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วนัแรก  สนามบนิสุวรรณภมู ิ- สนามบนิอาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์

 

15.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 9 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ Etihad 

Airways เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

 

18.05 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EY405 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 55 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

22.10 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิอาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

 

วนัทีส่อง สนามบนิอาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์- สนามบนิมลิาโน มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี- 

เมอืงมลิาน - มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน - แกลเลอรี ่วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล - อนุสาวรยี ์ของกษตัรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลที ่2 

- อนุสาวรยีล์โิอนารโ์ด ดารว์นิซี ่ - โรงละครปิอซัซา่ เดลลา สกาลา - ประตชูยัแหง่เมอืงมลิาน - ปราสาทสฟอรเ์ซสโก ้ - 

เมอืงเวนสิ - ทา่เรอืตรอนเคตโต ้ - ลอ่งเรอืผา่นชมบา้นเรอืนของชาวเวนสิ - เกาะเวนสิ - ทา่เรอืซานมารโ์ค - สะพานถอน

หายใจ - วงัดอดจ ์- จตัรุสัซานมารโ์ค - โบสถซ์านมารโ์ค 

 

02.45 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิมลิาโน มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ีโดยเทีย่วบนิที ่EY081 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

06.40 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิมลิาโน มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลังจากผ่านพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้  

 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงมลิาน (Milan) หรือ มลิาโน (Milano) ประเทศอติาลี เป็นเมืองหลักของแควน้ลอมบาร์เดียและเป็นเมือง

ส าคัญในภาคเหนือของประเทศอติาลี ตัง้อยู่บรเิวณทีร่าบลอมบารด์ี (Lombardy) ชือ่เมืองมลิานมาจากภาษาเคลต์ ค าว่า "Mid-lan" 

ซึง่หมายถงึ อยูก่ลางทีร่าบ เมอืงมลิานมชีือ่เสยีงในดา้นแฟชัน่และศลิปะ ซึง่มลิานถกูจัดใหเ้ป็นเมอืงแฟชัน่ในลักษณะเดยีวกบันวิยอร์ก 

ปารสี ลอนดอน และโรม 

 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารแห่งเมอืงมลิาน (Duomo di Milano) เป็นมหาวหิารที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธคิที่

ยิง่ใหญด่ว้ยความสงู 157 เมตร และกวา้งถงึ 92 เมตร ตัง้อยู่ทีจ่ัตุรัสกลางเมอืงมลิานเปรยีบเหมอืนเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงมลิาน เป็น

มหาวหิารทีใ่หญท่ีส่ดุเป็นอันดับสองในประเทศอติาลรีองจากมหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา ทีต่ัง้อยู่ทีน่ครรัฐวาตกินัเทา่นัน้  

น าท่านเดินทางสู่ แกลเลอรี ่วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) เป็นศูนย์การคา้ที่สวยงาม หรูหราและ

เกา่แก่ทีสุ่ดของเมืองมลิาน ผา่นชม อนุสาวรยี ์ของกษตัรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลที ่2 (Vittorio Emanuele II Monument) 

ผูร้เิริม่การรวมชาตหิวัเมอืงต่างๆในอติาล ีและอนุสาวรยีข์องศลิปินชือ่ดังในยุคเรเนซองสอ์กี 1 ทา่น คอื อนุสาวรยีล์โิอนารโ์ด ดารว์นิ

ซี ่(Leonado Davinci Monument) หันหนา้ไปทางโรงละครที่อยู่ในบรเิวณดา้นหนา้ของ ผ่านชม โรงละครปิอซัซ่า เดลลา 

สกาลา (Piazza Della Scala) หรือ โรงละครสกาล่าเกา่แกข่องเมือง ผ่านชม ประตูชยัแหง่เมอืงมลิาน (Porta Sempione) 

ตัง้ตระหง่านอยู่กลางสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในเมืองมลิานแห่งนี้ ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1888 มเีนื้อทีโ่ดยรวมทัง้หมด 240 ไร่ และ

ตัง้อยู่ในบรเิวณศูนย์กลางทางประวัตศิาสตรข์องเมอืงภายในเขตการปกครองที ่1 อยูต่ดิกบัสวนของ ผา่นชม ปราสาทสฟอรเ์ซสโก ้

(Castello Sforzesco) เป็นปราสาทเก่าแก่หลายรอ้ยปีอันเป็นแหล่งรวมแกลลอรี่และพพิธิภัณฑท์ีม่ีชือ่เสยีงของเมอืงมลิาน อดีต

เคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกลูวสิคอนต ิ(Visconti) ต่อมาเป็นทีพ่ านักของผูน้ าเผด็จการในชว่งศตวรรษที ่15 คอืตระกลูสฟอรซ์า 

(Sforza)  

 



 
 
 
 
 
 
กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า 

 
 

 น าทา่นเดนิทางสู่ เมอืงเวนสิ (Venice Mestre) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ฝ่ังแผน่ดนิใหญ ่เมอืงหลวงของแควน้เวเนโต 

ของประเทศอติาล ีเมอืงเวนิสถูกสรา้งขึน้จากการเชือ่มเกาะเล็กๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกนัในบรเิวณทะเลสาบเวนเิทยี ซึง่เป็นสว่นหนึ่ง

ของทะเลอาเดรยีตกิ เป็นเมอืงทา่โบราณ และเป็นเมอืงทีใ่ชค้ลองในการคมนาคมมากทีส่ดุของประเทศอติาล ี

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto Pier) เพือ่ ลอ่งเรอืผา่นชมบา้นเรอืนของชาวเวนสิ (Cruise to Venice) 

สู ่เกาะเวนสิ (Venice) หรอื เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมอืงทีไ่ม่เหมอืนใคร โดยการคมนาคมทัง้เมืองใชเ้รือ

แทนรถ ใชค้ลองแทนถนน มสีมญานามว่าเป็น "เมอืงแหง่สายน า้ หรอื ราชนิแีหง่ทะเลอาเดรยีตกิ" มเีกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ 

และมีสะพานเชือ่มถงึกนักว่า 400 แห่ง เดนิทางถงึ ท่าเรอืซานมารโ์ค (San Marco Pier) ศูนย์กลางของเกาะเวนิส น าทา่น เดนิ

ชมความสวยงามโดยรอบ ของเมอืงเวนิส ผ่านชม สะพาน  ถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ทีม่เีรือ่งราวน่าสนใจในอดีต เมื่อ

นักโทษทีเ่ดนิออกจากหอ้งพพิากษาไปสูคุ่กจะไดม้โีอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครัง้สุดทา้ยระหว่างเดนิผา่นชอ่งหนา้ต่าง

ทีส่ะพานนี้ ซึง่เชือ่มต่อกับ ผ่านชม วงัดอดจ ์(Doge’s Palace) อันเป็นสถานทีพ่ านักของเจา้ผูค้รองเมอืงเวนสิในอดตี ซึง่นักโทษ

ชือ่ดังทีเ่คยเดนิผา่นสะพานนี้มาแลว้คือ คาสโนว่าน่ันเอง (รอบของการล่องเรอือาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่

สามารถลอ่งเรอืได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นได้

ทุกกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้น ีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ 

เป็นส าคญั) 

 

น าท่านเดินทางสู่ จตัุรสัซานมารโ์ค (St. Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไวว้่า "เป็นหอ้งน ัง่เล่นทีส่วยทีสุ่ดในทวปี

ยุโรป" จัตุรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาณาเขตอันงดงาม รวมทัง้ น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โบสถ์ซานมารโ์ค (St. Mark’s 

Bacilica) ทีม่โีดมใหญ ่5 โดม ตามแบบศลิปะไบแซนไทน์ อสิระใหท้า่นไดม้เีวลาเดนิเทีย่วชมเกาะอันสดุแสนโรแมนตกิตามอัธยาศัย 



 
 
 
 
 
 

เลือกซื้อสนิคา้ของทีร่ะลกึ เช่น เครื่องแกว้มูราโน่, หนา้กากเวนิส หรือ เลือกซื้อสนิคา้แฟชั่นชัน้น า หรือน่ังจบิกาแฟในรา้น Café 

Florian ทีเ่ปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1720 หรอื เลอืกซือ้โปรแกรมเสรมิพเิศษ น่ังเรอืกอนโดล่า เรอืพืน้เมอืงของชาวเวนสิ ล่องชม

ความสวยงามโดยรอบของเกาะเวนิส (ยงัไมร่วมคา่ล่องเรอืกอนโดลา ราคาขึน้อยู่กบัขนาด ชนดิของเรอื และ แตล่ะช่วงวนั 

ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้กรุณาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร ์เพ ือ่ตรวจสอบรายละเอยีดอกีคร ัง้) 

 

เย็น  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) พเิศษ !! เมนูสปาเก็ตตีห้มกึด า 

 

พกัที ่  Poppi Hotel, Venice Mestre,  Italy หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 

วนัทีส่าม เมอืงเวนสิ - เมอืงปิซา่ - จตรุสัเปียซซา เดล ดโูอโม - หอพธิเีจมิน า้มนต ์- มหาวหิารแหง่เมอืงปิซา่ - หอเอนแหง่เมอืงปิซา่ 

- เมอืงฟลอเรนซ ์- มหาวหิารซานตามาเรยี เดล ฟิโอเร - จตัรุสัเดลลาซญิญอเรยี - น า้พอุนุสาวรยีเ์ทพเจา้เนปจูน - 

อนุสาวรยีว์รีบุรุษเปอรซ์อิสุถอืหวัเมดซูา่ - อนุสาวรยีเ์ดวดิ - สะพานเวคคโิอ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงปิซา่ (Pisa) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 10 นาท)ี เมืองแห่งศลิปะทีส่ าคัญของประเทศอติาลี เป็น

เมอืงเล็กๆอยู่ในแควน้ตอสคานา ฝ่ังแม่น ้าอารโ์น อยู่ทางตะวันตกของเมืองฟลอเรน้ซ ์และทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเซยีนา 

ดา้นตะวันตกของเมอืงตดิกับทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน แมว้่าจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ก็เป็นเมอืงทีม่ีชือ่เสยีงและเป็นทีรู่จ้ักของนักทอ่งเทีย่ว 

เพราะเป็นทีต่ัง้ของสถาปัตยกรรมอันสวยงามทีม่ชีือ่เสยีงไปทัว่โลก  



 
 
 
 
 
 

 

น าท่านเดนิทางสู ่จตัุรสัเปียซซา เดล ดโูอโม (Piazza Dei Miracoli) หรอื จัตุรัสกมัโป เดย ์มีราโกล ี(Compo Dei Miracoli) ที่

ประกอบดว้ยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื 

ยเูนสโก เม ือ่ปี ค.ศ. 1987 โดยเริม่จาก น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั หอพธิเีจมิน า้มนต ์(Baptistry of  St. John) ทีใ่หญ่

ทีส่ดุในประเทศอติาล ีน าทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั มหาวหิารแหง่เมอืงปิซา่ (Duomo di Pisa) อันยิง่ใหญง่ดงามและ น าทา่น 

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ หอเอนแห่งเมอืงปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) เป็นหอระฆังสูงใหญ่ของศาสนาคริสต์นิกาย

โรมันคาทอลกิทีซ่ ึง่ตัง้อยู่ทีจ่ัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม สรา้งดว้ยหนิอ่อนสขีาว ซึง่มเีอกลักษณ์โดดเด่นทีค่วามเอนเอยีงของหอระฆัง

ซึง่ยอดของหอระฆงันัน้หา่งจากแนวตัง้ฉากของพื้นไปประมาณ 3.9 เมตรเลยทเีดียว หอเอนเมอืงปิซา หรือทีม่ีชือ่เป็นภาษาอติาลวี่า 

Torre Pendente di Pisa ทีต่ัง้อยู่ทีจ่ัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม นั ้ไดเ้ริม่กอ่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1173 แต่เนื่องจากพืน้ดนิใตบ้รเิวณพืน้ที่

ของหอระฆงันัน้เป็นพืน้ดนิทีน่ิม่จนท าใหยุ้บตัวลงไปในชว่งของการกอ่สรา้งชัน้ที ่3 ท าใหก้ารกอ่สรา้งไดห้ยุดชะงักลงไป จนต่อมาในปี 

ค.ศ. 1272 สถาปนกิจโีอแวนนี่ ดี สโิมน ไดด้ าเนินการสรา้งต่อโดยไดม้กีารสรา้งใหห้อระฆงัรัน้เอนกลับไปอกีดา้นหนึง่เพือ่ท าใหเ้กดิ

ความสมดุล แต่การก่อสรา้งในครัง้นี้ก็ตอ้งมเีหตุใหห้ยุดชะงักลงอกึครัง้เนื่องจากเกดิสงคราม จนถงึปี ค.ศ. 1319 จงึไดม้กีารก่อสรา้ง

ต่ออีกครัง้และไดส้รา้งแลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1372 รวมระยะเวลาทัง้หมดทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งทัง้สิน้ 177 ปี  โดยสรา้งเป็นหอระฆงัของ

ศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิ รูปทรงกระบอกมทีัง้หมด 8 ชัน้ สงู 55.58 เมตร มบีนัไดประมาณ 293 ขัน้ โครงสรา้งโดยรวมท าจาก

หนิอ่อนสขีาวสวยงาม  มีความโดดเด่นดว้ยความเอยีงจากพื้นประมาณ 3.97 องศา โดยบรเิวณยอดของหอระฆงัหา่งจากแนวตัง้ฉาก

ของพื้นประมาณ 3.9 เมตร ไดร้บัการ  คดัเลอืกจากองคก์ร New 7 Wonders ใหเ้ป็นหนึง่ในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโลกยุค

กลางอกีดว้ย (ยงัไมร่วม คา่บตัรเขา้ชมภายในมหาวหิาร และ ทาวเวอร ์(หอเอนแหง่เมอืงปิซ่า) ค่าบตัรเขา้ชม ท่านละ 

ประมาณ 20 ยโูร (EUR) หรอื ค านวณ เป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ  700 บาท (THB) ขึน้อยูก่บัประเภทของบตัร) 

 

กลางวนั บรกิารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี)  

 

 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟลอเรนซ ์(Florence) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท)ี เป็นเมอืงหลวงของแควน้ทศัคานี เป็น

มณฑลฟลอเรนซ์ในประเทศอติาลี เมืองที่ไดรั้บขนานนามว่าเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งศลิปะในยุคเรอเนสซองส์ ซึง่ลว้นแลว้แต่มี

โบราณสถานส าคัญ และมีทวิทัศน์ตามธรรมชาตทิีส่วยงาม ตัง้อยู่ทีแ่ม่น ้าอาร์โน เมอืงฟลอเรนซเ์คยเป็นเมืองหลวงของประเทศอติาลี

ในชว่งระหว่างปี ค.ศ. 1865 ถงึปี ค.ศ. 1870 ตระกลูทีม่อี านาจในการปกครองอย่างยาวนานในเมอืงฟลอเรนซค์อืตระกลู Medici ผูซ้ ึง่

มีความชืน่ชอบในการสะสมผลงานของศลิปะและงานสถาปัตยกรรม ฟลอเรนซจ์งึเป็นเมืองทีข่ ึน้ชือ่ว่าเป็นศูนย์กลางทางศิลปะและ

วัฒนธรรมมายาวนาน โดยในส่วนของใจกลางเมอืงเก่าของเมืองฟลอเรนซ ์ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์าร

สหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เม ือ่ปี ค.ศ. 1982 นอกจากศลิปะ สถาปัตยกรรมอันวจิติรสวยงามและพพิธิภัณฑเ์กีย่วกบัวทิยาศาสตร์

ทีม่คีวามส าคัญระดับโลกแลว้ เมอืงฟลอเรนซยั์งโดดเด่นขึน้ชือ่ในเรือ่งแฟชัน่ มแีบรนดด์ังระดับ 



 
 
 
 
 
 

น าทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั มหาวหิารซานตามาเรยี เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) ชมความยิง่ใหญข่องมหาวหิาร

ทีใ่หญเ่ป็นอันดับ 4 ของทวปียุโรป โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมทีใ่ชห้นิอ่อนหลายสตีกแต่งผสมผสานกนัไดอ้ย่างงดงาม  

น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัเดลลาซญิญอเรยี (Piazza Della Signoria) ซึง่รายลอ้มไปดว้ยรูปปัน้อันวจิติรสวยงาม อาทเิช่น น า้พุ

อนุสาวรยีเ์ทพเจา้เนปจูน (Fountain of Neptune), อนุสาวรยีว์รีบุรุษเปอรซ์อิสุถอืหวัเมดูซ่า (Perseus with the Head 

of Medusa), อนุสาวรยีเ์ดวดิ (David Statue) ผลงานทีม่ชีือ่เสยีงของ ไมเคลิ แองเจโล่   

น าท่านเดนิทางสู่ สะพานเวคคโิอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ทีม่ีรา้นขายทองและอัญมณีอยู่ทัง้สองขา้งสะพาน อสิระใหท้่านชม

บรรยากาศและเลอืกชมสนิคา้ หรอื ของทีร่ะลกึต่างๆมากมาย 

 

เย็น  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า  

 

พกัที ่  Villa Saulina Hotel, Florence, Italy หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงฟลอเรนซ ์- เมอืงเลคซโิอ - เลคซโิอ เดอะ มอลล ์เอาทเ์ล็ท - เมอืงโรม 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   



 
 
 
 
 
 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเลคซโิอ (Leccio) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี ประเทศอติาล ีเพือ่เดนิทางสู ่เลคซโิอ เดอะ มอลล ์

เอาทเ์ล็ท (Leccio The Mall Outlets) ใหท้่านอสิระเลือกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น ามากมายของประเทศอติาลใีนราคาย่อมเยา 

อาทเิชน่ Armani, Balenciaga, Bottega Veneta, Burberry, Dior, Fendi, Gucci, Tod’s, Valentino เป็นตน้ 

 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงโรม (Rome) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ

แควน้ลัตซโีย ประเทศอติาลี ตัง้อยู่ทางตอนกลางของประเทศ เมืองโรมยังเป็นทีต่ัง้ของนครรัฐวาตกิัน ซึง่เป็นดนิแดนทีป่ระทับของ

พระสนัตะปาปาแหง่ครสิตจักรโรมันคาทอลกิอีกดว้ย หลังสิน้สดุยุคกลาง เมืองโรมไดอ้ยู่ภายใตก้ารปกครองของพระสนัตะปาปา เช่น 

สมเด็จพระสนัตะปาปาอเล็กซานเดอรท์ี ่6 และสมเด็จพระสนัตะปาปาลโีอที ่10 ผูซ้ ึง่สรา้งสรรคใ์หเ้มอืงโรมกลายเป็นหนึง่ในศูนยก์ลาง

ของสมัยฟ้ืนฟูศลิปวทิยาในประเทศอติาลเีชน่เดียวกบัเมอืงฟลอเรนซ ์ซึง่ในยุคสมัยดังกล่าว ไดม้กีารกอ่สรา้งมหาวหิารเซนตส์ ปีเตอร ์

บาซลิกิาแบบทีป่รากฏในปัจจุบัน และมีเกลันเจโล ไดว้าดภาพปูนเปียกป  ระดับภายในโบสถน์อ้ยซสิทีน ศลิปินและสถาปนิกที่มี
ชือ่เสยีงอย่างบรามันเต แบร์นนิี และ ราฟาเอล ซึง่พ านักอยู่ในเมอืงโรมเป็นครัง้คราว ไดม้สี่วนชว่ยสรางสรรคส์ถาปัตยกรรมแบบสมัย



 
 
 
 
 
 

ฟ้ืนฟูศลิปวทิยาและแบบบารอกในเมืองโรมดว้ยเช่นกัน ท าใหเ้มืองโรม เป็นเมอืงทีม่ีความน่าสนใจทางดา้นสถาปัตยกรรมทีสุ่ดแห่ง

หนึง่ของโลก  

 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

  

พกัที ่ Roma Domus Hotel Ponzano Romano, Rome, Italy หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

วนัทีห่า้  เมอืงโรม - นครรฐัวาตกินั - มหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา - วหิารแพนธอีอน - กลุ่มโรมนัฟอรมั - สนามกฬีาโคลอส

เซยีม - น า้พุเทรว ี- ยา่นบนัไดสเปน - สนามบนิเลโอนารโ์ดดาวนิช ีฟิอมูชิโิน เมอืงโรม ประเทศอติาล ี- สนามบนิอาบู ดาบ ี

เมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

   

น าทา่นเดนิทางสู่ นครรฐัวาตกินั (Vatican) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี เป็นนครรัฐทีไ่ม่มีทางออกสูท่ะเลซึง่นอ้ยทีส่ดุใน

โลก ตัง้อยู่ในเมอืงโรม ประเทศอติาล ีเป็นทีป่ระทบัของพระสนัตะปาปา ประมุขสงูสดุแหง่ครสิตศาสนานกิายโรมันคาทอลกิ ศูนยก์ลาง

คอืมหาวหิารนักบุญเปโตร หรือ มหาวหิารเซนต์ ปีเตอร์ส บาซลิกิา ซึง่ออกแบบโดยมเีกลันเจโล การปกครองของนครรัฐวาตกิันเป็น

แบบอ านาจเบ็ดเสร็จ คอือ านาจตกอยู่ทีส่มเด็จพระสนัตะปาปาเพยีงผูเ้ดยีว จะหมดวาระก็ต่อเมือ่สิน้พระชนม ์ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนให้

เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เม ือ่ปี ค.ศ. 1984 

 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา (St. Peter’s Basilica) หนึ่งในสีม่หาวหิารทีเ่ป็นรากฐาน

ส าคัญของครสิตจักรโรมันคาทอลคิในเมืองโรม ประเทศอติาลี ทีต่ัง้อยู่ในเขตการปกครองของนครรัฐวาตกิัน เป็นสิง่กอ่สรา้งทีใ่หญ่



 
 
 
 
 
 

ทีส่ดุในนครรัฐวาตกินั และเป็นมหาวหิารทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก เป็นสถานทีท่ีไ่ดช้ือ่ว่าศักดิส์ทิธิท์ีส่ดุแหง่หนึง่ของครสิตจักรโรมันคาทอลกิ

อีกดว้ย มหาวิหารเซนต์ ปีเตอรส์ บาซลิิกา (St. Peter’s Basilica) หรือมีอีกชือ่ว่า มหาวหิาร นักบุญเปโตร (Basilica Sancti Petri) 

เดมินัน้เป็นโบสถท์ีถู่กสรา้งขึน้ในสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่4 เป็นรูปแบบบาซลิกิา จนมาถงึในยุคฟ้ืนฟศูลิปวทิยาโบสถนั์น้ไดม้สีภาพทรุด

โทรมเป็นอย่างมากแลว้จงึไดม้ีการตัดสนิใจสรา้งมหาวหิารขึน้มาใหม่ในรูปแบบเรเนซองซึง่เป็นโบสถท์ีใ่หม่และมขีนาดใหญ่กว่าเดมิ

มาก นอกจากนัน้แลว้มหาวหิารเซนต์ ปีเตอร์ส บาซลิกิา แห่งนี้นัน้ยังเป็นหนึง่ในสีข่องมหาวหิารเอกของเมืองโรมร่วมกับอีกสามวหิาร

อันไดแ้ก่ มหาวหิารซนัตามาเรยีมัจโจเร, มหาวหิารนักบญุเปาโลนอกก าแพง และมหาวหิารนักบญุยอหน์ ลาเตรัน อกีดว้ย (ยงัไมร่วม 

คา่บตัรเขา้ชมภายใน มหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา ท่านละ ประมาณ 20 ยูโร (EUR) หรอืค านวณเป็นเงนิไทย

ประมาณ 700 บาท บางกรณีมงีานส าคญั หรอื พธิกีารส าคญัตา่งๆทางศาสนา อาจไมส่ามารถเขา้ชม หรอื เขา้ใกลช้ดิกบั

มหาวหิารฯได ้แตท่างบรษิทัจะพยายามน าทา่นชมมหาวหิารใหใ้กลช้ดิมากทีสุ่ด เทา่ทีจ่ะสามารถท าได)้ 

 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า 

 

 
 

น าทา่น เขา้ชม วหิารแพนธอีอน (Pantheon) หรอืวหิารแหง่ดวงตาสวรรค ์ถูกสรา้งขึน้ตัง้แต่ในสมัยก่อนทีจ่ะเริม่นับครสิตศ์ักราช

ประมาณ 20 ปี ในยุคของจักรพรรด ิMarcus Agrippa โดยไดป้รากฎการแกะสลัก M. Agrippa ไวท้ีบ่รเิวณหนา้บนัของตัวอาคาร ดว้ย

การออกแบบและการก่อสรา้งทีย่อดเยี่ยมจงึท าใหว้หิารแห่งนี้นั ้นนับเป็นสิง่ก่อสรา้งเดียวที่ก่อสรา้งมาตัง้แต่สมัยยุคโรมันและยังคง

สภาพสมบูรณ์ไวไ้ดม้ากทีสุ่ดทีม่ีเหลอือยู่ Pantheon นัน้เป็นชือ่ทีม่ีความหมายมาจาก All of God หรอืวหิารแห่งเทพ ซึง่เป็นวหิารที่

สรา้งขึน้เพือ่บูชาเทพ แต่อกีนัยหนึ่งนัน้แปลไดว้่าเป็นทีเ่ก็บศพ ซึง่สถานทีแ่ห่งนี้ก็ไดเ้ป็นทีเ่ก็บศพของบคุคลส าคัญเชน่กนัจงึยังไม่แน่

ชดัในวัตถปุระสงคข์องการสรา้งวหิารแหง่นี้ขึน้มาเลยทเีดยีว การออกแบบทีโ่ดดเด่นของอาคารแหง่นี้นัน้เริม่มาตัง้แต่ภายนอกอาคารที่



 
 
 
 
 
 

คุณจะสามารถมองเห็นเสาหนิแกรนิตขนาดใหญย่ักษ์วางเรยีงทีด่า้นหนา้อาคารเป็นแนวยาว โดยเสาแต่ละตน้นัน้โดดเด่นดว้ยความที่

เป็นเสาหนิกอ้นเดยีวทัง้เสาโดยไม่ไดม้กีารตัดต่อเลย วหิารแหง่นี้มองภายนอกทีดู่ยิง่ใหญส่วยงามแลว้กลับเทยีบไม่ไดก้บัภายในแมแ้ต่

นอ้ย เมื่อเขา้ไปบรเิวณภายในวหิารคุณจะไดพ้บกับความกวา้งขวางใหญ่โต ภายในวหิารนัน้ไดรั้บการออกแบบใหไ้ม่มีเสาตรงกลาง 

เอกลักษณ์ทีโ่ดดเด่นของการออกแบบของวหิารแหง่นี้คอื Oculus ซึง่เป็นชอ่งวงกลมขนาดใหญม่เีสน้ผา่ศูนยก์ลางประมาณ 30 ฟตุ ที่

อยู่บรเิวณตรงกลางโดมโคง้มนภายในตัวอาคาร ซึง่เป็นงานสถาปัตยกรรมทีน่่าทึง่อย่างหนึ่งในวหิารแห่งนี้ โดยบา้งก็ว่าเป็นดวงตา

สวรรคท์ีเ่ชือ่มระหว่างพระเจา้และมนุษย ์(รอบของการเขา้ชมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชม

ได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืค่าใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี 

เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้น ีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็นส าคญั) 

น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั กลุ่มโรมนัฟอรมั (Roman Forum) อดตีศูนย์กลางทางดา้นการเมอืง ศาสนา และเศรษฐกจิของ

อาณาจักรโรมัน ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นความเจรญิรุ่งเรอืงของอารยะธรรมโรมันในชว่ง 2,000 ปีทีผ่า่นมา  

 

น าทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั สนามกฬีาโคลอสเซยีม (Colosseum) หนึ่งในสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงมากทีสุ่ดของเมือง

โรมประเทศอติาลี เป็นสนามกฬีากลางแจง้โบราณขนาดใหญย่ักษ์ ใจกลางเมือง ทีน่อกจากจะเคยเป็นสนามประลองอันทรงเกยีรตทิี่

โหดเหีย้มแลว้ ยงัไดร้บัการคดัเลอืกจากองคก์ร New 7 Wonders ใหเ้ป็นหนึง่ในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุใหมอ่กีดว้ย 

สนามกฬีาโบราณขนาดใหญ่แห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดเิวสเปเซีย่นแห่งจักวรรดโิรมัน และไดส้รา้งแลว้เสร็จในสมัยจักรพรรดิ

ไททัสในช่วงครสิต์ศตวรรษที ่1 หรือราวๆ ปี ค.ศ. 80 โดยมีลักษณะเป็นอัฒจันทร์รูปวงกลมทีก่อ่ดว้ยอฐิและหนิทรายทีม่ีเสน้รอบวง

ประมาณ 527 เมตร สูงประมาณ 57 เมตร และสามารถบรรจุคนไดม้ากถงึประมาณ 50,000 คน ส าหรับการออกแบบสนามกฬีาโคลอส

เซยีมแหง่นี้นัน้จัดไดว้่าไดรั้บการออกแบบทีช่าญฉลาดมาก โดยไดม้กีารออกแบบใหผู้ช้มไดรู้ส้กึใกลช้ดิกับนักกฬีาดว้ยการออกแบบ

ในสว่นของสนามกฬีาใหเ้ป็นรูปครึง่วงกลม นอกจากนัน้ยังมกีารออกแบบทางระบายน ้าทีด่เีพือ่ป้องกันน ้าขังในสนามหากเกดิฝนตกอัน

เป็นตน้แบบของการออกแบบสนามกฬีาอืน่ๆ ทัว่โลกในปัจจุบนัอกีดว้ย 

 

น าทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั น า้พเุทรว ี(Trevi Fountain) เป็นน ้าพุประตมิากรรมของเทพนยิายกรกีแบบบาร็อค ทีใ่หญท่ีส่ดุใน

เมืองโรม มีความสงู 25.9 เมตร (85 ฟุต) และกวา้ง 19.8 เมตร (65 ฟุต) มีต านานเล่าว่า หากหันหลังแลว้โยนเหรียญลงน ้าพุเทรว ี

แลว้อธษิฐานใหไ้ดก้ลับมาเมอืงโรมอกีครัง้ ก็จะสมหวัง  

น าท่านเดนิทางสู่ ยา่นบนัไดสเปน (Piazza di Spagna) เป็นแหล่งแฟชั่นชัน้น าสดุหรู ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้แบรนด์เนมชัน้น าต่างๆ

มากมาย รวมถงึรา้นอาหาร รา้นขนม รา้นกาแฟ รา้นไอศครีม ใหท้่านไดเ้ลือกสรรค์ และยังเป็นแหล่งนัดพบยอดนิยมทีสุ่ดของชาว

อติาเลีย่นอกีดว้ย 

 

เย็น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเลโอนารโ์ดดาวนิช ีฟิอมูชิโิน เมอืงโรม ประเทศอติาล ี
เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 

 

22.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิ Etihad Airways เทีย่วบนิ

ที ่EY084 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
วนัทีห่ก สนามบนิอาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์- สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

 

07.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

 

08.50 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY408 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 10 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

18.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทบัใจ 

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

 
รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ราคาทวัร ์
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาพกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาทวัรไ์มร่วม 
ต ัว๋เครือ่งบนิ 

30 เม.ย. - 05 พ.ค. 2563 
(01 พ.ค. วนัแรงงาน / 04 พ.ค. วนัฉตัรมงคล) 

30APR EY405 BKK-AUH 18.25-21.45 

01MAY EY081 AUH-MXP 02.20-06.50 

04MAY EY084 FCO-AUH 22.00-06.05+1 

05MAY EY408 AUH-BKK 08.45-18.25 

 
36,999 8,999 26,999 

01 - 06 พฤษภาคม 2563 
(01 พ.ค. วนัแรงงาน / 04 พ.ค. วนัฉตัรมงคล / 06 

พ.ค. วนัวสิาขาบูชา) 

01MAY EY405 BKK-AUH 18.25-21.45 

02MAY EY081 AUH-MXP 02.20-06.50 

05MAY EY084 FCO-AUH 22.00-06.05+1 

06MAY EY408 AUH-BKK 08.45-18.25 

 
36,999 8,999 26,999 

06 - 11 พฤษภาคม 2563 
(06 พ.ค. วนัวสิาขาบูชา) 

06MAY EY405 BKK-AUH 18.25-21.45 

07MAY EY081 AUH-MXP 02.20-06.50 

10MAY EY084 FCO-AUH 22.00-06.05+1 

11MAY EY408 AUH-BKK 08.45-18.25 

 
35,999 8,999 25,999 

20 - 25 พฤษภาคม 2563 

20MAY EY405 BKK-AUH 18.25-21.45 

21MAY EY081 AUH-MXP 02.20-06.50 

24MAY EY084 FCO-AUH 22.00-06.05+1 

25MAY EY408 AUH-BKK 08.45-18.25 

 

34,999 7,999 24,999 

28 พ.ค. - 02 ม.ิย. 2563 

28MAY EY405 BKK-AUH 18.25-21.45 

29MAY EY081 AUH-MXP 02.20-06.50 

01JUN EY084 FCO-AUH 22.00-06.05+1 

02JUN EY408 AUH-BKK 08.45-18.25 

 

34,999 7,999 24,999 

03 - 08 มถิุนายน 2563 
(03 ม.ิย. วนัเฉลมิฯพระราชนิ)ี 

03JUN EY405 BKK-AUH 18.25-21.45 

04JUN EY081 AUH-MXP 02.20-06.50 

07JUN EY084 FCO-AUH 22.00-06.05+1 

08JUN EY408 AUH-BKK 08.45-18.25 

 
35,999 7,999 25,999 

 17 - 22 มถิุนายน 2563 

17JUN EY405 BKK-AUH 18.25-21.45 

18JUN EY081 AUH-MXP 02.20-06.50 

21JUN EY084 FCO-AUH 22.00-06.05+1 

22JUN EY408 AUH-BKK 08.45-18.25 

 
35,999 7,999 25,999 

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท ** 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 60 ยโูร (EUR) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 2,100 บาท 

(THB) รวมไปถงึเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้น ีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น ** 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารย ืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศอติาล ีทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท 

ส าหรบัการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ จ าเป็นตอ้งน าสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทูต เพือ่ ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วนัท าการ (บางกรณี

สว่นใหญ ่อาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ท ัง้น ีข้ ึน้อยูก่บัจ านวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) ในชว่งเวลาดงักล่าว ทา่นจะไมส่ามารถขออนุญาตใช้

หนงัสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม (ดงึเลม่ออกมาใชร้ะหวา่งกระบวนการพจิารณา) หากจ าเป็น สถานทตูอาจจะปฏเิสธผล

การสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนืทา่นภายใน 3-5 วนัท าการ เป็นอยา่งนอ้ย ในล าดบัตอ่ไป จากน ัน้ระยะเวลาคงเหลอืกอ่นวนั

เดนิทางไมเ่พยีงพอส าหรบัย ืน่วซีา่คร ัง้ใหม ่การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงือ่นไข ทุกกรณี และ หากทา่นใหท้างบรษิทัด าเนนิการขอวี

ซา่ให ้รวมไปถงึ กรณีทีท่า่นขอเอกสารจากทางบรษิทัไปเพือ่ด าเนนิการขอวซีา่ดว้ยตนเอง และทา่นไดร้บัวซีา่เรยีบรอ้ย ทา่นจะไมส่ามารถ

ยกเลกิทวัรไ์ดทุ้กกรณี ไมว่า่ระยะเวลาคงเหลอื จะมากกวา่ 45 หรอื 55 วนั ก็ตาม ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ัว๋ เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกบตัร

โดยสารเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 25 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพ ือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

** 

 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไมว่า่เหตผุลใดเหตผุลหนึง่ และ ไมว่า่ม ือ้ใดมือ้หนึง่ 

ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรุณาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมขีอ้จ ากดัเร ือ่ง

ของวตัถุดบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป เทา่น ัน้ กรณีทีท่า่นมคีวาม

ประสงคท์ีจ่ะส ัง่เมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  



 
 
 
 
 
 

 

** รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศนูยก์ารคา้ ในทวปียโุรปสว่นใหญ ่จะปิดท าการในวนัอาทติย ์หากมโีปรแกรมทีส่ถานทีด่งักลา่วตรงกบัวนัอาทติย ์ทาง

บรษิทัอาจจ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และหากไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเง ือ่นไขของบตัรโดยสาร และ ชว่งวนัเดนิทางทีจ่ะตอ้ง

เป็นไปตามก าหนดการเทา่น ัน้ ** 

 

** การเดนิทางทอ่งเทีย่วในทวปียโุรปสว่นใหญ ่จ าเป็นจะตอ้งเดนิเทา้เพือ่เขา้ถงึสถานทีบ่างจุด และ อาจเป็นระยะทางทีค่อ่นขา้งไกลจากจุด

ทีร่ถสามารถจอดได ้ขอใหทุ้กทา่นเตรยีมรา่งกาย และ อปุกรณ์ เชน่ รองเทา้ทีส่ามารถเดนิไดส้ะดวกสว่นบุคคล ใหพ้รอ้มส าหรบัการเดนิทาง 

เพือ่ประโยชนส์ูงสุดของผูเ้ดนิทางเอง รวมถงึผูเ้ดนิทางสูงอาย ุและ ผูโ้ดยสารทีใ่ชร้ถเข็น ทา่นจ าเป็นจะตอ้งมผีูร้ว่มเดนิทางดว้ย เพือ่คอย

ดแูลเป็นพเิศษเอง และสถานทีบ่างจุด ทา่นอาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื 

ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทุกขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ไม่สามารถเลือ่น เปลีย่นวันเดนิทาง หรอื อัพเกรดได ้

 ค่าภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Etihad Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิได ้

ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกนัไม่เกนิ 30 ก.ก. (แต่ละชิน้ ควรหนักไม่เกนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยงัไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมีหอ้งพัก 3 ทา่น Triple วา่ง) กรณีมงีานเท

รดแฟร์ การแข่งขันกฬีา หรือ กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมทีพ่ักไปเป็นเมอืง

ใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน เชน่ ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ หรอื ผา่นชม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความเหมาะสม

ของเวลา และ สถานการณ์จรงิอกีครัง้  

 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณาตดิตอ่

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต คา่ซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เครื่องดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์่อน

การใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 60 ยโูร (EUR) หรอื ค านวณ เป็นเงนิไทยประมาณ 2,100 บาท (THB) รวมไปถงึเด็ก

อายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้น ีท้่านสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึ

พอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารย ืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศอติาล ีทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา และ ธรรม

เนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารสว่นนีข้อความกรุณาลกูคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัทีย่ ืน่เอกสาร สแกนนิว้ 

กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ทีไ่ปดแูล และ อ านวยความสะดวกในวนัน ัน้) 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่ว กรุณาท าการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั 

หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัติ

ทนัท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพีเรียดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและท าจอง

เขา้มาใหม่อีกครัง้ กรณีที่คณะเต็ม มีควิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ 

เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 



 
 
 
 
 
 
2. นักท่องเทีย่ว กรุณาช าระค่าทัวร์สว่นทีเ่หลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต์ไม่ช าระเงนิ 

หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยู่

ในช่วงรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดัสมัภาษณ์วซี่า ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดนิทาง

อย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆทนัท ี

3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–

18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการ

ของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักท่องเทีย่ว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์ (ผูม้ีรายชือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์

อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่ว ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรอื เดนิทางมาที่

บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้ม

หลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบ

อ านาจ และหนา้สมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่่าวนัใดวนัหนึง่ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่ก าหนด ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ การ

ส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทน

ในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ีผูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิท

จะแจง้ใหก้บันักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มีวซี่า และ อย่างนอ้ย 21 วนั กอ่นการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซี่า แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดีทีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ย

กว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนนิการยืน่วีซา่เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนค่าทัวรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซี่า

ไม่ผา่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ กรณีออก

บตัรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่สามารถคืนค่าบัตรโดยสารบา้งส่วน สว่นใดส่วนหนึง่ได ้และ หากสามารถคนืได ้(Refunds) จ า

เป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอยา่งนอ้ย 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. - 

18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการ

ของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผงัหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ทา่น (Twin/Double) 

และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยูค่นละชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพัก

แบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรอื อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 

หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดี่ยว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าบรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จาก

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญอ่าจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  

3. กรณีทีม่ีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากกว่าก าหนด หรือหอ้งพักเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

หรอืยา้ยทีพ่ักเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า 

ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกนั 

 



 
 
 
 
 
 
ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทุกทา่น จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ ืน่รบัค ารอ้งขอวซีา่ เพ ือ่สแกนลายนิว้มอืทุกทา่น  

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตู โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (ไม่รวมเสาร-์อาทติย์ ในบางกรณี) ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัจ านวน

ของผูส้มัครในแต่ละชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวีซา่แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซี่าจะเป็นผูไ้ดรั้บก าหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือศูนย์

รับค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ หากทา่นไม่สะดวกมาด าเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพือ่กจิธรุะสว่นตัวของทา่น

ในช่วงใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรือ ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลต่อการพจิารณาวซีา่ (เล่มหนังสอืเดนิทางอยู่ในระหว่างการ

พจิารณาทีส่ถานทตู) ทา่นจ าเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่น ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรอื กอ่นช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้วัน และ เวลาทีท่า่นสะดวกจะ

ยืน่วซี่ามากอ่น แผนกวซี่าจะประสานงานใหอ้กีครัง้ หากมคีวิยื่นว่างชว่งทีท่า่นสะดวก แผนกวซีา่จะด าเนินการใหด้ทีีส่ดุทีจ่ะชว่ยอ านวยความสะดวก

ใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แตท่ัง้นี้ การนัดหมายแบบกรณีพเิศษต่างๆ จ าเป็นตอ้งมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกว่าปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษนี้ได ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เทา่นัน้  

** ส าหรบัการใหบ้รกิาร และ คา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ อาจมกีารเปลีย่นแปลง 

** 

4. กรณีทีท่่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพรอ้มคณะได ้จ าเป็นตอ้งยื่นก่อน หรือ หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในช่วงทีท่างบรษัิทจะเริม่ด าเนินการ

จัดเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นวซี่า (โดยประมาณ 25-30 วัน ก่อนเดนิทางเป็นอย่างนอ้ย หรือ อาจเร็วกว่านัน้) และหากเกดิค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกก่อนก าหนด แต่วีซ่ายังไม่

ด าเนนิการ หรือ วีซา่ยังไม่ไดรั้บการอนุมัต ิ(อยู่ในระหว่างการพจิารณา) เนื่องจากท่านด าเนนิการยืน่วีซา่หลังคณะ และหรือ กรณีทีท่่านตอ้งการยื่น

กอ่นคณะ แต่คณะทีท่่านเดนิทาง ยังไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทตูตอ้งการขอหลักฐานการพ านักในประเทศ

ปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดนิทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเทีย่วภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในสว่นนี้ ทา่นจ าเป็นตอ้งด าเนนิการ

ดว้ยตนเอง และหากทา้ยทีส่ดุคณะไม่สามารถเดนิทางได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชยค่าเสยีหายใหก้บัทา่นไม่ว่า

สว่นใดสว่นหนึง่ทกุกรณี  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกตทิั่วไปคือ 15-20 วันท าการ (ไม่รวมวันเสาร์ - อาทติย์ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับจ านวนผูส้มัครในช่วงนัน้ๆ ซึง่หากอยู่

ในชว่งฤดูกาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต)ิ 

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยื่นขอวซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครท าการยืมหนังสอืเดนิทางจากสถานทูตออกมาใชร้ะหว่าง

ขัน้ตอนการพิจารณาวซี่าไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากท่านมีความจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯเพื่อเดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพื่อ

วางแผนล่วงหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทนัหนั ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืด่วน ระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ อาจท า

ใหส้ถานทูตปฏิเสธวีซ่า และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดยค านึงถงึ

ระยะเวลาทีเ่หลอืกอ่นเดนิทางส าหรับการพจิารณาเป็นส าคัญกอ่นด าเนนิการ 

7. กรณีทา่น มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกวา่ 1 ครัง้ หรอื หลายครัง้ (Multiple) ทียั่งไม่หมดอายุ ไม่ช ารุด และ ยังมวีันคงเหลอืในกลุ่มประเทศเชงเก ้

นเพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวัตถปุระสงคท์ีว่ซีา่เชงเกน้ฉบบันัน้ๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วกับคณะนี้ สามารถใชไ้ด ้

หากวีซา่นัน้ถูกใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุ่มเชงเกน้ คือ วีซ่าออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีส่ดุ มาก่อนแลว้อย่างนอ้ยหนึ่ง

ครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้ยืนยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ่้ายที่จะ

เกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่า่นมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โดยจะตอ้งอยู่ใน

หนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนัทีม่อีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวีซา่ชนดิทีอ่นุมัตโิดยระบวุันทีส่ามารถพ านักในประเทศเชง

เกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่าก าหนดทีอ่นุมัตใินหนา้วซีา่ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัประเทศปลายทางอกีครัง้ กรุณาสง่หนา้วซี่าและหนา้ทีม่ีการประทบัตราเขา้ประเทศ

มาแลว้ใหก้บัเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพื่อความถกูตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบ

เกี่ยวกับความเสียหาย และ ค่าใชจ่้ายที่จะเกดิขึ้นในทุกกรณี เช่น เคาทเ์ตอร์สายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้นื่องจากอายุหนังสอืเดนิทาง

คงเหลอืไม่เพยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า 

สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรือใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่ม

เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วามร่วมมือในส่วนนี้เพือ่ใหก้ารยืน่ค ารอ้งในครัง้

ต่อๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นส าคัญ 

11. การทีว่ซี่าจะออกใหท้ันวันเดนิทางหรือไม่ หรือ ออกกอ่นเดนิทางเพียงไม่กีว่ัน เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรอืเรียกรอ้งค่าเสยีหายใดๆไดท้ัง้สิน้ เพราะ

เนื่องจากมเีอกสทิธิท์างการทตูคุม้ครองอยู่ 

12. เกีย่วกบัเอกสารทางราชการทีจ่ าเป็นตอ้งแปล เชน่ หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศทีอ่อกจากส านกังานเขต หรอื อ าเภอ 

ทีอ่าศยัอยู ่, ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง , ใบส าคญัการหยา่ กรณีศูนยร์บัย ืน่ค ารอ้งขอวซี่า หรอื สถานทูตตอ้งการ 



 
 
 
 
 
 

เอกสารทีแ่ปลเรยีบรอ้ย จ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุลเทา่น ัน้ ซึง่จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ฉบบัละ ประมาณ 

1,000-1,500 บาท กรณีนี ้จ าเป็นทีสุ่ด ส าหรบัเด็กทีอ่ายุต า่กว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา (เช่น เดนิทางกบั

มารดา และ บดิาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย) คา่ใชจ้่ายในส่วนนี ้ลูกคา้จ าเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถ

ช าระคา่ใชจ้่ายในสว่นนีใ้หท้่านได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่ าเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทัยนิดอี านวยความสะดวก

แปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทวัร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ตั๋วเครื่องบนิแยกเอง) ท่านจ าเป็นจะตอ้งเตรยีมหลักฐานการจอง 

ตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรมทีน่อกเหนือจากคณะ ทีท่า่นพ านักกอ่น หรือ ต่อจากคณะ ประกันการเดนิทางใหค้รอบคลุมวันทีท่า่นเดนิทาง ไป และ กลับ เพื่อ

ใชใ้นการประกอบการยืน่ขอวซี่าใหค้รบตามเงือ่นไข ดว้ยตนเองทกุกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทา่นจะไม่สามารถยืน่ขอวซี่า

ในควินัดหมายของคณะได ้โดยท่านจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข และ หากมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิเนื่องจากไม่ใช่การนัดหมายยื่นขอวซี่าแบบหมู่คณะ 

ทา่นจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิสว่นนี้ หรอื สว่นใดส่วนหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไม่ว่ากรณีไดก้็ตาม รวมไปถงึกรณีทีใ่นวันนัดหมายเพื่อ

ยื่นขอวีซ่า ท่านไม่สามารถยื่นขอได ้ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ท าใหท้่านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิก

ทัง้หมด  

14. กรณีทีท่่านมแีผนการเดนิทางทีจ่ะเดนิทางไปยังกลุ่มประเทศเชงเกน้ต่อจากคณะนี้ และ ทา่นมีความประสงคข์อวซี่าเชงเกน้ใหค้รอบคลุมวนัเดนิทาง

ในทรปิสดุทา้ย ทา่นจ าเป็นตอ้งแจง้กับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบตัง้แต่ขัน้ตอนการจองทัวร ์รวมไปถงึแผนกวซีา่ทีช่ว่ยอ านวยความสะดวกใหก้ับทา่นอกีครัง้ 

กอ่นตัง้แต่ขัน้ตอนการเก็บเอกสาร หมายถงึเอกสารการจองโรงแรม และ ตั๋วเครื่องบนิ จ าเป็นจะตอ้งเรียบรอ้ยโดยสมบูรณ์ตัง้แต่ขัน้ตอนการขอเก็บ

เอกสาร เพือ่เตรยีมกรอกแบบฟอร์มใหถู้กตอ้ง ครอบคลุม และ บางกรณี บางประเทศ ทา่นจะไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในควินัดหมายของคณะได ้โดย

ทา่นจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงื่อนไข (ขอ้ 3) และ หากมีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิเนื่องจากไม่ใชก่ารนัดหมายยื่นขอวซี่าแบบหมู่คณะ ทา่นจ าเป็นเป็นจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิสว่นนี้ หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งดว้ยตนเองทัง้หมดไม่ว่ากรณีไดก้็ตาม รวมไปถงึกรณีทีใ่นวันนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซ่า ท่านไม่

สามารถยืน่ขอได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ท าใหท้า่นตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิทุกกรณี 

แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกนั ไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีที่แจง้ล่วงหนา้ก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมี

ค่าใชจ่้ายเพิม่เพือ่ช าระกบัเมนูใหม่ทีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไม่สามารถยกเลกิได ้

3. บางสายการบนิอาจมีเงือ่นไขเกีย่วกบัการใหบ้รกิารอาหารบนเครือ่งแตกต่างกนั ขอใหท้่านท าความเขา้ใจถงึวัฒนธรรมประจ าชาตขิองแต่ละสายการ

บนิทีก่ าลังใหบ้รกิารทา่นอยู่ 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทวัรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดินทางที่ถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลือดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมีวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเทีย่ว โดยไม่มี

จดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกบัการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอื่นๆ หากไม่ผา่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร์เช็คอนิ ดา่น

ตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึง่ 

3. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากทา่นไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด 

หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ทา่นไม่ว่า

กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซี่า และ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิ

มัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่

เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัย

ธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการ

บรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

ค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกนัภัยสาย

การบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 



 
 
 
 
 
 
8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิท

ก ากบัเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตุสดุวสิยัใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางบรษัิท อาทิ

เชน่ วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบตัภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทวัรเ์ฉพาะส่วนทีบ่รษัิทยัง

ไม่ไดช้ าระแกท่างคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่่คา้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถ้อืได ้

ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบนิ

เทา่นัน้ 

11. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการช าระค่าใชจ่้ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที่ไดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไม่ว่ากรณีใดก็

ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เติมขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายที่

เกดิขึน้จรงิทัง้หมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ขึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทวัร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิ (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซือ้ตั๋วเครื่องบนิแยกเอง) ในวันเริม่ทัวร์ (วันทีห่นึ่ง) ท่านจ าเป็น

จะตอ้งมารอคณะเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่สามารถใหค้ณะ รอทา่นได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีทีไ่ฟลท์ของทา่นถงึชา้กว่าคณะ และ ยืนยันเดนิทาง ทา่น

จ าเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมอืง หรอื สถานทีท่อ่งเทีย่วทีค่ณะอยู่ในเวลานัน้ๆ กรณีนี้ จะมคี่าใชจ่้ายเพิม่ ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่าย

ทีใ่ชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเท่านัน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่านไม่ได ้

ทอ่งเทีย่วเมอืง หรอื สถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ สถานทีห่นึง่ ทกุกรณี เนื่องจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัตัวแทนแลว้ทัง้หมด 

14. รูปภาพในรายการทวัร ์ใชเ้พือ่ประกอบการโฆษณาเทา่นัน้  

15. ด่านตรวจคนเขา้เมือง ไม่อนุญาตใหบุ้คคลทีม่ีคดีความ ค าสั่งศาล เดนิทางออกนอกประเทศ ทุกกรณี รวมไปถงึกรณีทีเ่คยรับรอง หรือ ค ้าประกัน 

หากท่านไม่แน่ใจสถานะของตนเองใหต้รวจสอบสถานะของตนเองทีก่ระทรวงการต่างประเทศ หากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางออกนอกเมอืง ณ วัน

เดนิทางจรงิ ทางบรษัิทจะไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ไดท้กุกรณี 

16. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีต่ัง้ครรภ ์จ าเป็นตอ้งปรกึษาแพทย ์เพือ่ตรวจสอบอายุครรภท์ีแ่น่นอน กบั วันทีเ่ดนิทางจรงิ และหากเดนิทางได ้ทา่นจ าเป็นจะตอ้ง

เตรยีมหนังสอืรับรองจากแพทยย์นืยันใหเ้ดนิทางได ้และแจง้รายละเอยีดของอายุครรภท์ีช่ดัเจน ตามกฎของสายการบนิ สว่นใหญ ่หากอายุครรภเ์กนิ 

28 สปัดาห ์จะไม่สามารถเดนิทางโดยเครื่องบนิไดทุ้กกรณี หากท่านตัง้ครรภแ์ละไม่แจง้ใหส้ายการบนิทราบและสายการบนิตรวจพบ สายการบนิมี

สทิธิป์ฏเิสธไม่ใหท้า่นเดนิทาง  

 

 

การเตรยีมเอกสารเพือ่ยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศอติาล ี
1.  หนงัสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมหีนา้ว่างไม่ต ่ากว่า 2 หนา้ (หนงัสอื

เดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซ ้ากบัวซีา่

ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เทา่นัน้ หา้มใสค่อนแทคเลนส ์ท ัง้ชนดิมสี ีและ ชนดิใส 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทกุหนา้ (มีอายุไม่เกนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน

พาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบชุือ่ประเทศ ไม่

จ าเป็นตอ้งระบชุือ่ประเทศปลายทาง ในหวัจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หีัว

จดหมาย ตราประทบั (ถา้ม)ี ทีอ่ยู่ และเบอรต์ดิต่ออย่างชดัเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้มี) ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชีพอสิระหรือธุรกจิไม่จดทะเบยีน : จดหมายชี้แจงตนเองเกีย่วกับหนา้ทีก่ารงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะน าตนเอง 

พรอ้มรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แต่ทัง้นี้ อยู่ทีดุ่ลยพนิจิของเจา้หนา้ทีรั่บยืน่เทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัย ืน่วซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง

สะกด ชือ่-นามสกุล ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถ่กูตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัย ืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรุณาจัดเตรยีมดังนี้ 



 
 
 
 
 
 
 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปัจจบุนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัย ืน่วซีา่ ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถใช้

ย ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัย ืน่ได ้** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหย่า (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์) 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอื

อ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศ 

ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอื

รับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศ 

ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอื

รับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยู่ในการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบตัร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบุ้คคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บุตร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 

สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้งย ืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบุชือ่เจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยันรับรอง

ใหก้บัผูถ้กูรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัย ืน่วซีา่ ** โดยสะกด ชือ่-นามสกุล ผูถู้กรบัรอง ใหถู้กตอ้งตามหนา้

หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปัจจบุนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัย ืน่วซีา่ ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถู้กรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเง ือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัย ืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

- เอกสารเพือ่อา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิตัร 

 

แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศอติาล ี
สถานที ่: ศนูยร์บัย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ประเทศอติาล ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศอติาล ี

1. ชือ่ - นามสกลุ ปจัจบุนั ............................................................................................................ 

2. ชือ่ - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลีย่น) ................................................................................... 

3. วัน - เดอืน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกันอยู ่

6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 

7. หมายเลขพาสปอรต์ ................................................................................................................. 

วันทีอ่อก ................ วันหมดอาย ุ............... สถานทีอ่อก ............................................................. 

8. ทีอ่ยูป่จัจบุนั(ทีพ่กัอาศยัอยูจ่รงิ( ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์....................... 

9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... อเีมลล ์........................................................................ 

10. อาชีพปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดว้ย ..................................................................................................................................... 

11. ชือ่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา และทีอ่ยู ่................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์...................... 

เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................... อเีมลล ์......................................................................... 

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

   เคยไดร้ับ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

ไมเ่คย    เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักของผูส้มัคร 

   ตัวผูส้มัครเอง 

   มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

15. ชือ่บคุคลทีเ่ดนิทางรว่มกับทา่น ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

 

** ผูส้มคัรทุกทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบุใหล้ะเอยีดและชดัเจนทีสุ่ดเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูตฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการอ านวย

ความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 


