
 

 

รหสัทวัร  VCT2000403 
ทัวรอติาลีเหนือ จรด ใต ลองเรือสู เกาะคาปรี 9 วัน 6 คืน (EK) 
มิลาน-เวนิส-ลองเรือเกาะเวนิส-เวโรนา-ฟลอเรนซ 
หอเอนปซา-SHOPING OUT LET 
เนเปล-เกาะคาปรี-ปอมเปอี-โรม-โคลอสเซยีม 
วาติกนั-โบสถเซนตปเตอร 

 
 
กําหนดการ :  ราคาน้ีรวมคาวซีาเชงเกนเรียบรอยแลว 
 
 



 

 

วันแรกของการเดนิทาง      สนามบนิสุวรรณภูมิ - มิลาน 
17.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินสวุรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 

4 เคานเตอร T ประตู 9  
โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) พบกับเจาหนาที่บริษัทฯ คอยอานวยความ
สะดวก 

20.35 น. ออกเดินทางสู เมืองมิลาน (MILANO)  ประเทศอิตาล ีโดยเที่ยวบินที ่
EK373/EK101 

วันทีส่องของการเดินทาง        มิลาน - เวโรนา - เวนิส  
  *.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองที่สนามบินดูไบ : 0050-0345 น. *.*.*.   
07.45 น. (เวลาทองถิ่น) ถึง สนามบินเมอืงมิลาน (MILANO) ประเทศอิตาลี  เมือง

ศูนยกลางทางเศรษฐกิจที่สําคัญของอิตาลี เมอืงทีข่ึ้นช่ือวาเปนเมืองหลวงแหง
แฟช่ัน ….หลังผานพิธตีรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว   
นําทานเดินทางสู บริเวณสนามฟุตบอลของทมีงูใหญ อินเตอรมิลาน ณ สโมสร
ฟุตบอลอินเตอรนาซิอองนัลเล  
มิลาโน (FOOTBALL CLUB INTERNAZIONALE MILANO) 
จากน้ันนําทาน ชม (ภายนอก) ปราสาทสฟอรเซสโก เคยเปนป�อมปราการของ
พวกตระกูลวิสคอนติ ตอมาเปนที่พาํนักของผูนําเผด็จการในชวงศตวรรษที ่15 
คือ ตระกูลฟอรซา อิสระใหทานไดถายภาพตามอัธยาศัย 
ชมโบสถดูโอโมแหงมิลาน โบสถใหญอันดับ 3 ของยุโรป เปนศิลปะแบบกอธคิที่
หรูหรา และใชเวลาในการสรางนานเกือบ 500 ป โดยเร่ิมสรางตัง้แต ป 
ค.ศ.1386 และที่นาทึ่งของโบสถ ก็คอืการตกแตงประดบัประดาที่เนนความ

หรูหราอยางเต็มที่โดยเฉพาะรูปปم�นรอบตัวอาคาร มี
จํานวนกวา 3,000 ช้ิน ขวามือของโบสถมีอาคารทรง
กากบาทหลงัหน่ึง และหลังคามงุดวยกระเบ้ืองโปรงใส 
เรียกกนัวา“อาเขต” สรางขึ้นเพือ่เปนอนุสรณแก
กษตัริยวคิเตอรเอมมานูเอลที ่2 ปฐมกษัตริยของ

อิตาลีในการรวมชาติ  
นําทาน ชอปปم�งภายในอาคารแกลเลอเรีย วคิตอริโอ เอมานูเอล 2 ชอปปم�งอา
เขตที่สวยงามที่สุดแหงหน่ึงของโลก มีช่ือเรียกเลนๆวาเปนหองน่ังเลนของเมือง
มิลาน เพราะนอกจากจะมีสินคาแบรนดเนมราคาแพงขายแลว ยงัมีรานกาแฟที่
เรียกกนัวา ไซด วอลค คาเฟ� สามารถน่ังจิบ คาปูชิโน น่ังดูหนุมสาว แตงกาย
ดวยเสื้อผาทันสมัย ดังน้ันหากทานไมคิดจะชอปปم�งหรือน่ังกินกาแฟกค็วรที่
จะตองไปเดินเลนชมความงดงามของอาคารหลังน้ีใหได หรือหากทานยังตดิใจ



 

 

ในเร่ืองชอปปم�ง ก็สามารถไปชอปปم�งตอไดยังถนนเวีย มอนเตนโปเลโอเน ซึง่ถือ
เปนยานชอปปم�งที่ขึ้นช่ือที่สดุของเมืองน้ี ต้ังอยูระหวางโบสถดโูอโมกบัลานกวาง
แหงหน่ึง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย นําทานออกเดินทางสู เมืองเวโรนา (VERONA) หน่ึงในหวัเมอืงใหญของแควน

และเปนเมอืงที่ใหญเปนอันดับที่ 3 ทางภมูิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลี 
และยังเปนหน่ึงในเมืองทองเที่ยวที่สาํคญัของอิตาลตีอนเหนืออีกดวย   ....นํา
ทานชมยานเมืองเกาที่ยงัคงเสนหของความเปนเมืองยุคกลางไวไดอยาง
ครบถวน เมอืงเวโรนาแหงน้ียงัมช่ืีอเสียงดวยการเปนเมอืงโลเกช่ันของ
วรรณกรรมช่ือดงัอยาง โรมิโอแอนดจูเลียต  ...ชม (ภายนอก) บาน 
โรมิโอ&จูเลียต (CASA DI GIULIETTA) บานปูนสีขาวทีม่ีจดุเดนคือ ระเบียง 
สถานที่ๆ  โรมิโอและจูเลียตไดพบรักกัน จดุน้ีเองทีดึ่งดดูนักทองเที่ยวมากมาย
มายงัเมอืงเวโรนา เพื่อชมตนกําเนิดของตํานานความรักช่ือดัง 

 จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเวนิส (VENICE) ราชินีแหงทะเลเอเดียตริก เมือง
หลวงของแควนเวเนโต 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก  RUSSOTT HOTEL หรือเทยีบเทา 
วันทีส่ามของการเดินทาง          เวนิส - เกาะเวนิส - เวนิส - ฟลอเรนซ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 …นําทานเดินทางสู ทาเรือตรอนเชโต  เพือ่ลงเรือเดินทางสู เกาะเวนิส เมือง
ทองเที่ยวที่ไดรับการกลาวขานวาโรแมนติกทีสุ่ดแหงหน่ึงของโลก “เมืองที่ใชเรือ
แทนรถ ใชคลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือม
มากกวา 400 แหง ..เดินทางสู เกาะซานมารโค ศูนยกลางของนครเวนิส ผาน
ชม สะพานถอนหายใจ ที่เช่ือมตอระหวาง “Doge Palace” ซึง่เคยเปนที่
ประทบัของเจาผูครองนครเวนิสในอดีต อีกทัง้ยังเปนศูนยกลางของการปกครอง
แควนในยุคสมัยน้ันอีกดวย ชมจตุัรัสเซนตมารค ทีม่ีโบสถเซนตมารคเปนฉาก
หลัง สรางดวยสถาปตยกรรมไบแซนไทน ...อิสระเลือกชอปปم�งสินคาพื้นเมือง
ของเวนิสตามอัธยาศัย .... 
 นําทาน ลองเรือกอนโดลา (ใชเวลาประมาณ 30 นาที รายการน้ีไมรวมอยูในคา
ทัวร ในกรณีน้ําไมขึ้นสูงเกินไปและฝนไมตก ทานสามารถแจงหวัหนาทัวร คา
เรือทานละประมาณ 20.-Euro ซึ่งเรือตอลําสามารถน่ังได 5-6 ทาน) เพื่อชม
มนตเสนหแหงนครเวนิสสู คลองใหญ (GRAND CANAL) คลองที่กวางที่สดุ



 

 

ของเกาะ และงานกอสรางที่แสดงใหเห็นถงึความเปนอัจฉริยะดาน
สถาปตยกรรมที่ สะพานเรียลอัลโต (ศิลปนเอกไมเคิลแองเจโล)  

 นําทานลงเรือเพือ่เดินทางกลับสูฝم�งทีท่าเรือตรอนเชโต …. 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย นําทานออกเดินทางสู เมืองฟลอเรนซ (FLORENCE) เปนเมืองตนแบบของ

ศิลปะแบบเรอเนสซองส ซึง่เปนเมอืงที่ม ีความเจริญสูงสดุในชวงศตวรรษที่ 13-
16 ….นําทาน เดินชมเขตเมอืงเกา ชมจตุัรัสเพยีซซาซินยอเรตตา ชม
สถาปตยกรรมอันโดดเดนของเมอืงทีม่หาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟ ออเร เปน
วิหารทีม่ียอดโดมขนาดใหญสัญลักษณแหงเมอืงฟลอเรนซ… ชมโบสถซันตาโคเช 
โบสถขนาดใหญซึง่ใชเปนสถานทีฝ่งศพของศลิปนช่ือกองโลก ไมเคิลแอง เจลโล 
และกาลิเลโอ และศิลปนช่ือดังของเมอืง  ชมจตุัรัสเดลลาซิญญอเรีย (PIAZZA 
DELLA SIGNORIA) ที่มคีวามสวยงามและมีเอกลักษณโดดเดนอยางมาก 
เน่ืองจากเปนทีต้ั่งของรูปปم�นเดวดิ อัน 
เปนผลงานทีม่ีช่ือเสียงของ ไมเคิล แองเจโล 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  
ที่พัก  FLORENCE HOTEL หรือเทียบเทา 
วันทีส่ี่ของการเดินทาง        ฟลอเรนซ - ปซา - เซียนา  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม   
  นําทานเดินทางสู เมืองปซา (PISA) (85 กม.) แควนทัสคานีเปนเมืองที่เปนที่

รูจักอยางดีเกี่ยวกับหอเอนเมืองปซา ซากโบราณวัตถขุองเมืองที่ยงัหลงเหลือ
จากศตวรรษที่ 5 กอนคริสตกาลเปนเมืองที่เคยมคีวามสําคัญอยางมากดาน
การคาขายในแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียนในชวงประมาณ
ศตวรรษที่ 11 
นําทาน ถายภาพกบัหอเอนเมืองปซา (LEANING 
TOWER OF PISA) เปนหอคอยหินออนทีพ่สิดารสงู 
54 เมตร มี 8 ช้ัน แตละขั้นมีเสาหินออนที่สลกัลวดลาย
วิจิตร ไดลงมือสรางเมื่อ ค.ศ. 1174 ไปเสร็จในป ค.ศ. 
1350 ใชเวลานานถงึ 176 ป ซึง่เปนส่ิงกอสรางที่ใชเวลา
สรางนานที่สุดในโลกความนาอัศจรรยอีกอยางคอื เมื่อเร่ิมสรางได 4-5 ช้ัน หอ
น้ี เร่ิมเอียง แตไมถึงกลับพงัทลายลงมาเพราะแรงที่จดุศูนยถวงเมื่อลากด่ิงลงมา
ไมออกนอกฐานจงึไมลมยงัทรงตัวอยูได เมื่อสรางเสร็จยอดของหอเอียงออกจาก
แนวด่ิงของฐานถงึ 4 เมตร และหอเอนน้ีชวยใหกาลิเลโอนักวิทยาศาสตร ชาวอิ
ตาเลียน ผูมช่ืีอเสียงของโลกไดทดลองเร่ืองอัตราเร็วของเทหวตัถทุี่ตกลงมาจาก



 

 

ที่สูง ทีข่ึ้นช่ือในดานความสมัพันธของการสรางกบัแรงโนมถวงของตัวอาคารที่
สมดุลกันโดยบังเอิญไดช่ือวาเปน หน่ึงในเจ็ดสิง่มหัศจรรยของโลกสมัยกลาง 
และเปนสัญลักษณอยางหน่ึงของอิตาลี 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย  นําทานเดินทางสู เมืองเซียนา (SIENA) (123 กม.) เมอืงทองเที่ยวที่มช่ืีอเสียง

และไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวมากเปนอันดับตนๆของประเทศอิตาลี โดย
เมืองเซียนาน้ันเปนเมืองหลวงของจงัหวดัเซยีนา(PROVINCE OF 
SIENA) จงัหวัดในแควนทัสคานี (TUSCANY) ซึ่งเปนแควนในภาคกลางของ
ประเทศอิตาล…ี นําทาน ชมจตุัรัสเปยซา เดลคิมโป ที่ไดช่ือวาสวยแปลกตา
เพราะมีรูปรางทรงรูปพกัลาดเอียงแบบขั้นบันได ต้ังอยูดานหนาศาลาวา
การเมืองเซียนา ...อิสระใหทานเดินเลนถายรูปตามอัธยาศัย.. 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก ALEXANDER HOTEL หรือเทียบเทา  
วันทีห่าของการเดินทาง       เซียนา - ทโิวลี - OUTLET - เนเปล 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
  นําทานออกเดินทางสู เมืองทโิวล ี(TIVOLI) (241 กม.) สวนหน่ึงของแควนลาซิ

โอ (LAZIO) ต้ังอยูบนหนาผาสูง เหมอืนแมน้ําอาเนียน (ANIENE) ...อิสระชม
เนินเขา TIBURTINE ทานสามารถสัมผัสความสดช่ืนกบัดินแดนสุดแสนโรแมน
ติกและเก็บภาพตามอัธยาศัย... 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย  แลวนําทานเดินทางสู  LA REGGIA DESIGNER OUTLET (193 กม.) 
อิสระใหทานชอปปم�ง ตามอัธยาศัย... 
ค่ํา  *.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*.   

นําทานเดินทางสู เมืองเนเปล  (NAPLE) (29 กม.) ซึ่งในสมัยกอนเคยเปน
ราชอาณาจกัรทีม่ีเจาครองนคร และประเทศตางๆกม็ีทตูมาประจําที่น่ีเชน
ประเทศอังกฤษ เปนเมอืงที่เจริญรุงเรืองมากในสมัยกรีกในฐานะเปนเปน
ดินแดนสวนหน่ึงของกรีซโบราณและเรียกวา NEAPOLIS (เมอืงใหม) เพราะมี
เมืองเกาช่ือปาเลโปลสิ แลวเมืองทัง้สองน้ีไดเติบโตคูกันมาจงึรวมเปนเมือง
เดียวกันช่ือ NEAPOLIS น่ีเอง คอืทีม่าของช่ือ เนเปล ในปจจุบัน ซึ่งในภาษา
อิตาลีเรียกกันวา นาโปลี  

ที่พัก   HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเทา 
วันทีห่กของการเดินทาง          เนเปล - เกาะคาปรี - ถํ้าบูลกรอตโต - เนเปล 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม   



 

 

 
จากน้ันนําทานเดินทาง ออกจากโดยเรือไฮโดรฟอย สูเกาะคาปรี เกาะสวรรค
ของบรรดานักทองเที่ยว เคยเปนทีป่ระทับตากอากาศของจกัรพรรด์ิแหง
อาณาจกัรโรมัน ที่โปรดใหเปนวมิานฉิมพลีริมฝم�งทะเล ...ชม
ทิวทศันอันสวยงามของ เกาะคาปรี (CAPRI) ทามกลางทองฟ�าสี
ครามน้ําทะเลสีน้ําเงินเขม เมืองเล็กๆ โบสถและตึกอาคารที่เต็ม
ไปดวยบรรยากาศของการนาพกัผอน และเก็บภาพเปนที่ระลกึ... 

นําทาน ลองเรือเพื่อเขาชมถํา้บูลกรอตโต (BLUE 
GROTTO) ทีถ่กูคนพบในป ค.ศ.1826 สูงจาก
ระดับน้ําทะเลเพียงเมตรเศษๆ ..ซ่ึงเปนประตมิากรรมธรรมชาติที่
มีช่ือเสียงไปทัว่โลก ตัง้อยูทางตอนเหนือของเกาะภายในถํ้าจะมีสี
ฟ�ามรกตของน้ําทะเลสะทอนกับแสงอาทติยทีส่าดสองมาจาก

ปากทางเขา 
ของถํ้า...หมายเหต ุ: ราคาลองเรือเขาถํ้าไมรวมในรายการทวัรเน่ืองจากขึ้นอยู
กับน้ําขึ้นน้ําลง ถารวมในรายการทวัรแลวน้ําขึน้วันที่ไปถงึและเขาถํ้าไมไดทาง
เรือจะไมคืนเงิน น่ีคือเหตผุลที่ไมรวมใน
รายการทวัร 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
อาหารพื้นเมือง 
บาย ...นําทานเดินทาง ออกจากโดยเรือไฮโดรฟอย 

กลับสูฝم�ง แลวเดินทางสู เมอืงเนเปล (NAPLES) ทีม่ีประวัตอัินยาวนาน เปน
เมืองหลวงของแควนกมัปาเนีย ...เมอืงที่มบีทบาทสําคัญในคาบสมุทรอิตาลมีา
ตลอด 2,800.-ป ต้ังอยูทีช่ายฝم�งดานตะวันตกของอิตาลีติดกับอาวเนเปลส
กึ่งกลางระหวางพื้นทีภู่เขาไปสองแหง คือ ภูเขาไฟวิสุเวียส และกมัปเฟลเกรย... 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  
ที่พัก   HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่เจ็ดของการเดินทาง          เนเปล - ปอมเปอี - โรม 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม   

นําทานเดินทางสู เมืองปอมเปอี (POMPEI) (25 กม.) นครเมอืงโบราณที่ถกูฝง
บางสวนใกลกลับเนเปم�ล ซึง่คร้ังน่ึงเคยในป ค.ศ.79 ภูเขาไฟวิซูเวียสถลมพนทับ
ลาวาถามทัง้เมือง ....นําทานชมยานเมอืงเกา... 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   



 

 

บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู กรุงโรม (ROMA) (242 กม.) เมอืงหลวงขนาดใหญ
ของประเทศอิตาลี ทีม่ีทัง้ความเกาและความใหมซอนแทรกอยูดวยกันอยาง
กลมกลืน ต้ังอยูบนแควนลาซิโอ (LAZIO) ตรงชวงกลางของประเทศมีแมน้ําไท
เบอร (TIBER) ไหลผานกลางเมอืง โรมจึงถกูแบงออกเปน 2 สวน สถานที่
สําคัญ และเมืองเกาโรมันจะอยูทางฝم�งขวาของแมน้ํา สวนฝم�งซายเปนรัฐวาติกัน 
และเขตทราสเตเวเร (TRASTEVERE) ซึ่งเปนที่อยูอาศัยของผูมีฐานะ และ
ปจจุบันเปนแหลงรานอาหาร และคาเฟ�แบบเกๆ ทันสมัย เดินทางถงึ กรุงโรม… 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  
ที่พัก   ROME HOTEL หรือเทียบเทา 
วันทีแ่ปดของการเดินทาง          โรม - ชมเมือง - ดไูบ - ประเทศไทย 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม   
 
 

นําทาน เขาชมภายในมหาวิหารเซนตป เตอร (SAN PIETRO) ในกรุงวาติกัน
นครรัฐ อิสระศูนยกลางศาสนาคริสตนิกายโรมนัคาทอลิก ชม
ความยิ่งใหญของศิลปะการ
ออกแบบผลงานอันล้ําคาโดย
ปรมาจารยบราเมนเตราฟาเอล 
และไมเคิล แองเจโล  

นําทาน ชมกรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลี
ซึ่งมอีดตีอนัยิ่งใหญ และเกรียงไกรในยคุจักรวรรดิโรมันเรืองอํานาจเมือ่ราวกวา 
2,000 ปทีผ่านมาแลว เขาสู นครวาติกนั รัฐอิสระที่ปกครองตนเองเปน
ศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลกิ ชมความงดงามตระการตาของ 
มหาวหิารเซนตปเตอร สถาปตยกรรมลํา้คาทีสุ่ดแหงหน่ึงของโลกซึง่ตกแตง
อยางโออาหรูหรา ชมรูปปم�นแกะสลัก “เพียตา” ผลงานของศิลปนเอก ไมเคิล
แองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย เบอรนินี และยอดโดมขนาดใหญซึ่ง
ปจจุบันเปนส่ิงลํ้าคาคูบานคูเมอืงของอิตาล ี … 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย นําทานถายรูปที่ระลึกดานหนาสนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเกาแก 1 ใน 

7 สิ่งมหศัจรรยของโลก เคยเปนสนามกีฬายกัษที่
สามารถจคุนไดกวา 50,000 คน และ ประตูชัย
คอนสแตนติน สัญลกัษณแหงชัยชนะและทีม่าของ 
ถนนทกุสายมุงสูกรุงโรม 



 

 

 ..ชมน้ําพุเทรวี่จดุกําเนิดของเสียงเพลง  ทรีคอยนออฟเดอรฟาวดเทน ที่โดงดงั 
ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหนิออนแบบบาร็อค ซึง่เปนเร่ืองราวของ
เทพมหาสมุทร ตามตํานานกลาวไววาหากใครไดมาถึงน้ําพุแหงน้ีแลวโยน
เหรียญอธิษฐานทิ้งไวจะไดกลับมาเยือนกรุงโรมอีกคร้ังหน่ึง....นําทานชมยาน
บันไดสเปนแหลงพกัผอนของชาวอิตาลีซ่ึงเต็มไปดวยนักทองเที่ยว  หลากหลาย
เช้ือชาติ….อิสระใหทานพกัผอนตามอัธยาศัยหรือทานจะชอปปم�งสินคาแบรนด
ตามอิสระยานถนน VIA CONDOTTI ... แลวนําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อ
เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ  

20.50 น.  (เวลาทองถิ่น) ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ 
EK096/EK372  

  *.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองที่สนามบินดูไบ : 0530-0930 *.*.*. 
วันที่เกาของการเดนิทาง      ประเทศไทย 
18.40 น.  (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ…. 
*.*.*. @@ *.*.*. 
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทติย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพกั 
เชน กรณีที่เมอืงน้ันมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และ
โปรแกรมอาจมกีารปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม*** 
 
กรณุาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ 
หมายเหตุ  
1. บริษทัฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผดิชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยทีท่าง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลาชาหรือ
ยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมอืงไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกอง
ตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสอื
เดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางหากทานถกูปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอก
ประเทศใดประเทศหน่ึง  
 
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา 
 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 



 

 

 
4. กรณีทีค่ณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทาง
บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 20.- วนักอนการเดินทาง  
 
5. เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทวัร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไข
ของหมายเหตุทกุขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอ
เจาหนาทีข่องบริษทัฯ กอนทกุคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษทัฯจะไมขอรับผดิชอบคาใชจายใดๆ 
ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ทัง้น้ีขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคาํนงึถงึ
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดนิทางเปนสาํคญั…. 
 
อตัราคาใชจาย  

วันที่เดนิทาง ผูใหญ 
เด็กตํ่ากวา 
12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กตํ่ากวา 12 
กับ 2 ผูใหญ 
ไมมีเตียงเสริม 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

22 – 30 มี.ค. / 29 
เม.ย.-7 พ.ค.  
1-9 พ.ค. 

52,999.- 9,500.- 

** ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคา
ของภาษีน้ํามันและ/หรือภาษีประกนัภัยการเดินทาง และคาวซีา ***  
ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดนิทางภายในประเทศหรอืระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกบั
วันเดินทางที่ทานไดทําการจองไวกับทางบรษัิทฯ กรณุาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ 
กอนการชําระเงนิคาตั๋วดงักลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ
รับผิดชอบทกุกรณี 
หมายเหต ุ  :  ราคาเด็กตองมีอายุระหวาง 2-11 ป  
อัตราน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน 

(ในกรณีมีความประสงคอยู 
ตอจะตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมคีาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปล่ียนแปลง) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 



 

 

4. คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทยีบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวน
ใหญจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยูในภูมปิระเทศที่มอีากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรับขึ้นหลายเทาตัว 
หากวันเขาพกัตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปนผลทําใหตองการ
เปล่ียนยายเมือง หรือเพิม่คาทวัรในกรณีพักทีเ่มืองเดมิ โดยบริษัทจะคํานึงถงึความเหมาะสม
และผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทําใหหองพกัแบบหอง
เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพกัตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละ
ช้ันกัน และบางโรงแรมหองพกัแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมหีองพกั
แบบ 3 ทาน ซึง่ถาเขาพกั 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจาํเปนตองแยกหองพกั
เน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจดัหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม
ในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหองพัก 
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบทีม่ีอุณหภมูิตํา่  
** กรณีที่มงีานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมอืงเพือ่ใหเกิดความ
เหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหอง
ที่มขีนาดกะทดัรัต และไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และ
หองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
5. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่)  
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขตาม
กรมธรรม)  
คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การ
เคลื่อนยายเพือ่การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการ
สงศพหรืออัฐกลับประเทศ (เทาน้ัน) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิม่เติมกับทางบริษทั
ได **  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, 
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 



 

 

6. คาวีซาเชงเกน 
อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจดัทาํหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสอืเดินทาง

ของไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนัก 
เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณี
เกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมคีาที่สูญหายในระหวางการ
เดินทาง เปนตน  
3. คาภาษีหกั ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่องการใบกํากับภาษ ี
4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา  
5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซกัรีด, มินิบารและทวีีชองพิเศษ ฯลฯ

คาอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 
คาบริการพิเศษตางๆ 
6. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทานเอง  
7. คาทปิรถ, local guide, tour leader, โรงแรม 70.- ยูโร / ทาน 
กรณุาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงนิมัดจํา 30,000 บาท 
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะน้ันทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะขอรับลูกคารายตอไป  
เงื่อนไขการสาํรองที่น่ัง 
  กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 4 สปัดาหกอนการเดินทาง พรอมชําระเต็มจาํนวน 
  กรณียกเลกิการเดินทาง (ทกุกรณี) เกบ็คาทัวรเต็มจํานวน  
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน  
1.ทางบริษทัไดสาํรองที่น่ังพรอมชําระเงินมดัจาํคาตัว๋เคร่ืองบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวา
จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเกบ็เงินเต็มจํานวน  
2. หากตัว๋เคร่ืองบินทาํการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเกบ็คาใชจายเต็มจํานวน   
3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะนัง่ตองมคุีณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูทีม่ีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉกุเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg 
ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทางและมผีลทําให

คณะเดินทางไมครบตาม 



 

 

จํานวนทีบ่ริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผู
เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการ
ยกเลิกของทาน  
  กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือน 
การเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทัง้น้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได
คือ คาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัวหรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน(กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  
  กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา

ทัวรหรือมดัจํามาแลว ทาง 
บริษัทฯ ขอเกบ็เฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามดัจาํตัว๋
เคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) / คาสวนตางในกรณีทีก่รุปออก
เดินทางไมครบตามจํานวน  
  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ 

ไมคนืคาทวัรทัง้หมด  
  กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ

เจาหนาที ่ไมวาเหตผุลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
หมายเหต ุ
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุป

ไดอยางนอย 30 ทาน  
(ผูใหญ ) และ/หรือ ผูรวมเดนิทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน 
ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทัง้หมดหกัคาธรรมเนียมวีซา หรือจดัหาคณะทวัรอ่ืน
ใหถาตองการ 
  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผดิชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ

สุดวิสัยทีท่าง บริษัทฯ ไม 
สามารถควบคุมได เชน การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลกิของเที่ยวบิน รวมถึง
กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรอืกองตรวจคนเขาเมืองของแตละ
ประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทัง้ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ํา
เงิน) เดินทาง หากทานถกูปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  
  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 



 

 

  เน่ืองจากรายการทวัรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆ
ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ 

การเขาประเทศไมวาในกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทกุกรณี  
  กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถาน

ฑูต เพือ่ใหอยูในดุลพินิจ 
ของสถานฑูต เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถกูบันทกึไวเปนสถติิ
ในนามของบริษทัฯ เมือ่ทานไดชําระเงินมัดจาํหรือทัง้หมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทน
ของ บริษทัฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุม

เชงเกนเปนการถาวร และ 
ถึงแมวาทานจะถกูปฏิเสธวีซา สถานทตูไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการ
ขอยื่นคํารองใหมกต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทกุคร้ัง  
  หากสถานทูตมกีารสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทาน

ไปสัมภาษณตามนัดหมาย 
และโปรดแตงกายสุภาพ ทัง้น้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และ
ประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 
  กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง

สถานทตูเพื่อใหอยูในดุลพินิจของ 
ทางสถานทูตเร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทกึไวเปนสถติิ
ในนามของบริษทัฯเมื่อทานได ชําระเงินมัดจาํหรือทัง้หมด จะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงื่อนไขตางๆ ของบริษทัฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด  
  ทางบริษัทฯ เปนแคตวัแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการย่ืนวีซา แตในการพิจารณา

อนุมติัวีซา จะอยูในดุลพินิจ 
ของทาง 
สถานทตูฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ 
ที่น้ี 
  เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีที่ลกูคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทุกคร้ัง
มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผดิชอบคาใชจายใดๆทัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการ
เดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ทัง้น้ีขึ้นอยูกบัสภาวะอากาศ และเหตุสดุวิสัยตาง ๆ ที่ไม



 

 

สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเปนสําคัญ  
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทวัรแกลกูคาที่เคยเดินทางแลวมคีวามประพฤติไมนารักหรือมี

พฤติกรรมเปนที่รักเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวน
ผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผูผื่นใหกอนความวุน
วานในทวัรฯลฯ (เพือ่ความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทวัรแกทานทีม่คีรรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / 

เพื่อความปลอดภัย / เวนม ี
ใบรับรองแพทย) 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทวัรแกทานทีม่ีเดก็ทารกอายต่ํุากวากวา 2 

ขวบ (กรุณาแจงบริษทัฯ กอน 
จองทวัรเพือ่หาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผู
เดินทางทานอ่ืน 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานทีต่องใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ 

กอนซื้อทัวร เพื่อหาขอสรุป 
รวมกัน) 
  ทานที่จะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเกต็ หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขาย

กอนเพือ่ขอคํายนืยันวาทวัร 
น้ันๆ ยืนยันการเดินทางหากทานออกต๋ัวโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ัน
ยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรับผดิชอบคาใชจายน้ันได 
  ใน 1 วัน คนขบัรถจะทํางานและพกัผอนระหวางขบัรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เร่ิมงาน 

08.00 น. ตองจบงาน 
ภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปล่ียน 
- เมือ่ทานจองทัวรและชําระมดัจาํแลวหมายถงึทานยอมรับในขอความและเงือ่นไขที่บริษัทฯ 
แจวแลวขางตน 
  หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มี
โรคประจาํตวั หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจาก
การเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมคีวามจาํเปนตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด 
ขอความซึ่งถอืเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจดันําสมัมนา และการเดินทางทีม่คีวามชํานาญ 
โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดงูาน 



 

 

เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสดุในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไมสามารถ
รับผดิชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจาก
อุบัติเหตรุวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล 
สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยดุงาน
, ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถกูปฏิเสธ
ออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถงึผูมี
อํานาจทาํการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตผุล เน่ืองจากเปนสิทธพิิเศษ
ทางการทตู) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถงึในระหวางการเดินทาง
ทองเที่ยวทัง้ใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษทัฯ มคีวามคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตาม
เงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถกูปฎิเสธโดยเจาหนาทีต่รวจคนเขา
เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ 
เน่ืองมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความ
คุมโรคตดิตอเฉพาะพื้นที่มกีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดินทาง รวมถงึมีสิ่งผิดกฎหมาย 
บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมกีารเปล่ียนแปลงไดตาม
ความจําเปน หรือเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทัง้น้ีการขอ
สงวนสทิธิดงักลาว บริษทั จะยดึถือและคํานึงถงึผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัย
ของทานผูมีเกียรติ ซึง่รวมเดินทางเปนสําคญั 

“ขอขอบพระคุณทกุทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางใน
คร้ังน้ี” 
 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซาอติาล ี
ใชเวลาทาํการอนุมัตวิีซาประมาณ 15 วนัทาํการ 
ย่ืนวีซาแสดงตนทีศู่นยย่ืนวซีา VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ) 
เอกสารกรณุาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอ
เปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดนิทางตองนําสงเขาสถานทตูและระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไม
สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 
หมายเหต:ุ การย่ืนวีซาแตละคร้ังกบับริษทัทวัร จะตองทําการย่ืนวีซา ประเภทหมูคณะ 
เทาน้ัน โดยการยื่นเปนหมูคณะ ตองมีจาํนวน  
15.- คน ขึ้นไป  โดยทางศูนยรับยื่น จะเปนผูกาํหนดวันยื่นวีซาเทาน้ัน ถาหากผูเดินทางไม
สามารถไปยืน่วีซาในวันที่กาํหนดได อาจมคีาใชจายเพิม่เตมิ 
(Premium) ดังน้ี  
•ในกรณีที่เหลือระยะเวลายื่นวีซานอยกวา 15 วัน นับจากวันเดินทาง มี



 

 

คาใชจายเพิม่ ทานละ 2,600 บาท  
**ทั้งน้ี คาใชจายที่เกิดขึ้น ผูเดินทางตองชําระกับทางศูนยรับยื่นโดยตรง* 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทบัวีซาอยาง 
นอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือ
เดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จาํนวน 3 ใบ (พื้น 
หลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดบั ไมใสคอนแทคเลนส 
รูปไมเลอะหมกึ) 
3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง  
**Statement รายการเดินบัญชียอนหลัง 6เดือน (รบกวนลูกคาทาํรายการเดินบัญชี 
ยอดเงินในบัญชีขั้นตํ่า 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินใน
บัญชีไมเกิน 7 วัน กอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเปน Statement 
เทาน้ัน)  
ช่ือ นามสกุล ตรงตามหนา PASSPOST (เจาของบัญชี) 
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค การันตี) ตองเปนบัญชีเดียวกนักับสเตทเมน และช่ือ-
นามสกุลภาษาอังกฤษตองตรงตามหนาพาสปอรต (ออกไมเกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่น) (ใช
ทั้ง 2 อยาง ขาดอยางใดอยางหน่ึงไมได) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ 
แม พี่นอง ทีม่ีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามภีรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทาํเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เปนภาอังกฤษ
เทาน้ัน 
3.2.2. ถายสําเนาสมดุบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธระหวางผูทีอ่อกให และผูทีถ่กูรับรองคาใชจายให เชน 
สําเนาทะเบียนสมรส สติูบัตร ทะเบียนบาน **สถานทตูไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีฝากประจาํ และบัญชียอดติดลบ* 
4. หลักฐานการทํางาน  
-เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มช่ืีอของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
-เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยืน่) 
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาํลังศึกษาอยู  



 

 

(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยืน่) 
5. เอกสารสวนตัว 
-สําเนาทะเบียนบาน กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-บัตรประชาชน กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
6. กรณีเด็กอายุไมถงึ 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตนสงักดั (โดย
มารดาจะตองคัดหนังสือยนิยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยนิยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกดั (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกบับิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอ
ตนสังกดั พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทาํจดหมายช้ีแจงวา
ทําไมไมมี passport *** 
-กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมคัรวีซา พรอมเดินทาง
มาสมัภาษณกบับุตรที่สถานทตูดวย ทัง้สองทาน (เฉพาะคิวเดี่ยวเทาน้ัน) 
7. ทานไมจาํเปนตองเซ็น รับรองสาํเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา

เทาน้ัน 
 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิม่เติมไดทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง
ขอเพิม่เตมิ 

 
 
 
 



 

 

 


