
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

มิลาน - เวนิส - มิลาน - เวนิส - ลอ่งเรอืเกาะเวนิสลอ่งเรอืเกาะเวนิส - ปราโต ้ - ปราโต ้--  ปิซ่าปิซ่า  - - หอเอนปิซ่าหอเอนปิซ่า  

OOUUTTLLEETT  - ปอรโ์ตฟิโน่ - - ปอรโ์ตฟิโน่ - เจนัวเจนัว  --  มอนติคาโลมอนติคาโล  - เอส - - เอส - นีนีส   ส   
  

กาํหนดการเดนิทางกาํหนดการเดนิทาง                                

วนัแรกของการเดินทาง               กรุงเทพฯวนัแรกของการเดินทาง               กรุงเทพฯ     

21.25 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทางเขา้ที ่เคานเ์ตอร ์T ประตู 8-9    

เคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์(EK) โดยมเีจา้หนา้ที่ของบรษิทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน 

02.40 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงมลิาน ประเทศอติาลี โดยสายการบนิเอมเิรตส  ์เทีย่วบนิที่ EK373/EK101 
 

วนัที่สองของการเดินทาง         กรุงเทพฯวนัที่สองของการเดินทาง         กรุงเทพฯ   --  ดูไบดูไบ  --  มิลาน - เวนิส  มิลาน - เวนิส  

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ เวลา 0050-0335 น. *.*.*. 



 
08.15 น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึ เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ีเมอืงศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิทีส่าํคญัของอติาล ีเมอืงทีข่ึ้นชื่อว่าเป็น

เมอืงหลวงแห่งแฟชัน่ 

จากนัน้นาํท่าน ชมโบสถดู์โอโมแ่ห่งมลิาน โบสถใ์หญ่อนัดบั 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธคิทีห่รูหรา และใช ้

เวลาในการสรา้งนานเกอืบ 500 ปี โดยเริ่มสรา้งต ัง้แต่ ปี ค.ศ.1386 และทีน่่าทึง่ของโบสถ ์กค็ือการตกแต่ง

ประดบัประดาทีเ่นน้ความหรูหราอย่างเตม็ทีโ่ดยเฉพาะรูปปัน้รอบตวัอาคาร  มจีาํนวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามอืของ

โบสถม์อีาคารทรงกากบาทหลงัหน่ึง และหลงัคามงุดว้ย

กระเบื้องโปร่งใส เรยีกกนัว่า“อาเขต” สรา้งขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณ์

แก่กษตัรยิว์คิเตอรเ์อมมานูเอลที่ 2 ปฐมกษตัรยิข์องอติาลใีน

การรวมชาติ 

นาํท่าน ชอ้ปป้ิงภายในอาคารแกลเลอเรยี วคิตอรโิอ เอมานู

เอล 2 ชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก มชีื่อ

เรยีกเลน่ๆว่าเป็นหอ้งนัง่เลน่ของเมอืงมลิาน เพราะนอกจากจะมสีนิคา้แบรนดเ์นมราคาแพงขายแลว้  ยงัมรีา้น

กาแฟทีเ่รยีกกนัว่า ไซด ์วอลค์ คาเฟ่ สามารถนัง่จบิ คาปูชโิน นัง่ดูหนุ่มสาว แต่งกายดว้ยเสื้อผา้ทนัสมยั ดงันัน้

หากท่านไมค่ิดจะชอ้ปป้ิงหรอืนัง่กนิกาแฟกค็วรทีจ่ะตอ้งไปเดนิเลน่ชมความงดงามของอาคารหลงัน้ีใหไ้ด ้หรอื

หากท่านยงัตดิใจในเรื่องชอ้ปป้ิง กส็ามารถไปชอ้ปป้ิงต่อไดย้งัถนนเวยี มอนเต ้นโปเลโอเน่ ซึง่ถอืเป็นย่านชอ้ปป้ิง

ทีข่ึ้นชื่อทีสุ่ดของเมอืงน้ี ต ัง้อยู่ระหว่างโบสถดู์โอโมก่บัลานกวา้งแห่งหน่ึง อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่  เมอืงเวนิส ประเทศอติาล ี(VENICE) (264 กโิลเมตร) เมอืงท่าสาํคญัของอติาลอีกีท ัง้ยงั

เป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิเมอืงหน่ึงในยุโรปทีไ่มเ่หมอืนเมอืงใดในโลก  ไมม่กีารอนุญาตใหร้ื้อสิง่ก่อสรา้งเก่า ไมม่ี

รถยนตม์แีต่เรอืทีจ่าํกดัไมใ่หเ้สยีงดงั  ดงันัน้ท ัว่โลกจงึหลงไหลมนตเ์สน่หอ์นัสุนทรยีข์องเวนิสตลอดมา  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  อาหารจนี 

ทีพ่กั  RUSSOTT HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สามของการเดินทาง        วนัที่สามของการเดินทาง         ลอ่งเรอืเกาะเวนิส - ลอ่งเรอืเกาะเวนิส -   เวนิส - ปราโต ้เวนิส - ปราโต ้

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้นาํท่านลอ่งเรอืสู่เกาะเวนิส ชมจตัรุสัซานมารโ์ค 

จตัรุสัทีส่วยงามทีสุ่ดในอติาลี ชมมหาวหิารซานมารโ์ค 

พระราชวงัดอจ สิง่ก่อสรา้งทีเ่ก่าแก่มากว่า 800 ปี

มาแลว้  เมือ่สมยัเวนิชยงัเป็นสาธารณะรฐัอสิระซึง่

เคยรํา่รวยและมอีาํนาจมหาศาลและเคยส่งใหม้าร์

โคโปโลเดนิทางไปเมอืงจนี ...มเีวลาใหท่้านเดนิเลน่ชมเมอืงเวนิสตามซอกซอยต่างๆ 

นาํท่าน ลอ่งเรอืกอนโดลา่ (ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ีราคาไมร่วมในทวัร ์ในกรณีนํา้ไมข่ึ้นสูงเกนิไปและ

ฝนไมต่ก ท่านสามารถแจง้หวัหนา้ทวัร ์ค่าเรอืท่านละประมาณ 800.- บาท 1 ลาํนัง่ไดป้ระมาณ 5-6 

ท่าน) เพือ่ชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนิส  สู่คลองใหญ่ (GRAND CANAL) คลองทีก่วา้งทีสุ่ดของเกาะ 

และงานก่อสรา้งทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความเป็นอจัฉรยิะดา้นสถาปตัยกรรมที ่สะพานเรยีลอลัโต ้(ศิลปินเอก ไมเคิล

แองเจโล) ไดเ้วลานดัหมายนาํคณะลงเรอืเดนิทางกลบัสู่ฝัง่ทีท่่าเรอืตรอนเชโต ้… 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 
บา่ย  จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงปราโต ้(PRATO) (246 กโิลเมตร)  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั  PRESIDENT PRATO หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สี่ของการเดินทาง               วนัที่สี่ของการเดินทาง                 ปราโต ้- ปิซ่า - หอเอนปิซ่า ปราโต ้- ปิซ่า - หอเอนปิซ่า --  OOUUTTLLEETT  --  เจนัว เจนัว 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงปิซ่า (PISA) (82 กโิลเมตร) แควน้ทสัคานีเป็นเมอืงทีเ่ป็นทีรู่จ้กัอย่างดเีกี่ยวกบัหอ

เอนเมอืงปิซ่า ซากโบราณวตัถขุองเมอืงทีย่งัหลงเหลอืจากศตวรรษที ่ 5 ก่อนครสิตกาลเป็นเมอืงทีเ่คยมี

ความสาํคญัอย่างมากดา้นการคา้ขายในแถบทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนในช่วงประมาณศตวรรษที ่ 11 

อสิระถ่ายภาพกบัหอเอนเมอืงปิซ่า (LEANING TOWER OF PISA) เป็นหอคอยหนิอ่อนทีพ่สิดารสูง 

54 เมตร ม ี8 ช ัน้ แต่ละข ัน้มเีสาหนิอ่อนทีส่ลกัลวดลายวจิติร ไดล้งมอืสรา้งเมือ่ ค.ศ. 1174 ไปเสรจ็ใน

ปี ค.ศ. 1350 ใชเ้วลานานถงึ 176 ปี ซึง่เป็นสิง่ก่อสรา้งทีใ่ชเ้วลาสรา้งนานทีสุ่ดในโลกความน่าอศัจรรย์

อกีอย่างคือ เมือ่เริ่มสรา้งได ้4-5 ช ัน้ หอน้ี เริ่มเอยีง แต่ไมถ่งึกลบัพงัทลายลงมาเพราะแรงทีจ่ดุศูนยถ์่วง

เมือ่ลากดิ่งลงมาไมอ่อกนอกฐานจงึไมล่ม้ยงัทรงตวัอยู่ได ้เมือ่สรา้งเสรจ็ยอดของหอเอยีงออกจาก

แนวดิ่งของฐานถงึ 4 เมตร และหอเอนน้ีช่วยใหก้าลเิลโอนกัวทิยาศาสตร ์ชาวอติาเลยีนผูม้ชีื่อเสยีงของโลกได ้

ทดลองเรื่องอตัราเรว็ของเทหว์ตัถทุีต่กลงมาจากทีสู่ง ทีข่ึ้นชื่อในดา้นความสมัพนัธข์องการสรา้งกบัแรงโนม้ถ่วง

ของตวัอาคารทีส่มดุลกนัโดยบงัเอญิไดช้ื่อว่าเป็น หน่ึงในเจด็สิง่มหศัจรรยข์องโลกสมยักลางและเป็นสญัลกัษณ์

อย่างหน่ึงของอติาล ี

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นาํท่านเดนิทางสู่ SERRAVALLE OUTLET (202 กโิลเมตร) แหลง่ชอ้ปป้ิงใกลเ้มอืงมลิาน ประเทศอติาล ีทีไ่ด ้

ชื่อว่าใหญ่ทีสุ่ด ทีม่รีา้นคา้กว่า 200 รา้นคา้ เช่นแบรนด ์VERSACE, 

BVLGARI, BURBERRY, ARMANI, PRADA, DOLCE & 

GABBANA ฯลฯ 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงปอรโ์ต 

ฟิโน่ (PORTOFINO) หมูบ่า้นประมง

เลก็ๆในอติาล ีและเป็นรสีอรท์เมอืง

สวรรคส์าํหรบันกัท่องเทีย่วในเมอืงเจนวัของอติาเลีย่นรเิวยีร่าลอ้มรอบดว้ย

ท่าเรอืเลก็ๆทีอ่ยู่ท่ามกลางเมอืงท่าของเมดเิตอรเ์รเนียนทีส่วยๆมากมาย 

หมายเหตุ : หากใครตอ้งการขา้มไป เมอืงปอรโ์ตฟิโน่ (PORTOFINO)  เมอืงตากอากาศทีม่ชีื่อเสยีงอยู่ตดินํา้มคีวามงามทีโ่ดดเด่น

โดยการนัง่รถชทัเทิ้ลบสั 5 ยูโรต่อท่าน  (ราคาไมร่วมอยู่ในรายการทวัรก์รุณาตดิต่อหวัหนา้ทวัรถ์า้ตอ้งการไป ) 

คํา่  *.*.*. อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง *.*.*. 

 นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงเจนวั (GENOA) เมอืงศูนยก์ลางทีเ่รยีกว่า เปียซซ่าเดย ์เฟรร์ารี่ บรเิวณทีโ่คลมับสัเคย

อาศยัอยู่ตอนเดก็ๆ  

ทีพ่กั  MERCURE GENOVA SAN BIAGIO หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่ห ้วนัที่หา้าของการเดินทาง ของการเดินทาง                                     เจนัว - เจนัว - มองติคารโ์ล มองติคารโ์ล - เอส - นีส - เอส - นีส 



 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงมองตคิารโ์ล (MONTE CARLO) (182  

กโิลเมตร) เมอืงใหมท่ีต่ ัง้อยู่ทางตอนปลายของฝร ัง่เศส ….จากนัน้นาํ

ท่าน ชมเมอืงโมนาโค ทีต่ ัง้อยู่ท่ามกลางทอ้งทะเลอนังดงาม ผ่านชม

มหาวหิารเซนตนิ์โคลสั ทีส่รา้งขึ้นต ัง้แต่ปีค.ศ. 1875 ทีเ่คยใชจ้ดังาน

พระราชพธิอีภเิษกสมรสของเจา้หญงิเกรซ เคลลี ราชธดิาแห่งโมนาโค 

…จากนัน้นาํท่านถ่ายภาพกบัปาเล เดอ แปรงซ ์(PALAIS DE PRINCES) ปราสาทที่

ประทบัของเจา้ชายแห่งรฐั ....อสิระใหท่้านชมววิทวิทศันท์ีข่นาบดว้ยท่าจอดเรอืยอรช์

อนัหรูหราซึง่แสดงถงึความม ัง่ค ัง่ และรํา่รวยของดนิแดนแห่งน้ี   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงนีส ซึง่ระหว่างทางนาํท่านเดนิทางสู่เมอืงเอส (EZE) (9 

กโิลเมตร) เมอืงทีอ่ยู่รมิชายฝัง่รเิวยีร่า ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนทางตอนใตข้องประเทศ

ฝรัง่เศส เป็นเมอืงแห่งนํา้หอมซึง่เป็นโรงงานนํา้หอมเก่าแก่ชื่อดงัอย่าง   

FRAGONNARD RIVIERA ใหไ้ดเ้ยีย่มชมกนั 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงนีส (NICE) ประเทศฝรัง่เศส เมอืงพกั

ตากอากาศทางตอนใตข้องฝร ัง่เศสทีเ่รยีกว่า เฟรนชร์เิวยีร่า มชีายทะเล

ทีส่วยงาม ซึง่เริ่มกลายมาเป็นสถานตากอากาศยอด

นิยมของคนองักฤษ และชาวยุโรปมาตัง้แต่สมยัวคิทอ

เรยี ซึง่จะมานีซเพือ่ทีจ่ะพกัผ่อนหย่อนใจ ชายหาด

ของนีสไมใ่ช่หาดทรายแต่จะเป็นหนิกอ้นเลก็ๆ ซึง่คือเสน่หอ์กีอย่างหน่ึงของเมอืงนีส   …ชม

เมอืงนีสในส่วนทีเ่ป็นความสวยงามของอาคารบา้นเรอืนทีต่ดิรมิทะเลและผ่านชมถนนทีเ่รยีกว่า 

พรอมเมนาดเดซองแกลสฝ์ัง่นํา้สคีรามและเมอืงรสีอรท์ ทมีคีวามแตกต่างในเรื่องค่าครองชพีทีแ่พงจากผูค้นทีม่ี

กาํลงัซื้อมาอาศยัทีเ่มอืงนีส ดว้ยอากาศทีอ่บอุ่นจาก

แสงอาทติยม์ากเป็นพเิศษนัน่เอง ผูร้กัการอาบแดดและ

ถอืเป็นแฟชัน่คนรวยทีท่าํอย่างไรใหส้ผีวิเป็นสนีํา้ตาล

หรอืเพือ่เรอืนร่างมร่ีองรอยของเผาของแดรมิทะเลน่ีคือ

แฟชัน่ค่านิยมของชาวเมอืงนีส  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   

ทีพ่กั MERCURE ANTIBES SOPHIA ANTIPOLIS HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่วนัที่หกหกของการเดินทาง                 ของการเดินทาง                         นีสนีส  --  ดูไบ - ดูไบ - กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่ สนามบนิ เพือ่เดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

15.40 น.   ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK078 /EK384 
 

วนัที่วนัที่เจด็เจด็ของการเดินทาง                 ของการเดินทาง                       ดูไบดูไบ  -- กรุงเทพ กรุงเทพ  ฯฯ  

  (แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ เวลา 00.10 – 03.00 น.)  



 
12.30 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมูิ กรุงเทพ ฯ โดยสวสัดภิาพ…. 
 

@@ ** __@@ ** 

อตัราค่าใชจ้า่ย  
 

วนัทีเ่ดนิทาง ผูใ้หญ่ 
เดก็ตํา่กว่า 12 

พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 

เดก็ตํา่กว่า 12 

พกักบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

22-28 ก.ย. // 27 ต.ค.-2 พ.ย. 

22-28 พ.ย. // 12-18 ต.ค.  

18-24 ต.ค. // 1-7 ธ.ค. 

5-11 ธ.ค. 

39,999.- 9,500.- 

 

** ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ้นราคาของภาษนีํา้มนัและ/หรือภาษปีระกนัภยัการเดนิทางและค่าวซี่า **  *** หมายเหต ุ  

:  ราคาเดก็ตอ้งมอีายุระหว่าง 2-12 ปี  

หมายเหตุ บรษิทัฯ ขอสงวนลขิสทิธิ์ในการยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงราคา    
 

อตัราน้ีรวม   

   ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (ตามกรุป๊เท่านัน้) ช ัน้ทศันาจรตามทีร่ะบใุนรายการ  

 ค่าโรงแรมทีพ่กัทีร่ะบใุนรายการ หรอืระดบัเทยีบเท่า ยกเวน้ช่วงงานแฟรท์ีต่อ้งมกีารปรบัโรงแรมหรอืราคา  (โรงแรมส่วนใหญ่

จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนั

เขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลทาํใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณี

พกัทีเ่มอืงเดมิ 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  



 

 ค่าวซี่าท่านละ 4,000.- บาท (หากกาํหนดนดัหมายคิวยืน่วซี่าตามกรุป๊แลว้ลูกคา้ไมส่ามารถเดนิทางมายืน่ไดต้ามกาํหนดการ

ทางบรษิทัฯ ขอเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิท่านละ 500.-บาท )  

 ค่าทปิคนขบัรถ ท่านละ 12 ยูโร 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 25 ยูโร 
 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง พรอ้มชาํระงวดแรก 30,000.- บาท  

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึ้นไป  คืนมดัจาํท ัง้หมด 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ้นไป  เกบ็ค่าจ่ายท่านละ 2,000.-บาท 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 20-24 วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-29 วนั   ไมค่ืนเงนิมดัจาํไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 20 วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 
 

หมายเหตุ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทาํกรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน (ผูใ้หญ่) และ/

หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษิทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมดหกั

ค่าธรรมเนียมวซี่า 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 เมือ่ท่านไดช้าํระเงนิ

มดัจาํหรอืท ัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของ บรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่า

ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า  

 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่าน

จะถกูปฏเิสธวซีา่สถานทูตไมค่ืนค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํรอ้งใหมก่็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหมท่กุคร ัง้   

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างท่านทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และโปรด

แต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของทาง

สถานทูตเรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯเมือ่ท่านได ้ชาํระ

เงนิมดัจาํหรอืท ัง้หมด จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยท ัง้หมด  

 ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยื่นวซ่ีา แต่ในการพจิารณาอนุมตัวิซี่า จะอยู่ในดุลพนิิจของ

ทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแก่ท่านไดท้างบรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน้ี่  



 

 เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้  

 

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 เดือนและมหีนา้เหลอืสาํหรบัประทบัวซี่าอย่างนอ้ย 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 ไม่

เกนิ 7 วนันับจากวนัยื่นเอกสาร) ยอดเงนิในบญัชีขัน้ต า่ 100,000.- 

- หนงัสอืรบัรองจากธนาคาร (แบงค ์การนัต)ี ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนักบัสเตทเมน้ และชื่อ-

นามสกลุภาษาองักฤษตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ (ออกไมเ่กนิ 15 วนั นบัจากวนัทีย่ืน่ ) (ใช้

ท ั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 ) ในใบคาํรอ้งขอวซี่า ขอ้ 37 จะตอ้งมลีายเซน็ตข์องบดิามารดาพรอ้มท ัง้ถ่ายสาํเนา 

หนงัสอืเดนิทางของบดิามารดาดว้ยในกรณีทีบ่ดิามารดาไมม่หีนงัสอืเดนิทางผูส้มคัรตอ้งเขยีนหนงัสอือธบิายพรอ้มแนบสาํเนาบตัร

ประชาชนของบดิามารดาดว้ย 
 

หมายเหต ุ : กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถออกค่าใชจ้า่ยเองได  ้

- ผูท้ีอ่อกค่าใช่จ่ายใหจ้ะตอ้งเป็นพ่อ แม ่พี ่นอ้งสามแีละภรรยาเท่านัน้และจะตอ้งมหีลกัฐานเป็นลายลกัษณอ์กัษรเพือ่แสดงว่า

เป็นบคุคลทีอ่อกค่าใช่จ่ายใหท้ ัง้หมดพรอ้มท ัง้ถ่ายสาํเนาทะเบยีนบา้น  

- ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอยู่ดว้ยกนัโดยไมจ่ดทะเบยีนจะตอ้งมหีนงัสอืชี้แจง้เป็นภาษาองักฤษ ใหท้างสถานทูตทราบ  

 

 

 

 


