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วนัที ่1 ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ - มลิาน (อติาล)ี  ศกุร ์  

21.30 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์D 

16-19 สายการบนิไทย เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกในเรือ่งสัมภาระและ

การเชค็อนิ 

 

หมายเหต ุ ทางบรษัิทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋ว

เครื่องบนิ, เช่ารถโคช้, จองที่พัก, รา้นอาหาร สถานที่เขา้ชมต่าง ๆ ไว ้

ล่วงหนา้ใหก้ับกรุ๊ปทัวร์ กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ อาท ิการยกเลกิเทีย่วบนิ, 

การล่าชา้ของสายการบนิ, การพลาดเทีย่วบนิ (ขึน้เครือ่งไมท่ัน), การนัด

หยุดงาน, การจลาจล, ภัยพบิัต,ิ การถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง ท าใหก้าร

เดนิทางลา่ชา้ หรอืเหตสุดุวสิยัอืน่ ๆ  ไมส่ามารถเดนิทางไปยงัจดุหมายตาม

โปรแกรมได ้หัวหนา้ทัวร ์มสีทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรม และไมส่ามารถคนื

เงนิคา่ใชจ้่ายต่าง ๆ ทีช่ าระแลว้ เพราะทางบรษัิทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายต่าง 

ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมคี่าใชจ้่ายอืน่ ๆ เกดิขึน้นอกจากในรายการทัวร ์

หัวหนา้ทัวร์จะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจ

รับผดิชอบได ้

 

วนัที ่2 มลิาน - เจนวั - อติาเลยีน รเิวยีรา่ - ปอรโ์ตฟิโน ่- ซานตา มารเ์กรติา เสาร ์

00.40 น. ออกเดนิทางสู ่มลิาน ประเทศอติาล ีโดยเทีย่วบนิที ่TG940  

07.35 น. ถงึสนามบนิมาเพลซา่ นครมลิาน ประเทศอติาล ีหลังผ่านการตรวจคนเขา้

เมอืง และศุลกากรแลว้ รถโคช้ปรับอากาศ พาคณะออกเดนิทางสูเ่มอืงเจ

นัว (Genoa) ซึง่เป็นหนึง่ในเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศอติาล ีเมอืงบา้น

เกดิของครสิโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดนิเรอืผูบุ้กเบกิและเป็นชาวยุโรปคน

แรกทีค่น้พบทวปีอเมรกิา ถงึแมเ้มอืงเจนัวจะถูกบดบังรัศมจีากเมอืงอืน่ทีม่ี

ช ือ่เสยีงมากกว่าอยา่งกรุงโรม หรอืเวนสิ แต่อย่าง ไรก็ตามเจนัว ก็เปรยีบ

ดังไข่มุกของประเทศอติาลี เมอืงสุดคลาสสคิแห่งนี้ประดับประดาไปดว้ย

ตกึรามบา้นชอ่ง ตกแต่งดว้ยสสีไตล์พาสเทล โบสถ์เก่า แก่ดูมมีนตข์ลัง 

ถนนบางสายบ่งบอกถึงอารยธรรมเก่ายุคโรมัน  เมืองแห่งนี้เ ป็นดั่ง

ศูนย์กลางทางประวัตศิาสตร์ สะทอ้นใหเ้ห็นวัฒนธรรมจากยุคอดีตมาสู่

ปัจจุบัน เริม่ตน้การเดนิเทีย่วชมเมอืงจาก Galata Museo del Mare 

พพิธิภัณฑท์างทะเลแห่งแรกของเมดเิตอเรเนียน, Porto Antico ท่าเรอื

เก่าเป็นทีต่ัง้ของพพิธิภัณฑส์ัตว์น ้า (Aquarium) ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป, 

เครือ่งเล่น Lift Bigo ทีท่า้ทายความหวาดเสยีว. Palazzo San Giorgio 

งดงามดว้ยภาพเขยีนสแีบบเฟรสโกบ้นผนังอาคาร เล่าเรือ่งราวเกีย่วกับ

 (146 ก.ม.) 
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นักบญุเซนตจ์อรจ์ปราบมังกร, Loggia di Banchi ตลาดแลกเปลีย่นสนิคา้

แห่งแรกของอติาล,ี Cathedral สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่12 และ 15 แด่

นักบุญจอหน์เดอะแบบตสิต์ ดา้นหนา้เป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธคิ ผสม 

ผสานกบัสถาปัตยกรรมแบบโรมันเนสกอ์ยา่งลงตัว, Porta Soprana ประตู

สูเ่มอืงฝ่ังตะวันออกทีจ่ะพาท่านไปสูบ่า้นของโคลัมบัส, Palazzo Ducale 

ทีป่ระทับของดอทจ ์ผูป้กครองสาธารณรัฐเจนัว, Palazzi dei Rolli ไดรั้บ

การดูแลใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2006 และ Strada Nuova หรอืถนน

สายใหม่ มกีลุ่มอาคารพพิธิภัณฑห์ลายแห่ง ดัดแปลงมาจากพระราช วัง

เกา่ ไดรั้บการดแูลจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

14.00 น. น าคณะออกเดนิทางสูเ่มอืงปอรโ์ตฟิโน (Portofino) ซึง่เป็นเมอืงท่าแห่ง

ชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเขตจังหวัดเจนัว 

ลอ้มรอบดว้ยท่าเรอืเล็กๆ จนไดรั้บการขนาดนามว่าเป็น “สวรรคแ์ห่งเมอืง

ท่า” ส าหรับนักท่องเทีย่ว ทีน่ี่เป็นเมอืงเล็กๆ น่ารักประกอบดว้ยบา้นเรอืน

หลากสีสัน ตัง้เบียดเสียดกันไปตามเชงิเขาเขยีวชอุ่มโอบลอ้มอ่าวที่มี

ทา่เรอืยอรช์จอดเต็มไปหมด จนไดเ้วลาอันสมควร น าคณะเดนิทางสูเ่มอืง

ซานตา มารเ์กรติา (Santa Margherita) อกีหนึง่เมอืงสวยรมิฝ่ังทะเลของ

แควน้ลกิเูรยี  

(35 ก.ม.) 

 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าท่านเขา้สู่ทีพั่ก PARK HOTEL SUISSE หรือเทยีบเท่าในระดับ

เดยีวกนั 

www.parkhotelasuisse.com 

 

วนัที ่3 อติาเลยีนรเิวยีรา่ - ซงิเคว เทเร ่เยอืน 5 หมูบ่า้นงามของอติาล ี อาทติย ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าท่านเทีย่วชมความงามรมิชายฝ่ังทะเลของแควน้ลกิเูรยี ทีเ่ป็นยา่นตาก

อากาศและรสีอรต์ ทีน่ีง่ดงามจนไดส้มญาวา่อติาเลยีนรเิวยีรา่ มลีักษณะภมูิ

ประเทศทีส่วยงามแปลกตา มภีูเขาสงูชนัขนาบอยูช่ายหาด ซึง่บางจุดสูง

ชัน 90 องศา บางตอนของภูเขาลาดเทมาจนถึงชายหาด มีทั ้งหาด

ทรายขาวสวยและหาดกรวดที่งามแปลกตา มีภูม ิทัศน์ที่งดงามตาม

ธรรมชาต ิผสมผลานกันของภูเขา ทะเล เมอืงท่าคกึคัก และหมู่บา้นที่

ห่างไกลความเจรญิ เป็นภาพทีม่เีสน่หป์ระทับใจของนักเดนิทางทุกคนที่

ไดม้าเยอืนอติาเลยีนรเิวยีรา่ ขนาดทีนั่กประพันธเ์อกชาวอังกฤษ ชารล์ ดกิ

เกนส ์กลา่ววา่ ชายทะเลระหวา่งเจนัวกบัสเปเชยีนัน้เป็นอติาลทีีส่วยทีส่ดุ  

 

http://www.parkhotelasuisse.com/
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12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย น าท่านเทยีว ซงิเคว เทเร่ (Cinque Terre) 5 หมู่บา้นสวยตดิทะเลใน

แควน้ลกิเูรยี ซึง่ทัง้หมดอยูใ่นเขตจังหวัดสเปเซยี (Province La Spezia) 

ทัง้ยังเป็นเมอืงที่ไดรั้บการยกใหเ้ป็น UNESCO WORLD HERITAGE 

เพราะชายหาด ทะเล ภเูขา ในแถบนัน้เป็นพืน้ทีอ่นุรักษ์ของประเทศอติาล ี

Cinque Terre แปลวา่ 5 แผน่ดนิ หรอื แผน่ดนิทัง้ 5 ในภาษาองักฤษ Five 

Lands พาทา่นเยอืนเมอืงมอนเตรอสโซ อัล มาเร (Monterosso al Mare) 

/ เมอืงเวรน์าซซา (Vernazza) / เมอืงคอรน์ีเลย (Corniglia) / เมอืงมานา

โรลา (Manarola) และ เมอืงรโิอมัจจอรเ์ร (Riomaggiore) จนไดเ้วลาอัน

สมควร น าคณะเดนิทางกลับสูโ่รงแรมทีพั่ก 

 

     

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารในโรงแรม Chinese 

 น าท่านเขา้สู่ที่พัก PARK HOTEL SUISSE หรอืเทียบเท่าในระดับ

เดยีวกนั 

www.parkhotelsuisse.com 

วนัที ่4 ซานตา มารเ์กรติา - โมเดนา - พพิธิภณัฑเ์ฟอรร์าร ี- เวอโรนา่ จนัทร ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าคณะออกเดนิทางสู่เมอืงโมเดนา ซึง่เป็นที่ตัง้ของ พพิธิภัณฑ์ Enzo 

Ferrari Museum (MEF) เปิดตัวอยา่งเป็นทางการเมือ่วันที ่18 กมุภาพันธ ์

2014 ซึง่ตรงกับวันเกดิของ Enzo Ferrari ผูก้อ่ตัง้แบรนด ์Ferrari ซึง่เกดิ

เมือ่วันที ่18 กมุภาพันธ ์1898 หรอืเมือ่กวา่ 118 ปีทีแ่ลว้  

(283 ก.ม.) 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย น าคณะเขา้ชม Enzo Ferrari Museum (MEF) ซึง่พพิธิภัณฑแ์ห่งนี้จัด

แสดงยนตรกรรมทีม่คีวามส าคัญทีสุ่ดในประวัตศิาสตรข์อง Ferrari ส่วน

ใหญ่เป็นรถสปอร์ตที่ Enzo Ferrari ออกแบบ และผลติขึน้มาตลอด

ช่วงเวลาที่เขามีชวีติอยู่ พรอ้มกับจัดแสดงวีดีโอบอกเล่าเรื่องราวความ

เป็นมาของแบรนด์มา้ล าพองอย่างละเอียดทุกแง่มุม MEF ถือเป็น

พพิธิภณัฑ ์Ferrari แหง่ทีส่องในโลก โดยแห่งแรกตัง้อยูใ่นเมอืงมาราเนล

โล เปิดท าการเมือ่งเดอืนกมุภาพันธปี์ 1990 จากนัน้ เดนิทางสูเ่มอืงเวอโร

น่า เมอืงตน้ก าเนดิของนยิายรักอมตะโรมโิอและจูเลยีต ทีเ่ล่าขานกันมาก

 

(115 ก.ม.) 

 

http://www.parkhotelsuisse.com/
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วา่ 700 ปีโดยทา่นเชคเปียร ์

20.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Asian 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก CROWNE PLAZA VERONA หรอืเทยีบเท่าในระดับ

เดยีวกนั 

www.crowneplazaverona.com 

 

วนัที ่5 เวอโรนา่ - ซรีม์โิอเน ่- ลอ่งเรอืทะเลสาบการด์า้ - โดโลไมท ์ องัคาร 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าคณะออกเดนิทางสู ่เมอืงซรีม์โิอเน่ (Sirmione) ซึง่เป็นเมอืงเกา่แกอ่ายุ

นับ 2,000 ปี ดว้ยลักษณะภมูปิระเทศทีเ่ป็นแหลมยืน่เขา้ไปในทะเลสาบ

การด์า (Lake Garda) ทีส่วยงาม กอ่นศตวรรษที ่15 ซรีม์โิอเน่ อยูภ่ายใต ้

การปกครองของเมอืงเวนิส หรอืจะเรยีกไดว้่าเป็นอาณาบรเิวณหนึง่ของ

เมืองเวนิสน่ันเอง เพราะสมัยนั้นเมืองต่างๆ ในประเทศอติาลียังไม่ได ้

รวมตัวกัน ต่างเป็นเอกเทศปกครองกันเอง แถมมกีารท าสงครามเพือ่แย่ง

ชงิเมอืง ซรีม์โิอเน่เลยเป็นเมอืงทีม่ปีระวัตคิวามเป็นมาอนัยาวนาน ทีส่ าคัญ

มหีลักฐานและร่องรอยทางประวัตศิาสตร์ตัง้แต่ยุคสมัยโรมันทัง้ก าแพง

เมอืงที่ถูกสรา้งขึน้เพื่อป้องกันสงคราม ในอดีตเคยเป็นเมอืงที่มผีูค้นที่มี

ฐานะในยุคสมัยโรมันใชเ้ป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและปัจจุบันก็เป็นเมือง

พักผ่อนริมทะเลสาบ เดินทางถึงเมืองซีร์ม ิโอเน่ น าท่านล่องเรือชม

ทะเลสาบการ์ดา ชมความสวยงามของววิทวิทัศน์ของทะเลสาบ ซีง่เป็น

ทะเลสาบน ้าจดืทีเ่กดิจากน ้าแข็งละลายจากเทอืกเขาแอลป์ ดังนัน้ซรีม์โิอ

เน่ จงึถกูลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบทัง้สองดา้น ถงึแมซ้รีม์โิอเน่จะเป็นแคเ่มอืง

เล็กๆ แต่ก็มเีสน่ห์ดงึดูดใจนักท่องเที่ยวไดต้ลอดทัง้ปี น าท่านเที่ยวชม

เมอืง และถ่ายภาพดา้นหนา้ปราสาทเก่าแก่ของเมอืง The Scaliger of 

Sirmione สรา้งในปี 1277 เมอืงนี้เคยอยู่ในการปกครองของตระกูล 

Scaliger  

(148 ก.ม.) 

 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย หลงัอาหาร น าคณะเดนิทางสูโ่ดโลไมท ์(Dolomites Mountains) ซึง่เป็น

สว่นหนึง่ของเทอืกเขาแอลป์ทีท่อดตัวอยูใ่นเขตอติาลตีอนเหนือ มอีาณา

เขตครอบคลมุบรเิวณแควน้ทโิรลใต ้และแควน้เนเนโต ้เทอืกเขาโดโลไมท ์

ไดช้ือ่วา่เป็นแนวเขาทีง่ดงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก เนือ่งจากลักษณะของ

ยอดเขาต่างๆ ทีแ่ทงยอดสงูเสยีดฟ้า มทีัศนียภาพงดงาม จัดเป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วอกีแห่งของนักท่องเทีย่วทีไ่มค่วรพลาด ทัง้ในชว่งฤดูหนาว ทีม่ี

สกรีสีอรท์เปิดตอ้นรับนักสก ีและในฤดรูอ้น ทีน่ีย่งัมทีุง่หญา้ทีม่ดีอกไมส้วย

(159 ก.ม.) 
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ตลอดช่วงเทือกเขา น าท่านพักที่เมอืงโบลซาโน ซึง่เป็นเมอืงที่ถือเป็น

ประตูสู่เทือกเขาโดโลไมท์ เมืองยุคกลางเชงิเทือกเขาแอลป์ที่รุ่งเรือง

ตัง้แตย่คุโรมนั งดงามดว้ยจัตรัุส โบสถ ์และวหิาร 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก FOUR POINTS by SHERATON BOLZANO 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.fourpointsbolzano.com  

วนัที ่6 ทะเลสาบเบรยีส - ทะเลสาบมซูิรนิา่ – เซนตม์กัดาเลนา พุธ 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าคณะเดนิทางสูท่ะเลสาบ Braies ( Lago di Braies ) ไขม่กุเม็ดงามแห่ง

โดโลไมท ์ทะเลสาบน ้าสฟ้ีาเขยีวมอีกีชือ่ว่า Prager Wildsee ซึง่องคก์ร

ยเูนสโกจัดใหเ้ป็นมรดกโลกทางรรมชาต ิตดิอนัดับทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุใน

โลกอสิระใหท้า่นไดม้เีวลาถ่ายภาพเก็บความประทับใจ สมควรแกเ่วลาน า

คณะเดนิทางสูท่ะเลสาบมซิรูน่ิา (Lake Misurina) ซึง่เป็นทะเลสาบน ้าจดื

ขนาดใหญ่ น ้ าใสราวกระจก มีเวลาใหท้่านไดเ้ดินเล่นถ่ายภาพตาม

อธัยาศัย 

 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่Saint Maddalena หมูบ่า้นเล็กๆ ทีแ่ทรกตัวอยุใ่นหบุเขา

สว่นหนึง่ของอทุยานแห่งชาต ิPuez-Odle โดยมชีือ่เสยีงจากทวิทัศน์หุบ

เขาซึง่ไดช้ือ่ว่างดงามที่สุดในแควน้ทโิรลใต ้มจีุดชมววิที่มองเห็น Odle 

Group หรอือกีชือ่หนึง่เรยีกว่า Geisler Group ซึง่เป็นกลุ่มยอดเขาแหลม

เหมอืนฟันฉลาม เป็นที่นักเดนิทางตอ้งมาเยอืนมียอดเขาหลักคือ Sass 

Rigais และ Furchetta ทัง้สองยอดสงู 3025 เมตรเทา่กนั 

 

19.00 รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก FOUR POINTS by SHERATON BOLZANO 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.fourpointsbolzano.com  

วนัที ่7 โดโลไมท ์– โคโม ่- ทะเลสาบโคโม ่- เบลลาจโิอ พฤหสับด ี

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. พาคณะออกเดินทางเขา้สู่เมืองโคโม่ เป็นเมืองในแควน้ลอมบาร์เดีย 

ประเทศอติาล ีตัง้อยู่บรเิวณพรมแดนตดิกับประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เป็น

เมอืงทีต่ัง้อยูใ่น เทอืกเขาแอลป์ ทศิเหนือของเมอืงตดิอยูต่ดิกับทะเลสาบ

โคโม ่ 

(315 ก.ม.) 

 

http://www.fourpointsbolzano.com/
http://www.fourpointsbolzano.com/
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12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย น าคณะลอ่งเรอืทะเลสาบโคโม่ สูเ่มอืงเบลลาจโิอ Bellagio เมอืงเล็กๆ รมิ

ทะเลสาบโคโม่ซ ึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นทะเลสาบทีส่วยงามที่สุดของอติาล ีทาง

ตอนเหนือของทะเลสาบคอืเทอืกเขาแอลป์ อันเปรยีบเสมอืนป้อมปราการ

ทางธรรมชาติ ที่สรา้งฉากหลังอันงดงามอลังการใหก้ับดินแดนแห่งนี้ 

เพลดิเพลนิตลอดเสน้ทางไปดว้ยบา้นเรือนสไตล์อติาเลยีนรมิทะเลสาบ 

และวิลล่าเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผูค้รอบครอง เนน้ความเรียบง่าย

ท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาติ และตน้ไม ้ดอกไม ้สวนน ้ า น ้ าพ ุ

ทะเลสาบ เนนิเขา ทีล่อ้มรอบท าใหดู้โดดเด่น จากนัน้ รถโคช้รอรับคณะ

และเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก HOTEL COMO หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั www.hcomo.it 

วนัที ่8 โคโม ่- มลิาน - อสิระชอ้ปป้ิง ศกุร ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. หลังอาหาร น าคณะออกเดนิทางสู่เมอืงมลิาน พาท่านเขา้สู่จุดศูนยก์ลาง

อนัศักดิส์ทิธิค์อื ดโูอโม (DUOMO) มหาวหิารแบบกอธคิทีใ่หญ่เป็นอันดับ

สามในยุโรป สรา้งในปี 1386 ดา้นนอก มหีลังคายอดเรยีวแหลมจ านวน 

135 ยอด และมรีปูปัน้หนิออ่นจากทกุยคุทกุสมยักวา่ 2,245 ช ิน้ บนสดุมรีปู

ปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ อสิระใหท้่านได ้

ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ แลว้ผ่านชมแกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานูเอ็ล อาคาร

กระจกทีเ่กา่แกแ่ละมคีวามสวยงาม หลังจากนัน้น าทา่นชมโรงละครโอเปรา่ 

ลาสกาลา่ ชมรปูปัน้ของ ลโีอนาโด ดาวนิช ีจติรกรเอกทีโ่ดง่ดัง 

(168 ก.ม.) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

บา่ย อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนมชือ่ดังของโลก ทีห่า้งแกลลอเรีย 

วคิเตอร ์เอ็มมานูเอ็ล อย่างจุใจ อาทเิชน่ LV, Prada, Gucci, Tod’s ที่

นับว่าเป็นหา้งทีส่วยงาม หรูหราและเกา่แก่ทีส่ดุในมลิาน และยังเป็นทีต่ัง้

ของรา้น Prada รา้นแรกของโลก หรอืเดนิเลน่ตามอธัยาศัย 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Thai 

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก Double Tree By Hilton Milan หรอืเทยีบเท่าใน

ระดับเดยีวกนั 

www.double3hilton.com 

วนัที ่9 เดนิทางสูส่นามบนิ เสาร ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  Buffet 

http://www.hcomo.it/
http://www.double3hilton.com/
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10.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ มเีวลาใหท้่านไดท้ า 

TAX REFUND คนืภาษีกอ่นการเชค็อนิ 

 

14.05 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG941  

วนัที ่10 เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ อาทติย ์

05.55 น. สายการบนิไทยน าทา่นเดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

(หมายเหต ุโปรแกรมดังกล่าวขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเทีย่ว ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรม

ของแตล่ะวันเดนิทางจะไมเ่หมอืนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีส่มบรูณ์ครบถว้น จะสง่ใหท้า่น 7 วันกอ่นการเดนิทางเทา่นัน้) 

PPEERRIIOODD  
TToouurr  FFaarree  

AAdduullttss  

CChhiilldd  44--

1111  

WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  

NNoo  BBeedd  

DDBBLL  

SSGGLL  

UUSSEEDD  

SSGGLL  

SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  

AADDLL  //  CCHHDD  

7-16 ก.พ. 2563 

90,000.- 81,000.- 72,000.- 15,000.- 13,000.- 
-27,000.- 

-21,000.- 

14-23 ก.พ. 2563 

21 ก.พ.-1 ม.ีค. 2563 

28 ก.พ.-8 ม.ีค. 2563 

6-15 ม.ีค. 2563 

13-22 ม.ีค. 2563 

**9-18 เม.ย. 2563** 99,000.- 89,000.- 79,000.- 15,000.- 13,000.- 
-34,000.- 

-26,000.- 

24 เม.ย.-3 พ.ค. 2563 

90,000.- 81,000.- 72,000.- 15,000.- 13,000.- 
-27,000.- 

-21,000.- 

1-10 พ.ค. 2563 

8-17 พ.ค. 2563 

15-24 พ.ค. 2563 

22-31 พ.ค. 2563 

29 พ.ค.-7 ม.ิย. 2563 

5-14 ม.ิย. 2563 

12-21 ม.ิย. 2563 

19-28 ม.ิย. 2563 

คา่ทัวรร์วม : 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่18 กนัยายน 2562 

 คา่รถโคช้มาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเท่าในระดับราคาเดยีวกัน โดยพักเป็นหอ้งแบบ Twin / Double **
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กรณุาดรูายละเอยีดแนบทา้ยในหัวขอ้ “โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation)” 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คัดสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง คดิอตัรา 2 ยโูรตอ่ทา่น / วัน 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่สาธารณรัฐอติาล ี(เชงเกน้) 

 ค่าประกันการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการ

สญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอุบัตเิหตุ ส าหรับผูเ้อาประกันภัยอายุ 16-75 ปี 

จ านวนเงนิเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถงึค่า

รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งหลังจากกลับถงึประเทศไทยไมเ่กนิ 150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพที่

ไมไ่ดเ้กดิจากโรคประจ าตัว 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 30 กโิลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่าน

เองไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม  

คา่ทัวรไ์มร่วม  

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่าเครือ่งดื่มในหอ้งพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพัก

คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป็นกรณี

พเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

การจองทัวร ์(How to make your reservation) 

 กรณุาจองทัวรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 31,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัที่

จอง ซึง่เงนิมัดจ าดังกล่าวจะเป็นการยนืยันการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืล่วงหนา้ 30 วัน

กอ่นการเดนิทาง หากทา่นไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดย

ไมม่เีงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวร ์(Cannot make your reservation) 

เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดังตอ่ไปนี้ 

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวรส์ าหรับลกูคา้ดังตอ่ไปนี ้

1. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตัว 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

4. ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บคุคลทีม่คีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหว่างทัวร์ อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดัง พูดจา

หยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้่วมคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มรีะบุอยู่ชัดเจนใน
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โปรแกรมทัวร์, ผูท้ีก่่อหวอด ประทว้ง ยุยงใหผู้ร้่วมเดนิทางบังคับใหห้ัวหนา้ทัวร์ตอ้งท าการนอกเหนือ

โปรแกรมทัวร ์ซึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอืน่หรอืโปรแกรมทอ่งเทีย่วได ้ 

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge)  

 1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั กอ่นวนัทีน่ า

เทีย่ว หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 

    1.2 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่นวันทีน่ า

เทีย่ว ใหค้นื 40% ของเงนิคา่บรกิาร 

    1.3 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วนั ก่อนวันทีน่ า

เทีย่ว ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร 

 2. คา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้า่ยจรงิ เพือ่การเตรยีมการจัดการน าเทีย่วตอ่ไปนี้ ใหน้ ามาหักจาก

เงนิค่าบรกิารทีต่อ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสูงกว่าเงนิค่าบรกิารที่ไดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วจะ

เรยีกจากนักทอ่งเทีย่วไมไ่ด ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่ว แสดงหลักฐานใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบ ดังตอ่ไปนี้ 

    2.1 คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ 

    2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

    2.3 คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ หลักเกณฑท์ีน่ ามาใชน้ี้ เป็นประกาศในราชกจิจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัตธิุรกจิน าเทีย่วและมัคคุเทศก ์

พ.ศ.2551 โดยประกาศใชนั้บตัง้แตว่ันที ่15 มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป 

ตั๋วเครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบนิเรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ได ้

ด าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ และหากทา่นไม่

แน่ใจในวันเดนิทางดังกลา่ว กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีฯ่ เพือ่ยนืยนัในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท า REFUND 

ไดห้รอืไมก่อ่นทีท่า่นจะช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim) 

 การเดนิทางเป็นหมู่คณะของการบนิไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์ับเครอื Star Alliance ได ้50%, 

ออสเตรยีนแอรไ์ลน์ 100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร,์ ลุฟฮันซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน์, สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์ 

ขึน้อยู่กับเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธิ

ของสายการบนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัที ่18 กนัยายน 2562 การเปลีย่นแปลงของสายการบนิ
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ในภายหลัง ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วันทีอ่อกตั๋ว 

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation) 

  หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงเดีย่วขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 2 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับพัก 2 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพักทีเ่ตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 3.5 ฟตุ 3 

เตยีง / ส าหรับผูพั้ก 3 ท่าน (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมทีแ่ตกต่างกันในแต่ละ

ประเทศ)  

 หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 1 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับ

พัก 1 ทา่น 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 

เตยีง (Triple Room) ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพัก และการวางรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มัก

มคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัด 

และไม่มีอ่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะ

แตกต่างกันดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่เป็นหอ้งแบบ 

DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

  การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ถานที่เขา้ชม

นัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรอื การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันทีค่ณะจะเขา้

ชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารของ

สถานทีนั่น้ ๆ หรอื สลับโปรแกรมเพือ่ใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกล่าวได ้แต่หากมกีารล่าชา้ หรอืเหตุหนึง่

เหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีาร

คนืเงนิใดใหแ้กท่่าน เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชม

จากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่นช าระเงนิ 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter) 

  ค่าทัวรไ์ดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมกีระเป๋า

เพิม่เตมิ ทา่นจะถกูเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไมส่ามารถใหบ้รกิารใน
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การยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิ

ทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมี

ความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 

46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่า

มาตรฐานได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระความรับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิ ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้บนพาหนะการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบต่อกรณีเกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของ

ผูโ้ดยสาร อันเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิ

พาณชิย ์ซึง่จะรับผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 10,000 บาท 

/ ทา่น 

การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 

 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่า่ง ๆ จะมขีอ้ก าหนด

ทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 

 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ที่ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มโีรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 

ชัว่โมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทาง

เป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศอติาล ีใชเ้วลายืน่ประมาณ 16 วนัท าการ 

(การขอวซีา่ประเทศอติาลผีูเ้ดนิทางทุกท่านตอ้งมา สแกนลายนิว้มอืดว้ยตนเอง ณ ศูนยรั์บค ารอ้งขอวซีา่ประเทศอติาล)ี   

จามจรุ ีสแควร ์ชัน้ที ่4 ยนูติที ่404 ถนนพญาไท แขวงวังใหม ่เขตปทมุวัน กรงุเทพฯ 10330 

 พาสปอรต์ทีย่งัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เล่มเกา่ไมว่่าจะเคยมวีซีา่ในกลุ่ม

ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ 

 รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลังเป็นสขีาว (ไมใ่ชร่ปูขาวด าและหา้มสแกน) มอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืนและเหมอืนกนัทัง้ 

2 รปู 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ / ส าเนาทะเบยีนสมรส , หยา่  

 ส าเนาสตูบิัตร ในกรณีอายุไมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์  และกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายุเกนิ 20 ปีบรบิูรณ์ แต่ยังคงสถานะเป็นนักเรยีน/
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นักศกึษา และมบีดิาหรอืมารดาเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้

 หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท / สงักดัทีท่า่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อัตราเงนิเดอืน

ในปัจจุบัน, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกับบรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปท่องเทีย่ว หลังจากนัน้จะกลับมา

ท างานตามปกตหิลังครบก าหนดลา (หนงัสอืรบัรองการท างานทีย่ ืน่ในแตล่ะประเทศ ตอ้งออกไมเ่กนิ 30 วนั กอ่น

การไปยืน่วซีา่ในแตล่ะประเทศ)   

 กรณีที่เป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้ , ใบทะเบยีนพาณิชย ์และหนังสอืรับรองบรษัิทที่คัดไวไ้ม่เกนิ 1  เดอืน 

พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงนิของบรษัิทฯ ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 หนงัสอืรบัรองทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate) มอีายุไมเ่กนิ 15 วนัจากวนัยืน่ค ารอ้งวซี่า พรอ้ม

ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากทีแ่สดงยอดเงนิลา่สดุไมเ่กนิ 7 วนั โดยไมม่ขีอ้ยกเวน้ใดๆท ัง้ส ิน้  ทัง้นีค้วรเลอืกเล่มทีม่กีาร

เขา้ออกของเงนิสม า่เสมอ และมจี านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลัก เพือ่ใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลุมกับค่าใชจ้่าย

ไดอ้ยา่งไม่เดอืดรอ้นเมือ่กลับสู่ภมูลิ าเนา ในกรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้ง

ออกหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในครอบครัวดว้ย ***สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวัน*** 

 กรณีทีบ่รษัิทของทา่น เป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้ับผูเ้ดนิทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1–6แลว้ 

ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลับมาท างานของท่าน โดย

ระบชุือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษาตัวจรงิเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ พรอ้มส าเนาบัตร

นักเรยีน/นักศกึษา   

 กรณีทีเ่ด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบับดิา หรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยทีบ่ดิา, มารดา 

จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกับอกีท่านหนึง่ได ้ณ ทีว่่าการอ าเภอหรอืเขต โดยมี

นายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูก

ปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม ่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่

ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ

โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

 กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซีา่ของท่าน 

เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมวซีา่ใหก้ับผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่่านการพจิารณาวซีา่ไมว่่าจะเป็นเหตุผล

ใดก็ตาม ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลังจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษัิท ฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในขอ้ตกลง 

และเงือ่นไขทีบ่รษัิทไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถานฑตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด ถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


