถายรูปเปนทีร่ะลึก 
กับ หอพิธีเจิมน้ํามนต (Baptistry of  St. John) ที่ใหญที่สุดในอิตาลี ถายรูป
เปนทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารแหงเมืองปซา (Duomo di Pisa) อันยิง่ใหญงดงามและ 
ถายรูปเปนทีร่ะลึก กับ หอเอนแหงเมืองปซา (Leaning Tower of Pisa) อัน
เล่ืองช่ือสัญลกัษณแหงเมืองปซา 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยของโลกยุคกลาง เร่ิมสรางเมื่อป 
ค.ศ. 1173 ใชเวลาสรางประมาณ 177 ป แตระหวางการกอสรางตองหยดุชะงกัลงไป
เมื่อสรางไปไดถึงช้ัน 3 ก็เกิดการยบุตัวของฐานขึ้นมา และตอมาก็มกีารสรางหอตอ
เติมขึ้นอีกจนแลวเสร็จ โดยที่หอเอนปซาน้ี กาลิเลโอ บิดาแหงวิทยาศาสตร ซึง่เปนชาว
อิตาเล่ียนไดใชเปนสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโนมถวงของโลกทีว่า สิง่ของสองชิ้น 
น้ําหนักไมเทากนั ถาปลอยสิง่ของทั้งสองช้ินจากที่สงูพรอมกัน ก็จะตกถึงพื้นพรอมกัน 
** ยังไมรวมคาบตัรเขาชมภายในมหาวหิาร และ ทาวเวอร (หอเอนแหงเมืองป
ซา) คาบัตรเขาชม เริ่มตน ทานละ ประมาณ 20 ยูโร (EUR) หรอื คํานวน เปน
เงินไทย ทานละ ประมาณ 700 บาท (THB) ขึ้นอยูกบัประเภทของบัตร โดยทัง้นี้ 
คณะทัวรจําเปนตองดําเนินไปตามระบุทัง้หมด ** 

** อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดนิทางทองเที่ยว ** 
 นําคณะเขาสูที่พัก Tuscany Inn Hotel, Genoa หรอืเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

วันทีส่ี ่ เมืองปซา - เมืองฟลอเรนซ - มหาวหิารซานตามาเรีย เดล ฟโอเร - จตัรุัสเดลลา
ซิญญอเรีย - น้ําพุอนุสาวรียเทพเจาเนปจนู - อนุสาวรียวีรบุรษุเปอรซิอสุถือหัวเม
ดูซา - อนุสาวรียเดวดิ - สะพานเวคคโิอ - เมืองเลคซิโอ - เลคซิโอ เดอะ มอลล 
เอาทเลท็ – เมืองโรม (B/-/D) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองฟลอเรนซ (Florence) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 
20 นาท)ี ประเทศอิตาลี เมอืงที่ไดรับขนานนามวาเปนเมอืงศูนยกลางแหงศิลปะในยคุ
เรอเนสซองส ซ่ึงลวนแลวแตมีโบราณสถานสําคัญ และมีทวิทศันตามธรรมชาตทิี่
สวยงาม ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ 
ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1982 
นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั มหาวหิารซานตามาเรีย เดล ฟโอเร (Santa 
Maria Dell Fiore) ชมความยิง่ใหญของมหาวหิารที่ใหญเปนอันดับ 4 ของทวีป
ยุโรป โดดเดนดวยสถาปตยกรรมที่ใชหินออนหลายสีตกแตงผสมผสานกันไดอยาง
งดงาม  
นําทานเดินทางสู จตัุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึ่งรายลอม
ไปดวยรูปปم�นอันวิจติรสวยงาม อาทิเชน น้ําพุอนุสาวรียเทพเจาเนปจูน (Fountain 
of Neptune), อนุสาวรียวีรบรุษุเปอรซิอุสถือหัวเมดูซา (Perseus with the 
Head of Medusa), อนุสาวรียเดวิด (David Statue) ผลงานทีม่ีช่ือเสียงของ 
ไมเคิล แองเจโล   
นําทานเดินทางสู สะพานเวคคโิอ (Vecchio) สะพานเกาแกที่มรีานขายทองและอัญ
มณีอยูทัง้สองขางสะพาน อิสระใหทานชมบรรยากาศและเลือกชมสินคา หรอื ของที่
ระลึกตางๆมากมาย 
พิเศษ !! แจกความสดช่ืน !! บรกิารไอศกรีมพ้ืนเมือง ทานละ 1 สกูป หรือ 1 โคน 
** วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกบัสถานการณเปน
สําคญั กรณีคณะไมสามารถรบัประทานไอศกรีมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทาง
บรษัิทขอสงวนสิทธิไ์มสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกบัทานไดทกุ
กรณี เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ทัง้น้ีทาง
บรษัิทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา เปนสาํคัญ ** 



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองเลคซิโอ (Leccio) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาท)ี 
ประเทศอิตาลี  
นําทานเดินทางสู เลคซิโอ เดอะ มอลล เอาทเลท็ (Leccio The Mall Outlets) 
ใหทานอิสระเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมช้ันนํามากมายของประเทศอิตาลีในราคา
ยอมเยา อาทิเชน Armani, Balenciaga, Bottega Veneta, Burberry, Dior, 
Fendi, Gucci, Tod’s, Valentino เปนตน 

** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานเดินทางสู เมืองโรม (Rome) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 40 นาที) 
เปนเมืองหลวงและเมอืงที่ใหญที่สุดของแควนลัตซีโย ประเทศอิตาลี ต้ังอยูทาง
ตอนกลางของประเทศ เมืองโรมยงัเปนทีต้ั่งของนครรฐัวาติกัน หรือ เมอืงวาติกัน ซึง่
เปนดินแดนทีป่ระทับของพระสันตะปาปาแหงคริสตจักรโรมันคาทอลิกอีกดวย หลงั
สิ้นสุดยุคกลาง เมืองโรมไดอยูภายใตการปกครองของพระสันตะปาปา เชน สมเด็จ
พระสันตะปาปาอเล็กซานเดอรที่ 6 และสมเดจ็พระสันตะปาปาลีโอที่ 10 ผูซึ่ง
สรางสรรคใหเมืองโรมกลายเปนหน่ึงในศูนยกลางของสมัยฟم�นฟูศิลปวิทยาในประเทศ
อิตาลีเชนเดียวกบัเมอืงฟลอเรนซ ซึง่ในยุคสมยัดังกลาว ไดมีการกอสรางมหาวหิาร



 

 

เซนตส ปเตอร บาซิลิกาแบบทีป่รากฏในปจจบัุน และมีเกลันเจโล ไดวาดภาพปูนเปยก
ประดับภายในโบสถนอยซิสทีน ศิลปนและสถาปนิกที่มช่ืีอเสียงอยางบรามันเต แบรนินี 
และ ราฟาเอล ซ่ึงพาํนักอยูในเมอืงโรมเปนคร้ังคราว ไดมีสวนชวยสรางสรรค
สถาปตยกรรมแบบสมัยฟم�นฟศิูลปวทิยาและแบบบารอกในเมืองโรมดวยเชนกัน ทําให
เมืองโรม เปนเมืองทีม่ีความนาสนใจทางดานสถาปตยกรรมที่สดุแหงหน่ึง 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) พิเศษ !! เมนู พิซซา อติาเลี่ยน  
 นําคณะเขาสูที่พัก Roma Domus Hotel, Rome หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันทีห่า เมืองโรม - นครรัฐวาติกนั - มหาวิหารเซนต ปเตอรส บาซิลกิา - สนามกีฬา

โคลอสเซียม - กลุมโรมันฟอรัม - จัตุรสัเวเนเซีย - ระเบียงปาลาสโซ - 
อนุสาวรีย ของกษัตรยิวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 - น้ําพุเทรวี - วิหารแพนธีออน 
- บันไดสเปน - จัตรุัสนาโวนา - น้ําพุจตุมหานที - ทาอากาศยานนานาชาติเลโอ
นารโดดาวินชี ฟอูมิชิโน เมืองโรม ประเทศอิตาล ี- ทาอากาศยานนานาชาติอาบู 
ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรฐัอาหรับเอมิเรตส             (B/-/-)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู นครรัฐวาติกนั (Vatican) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 
เปนนครรัฐที่ไมมีทางออกสูทะเลซ่ึงนอยที่สุดในโลกทัง้ในแงพื้นทีแ่ละประชากร ต้ังอยู



 

 

ในเมืองโรม ประเทศอิตาลี เปนที่ประทับของพระสันตะปาปา ซึ่งเปนประมขุสูงสดุแหง
คริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิก ศูนยกลางคือมหาวหิารนักบุญเปโตร หรือ มหาวิหาร
เซนต ปเตอรส บาซิลิกา ซึง่ออกแบบโดยมีเกลนัเจโล การปกครองของนครรฐัวาติกัน
เปนแบบอํานาจเบ็ดเสร็จ คืออํานาจตกอยูที่สมเด็จพระสันตะปาปาเพียงผูเดียว จะ
หมดวาระกต็อเมื่อสิ้นพระชนม ไดรับการขึน้ทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1984 
นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั มหาวหิารเซนต ปเตอรส บาซลิิกา (St. Peter’s 
Basilica) เปนหน่ึงในส่ีของมหาวิหารเอกของเมอืงโรมที่ต้ังอยูใน เขตการปกครอง
ของนครรัฐวาติกัน เปนส่ิงกอสรางที่ใหญที่สุดในนครรัฐวาติกนั และเปนมหาวิหารที่
ใหญที่สุดในโลก เปนสถานที่ที่ไดช่ือวาศกัด์ิสิทธิ์ที่สุดแหงหน่ึงของคริสตจกัร
โรมันคาทอลิกอีกดวย มหาวหิารเซนต ปเตอรส บาซิลิกา (St. Peter’s Basilica) 
หรือมีอีกช่ือวา มหาวิหาร นักบุญเปโตร (Basilica Sancti Petri) เดิมน้ันเปนโบสถ
ที่ถกูสรางขึ้นในสมัยคริสตศตวรรษที่ 4 เปนรูปแบบบาซิลิกา จนมาถึงในยคุฟم�นฟู
ศิลปวทิยาโบสถน้ันไดมีสภาพทรุดโทรมเปนอยางมากแลวจึงไดมีการตัดสินใจสราง
มหาวหิารขึ้นมาใหมในรูปแบบเรเนซองซึง่เปนโบสถที่ใหมและมีขนาดใหญกวาเดิม
มาก นอกจากน้ันแลวมหาวหิารเซนต ปเตอรส บาซิลิกา แหงน้ีน้ันยังเปนหน่ึงในส่ีของ
มหาวหิารเอกของเมืองโรมรวมกบัอีกสามวหิารอันไดแก มหาวิหารซันตามาเรียมัจโจเร
, มหานักบุญเปาโลนอกกําแพง และมหาวหิารนักบุญยอหน ลาเตรัน อีกดวย ** ยังไม
รวม คาบตัรเขาชมภายใน มหาวหิารเซนต ปเตอรส บาซลิิกา ทานละ ประมาณ 
20 ยูโร (EUR) หรือคาํนวณเปนเงินไทยประมาณ 700 บาท บางกรณีมีงาน
สําคญั หรือ พิธกีารสําคญัตางๆทางศาสนา อาจไมสามารถเขาชม หรือ เขา
ใกลชิดกับมหาวหิารฯได แตทางบรษัิทจะพยายามนําทานชมมหาวหิารใหใกลชิด
มากทีสุ่ด เทาที่จะสามารถทําได ** 
นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั สนามกีฬาโคลอสเซียม (Colosseum) หน่ึงใน
สถานทีท่องเที่ยวที่มช่ืีอเสียงมากที่สดุของเมืองโรมประเทศอิตาลี เปนสนามกีฬา
กลางแจงโบราณขนาดใหญยักษ ใจกลางเมือง ที่นอกจากจะเคยเปนสนามประลองอัน
ทรงเกียรติที่โหดเหี้ยมแลว ยังไดรับการคัดเลอืกจากองคกร New 7 Wonders ให
เปนหนึง่ในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลกยุคใหมอีกดวย สนามกีฬาโบราณขนาดใหญ



 

 

แหงน้ีถกูสรางขึ้นในสมัยจกัรพรรดิเวสเปเซ่ียนแหงจกัวรรดิโรมัน และไดสรางแลวเสร็จ
ในสมัยจักรพรรดิไททัสในชวงคริสตศตวรรษที ่1 หรือราวๆ ป ค.ศ. 80 โดยมีลักษณะ
เปนอัฒจันทรรูปวงกลมที่กอดวยอิฐและหินทรายที่มีเสนรอบวงประมาณ 527 เมตร 
สูงประมาณ 57 เมตร และสามารถบรรจุคนไดมากถงึประมาณ 50,000 คน สําหรับ
การออกแบบ Colosseum แหงน้ีน้ันจดัไดวาไดรับการออกแบบทีช่าญฉลาดมาก 
โดยไดมกีารออกแบบใหผูชมไดรูสกึใกลชิดกบันักกฬีาดวยการออกแบบในสวนของ
สนามกีฬาใหเปนรูปคร่ึงวงกลม  นอกจากน้ันยังมกีารออกแบบทางระบายน้ําทีดี่เพือ่
ป�องกันน้ําขังในสนามหากเกิดฝนตกอันเปนตนแบบของการออกแบบสนามกีฬาอ่ืนๆ 
ทั่วโลกในปจจุบันอีกดวย 
นําทานถายรูปเปนที่ระลึก กับ กลุมโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีตศูนยกลาง
ทางดานการเมอืง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ที่สะทอนใหเห็นความ
เจริญรุงเรืองของอารยะธรรมโรมันในชวง 2,000 ปที่ผานมา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

นําทาน ผานชม จัตรุัสเวเนเซีย (Piazza Venezia) จตุัรัสอันยิง่ใหญใจกลางเมือง
โรม ผานชม ระเบียงปาลาสโซ (Palazzo Terrace) สถานทีใ่ชกลาวสุนทรพจน
ของมุสโสลินีในโอกาสตางๆ เปนทีต้ั่งของ อนุสาวรีย ของกษัตริยวคิเตอร เอ็มมานู
เอลที่ 2 (Vittorio Emanuele II Monument) ซึ่งไดช่ือวาเปนพระบิดาของชา  
อิตาล ี“ประตชัูยคอนสแตนตนิ” สัญลักษณแหงชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุงสู
กรุงโรม” จากน้ันชมรองรอยของศูนยกลางแหงจักรวรรดิโรมันอันศักด์ิสิทธิ์  “โรมันฟอ
ร่ัม” ใหทานไดลงจากรถพรอมถายภาพคูกับ “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 สิง่
มหศัจรรยของโลก สนามกฬีากลางแจงขนาดใหญทีม่ีโครงสรางเกือบสมบูรณต้ังอยูใจ
กลางกรุงโรม  โดยนับเปนสิง่กอสรางทีม่ีขนาดใหญที่สุดเทาที่เคยมีการสรางขึน้มาใน
สมัยอาณาจักรโรมัน ระหวางทาง ทานจะสามารถชมความงดงามสถาปตยกรรมอัน
เกาแกของกรุงโรม 
นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั น้ําพุเทรวี (Trevi Fountain) เปนน้ําพุ
ประติมากรรมของเทพนิยายกรีกแบบบาร็อค ที่ใหญที่สุดในเมอืงโรม มีความสงู 25.9 
เมตร (85 ฟตุ) และกวาง 19.8 เมตร (65 ฟตุ) มีตาํนานเลาวา หากหันหลังแลวโยน
เหรียญลงน้ําพุเทรวี แลวอธิษฐานใหไดกลบัมาเมืองโรมอีกคร้ัง ก็จะสมหวัง  
นําทาน เขาชม วหิารแพนธีออน (Pantheon) หรือวิหารแหงดวงตาวรรค ถกูสราง
ขึ้นต้ังแตในสมัยกอนที่จะเร่ิมนับคริสตศักราชประมาณ 20 ป ในยุคของจกัรพรรดิ 
Marcus Agrippa โดยไดปรากฎการแกะสลัก M. Agrippa ไวที่บริเวณหนาบันของ
ตัวอาคาร ดวยการออกแบบและการกอสรางที่ยอดเยี่ยมจงึทําใหวหิารแหงน้ีน้ันนับเปน
สิ่งกอสรางเดียวทีก่อสรางมาต้ังแตสมัยยคุโรมนัและยังคงสภาพสมบูรณไวไดมากที่สดุ
ที่มีเหลืออยู Pantheon น้ันเปนช่ือที่มคีวามหมายมาจาก All of God หรือวิหารแหง
เทพ ซ่ึงเปนวิหารที่สรางขึ้นเพื่อบูชาเทพ แตอกีนัยหน่ึงน้ันแปลไดวาเปนที่เก็บศพ ซึ่ง
สถานทีแ่หงน้ีก็ไดเปนที่เก็บศพของบุคคลสําคัญเชนกันจงึยังไมแนชัดในวตัถุประสงค
ของการสรางวหิารแหงน้ีขึ้นมาเลยทีเดียว การออกแบบทีโ่ดดเดนของอาคารแหงน้ีน้ัน
เร่ิมมาต้ังแตภายนอกอาคารที่จะคุณจะสามารถมองเห็นเสาหินแกรนิตขนาดใหญยกัษ
วางเรียงที่ดานหนาอาคารเปนแนวยาว โดยเสาแตละตนน้ันโดดเดนดวยความที่เปนเสา
หินกอนเดียวทัง้เสาโดยไมไดมีการตัดตอเลย วิหารแหงน้ีมองภายนอกทีดู่ยิ่งใหญ
สวยงามแลวกลับเทียบไมไดกบัภายในแมแตนอย เมื่อเขาไปบริเวณภายในวิหารคุณจะ



 

 

ไดพบกับความกวางขวางใหญโต ภายในวหิารน้ันไดรับการออกแบบใหไมมีเสาตรง
กลาง เอกลักษณที่โดดเดนของการออกแบบของวิหารแหงน้ีคือ Oculus ซึ่งเปนชอง
วงกลมขนาดใหญมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 30 ฟตุ ที่อยูบริเวณตรงกลางโดมโคง
มนภายในตัวอาคาร ซึง่เปนงานสถาปตยกรรมที่นาทึง่อยางหน่ึงในวิหารแหงน้ี โดยบาง
ก็วาเปนดวงตาสวรรคที่เช่ือมระหวางพระเจาและมนุษย  
นําทานเดินทางสู ยานบันไดสเปน (Piazza di Spagna) เปนแหลงแฟช่ันช้ันนําสุด
หรู ไมวาจะเปนสินคาแบรนดเนมช้ันนําตางๆมากมาย รวมถึงรานอาหาร รานขนม 
รานกาแฟ รานไอศครีม ใหทานไดเลือกสรรค และยังเปนแหลงนัดพบยอดนิยมที่สดุ
ของชาวอิตาเล่ียนอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานเดินทางสู จตัุรัสนาโวนา (Piazza Navona) เปนอีกหน่ึงจัตรัุสที่ไดรับการ
ขนานนามวาเปนจตุัรัสทีม่ีช่ือเสียงมากที่สดุและสวยที่สุดแหงหน่ึงในเมืองโรม เต็ม
เปم�ยมไปดวยความมีชีวิตชีวา เปนทีต้ั่งของสถาปตยกรรม รานอาหาร อาคารเกาแก
สีสันสดใส รานคาสไตลศิลปะและโชวตางๆใหไดชมกันมากมาย อดีตจัตุรัสนาโวนา 



 

 

เคยเปนสนามกฬีาโรมันโบราณมากอน ซึ่งเปนสถานทีท่ี่ชาวโรมันในอดีตสามารถ
เดินทางมาเขาชมการตอสูที่จําลองมาจากการตอสูทางทะเล สําหรับสถาปตยกรรมที่
โดดเดนที่สุดและเปนเอกลักษณของจตุัรัสแหงน้ีกคื็อ น้ําพุจตุมหานที (Fountain of 
the Four Rivers) น้ําพุที่โดดเดนใจกลางจตุัรัส ประกอบไปดวยเสาโอเบลิกสต้ังอยู
กลางน้ําพ ุซึ่งเปนเสาแบบเดียวกับดานหนา Sant’Agnese โบสถสไตลบาโรก โดย
เสาน้ีนําเขาจากประเทศอียปิต นอกจากเสาเดนตระหงานตรงกลางแลว น้ําพุยงั
ประกอบไปดวยรูปปم�นที่เปนตัวแทนของการแสดงถงึแมน้ําสายสําคัญของทัง้ 4 ทวีป
ไดแก แมน้ําคงคา แมน้ําไนท แมน้ําดานูปและแมน้ําพลาตา อันเปนทีม่าของช่ือจตมุหา
นท ี

** อิสระอาหารกลางวัน และ คํา่ เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทวัรให
คําแนะนํา ** 
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเลโอนารโดดาวนิชี ฟอูมิชิโน เมืองโรม 
ประเทศอิตาลี ทานมีเวลาในการทาํคืนภาษ ี(Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซื้อ
สินคาในรานคาปลอดภาษี หรือ รานอาหาร 

22.00 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบ ีประเทศสหรัฐ
อาหรบัเอมิเรตส โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY084 

** ใชเวลาบนิประมาณ 11 ช่ัวโมง บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
 

วันทีห่ก ทาอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรฐัอาหรับเอมิเรตส 
- ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ กรงุเทพฯ ประเทศไทย (-/-/-)  

07.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอาบ ูดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐ
อาหรบัเอมิเรตส ** เพ่ือเปลี่ยนเครื่อง ** 

08.50 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย
สายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที ่EY408 

** ใชเวลาบนิประมาณ 2 ช่ัวโมง 20 นาท ีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
18.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ
ภาพและความประทับใจ 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผูใหญ 
หองละ 
2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็กมี
เตียง 
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 
เด็กไมมี
เตียง 
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ราคา 
ไมรวม 
ตัว๋ 

06 - 11 กุมภาพันธ 
2563 
(08 ก.พ. วันมาฆบูชา / 
10 ก.พ. วันหยุดชดเชย) 

06FEB EY405 BKK-
AUH 18.05-22.10 
07SEP 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 มี.ค. 
2563 

25FEB EY405 BKK-
AUH 18.05-22.10 
26SEP EY081 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 มีนาคม 
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 มีนาคม 2563 

11MAR EY405 BKK-
AUH 18.05-22.10 
12MAR EY081 AUH-
MXP 02.45-06.40 

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



 

 

15MAR EY084 FCO-
AUH 22.00-07.05+1 
16MAR EY408 AUH-
BKK 08.50-18.05 

18 - 23 มีนาคม 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. วัน
สงกรานต) 

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. วัน
สงกรานต) 

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. วันแรงงาน / 
04 พ.ค. วันฉัตรมงคล) 

30APR EY405 BKK-
AUH 18.25-21.45 
01MAY EY081 AUH-
MXP 02.20-06.50 
04MAY EY084 FCO-
AUH 22.00-06.05+1 
05MAY EY408 AUH-

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



 

 

BKK 08.45-18.25 

01 - 06 พฤษภาคม 
2563 
(01 พ.ค. วันแรงงาน / 
04 พ.ค. วันฉัตรมงคล / 
06 พ.ค. วันวิสาขาบูชา) 

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. วันวิสาขา
บูชา) 

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 มิ.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 มิถุนายน 
2563 

03JUN EY405 BKK-
AUH 18.25-21.45 37,999 37,999 37,999 7,999 24,999 



 

 

(03 มิ.ย. วันเฉลิมฯพระ
ราชินี) 

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 

 17 - 22 มิถุนายน 
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 

 
** อัตราน้ี ไมรวม คาทปิคนขับรถ หัวหนาทัวร และมคัคุเทศกทองถิ่น (หากมี) ** 
 
** อัตราน้ี ไมรวม คาธรรมเนียม และ คาบริการยื่นวีซาทองเที่ยว ประเทศอิตาล ีทานละ ประมาณ 
3,500 บาท 
สําหรับการยื่นวีซาแบบหมูคณะ จําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเขาสถานทูต เพื่อ ใชเวลาพจิารณา
อยางนอย 15-20 วันทําการ (บางกรณีอาจไมรวมวันเสาร - อาทิตย ทั้งน้ีขึ้นอยูกับจาํนวนของ
ผูสมคัรในแตละชวง) ในชวงเวลาดังกลาว ทานจะไมสามารถขออนุญาตใชหนังสอืเดินทางเพื่อ
เดินทางได ไมวากรณีใดกต็าม (ดึงเลมออกมาใชระหวางกระบวนการพิจารณา) หากจําเปน 
สถานทตูอาจจะปฏิเสธผลการสมคัรของทาน และ สงหนังสอืเดินทางคืนทานภายใน 3-5 วนัทําการ 
เปนอยางนอย ในลําดับตอไป จากน้ันระยะเวลาคงเหลือกอนวันเดินทางไมเพียงพอสําหรับยื่นวีซา
คร้ังใหม การยกเลิก และ คืนเงิน จะเปนไปตามเงือ่นไข ทุกกรณี และ หากทานใหทางบริษัท
ดําเนินการขอวีซาให รวมไปถงึ กรณีทีท่านขอเอกสารจากทางบริษทัไปเพื่อดําเนินการขอวีซาดวย
ตนเอง และทานไดรับวีซาเรียบรอย ทานจะไมสามารถยกเลิกทัวรไดทุกกรณี ไมวาระยะเวลา
คงเหลอื จะมากกวา 45 หรือ 55 วัน ก็ตาม ** 
 



 

 

** อัตราคาบริการ สาํหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 15,000 บาท 
** 
 
** หากทานทีต่องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัว เคร่ืองบิน , รถทวัร , รถไฟ) กรุณาสอบถาม
ที่เจาหนาที่ทกุคร้ังกอนทําการออกบัตรโดยสารเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปล่ียนไฟลท 
หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ** 
 
** อัตราคาบริการน้ี จาํเปนตองมผีูเดินทาง จํานวน 25 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีทีม่ผีูเดินทาง
ไมถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลง
อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพือ่ใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) ** 
 
** กรณีผูเดินทางเปนอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด ไมวา
เหตุผลใดเหตุผลหน่ึง และ ไมวามื้อใดมื้อหน่ึง ทางบริษทัขอใหทานผูเดินทางกรุณาเตรียมอาหาร
สวนตัวของทานมาเพิม่เติมขณะมื้ออาหาร เน่ืองจากรานอาหารแตละรานจะมีขอจํากัดเร่ืองของ
วัตถดิุบ โดยสวนมาก รานอาหารจะจดัใหเปนไขดาว หรือ ไขเจียว ผดัผกั ขาวผดั และ บะหมี่กึง่
สําเร็จรูป เทาน้ัน กรณีทีท่านมีความประสงคที่จะสั่งเมนูนอกเหนือขางตน ผูเดินทางจะตองชําระ
คาใชจายเพิม่เตมิในสวนน้ีดวยตนเอง **  
 
** รานคา เอาทเล็ท ศูนยการคา ในทวีปยุโรปสวนใหญ จะปดทาํการในวันอาทิตย หากมีโปรแกรมที่
สถานทีดั่งกลาวตรงกับวนัอาทิตย ทางบริษัทอาจจําเปนตองปรับเปลี่ยนโปรแกรมไดตามความ
เหมาะสม และหากไมสามารถปรับเปล่ียนได ไมวากรณีใดกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถ
คืนคาใชจาย หรือ ชดเชยส่ิงใดเปนการทดแทนไดทกุกรณี เน่ืองจากเงือ่นไขของบัตรโดยสาร และ 
ชวงวันเดินทางที่จะตองเปนไปตามกําหนดการเทาน้ัน ** 
 
** การเดินทางทองเที่ยวในทวีปยุโรปสวนใหญ จําเปนจะตองเดินเทาเพือ่เขาถึงสถานที่บางจุด และ 
อาจเปนระยะทางทีค่อนขางไกลจากจดุที่รถสามารถจอดได ขอใหทุกทานเตรียมรางกาย และ 
อุปกรณ เชน รองเทาที่สามารถเดินไดสะดวกสวนบุคคล ใหพรอมสาํหรับการเดินทาง เพือ่ประโยชน
สูงสุดของผูเดินทางเอง รวมถงึผูเดินทางสงูอายุ และ ผูโดยสารที่ใชรถเข็น ทานจําเปนจะตองมผีูรวม



 

 

เดินทางดวย เพื่อคอยดูแลเปนพิเศษเอง และสถานทีบ่างจุด ทานอาจไมสามารถเขาชมได ไมวากรณี
ใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย หรือ ชดเชยส่ิงใดเปนการทดแทนไดทกุ
กรณี ** 
 
** ทางบริษทัขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ทั้งหมดกอนทําการจอง โดยละเอียดทุกขอ ** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ ช้ันประหยดั (Economy Class) ไมสามารถ
เล่ือน เปล่ียนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได 
 คาภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบินทุกแหงทีม่ ี
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสมัภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Etihad Airways 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสมัภาระลงใตทองเคร่ืองบินได ทานละ 2 ช้ิน โดยมีน้ําหนักรวมกันไมเกิน 
30 ก.ก. (แตละช้ิน ควรหนักไมเกิน 23 ก.ก. เชน 23 ก.ก. 1 ช้ิน 7 ก.ก. 1 ช้ิน รวม 30 ก.ก.)  
 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบุ (ยงัไมรวมทิปคนขับรถ) 
 คาโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พกัหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 
กรณีที่โรงแรมมหีองพกั 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรม
อ่ืนๆ ทีท่ําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปล่ียนโรงแรมทีพ่ัก
ไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคาํนึงถงึ
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงไวในโปรแกรมชดัเจน เชน ถายรูป
เปนที่ระลกึ หรือ ผานชม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจริงอีกคร้ัง  
 คาอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนไดตามความ
เหมาะสม โดยคาํนึงถงึประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาจางมคัคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
กรณีตองการซื้อประกันเพิม่เพื่อคุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 



 

 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพท
ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มนิิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิม่นอกเหนือ
รายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราคาบริการจากหัวหนา
ทัวรกอนการใชบริการทกุคร้ัง) 
 คาภาษีมูลคาเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 คาทิปคนขับรถ ทานละ 12 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 
 คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 18 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 
 คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 3 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทาน ตามธรรมเนียม 
คาทปิรวมตลอดการเดินทางทัง้หมด ตามธรรมเนียม 33 ยูโร (EUR) หรือ คํานวนเปนเงินไทย
ประมาณ 1,155 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน 
 คาธรรมเนียมและคาบรกิารย่ืนวีซาทองเที่ยว ประเทศอิตาลี ทานละ ประมาณ 3,500 
บาท ขึ้นอยูกบัอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ ธรรมเนียมของแตละประเทศ (เฉพาะ
คาธรรมเนียมวซีาและคาบริการสวนน้ีขอความกรณุาลูกคาผูเดนิทางถือไปจายในวนัทีย่ื่น
เอกสาร สแกนน้ิว กับเจาหนาที่ของบรษัิท โดยทางบรษัิทจะมีเจาหนาที่ไปดแูล และ อํานวย
ความสะดวกในวันน้ัน) 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบรกิาร 
1. นักทองเที่ยว กรณุาทาํการจองลวงหนาอยางนอย 60 วนั กอนการเดินทาง พรอมชําระเงิน

มัดจํา ทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 1 
กรุณาระเงินมดัจาํ สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลกิ
อัตโนมติัทันท ีหากยงัไมไดรับยอดเงินมดัจําตามเวลาทีก่ําหนด และหากทานมคีวามประสงคจะ
เดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คทีว่างและทําจองเขามาใหมอีกคร้ัง กรณีทีค่ณะเต็ม มี
คิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลกูคารายถดัไป เปนไปตามระบบ 
ตามวัน และ เวลา ที่ทาํรายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษทัมท่ีีน่ังราคา
พิเศษจํานวนจํากดั 



 

 

2. นักทองเที่ยว กรุณาชําระคาทวัรสวนที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกาํหนด ไมวา
สวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถกูปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆกต็าม รวมทั้ง 
กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวซีา รอนัดสัมภาษณวซีา ทีท่ําใหทางบริษทัไมไดรับเงินตาม
เวลาทีก่ําหนดไมวากรณีใดๆกต็าม คือ กอนวนัเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถอืวานักทองเที่ยว
สละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ันๆทันท ี

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษทั เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดงัน้ี วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวาเปน
วันหยดุทาํการของทางบริษทั 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมา
ที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึง เพือ่ลงนาม
ดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผู
เดินทาง) พรอมหลกัฐาน ไดแก ใบเรียกเกบ็เงนิ หลักฐานการชําระเงนิคาบริการตางๆทัง้หมด 
พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมดุบัญชี
ธนาคารทีต่องการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงือ่นไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึน้ไป กอนการเดนิทาง คืนคาใชจายทัง้หมด ** กรณีวนัเดินทางตรง
กับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวนัหนึง่ ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการ
เดินทางไมนอยกวา 55 วนั ** 

2.2 แจงยกเลิก 31-44 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ ** 
กรณีที่มีคาใชจายตามจรงิมากกวากําหนด ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายเพ่ิม ที่เกิดขึน้จริงทั้งหมด ** 



 

 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการทีชํ่าระแลวเน่ืองจากการจดัเตรียม 
การจดัการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกั เปนตน ** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมดัจําหรือซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไม
มีการคืนเงินมดัจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆกต็าม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีทีม่ีผู
เดินทางไมถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลกิ เล่ือน หรือ 
เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 
โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มวีี
ซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทกุทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิม่จากการที่มี
นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพือ่ใหคณะเดินทางได ทางบริษทัยินดีที่จะ
ใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยืน่วีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทวัรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทตู กรณี
น้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทัง้หมด โดยคาํนึงถงึประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอยแลว บางสายการบิน อาจไมสามารถคืนคาบตัรโดยสารบางสวน 
สวนใดสวนหน่ึงได และ หากสามารถคืนได (Refunds) จาํเปนไปตามกระบวนการของสายการ
บิน โดยใชระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เปนอยางนอย 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษทัเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทาํในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดงัน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวาเปน
วันหยดุทาํการของทางบริษทั 

 
ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั โรงแรมทีพั่ก ทีท่านควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผงัหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทาํใหหองพกัแบบหอง

เด่ียว (Single) , หองพกัคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพกัแบบ 3 ทาน / 3 เตียง 



 

 

(Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกนั และบางโรงแรม
อาจจะไมมีหองพกัแบบ 3 ทาน ซึง่ถาตองการเขาพกั 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 เตียงใหญ กบั 1 
เตียงพับเสริม หรือ อาจมคีวามจําเปนตองแยกหองพกั เปน หองคู 1 หอง (Twin/Double) 
และ หองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาบริการเพิม่ตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเทีย่วหรือเอเยนต 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบทีม่ีอุณหภูมต่ํิา  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากกวากาํหนด 

หรือหองพักเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายทีพ่ักเปนเมืองใกลเคียงเปน
การทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปนอาคารแบบด้ังเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง
เด่ียวอาจเปนหองที่มขีนาดกะทัดรัต และไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 

 
ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั การย่ืนคาํรองขอวซีา ที่ทานควรทราบ 
1. ผูสมัครทุกทาน จําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยย่ืนรับคํารองขอวีซา เพ่ือสแกนลายน้ิวมือ

ทุกทาน  
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทตู โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเปนอยางนอย (ไม

รวมเสาร-อาทิตย ในบางกรณี) ทัง้น้ีขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมคัรในแตละชวงเปนสําคัญ  
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะ โดยทางแผนกวีซาจะเปนผูไดรับ

กําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือศูนยรับคํารองขอวีซาเทาน้ัน หากทานไม
สะดวกมาดาํเนินการยื่นวีซาวันใดบาง รวมไปถึงมคีวามจําเปนตองใชหนังสือเดินทางเพือ่กิจธุระ
สวนตัวของทานในชวงใดบาง ซึง่อาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา หรือ ซึ่งอาจทาํให
ใหมผีลตอการพิจารณาวีซา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการพิจารณาที่สถานทตู) ทาน
จําเปนจะตองแจงลวงหนากอน ต้ังแตขั้นตอนการจอง หรือ กอนชําระเงินมดัจาํ พรอมแจงวนั 
และ เวลาที่ทานสะดวกจะยื่นวีซามากอน แผนกวีซาจะประสานงานใหอีกครัง้ หากมคิีวยื่นวาง
ชวงที่ทานสะดวก แผนกวีซาจะดําเนินการใหดีที่สุดที่จะชวยอํานวยความสะดวกใหทานเปนกรณี
พิเศษ แตทั้งน้ี การนัดหมายแบบกรณีพิเศษตางๆ จําเปนตองมีคาใชจายเพิ่มเติม ทานสามารถ
เลือกซื้อ 



 

 

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายที่เร็วขึ้น หรือ สามารถเลือกเวลาไดมากขึ้น  
3.2 การย่ืนแบบเรงดวน (Fast Track) ใชเวลาพิจารณาเร็วกวาปกต ิ 

** การบริการพิเศษน้ียังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมทั้งหมด ** 
ประเทศที่ทานสามารถเลือกซื้อบริการพิเศษน้ีได ไดแก อังกฤษ อติาล ีฝรัง่เศส 
สวิสเซอรแลนด เนเธอแลนด เทาน้ัน  
** สําหรับการใหบริการ และ คาบรกิารของแตละประเภท กรณุาตรวจสอบกบัเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษอีกครั้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 

4. กรณีทีท่านไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จาํเปนตองยื่นกอน หรือ หลงัคณะ เพราะตองใช
หนังสือเดินทางในชวงที่ทางบริษัทจะเร่ิมดาํเนินการจดัเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นวีซา 
(โดยประมาณ 25-30 วัน กอนเดินทางเปนอยางนอย หรือ อาจเร็วกวาน้ัน) และหากเกิด
คาใชจายไมวากรณีใดๆกต็าม ทานจาํเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทัง้หมด เชน 
คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) จะตองออกกอนกาํหนด แตวีซายงัไมดําเนินการ หรือ วซีายัง
ไมไดรับการอนุมติั (อยูในระหวางการพิจารณา) เน่ืองจากทานดําเนินการยื่นวีซาหลงัคณะ และ
หรือ กรณีทีท่านตองการยื่นกอนคณะ แตคณะที่ทานเดินทาง ยังไมปด อยูระหวางการขาย ยัง
ไมคอนเฟรมออกเดินทาง หากสถานทตูตองการขอหลักฐานการพํานักในประเทศปลายทาง 
(Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการทองเที่ยวภาษาอังกฤษ 
(Itinerary) ในสวนน้ี ทานจําเปนตองดําเนินการดวยตนเอง และหากทายที่สุดคณะไมสามารถ
เดินทางได ไมวากรณีใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถชดเชยคาเสียหายใหกบัทาน
ไมวาสวนใดสวนหน่ึงทกุกรณี  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทัว่ไปคือ 15-20 วันทําการ (ไมรวมวันเสาร - อาทติย 
ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับจํานวนผูสมคัรในชวงน้ันๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดกูาลทองเที่ยว ทีม่ีผูสมัครเปน
จํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ) 

6. หลังจากทีผู่สมคัรไดทาํการย่ืนขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนญุาตใหผูสมคัรทาํการยืม
หนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น 
ดังน้ันหากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพือ่เดินทาง กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
เพื่อวางแผนลวงหนา กรณีทีต่องการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรองขอหนังสอื
เดินทางกลับคืนดวน ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทตูปฏิเสธวีซา และ ทาน



 

 

จําเปนตองสมคัรเขาไปใหม น่ันหมายถงึจะตองชําระคาธรรมเนียม และ คาบริการใหมทัง้หมด 
โดยคํานึงถงึระยะเวลาที่เหลือกอนเดินทางสําหรับการพิจารณาเปนสําคัญกอนดําเนินการ 

7. กรณีทาน มีวีซาเชงเกนชนิดเขาออกมากกวา 1 คร้ัง หรือ หลายครั้ง (Multiple) ที่ยังไม
หมดอายุ ไมชํารุด และ ยงัมีวันคงเหลือในกลุมประเทศเชงเกนเพียงพอ และใชเขาประเทศใน
กลุมเชงเกนตามวตัถุประสงคทีว่ีซาเชงเกนฉบับน้ันๆออก และตองการใชเดินทางทองเที่ยวกบั
คณะน้ี สามารถใชได หากวีซาน้ันถกูใชมาแลวตามเงือ่นไขของกลุมเชงเกน คือ วีซาออกจาก
ประเทศใด จะตองพาํนักประเทศน้ันๆมากที่สดุ มากอนแลวอยางนอยหนึง่คร้ัง หากไมเปนไป
ตามเงือ่นไขและลูกคายนืยันเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความ
เสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทกุกรณี เชน กรณีถกูปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมอืง 
หรือ ถกูสงกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่านมีวีซาประเทศปลายทางที่สามารถเขาออกไดหลายคร้ัง และยงัไมหมดอายุ จาํเปน
จะตองเปนวีซาชนิดทองเที่ยวเทาน้ัน โดยจะตองอยูในหนังสอืเดินทางเลมปจจบัุนทีม่ีอายุ
คงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลบั รวมถึงวีซาชนิดที่อนุมติัโดยระบุวันที่สามารถ
พํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดที่อนุมัติในหนาวีซา ทั้งน้ี ขึ้นอยูกบัประเทศ
ปลายทางอีกคร้ัง กรุณาสงหนาวีซาและหนาทีม่ีการประทบัตราเขาประเทศมาแลวใหกับ
เจาหนาทีต่รวจสอบเพื่อความถกูตอง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลกูคายืนยันเดินทาง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผดิชอบเกี่ยวกบัความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุก
กรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเน่ืองจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลอืไม
เพียงพอ กรณีถกูปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง และ ถูกสงกลบัจากประเทศปลายทาง เปน
ตน 

9. การบิดเบือนขอเท็จจริงหรอืใหขอมูลเท็จแกสถานทตูฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศใน
กลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถกูปฏิเสธวซีา สถานทตูฯ ไมมีนโยบายในการคืน
คาธรรมเนียมการบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทตูฯ อาจถูกระงับมิใหเดิน
ทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทตูฯ ไมมีนโยบายใน
การคืนคาธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึ่งขอใหทาน
ใหความรวมมอืในสวนน้ีเพือ่ใหการยืน่คํารองในคร้ังตอๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลย
พินิจของเจาหนาที่สถานทตูเปนสําคัญ 



 

 

11. การที่วีซาจะออกใหทันวันเดินทางหรือไม หรือ ออกกอนเดินทางเพียงไมกี่วัน เราไมสามารถ
ฟ�องรองหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆไดทัง้สิ้น เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธิท์างการทตูคุมครองอยู 

12. เกี่ยวกับเอกสารทางราชการที่จําเปนตองแปล เชน หนังสือยินยอมใหบตุรเดินทางไป
ตางประเทศทีอ่อกจากสํานักงานเขต หรือ อําเภอ ที่อาศัยอยู , ใบปกครองบุตรกรณีบดิา
และมารดา หยาราง , ใบสาํคญัการหยา กรณศีูนยรบัย่ืนคํารองขอวีซา หรือ สถานทูต
ตองการ เอกสารทีแ่ปลเรียบรอย จําเปนจะตองไดรบัการรับรอง (มีตราประทบั) จาก
กรมการกงสลุเทาน้ัน ซึง่จะมีคาใชจายเพ่ิม ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีน้ี 
จําเปนทีสุ่ด สําหรับเด็กที่อายุตํ่ากวา 18 ปบริบรูณ ไมไดเดินทางกับ มารดาและบิดา (เชน 
เดินทางกับมารดา และ บดิาไมไดเดินทางดวย) คาใชจายในสวนน้ี ลูกคาจําเปนตอง
รับผิดชอบดวยตนเอง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิไ์มสามารถชําระคาใชจายในสวนน้ีใหทาน
ได แตหากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจําเปนตองมีตราประทบั) ทางบริษทัยินดอีํานวย
ความสะดวกแปลใหทานไดตามปกติ  

13. กรณีลกูคาที่จองเฉพาะทวัรไมรวมบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อต๋ัวเคร่ืองบิน
แยกเอง) ทานจําเปนจะตองเตรียมหลกัฐานการจอง ต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรมที่นอกเหนือจากคณะ 
ที่ทานพาํนักกอน หรือ ตอจากคณะ ประกนัการเดินทางใหครอบคลมุวันที่ทานเดินทาง ไป และ 
กลับ เพือ่ใชในการประกอบการยื่นขอวีซาใหครบตามเงื่อนไข ดวยตนเองทกุกรณีไมวากรณีใดก็
ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถยื่นขอวีซาในคิวนัดหมายของคณะได โดย
ทานจําเปนจะตองยอมรับเงื่อนไข และ หากมคีาใชจายเพิม่เตมิเน่ืองจากไมใชการนัดหมายยื่น
ขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจําเปนเปนจะตองชําระคาใชจายเพิ่มเติมสวนน้ี หรือ สวนใดสวนหน่ึง
ดวยตนเองทัง้หมดไมวากรณีไดกต็าม รวมไปถึงกรณีที่ในวันนัดหมายเพื่อย่ืนขอวีซา ทานไม
สามารถยื่นขอได ไมวากรณใดกต็าม ทําใหทานตองยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะ
เปนไปตามเงื่อนไขการยกเลกิทัง้หมด  

14. กรณีทีท่านมีแผนการเดินทางที่จะเดินทางไปยงักลุมประเทศเชงเกนตอจากคณะน้ี และ ทานมี
ความประสงคขอวีซาเชงเกนใหครอบคลมุวันเดินทางในทริปสดุทาย ทานจาํเปนตองแจงกับ
เจาหนาที่ใหทราบต้ังแตขั้นตอนการจองทัวร รวมไปถงึแผนกวีซาที่ชวยอํานวยความสะดวก
ใหกับทานอีกคร้ัง กอนต้ังแตขั้นตอนการเก็บเอกสาร หมายถงึเอกสารการจองโรงแรม และ ต๋ัว
เคร่ืองบิน จาํเปนจะตองเรียบรอยโดยสมบูรณต้ังแตขั้นตอนการขอเก็บเอกสาร เพื่อเตรียมกรอก
แบบฟอรมใหถกูตอง ครอบคลมุ และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถยื่นขอวีซาในคิว



 

 

นัดหมายของคณะได โดยทานจําเปนจะตองยอมรบัเงื่อนไข (ขอ 3) และ หากมคีาใชจาย
เพิ่มเติมเน่ืองจากไมใชการนัดหมายยื่นขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจาํเปนเปนจะตองชําระ
คาใชจายเพิม่เตมิสวนน้ี หรือ สวนใดสวนหน่ึงดวยตนเองทัง้หมดไมวากรณีไดกต็าม รวมไปถึง
กรณีที่ในวันนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซา ทานไมสามารถยื่นขอได ไมวากรณีใดกต็าม ทาํใหทานตอง
ยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเปนไปตามเงื่อนไขการยกเลกิทัง้หมด 

 
ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั สายการบิน ทีท่านควรทราบ 
1. เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร เปนแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึง

ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองบินทกุกรณี แตทางบริษทัจะพยายามใหมากที่สดุ ให
ลูกคาผูเดินทางทีม่าดวยกัน ไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สดุเทาที่จะสามารถทําได 

2. กรณีทีท่านเปนอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขั้นตอนการจอง 
กรณีทีแ่จงลวงหนากอนเดินทางกะทันหัน อาจมคีาใชจายเพิ่มเพื่อชําระกับเมนูใหมทีต่องการ 
เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได 

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบริการอาหารบนเคร่ืองแตกตางกัน ขอใหทานทาํ
ความเขาใจถึงวัฒนธรรมประจําชาติของแตละสายการบินทีก่ําลงัใหบริการทานอยู 

 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอืน่ๆ ทัว่ไป ทีท่านควรทราบ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางทีถ่ือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) 

เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทตู 
(หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว 
โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกบัการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทาง
พิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมติัของเคาทเตอรเช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทัง้ฝم�งประเทศ
ไทย (ตนทาง) ขาออก และ ตางประเทศ (ปลายทาง) ขาเขาไมวากรณีใดกต็าม ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี ไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจายลวงหนาเรียบรอยแลวทัง้หมด หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใช
บริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือ



 

 

ดวยเหตผุลใดๆกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคนืเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํา
นําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขทีว่ีซา และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษทัพรอมการ
ชําระเงินมัดจาํหรือสวนที่เหลือทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภมูิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้น้ี 
ทางบริษัทจะคํานึงถงึความปลอดภัย และ ประโยชนของลกูคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิม่ขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผดิของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏวิติั อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 
ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิม่ขึ้น ในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษีสนามบิน คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มคัคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  
เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมอํีานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเที่ยวตองมคีวามพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสดุวิสัยใดๆ ระหวางรอ
การเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกบัทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไมสามารถ
ควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษทัจะรับผดิชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนที่
บริษัทยงัไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคูคาตามหลกั
ปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมขีนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทกุช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถงุพลาสติกใสซ่ึงมีซปิ
ล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาต



 

 

ใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดงักลาวมขีนาดบรรจุภัณฑมากกวาทีก่ําหนดจะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

11. สิ่งของทีม่ีลักษณะคลายกับอาวธุ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรองอยาง
ถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซ่ึงบางสวนของโปรแกรมอาจจาํเปนตองทองเที่ยวอันเปนไปตาม
นโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวนหน่ึง ไมวากรณี
ใดกต็าม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเปนบางกรณี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผูเดินทาง กรณีที่เกิด
เหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดกต็าม 

13. กรณีลกูคาที่จองเฉพาะทวัรไมรวมบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อต๋ัวเคร่ืองบิน
แยกเอง) ในวันเร่ิมทัวร (วันที่หน่ึง) ทานจําเปนจะตองมารอคณะเทาน้ัน ทางบริษัทไมสามารถ
ใหคณะ รอทานได ไมวากรณีใดกต็าม กรณีทีไ่ฟลทของทานถงึชากวาคณะ และ ยืนยันเดินทาง 
ทานจําเปนจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวทีค่ณะอยูในเวลาน้ันๆ 
กรณีน้ี จะมีคาใชจายเพิม่ ทานจาํเปนจะตองชําระคาใชจายที่ใชในการเดินทางดวยตนเอง
ทั้งหมดเทาน้ัน ไมวากรณีใดกต็าม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถชดเชย หรือ ทดแทน 
หากทานไมไดทองเทีย่วเมอืง หรือ สถานที่ทองเที่ยวใดๆ สถานที่หน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเปน
การชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวทัง้หมด 

14. รูปภาพในรายการทวัร ใชเพือ่ประกอบการโฆษณาเทาน้ัน  
15. ดานตรวจคนเขาเมือง ไมอนุญาตใหบุคคลทีม่คีดีความ คําสัง่ศาล เดินทางออกนอกประเทศ ทุก

กรณี รวมไปถึงกรณีที่เคยรับรอง หรือ ค้ําประกัน หากทานไมแนใจสถานะของตนเองให
ตรวจสอบสถานะของตนเองที่กระทรวงการตางประเทศ หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางออก
นอกเมือง ณ วันเดินทางจริง ทางบริษัทจะไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงไดทกุ
กรณี 

16. สําหรับผูเดินทางทีต้ั่งครรภ จําเปนตองปรึกษาแพทย เพือ่ตรวจสอบอายคุรรภทีแ่นนอน กับ 
วันที่เดินทางจริง และหากเดินทางได ทานจําเปนจะตองเตรียมหนังสือรับรองจากแพทยยืนยันให
เดินทางได และแจงรายละเอียดของอายคุรรภที่ชัดเจน ตามกฎของสายการบิน สวนใหญ หาก



 

 

อายุครรภเกิน 28 สปัดาห จะไมสามารถเดินทางโดยเคร่ืองบินไดทกุกรณี หากทานต้ังครรภและ
ไมแจงใหสายการบินทราบและสายการบินตรวจพบ สายการบินมีสิทธิป์ฏิเสธไมใหทานเดินทาง  
 

การเตรียมเอกสารเพ่ือย่ืนขอวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศอิตาล ี
1.  หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ฉบับจริง มีอายกุารใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วัน

เดินทางกลับ และมหีนาวางไมตํา่กวา 2 หนา (หนังสือเดนิทางธรรมดา เลมสีเลือดหมู
เทาน้ัน) 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนาประมาณ 3 ซม. 
จํานวน 2 รูป ฉากหลังตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน 
ไมซํ้ากับวีซาประเทศอ่ืนๆที่เคยไดรับ เทาน้ัน หามใสคอนแทคเลนส 
ทั้งชนิดมีสี และ ชนิดใส 

3. หลกัฐานการทํางาน / การเรียน 
3.1 กรณีเปนเจาของกิจการบริษัท / รานคา :  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา (มอีายุไมเกิน 3 เดือน) / หรือใบ
จดทะเบียนพาณิชยหรือใบจดทะเบียนการคา 

3.2 กรณีเปนพนักงาน : จดหมายรับรองการทาํงานจากนายจาง ระบุตําแหนง วันเร่ิมงาน 
เงินเดือน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุช่ือ
ประเทศ ไมจําเปนตองระบุช่ือประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตองออกจาก
องคกรหรือบริษทัฯ ทีม่ีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถามี) ที่อยู และเบอรติดตออยางชัดเจน เปน
ภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีที่เปนขาราชการ : หนังสือรับรองการทาํงานจากหนวยงาน เปนภาษาอังกฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหนวยงาน (ถามี) สําเนาบัตรขาราชการ

บํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจดทะเบียน : จดหมายช้ีแจงตนเองเกี่ยวกบัหนาทีก่ารงาน 

เปนภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนําตนเอง พรอมรูปภาพเปนหลักฐานประกอบได แตทัง้น้ี 
อยูที่ดุลยพินิจของเจาหนาทีรั่บยื่นเทาน้ัน  

3.6 กรณีเปนนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เปนภาษาอังกฤษ  



 

 

** หลกัฐานการทํางาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลวไมเกิน 30 วัน ณ วันที่นัดย่ืนวีซา 
จดหมายตองเปนภาษาอังกฤษและตองสะกด ชื่อ-นามสกลุ ใหถกูตองตามหนาหนังสือ
เดินทาง เทาน้ัน กรณีไมถกูตองเจาหนาที่อาจปฏิเสธการรบัย่ืนได ** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพิจารณา บัญชีออมทรพัย เทาน้ัน กรุณาจดัเตรียมดังน้ี 
 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 เดือน  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน อพัเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว 

ไมเกิน 20 วนั ณ วนัทีนั่ดย่ืนวซีา ** 
** ผูที่ประกอบอาชีพ มีหนาที่การงาน จําเปนจะตองมีบญัชสีวนตัวเสมอ บญัชีบริษัท สามาถ

ใชประกอบการพิจารณาได แตไมสามารถใชย่ืนแทนบัญชีสวนตัวได ซึง่หากมีแตบัญชี
บรษัิท เจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 

5. สําเนาทะเบียนบาน 
6. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา (ถามี) 
7. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ - เปลี่ยนนามสกุล (ถามี) 
8. สําเนาสูติบัตร (กรณผูีเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ) 
** เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเปนเดก็อายุตํ่ากวา 18 ปบรบิูรณและ ไมเดนิทางพรอมบดิามารดา  

หรือเดนิทางพรอมบดิา หรือ มารดา คนใดคนหนึ่ง ** 
- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเปนตองม ีหนังสอืยินยอมใหบุตรเดินทาง 
ไปตางประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสาํเนาทะเบียนบาน ทัง้ภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใชจาย 
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสาํเนาถกูตอง 
- กรณเีด็ก ไมไดเดนิทางกบั บดิา จาํเปนตองม ีหนังสอืยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั มารดา จาํเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 



 

 

- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูในการดูแลของฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง 
- สําเนาพาสปอรต ของบิดาและมารดา 
- สําเนาทะเบียนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงินใหบคุคลในครอบครวั จําเปนตองเกี่ยวของกันทางสายเลอืดเทาน้ัน 
บิดา , มารดา , บตุร , พ่ี , นอง , สามี , ภรรยา สามารถอางอิงไดจากทะเบียนบาน 
ทะเบียนสมรส จําเปนตองแนบสําเนามาดวย และจําเปนตองย่ืนเอกสารสําคัญดังน้ี ** 
- หนังสือรบัรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน โดย
ระบช่ืุอเจาของบัญชี (ผูรับรอง) ยืนยันรับรองใหกับผูถกูรับรอง จําเปนตองออกมาแลว ไม
เกิน 20 วัน ณ วันที่นัดย่ืนวซีา ** โดยสะกด ชื่อ-นามสกลุ ผูถูกรบัรอง ใหถกูตองตาม
หนาหนังสือเดินทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน อพัเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว 

ไมเกิน 20 วนั ณ วนัทีนั่ดย่ืนวซีา ** 
** จําเปนตองใชทั้งผูรับรอง และ ผูถูกรับรองไมวากรณีใดก็ตาม หากไมเปนไปตามเงือ่นไข 

เจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 
** หลกัฐานทางการเงินขางตน ตองเปนบัญชีเดียวกันเทาน้ัน เชน Bank Guarantee และ 

Bank Statement คือบัญชีเดียวกัน ** 
- เอกสารเพือ่อางอิงความสมัพันธ อาทิ สําเนาทะเบียนบาน/สมรส/สูติบัตร 

แผนที่การเดินทาง เพ่ือการย่ืนคํารองขอวซีาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศอติาล ี
สถานที่ : ศนูยรับย่ืนคํารองขอวีซาประเทศอิตาล ี
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลเบ้ืองตน เพ่ือขอย่ืนวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศอิตาลี 
1. ช่ือ - นามสกุล ปจจุบนั ............................................................................................................ 
2. ช่ือ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคยเปลี่ยน) ................................................................................... 
3. วัน - เดือน - ปเกิด .................................................................................................................. 
4. เพศ        ชาย          หญิง 
5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา            หมาย            แยกกันอยู 
6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 
7. หมายเลขพาสปอรต ................................................................................................................. 

วนัที่ออก ................ วันหมดอายุ ............... สถานที่ออก ............................................................. 
8. ที่อยูปจจุบัน(ที่พักอาศัยอยูจริง) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ....................... 
9. เบอรโทรศัพทมือถือ .......................... อีเมลล ........................................................................ 
10. อาชีพปจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตําแหนง, หากเปนแมบาน/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดวย ..................................................................................................................................... 
11. ช่ือสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา และที่อยู ................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ...................... 
เบอรโทรศัพทมือถือ ......................... อีเมลล ......................................................................... 

12. วีซายุโรป (เชงเกน) ที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
ไมเคย 

   เคยไดรับ     
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที่ .................. ถึงวันที ่...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที่ .................. ถึงวันที ่...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที่ .................. ถึงวันที ่...................... 

13. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
ไมเคย    เคย (เหตุผลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูสมัคร 
   ตัวผูสมัครเอง 
   มีผูอ่ืนออกคาใชจายให ระบุ ..................................................... ความสัมพันธ .......................... 
15. ช่ือบุคคลที่เดินทางรวมกับทาน ..................................................... ความสัมพันธ .......................... 

 
** ผูสมัครทุกทานกรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริงทุกขอโดยละเอียด 
ขอ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหละเอียดและชัดเจนที่สุดเพ่ือ ประโยชนของตัวทานเอง 



 

 

การพิจารณาอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลางในการอํานวย
ความสะดวกและบริการดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทาน้ัน ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


