
  



 

เวนิส - ล่องเรือเกาะเวนิส - มิลาน - ปอรโ์ตฟิโน่ - ลาสเปเซีย - ปิซ่าเวนิส - ล่องเรือเกาะเวนิส - มิลาน - ปอรโ์ตฟิโน่ - ลาสเปเซีย - ปิซ่า  

ฟลอเรนซ ์- ฟลอเรนซ ์- SSHHOOPPPPIINNGG  OOUUTTLLEETT - กรุงโรม - กรุงโรม  

ก าหนดการ ก าหนดการ ::    
              

วนัวนัแรกของการเดินทางแรกของการเดินทาง             กรุงเทพฯกรุงเทพฯ    

22.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T ประตู 9  

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) พบกบัเจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยอานวยความสะดวก 
 

วนัวนัที่สองของการเดินทางที่สองของการเดินทาง               กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ  --  เวนิส - ลอ่งเรอืเกาะเวนิส -เวนิส - ลอ่งเรอืเกาะเวนิส -  เวนิส เวนิส 

01.35 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงเวนิส ประเทศอติาล ีโดยเทีย่วบนิที่ EK385/EK135 

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องที่สนามบนิดูไบ : 0445-0905 น. *.*.*.   

13.25 น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึ สนามบนิเมอืงเวนิส หลงัผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้   

นาํท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอืตรอนเชสโต ้เพือ่ลงเรอืสู่เกาะเวนิส ..ลอ่งเรอื ไป

ตามลาํคลองสู่  ท่าซานมารโ์ค นาํท่าน ชมจตรุสัซานมารโ์ค มหาวหิารซาน

มารโ์ค  ถ่ายภาพหนา้พระราชวงัดอจสิง่ก่อสรา้งทีเ่ก่าแก่มากว่า 800 ปี 

มาแลว้ เมือ่สมยัเวนิชยงัเป็นสาธารณรฐัอสิระ ...ซึง่เคยรํา่รวยและมอีาํนาจมหาศาล และเคยส่งใหม้ารโ์คโปโล   

เดนิทางไปเมอืงจนี  

*.*.*. ราคาไมร่วมค่าเรอืกอนโดลา่ ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ีราคาไมร่วมในทวัร ์ในกรณีนํา้ไมข่ึ้นสูงเกนิไปและฝนไมต่ก ท่าน

สามารถแจง้หวัหนา้ทวัร ์ค่าเรอืท่านละประมาณ 800.- บาท 1 ลาํนัง่ไดป้ระมาณ 5-6 ท่าน *.*.*. 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  RUSSOTT HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัวนัที่สามของการเดินทางที่สามของการเดินทาง                                  เวนิส - มิลาน เวนิส - มิลาน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

บา่ย จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่  เมอืงมลิาน (MILANO)  เมอืงศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิทีส่าํคญัของอติาล ีเมอืงทีข่ึ้นชื่อว่า

เป็นเมอืงหลวงแห่งแฟชัน่ …. 

ชมโบสถดู์โอโมแ่ห่งมลิาน โบสถใ์หญ่อนัดบั 3 ของยุโรป 

เป็นศิลปะแบบกอธคิทีห่รูหรา และใชเ้วลาในการสรา้งนาน

เกอืบ 500 ปี โดยเริ่มสรา้งต ัง้แต่ ปี ค.ศ.1386 และทีน่่า

ทึง่ของโบสถ ์กค็ือการตกแต่งประดบัประดาทีเ่นน้ความ



 

หรูหราอย่างเตม็ทีโ่ดยเฉพาะรูปปัน้รอบตวัอาคาร  มจีาํนวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามอืของโบสถม์อีาคารทรงกากบาท

หลงัหน่ึง และหลงัคามงุดว้ยกระเบื้องโปร่งใส เรยีกกนัว่า“อาเขต” สรา้งขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณแ์ก่กษตัรยิ ์ 

วคิเตอรเ์อมมานูเอลที่ 2 ปฐมกษตัรยิข์องอติาลใีนการรวมชาต ิ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นาํท่าน ชอ้ปป้ิงภายในอาคารแกลเลอเรยี วคิตอรโิอ เอมานูเอล 2 ชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก 

มชีื่อเรยีกเลน่ๆว่าเป็นหอ้งนัง่เลน่ของเมอืงมลิาน เพราะนอกจากจะมสีนิคา้แบรนดเ์นมราคาแพงขายแลว้  ยงัมี

รา้นกาแฟทีเ่รยีกกนัว่า ไซด ์วอลค์ คาเฟ่ สามารถนัง่จบิ คาปูชโิน นัง่ดูหนุ่มสาว แต่งกายดว้ยเสื้อผา้ทนัสมยั 

ดงันัน้หากท่านไมค่ิดจะชอ้ปป้ิงหรอืนัง่กนิกาแฟกค็วรทีจ่ะตอ้งไปเดนิเลน่ชมความงดงามของอาคารหลงัน้ีใหไ้ด ้

หรอืหากท่านยงัตดิใจในเรื่องชอ้ปป้ิง กส็ามารถไปชอ้ปป้ิงต่อไดย้งัถนนเวยี มอนเตน้โปเลโอเน่ ซึง่ถอืเป็นย่าน    

ชอ้ปป้ิงทีข่ึ้นชื่อทีสุ่ดของเมอืงน้ี ต ัง้อยู่ระหว่างโบสถดู์โอโมก่บัลานกวา้งแห่งหน่ึง   

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   

ทีพ่กั  NH MILAN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัวนัที่สี่ของการเดินทางที่สี่ของการเดินทาง                                    มิลานมิลาน  --  ซานตา มาเกรติา้ -- ลาสเปเซีย  ลาสเปเซีย - ปิซ่า - ปิซ่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงซานตา มาเกรติา้ (SANTA MAGHERITA LIGURE) (178 กม.) ตัง้อยู่ในเขต

จงัหวดัเจนวั หน่ึงในเขตดนิแดนแห่งลกิูเรยีขนาบ

ขา้งดว้ยทะเลกบัภเูขาลกิูเรยี เป็นภมูภิาคทีม่ี

ชื่อเสยีงมานานในเรื่องของอากาศทีเ่ยน็สบายจล

อดท ัง้ปี มชีายหาดทีส่วยงาม 

หมายเหตุ : หากใครตอ้งการขา้มไป เมอืงพอรต์โตฟิโน (PORTOFINO) 

เมอืงตากอากาศทีม่ชีื่อเสยีงอยู่ตดินํา้มคีวามงามทีโ่ดดเด่น 

โดยการนัง่รถทอ้งถิน่ประมาณ 5 ยูโรต่อท่าน  (ราคาไมร่วมอยู่ในรายการ

ทวัรก์รุณาตดิต่อหวัหนา้ทวัรถ์า้ตอ้งการไป ) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงลาสเปเซยี (LA SPEZIA) (57.5 กม.) เมอืงในเขตลกิูเรยีทางตอนเหนือของอติาล ี

อยู่ระหว่างเมอืงเจนวัและปิซ่า บนทะเลลกิูเรยีและเป็นหน่ึงในอ่าวทีม่คีวามสาํคญัทางดา้นการคา้ และการทหาร  ..

เดนิทางถงึ เมอืงลาสเปเซยี… อสิระใหท่้านเดนิเลน่ตามอธัยาศยั ย่านเมอืงเก่า

รมิทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงปิซ่า (PISA) (100 กโิลเมตร) แควน้ทสัคานีเป็น

เมอืงทีเ่ป็นทีรู่จ้กัอย่างดเีกี่ยวกบัหอเอนเมอืงปิซ่า ซากโบราณวตัถขุองเมอืงที่

ยงัหลงเหลอืจากศตวรรษที ่5 ก่อนครสิตกาลเป็นเมอืงทีเ่คยมคีวามสาํคญั

อย่างมากดา้นการคา้ขายในแถบทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนในช่วงประมาณ

ศตวรรษที ่11 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั GALILEI HOTEL หรอืระดบัเทยีบเท่า 



 

วนัวนัที่หา้ของการเดินทางที่หา้ของการเดินทาง                                    ปิซ่า - ปิซ่า - SSHHOOPPPPIINNGG  OOUUTTLLEETT  --  ฟลอเรน้ซ ์- โรม ฟลอเรน้ซ ์- โรม 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นาํท่าน ถ่ายภาพกบัหอเอนเมอืงปิซ่า (LEANING TOWER OF PISA) เป็นหอคอยหนิอ่อนทีพ่สิดารสูง 54 

เมตร ม ี8 ช ัน้ แต่ละข ัน้มเีสาหนิอ่อนทีส่ลกัลวดลายวจิติร ไดล้งมอืสรา้งเมือ่ ค.ศ. 1174 ไปเสรจ็ในปี ค.ศ. 1350 

ใชเ้วลานานถงึ 176 ปี ซึง่เป็นสิง่ก่อสรา้งทีใ่ชเ้วลาสรา้งนานทีสุ่ดในโลกความน่าอศัจรรยอ์กีอย่างคือ เมือ่เริ่มสรา้ง

ได ้4-5 ช ัน้ หอน้ี เริ่มเอยีง แต่ไมถ่งึกลบัพงัทลายลงมาเพราะแรงทีจ่ดุศูนยถ์่วงเมือ่ลากดิ่งลงมาไมอ่อกนอกฐาน

จงึไมล่ม้ยงัทรงตวัอยู่ได ้เมือ่สรา้งเสรจ็ยอดของหอเอยีงออกจากแนวดิ่งของฐานถงึ 4 เมตร และหอเอนน้ีช่วยให ้

กาลเิลโอนกัวทิยาศาสตร ์ชาวอติาเลยีน ผูม้ชีื่อเสยีงของโลกไดท้ดลองเรื่องอตัราเรว็ของเทหว์ตัถทุีต่กลงมาจากที่

สูง ทีข่ึ้นชื่อในดา้นความสมัพนัธข์องการสรา้งกบัแรงโนม้ถ่วงของตวัอาคารทีส่มดุลกนัโดยบงัเอญิไดช้ื่อว่าเป็น 

หน่ึงในเจด็สิง่มหศัจรรยข์องโลกสมยักลาง และเป็นสญัลกัษณอ์ย่างหน่ึงของอติาลี  

 นาํท่านแวะชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมที่ OUTLET กบัสนิคา้ช ัน้นาํของอติาลหีลากหลายยหีอ้ เช่น อารม์าน่ี  

บาลองเชยีกา้ โบเตกา้ เวนาตา้ กซุซี ่เฟอรร์ากาโม ่TOD’S PRADA เป็นตน้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย  จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟลอเรน้ซ ์(FLORENCE) เมอืงแห่ง

ดอกไมบ้าน ตาํนานแห่งบา้นเกดิของศิลปินชื่อดงักอ้งโลก เช่น ลโีอ

นารโ์ด ดารว์นิช ีไมเคิล แองเจโล และท่านศิลป์พรีะศร ีอดตีเป็นเมอืง

หลวงเก่าของอติาลก่ีอนจะยา้ยไปอยู่กรุงโรม เมอืงทีม่คีวามเจรญิม ัง่

ค ัง่ทางการคา้ และเศรษฐกจิ เป็นเมอืงทีม่คีวามสวยงามจนท่านจะ

หลงไหล และถอืเป็นเมอืงตน้กาํเนิดศิลปะแบบเรเนอซองสอ์กีดว้ย… 

นาํท่านชมย่านเมอืงเก่าชมดูโอโมป่ระจาํเมอืงฟลอเรน้ซ  ์ทีม่คีวามงดงามตามแบบเรเนอซองส ์ชมสะพานแวค 

คิโอ สญัลกัษณข์องเมอืงฟลอเรน้ซ ์เดนิผ่านรา้นคา้ และสนิคา้ทีว่างขายอยู่มากมายทีล่อ่ตาลอ่ใจจนท่านอดใจ

ไมไ่ด ้ชมจตรุสัซญิญอเรยีและชมรูปปัน้ของเดวทิ ชายหนุ่มรูปงามทีส่มบูรณแ์บบทีสุ่ดในตาํนานสญัลกัษณข์อง

การปลดปลอ่ยเสรภีาพ ทีแ่วดลอ้มไปดว้ยสถาปตัยกรรมชิ้นสาํคญัต่างๆมากมายจนไดฉ้ายาว่าเป็น   

คํา่  *.*.*. อสิระอาหารคํา่ภายใน OUTLET ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง *.*.*.  

ทีพ่กั   BESTWESTERN TOR VERGATA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัวนัที่หกของการเดินทางที่หกของการเดินทาง                                            โรมโรม  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ กรุงโรม (ROMA) เมอืงหลวงขนาดใหญ่ของ

ประเทศอติาล ีทีม่ที ัง้ความเก่าและความใหมซ่อ้นแทรกอยู่ดว้ยกนัอย่าง

กลมกลนื ต ัง้อยู่บนแควน้ลาซโิอ (LAZIO) ตรงช่วงกลางของประเทศมี

แมน่ํา้ไทเบอร ์(TIBER) ไหลผ่านกลางเมอืง โรมจงึถกูแบง่ออกเป็น 2 

ส่วน สถานทีส่าํคญั และเมอืงเก่าโรมนัจะอยู่ทางฝัง่ขวาของแมน่ํา้ ส่วน

ฝัง่ซา้ยเป็นรฐัวาตกินั และเขตทราสเตเวเร (TRASTEVERE) ซึง่เป็นทีอ่ยู่อาศยัของผูม้ฐีานะ 

และปจัจบุนัเป็นแหลง่รา้นอาหาร และคาเฟ่แบบเก๋ๆ ทนัสมยั เดนิทางถงึ กรุงโรม 



 

จากนัน้นาํท่าน เขา้ชมภายในมหาวหิารเซนตปี์ เตอร์ (SAN PIETRO) ในกรุงวาตกินันครรฐั อสิระศูนยก์ลางศาสนาครสิตนิ์กาย

โรมนัคาทอลกิ ชมความยิง่ใหญ่ของศิลปะการออกแบบผลงานอนัล ํา้ค่าโดยปรมาจารยบ์ราเมนเตร้าฟาเอล และ

ไมเคิล แองเจโล  

นาํท่าน ชมกรุงโรม เมอืงหลวงของประเทศอติาลซีึง่มอีดตีอนัยิง่ใหญ่ และเกรยีงไกรในยุคจกัรวรรดโิรมนัเรอืง

อาํนาจเมือ่ราวกว่า 2,000 ปีทีผ่่านมาแลว้ เขา้สู่ นครวาตกินั รฐัอสิระทีป่กครองตนเองเป็นศูนยก์ลางของศาสนา

ครสิตนิ์กายโรมนัคาทอลกิ ชมความงดงามตระการตาของ มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์สถาปตัยกรรมลํา้ค่าทีสุ่ดแห่ง

หน่ึงของโลกซึง่ตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปัน้แกะสลกั “เพยีตา้” ผลงานของศิลปินเอก ไมเคิล

แองเจโล เสาพลบัพลาทีอ่อกแบบโดย เบอรนิ์นี และยอดโดมขนาดใหญ่ซึง่ปจัจบุนัเป็นสิง่ล ํา้ค่า

คู่บา้นคู่เมอืงของอติาลี  … 

นาํท่านถ่ายรูปทีร่ะลกึดา้นหนา้สนามกฬีาโคลอสเซยีม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์

ของโลก เคยเป็นสนามกฬีายกัษท์ีส่ามารถจคุนไดก้ว่า 50,000 คน และ ประตูชยัคอนสแตนตนิ 

สญัลกัษณแ์ห่งชยัชนะและทีม่าของ “ถนนทกุสายมุง่สู่กรุงโรม”  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย .. ชมนํา้พเุทรวี่จดุกาํเนิดของเสยีงเพลง  “ทรคีอยนอ์อฟเดอรฟ์าวด์

เท่น” ทีโ่ด่งดงั ชมความสวยงามของงานประตมิากรรมหนิอ่อนแบบ

บารอ็ค ซึง่เป็นเรื่องราวของเทพมหาสมทุร ตามตาํนานกลา่วไวว้่าหาก

ใครไดม้าถงึนํา้พแุห่งน้ีแลว้โยนเหรยีญอธษิฐานทิ้งไวจ้ะไดก้ลบัมา

เยอืนกรุงโรมอกีคร ัง้หน่ึง....นาํท่านชมย่าน “บนัไดสเปน” แหลง่พกัผ่อนของชาวอติาลซีึง่เตม็ไปดว้ยนกัท่องเทีย่ว   

หลากหลายเชื้อชาติ….อสิระใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรอืท่านจะชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดต์ามอสิระย่านถนน 

VIA CONDOTTI ...จนไดเ้วลานดัหมาย แลว้นาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิ เพือ่เดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  

22.05 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที่ EK096/EK372 

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องที่สนามบนิดูไบ : 0555-0940 *.*.*. 

วนัวนัที่เจ็ดของการเดินทางที่เจ็ดของการเดินทาง                                          กรุงเทพกรุงเทพ  ฯฯ  

19.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมูิ กรุงเทพ ฯ โดยสวสัดภิาพ…. 

*.*.*. @@ *.*.*. 

อตัราค่าใชจ้า่ย  

 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตยีงเสรมิ 

พกัเด่ียวเพิม่ 

19-25 ก.ย. // 4-10 , 17-23 ต.ค. 

18-24 ต.ค. // 7-13 ,17-21 พ.ย. 

21-27 พ.ย. // 29 พ.ย.-5 ธ.ค. 

39,999.- 8,500.- 



 

10-16 ต.ค. // 6-12 ธ.ค. 

28 ธ.ค. - 3 ม.ค. 

29 ธ.ค. - 4 ม.ค. 

 49,999.- 

** ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของภาษีน ้ามนัและ/หรือภาษีประกนัภยัการเดินทาง และค่าวีซ่า ***  

หมายเหต ุ  :  ราคาเด็กตอ้งมีอายรุะหวา่ง 2-12 ปี  

หมายเหตุ บรษิทัฯ ขอสงวนลขิสทิธิ์ในการยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงราคา    

 

อตัราน้ีรวม   

 ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (ตามกรุป๊เท่านัน้) ช ัน้ทศันาจรตามทีร่ะบใุนรายการ  

ค่าโรงแรมทีพ่กัทีร่ะบใุนรายการ หรอืระดบัเทยีบเท่า ยกเวน้ช่วงงานแฟรท์ีต่อ้งมกีารปรบัโรงแรมหรอืราคา (โรงแรมส่วนใหญ่จะ

ไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกั

ตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลทาํใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัที่

เมอืงเดมิ โดยบรษิทัจะคาํนึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั) 

 ค่าอาหารทกุมื้อตามทีร่ะบใุนรายการ  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 

 ค่ารถนาํเทีย่วตามรายการในวนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป  

 ค่ามคัคุเทศกผู์ช้าํนาญงาน คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,750,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์(ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไข  ้

 ใน จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือ่นยา้ยกลบั  

 ประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้)  
 

อตัราน้ีไม่รวม   

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ค่าเครื่องดื่ม และค่าใชจ่้ายส่วนตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ  

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7 %   และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 % (ในกรณีทีต่อ้งการใบกาํกบัภาษ)ี 

 ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย  

 ค่าทปิคนขบัรถ ท่านละ 12 ยูโร 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 25 ยูโร 

 ค่าวซี่าอติาล ี(ท่านละ 3,500.-บาท) สถานทูตจะเป็นผูก้าํหนดนดัหมายคิวยืน่วซี่าตามกรุป๊ แลว้ลูกคา้ไมส่ามารถเดนิทางมายืน่  

      ได ้ตามกาํหนดการ กรณีทีจ่ะตอ้งมค่ีาใชจ่้ายเพิม่เตมิ ท่านจะตอ้งเป็นผูช้าํระเองเท่านัน้  ท่านละ 500.- บาท  
 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง พรอ้มชาํระเตม็จาํนวน 

 กรณียกเลกิการเดนิทาง (ทกุกรณี) เก็บค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน  
 



 

หมายเหต ุ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทาํกรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน ( ผูใ้หญ่ ) 

และ/หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษิทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมด

หกัค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตจุาํเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจ   แกไ้ขไดแ้ละจะ

ไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณีทรพัยส์นิสูญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุ

สุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้

ประเทศไมว่่าในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยู่ใน ดุลพนิิจของสถาน

ฑตู เรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ เมือ่ท่านไดช้าํระเงนิมดั

จาํหรอืท ัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของ บรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่าน

ทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 

 

ขอ้ความซึ่งถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูมี้เกยีรตซิึ่งร่วมเดินทาง  

ทางบรษิทัฯ  เป็นตวัแทนในการจดันาํสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพ่กั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนสู์งสุดในการเดนิทาง ท ัง้น้ี

ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่กั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอบุตัเิหตรุวมถงึ

ภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น

เงนิตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกู

ปฏเิสธออกวซี่าจากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑตู รวมถงึผูม้อีาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศไทย 

(โดยไมจ่าํตอ้งแสดงเหตผุล เน่ืองจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต ) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการ

เดนิทางท่องเทีย่วท ัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษิทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ ทีร่บัประกนั

ในกรณีทีผู่ร่้วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฎบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นทีม่ี

การปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิกฎหมาย บรษิทัฯ จะไมค่ืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจ

มกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้น้ีการขอสงวนสทิธิ

ดงักล่าว บรษิทั จะยดึถอืและค านึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกยีรต ิซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้าํพาการเดนิทางในคร ัง้น้ี ” 
 

เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าอติาล ี
 

 หนงัสอืเดนิทาง (Passport) ตอ้งมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดือนและมหีนา้เหลอืสาํหรบั

ประทบัวซี่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ 

 รูปถา่ย (พี้นหลงัขาวเท่านั้น) 



 

- รูปถ่ายปจัจบุนัหนา้ตรงขนาด  3.5*4.5 CM น้ิว จาํนวน 3  ใบ (ใชรู้ปสพีื้นหลงัขาว ถา่ยมาตรฐานไม่เกนิ 6 เดือน ซึ่ง

ขยายจากฟิลม์เท่านั้นรูปโพลาลอยด/์สติ๊กเกอรใ์ชไ้ม่ได)้ และกรุณาเขยีนชื่อ-นามสกลุตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูป 

  หลกัฐานการเงนิ ประเภทออมทรพัย ์ / สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชี กระแสรายวนั 

-  สเตทเมน้ทร์ายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั 6เดือน หรอืย่างนอ้ย 4 เดือน (อพัเดทยอด ไม่เกนิ  7 วนันับจากวนัยื่น

เอกสาร) ยอดเงนิในบญัชีขัน้ต า่ 100,000.- 

- หนงัสอืรบัรองจากธนาคาร (แบงค ์การนัต)ี ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนักบัสเตทเมน้ และชื่อ-นามสกลุภาษาองักฤษตอ้งตรง

ตามหนา้พาสปอรต์ (ออกไมเ่กนิ 15 วนั นบัจากวนัทีย่ืน่ ) (ใชท้ ัง้ 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหน่ึงไม่ได)้ 

 

  หลกัฐานการท างาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเท่านัน้) 

กรณีเป็นพนักงาน 

- หนงัสอืรบัรองการทาํงานตวัจรงิ  ระบอุาชพี-ตาํแหน่ง, เงนิเดอืนและระยะเวลาในการทาํงาน (อายุไมเกนิ 1 เดอืนก่อนยืน่ 

และชื่อ นามสกลุภาษาองักฤษ ตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

กรณีเป็นเจา้ของกจิการ 

- ใชส้าํเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทัทีม่ชีื่อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้ส่วน พรอ้มท ัง้เซน็ชื่อรบัรองสาํเนาและ

ประทบัตราบรษิทัฯ (อายุสาํเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน)  

กรณีเป็นนักเรยีนหรอืนักศึกษา 

หนงัสอืรบัรองการเป็นนกัเรยีน นกัศึกษา ตวัจรงิ เป็นภาษาองักฤษจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีก่าํลงัศึกษาอยู่ (อายุไม

เกนิ 1 เดอืนก่อนยืน่)  

   สาํเนาทะเบยีนบา้น (พรอ้มตวัจรงิ) พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

   สาํเนาบตัรประชาชน หรอืสาํเนาใบสูตบิตัร (กรณีอายุตํา่กว่า 20 ปี) พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

   สาํเนาใบเปลีย่นชื่อ – นามสกลุ (ถา้ม)ี (พรอ้มตวัจรงิ) พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

   สาํเนาใบทะเบยีนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ)  (พรอ้มตวัจรงิ) พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

** เอกสารทกุอย่างทีเ่ป็นสาํเนา หา้มถ่ายรูปและ้ปริ้น ตอ้งถ่ายเอกสารจากตน้ฉบบั หรอืสแกนเท่านัน้ค่ะ 

** ส าหรบัผูเ้ยาวอ์ายุต า่กว่า 18 ปี ที่เดินทางคนเดียวหรอืเดินทางกบับดิาหรอืมารดาเพยีงคนเดียวจาํเป็นตอ้งยืน่หนงัสอืยนิยอม

จากบดิาหรอืมารดาอกีคนทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปดว้ยและจะตอ้งออกมาจากทางอาํเภอเท่านัน้ พรอ้มท ัง้สูตบิตัรทะเบยีนบา้นและใบ

เปลีย่นนามสกลุ (ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ ) ในใบคาํรอ้งขอ    วซี่า ขอ้ 37 จะตอ้งมลีายเซน็ตข์องบดิามารดาพรอ้มท ัง้ถ่าย

สาํเนา หนงัสอืเดนิทางของบดิามารดาดว้ยในกรณีทีบ่ดิามารดาไมม่หีนงัสอืเดนิทางผูส้มคัรตอ้งเขยีนหนงัสอือธบิายพรอ้มแนบสาํเนา

บตัรประชาชนของบดิามารดาดว้ย 
 

หมายเหต ุ : กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถออกค่าใชจ้า่ยเองได  ้

- ผูท้ีอ่อกค่าใช่จ่ายใหจ้ะตอ้งเป็นพ่อ แม ่พี ่นอ้งสามแีละภรรยาเท่านัน้และจะตอ้งมหีลกัฐานเป็นลายลกัษณอ์กัษรเพือ่แสดงว่า

เป็นบคุคลทีอ่อกค่าใช่จ่ายใหท้ ัง้หมดพรอ้มท ัง้ถ่ายสาํเนาทะเบยีนบา้น  

- ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอยู่ดว้ยกนัโดยไมจ่ดทะเบยีนจะตอ้งมหีนงัสอืชี้แจง้เป็นภาษาองักฤษ ใหท้างสถานทูตทราบ  

 

 


