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บินด ้วยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY) : ขึ�นเครื องสนามบินส ุวรรณภูมิ (BKK) 
EY407 BKK(สุวรรณภูมิ) – AUH(อาบูดาบี) 20.15 – 23.30 

EY085 AUH(อาบูดาบี) – FCO(โรม) 03.00 – 07.05 

EY088 MXP(มิลาน) – AUH(อาบูดาบี) 10.10 – 18.05 

EY402 AUH(อาบูดาบี) – BKK(สุวรรณภูมิ) 22.50 – 08.20 
**โหลดกระเป๋าส ัมภาระโดยนํ�าหน ักไม่เกิน 30  ก.ก. (ไม่เกิน 1ชิ�น) และ ถือขึ�นเคร ื องบินได ้นํ�าหน ักไม่เกิน J ก.ก. ** 

**เวลาบินอาจจะมีการเปล ี ยนแปลงเล ็กน้อยขึ�นอยู่กบัสายการบิน** 



 
DAY 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อาบูดาบี                (มีอาหารและเครื องด ื มบริการบนเครื องบิน) 
17.00   คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติส ุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั �น � เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน  

ETIHAD AIRWAYS โดยมเีจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรบั อํานวยความสะดวกตลอดขั �นตอนการ
เช็คอิน และ หวัหน้าทวัร์ให้คําแนะนําเพื�อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

20.15 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ  กร ุงอา บูดาบี ประเทศ UAE โดยสายการบิน ETIHAD 
AIRWAYS เที�ยวบินที� EY407  ** มบีริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบิน **  

23.30  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กร ุงอาบูดาบี ประเทศ UAE (เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง) 
 

DAY 2 อาบูดาบี – โรม (อิตาลี) – นครวาติกนั – แพนธีออน – โคลอสเซี ยม – นํ�าพุเทรวี  –      
บนัไดสเปน                                       (–/L/–) 

03.00 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกร ุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบิน โดยสายการบิน ETIHAD 
AIRWAYS เที�ยวบินที� EY085 ** มีบริการอาหารและเคร ื องด ื มบริการ ** 

07.05 เดินทางถึง ท่าอากาศยานกร ุงโรม ประเทศอิตาล ี หลงัผ่านขั �นตอนการตรวจหนังสอืเดินทาง และตรวจรับ
สมัภาระเรียบร้อยแล้ว เปลี�ยนการเดินทางเป็นรถโค้ชปรบัอากาศ  

 จากนั �นนําท่านเดินทางพาท่านเข้าสู่ นครรฐัวาติกนั (VATICAN) (ถ่ายรูปด ้านนอก) ประเทศที�เล็กที�สุดใน
โลกตั �งอยู่ใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียวในโลกที�มกํีาแพงล้อมรอบเมอืงเอาไว้ได้ท ั �งหมด ยกเว้นด้านหน้า
ทางเข้าและเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกโดยมีพระสนัตะปาปา มีอํานาจปกครอง
สูงสุด ด้านในมหาวิหารที� ใหญ่ที�สุดในโลก มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (ST.PETER’S BASILICA) ชม
ประติมากรรมอันลือชื�อปิเอต้า (PIETA) ของมิเคลันเจโลและชมแท่นบูชาบัลแดคคิโน (ST. PETER'S 
BALDACHIN) เป็นซุ้มสําริดที�สร้างโดยจานโลเรนโซ แบร์นินี ซึ�งสร้างตรงบริเวณที�เชื�อกันว่าเป็นที�ฝังพระ
ศพของนักบุญปีเตอร์  

 นําท่านสู่ จัต ุร ัสนาโวนา (PIAZZA NAVONA) จ ัตุรัสที�ม ีชื�อเสียงมากที�สุดและสวยที�สุดในกรุงโรม  เต็ม
เปี�ยมไปด้วยความมชีีวิตชีวาของผู้คนที�เยี�ยมเยอืนแล้ว ตึกรามบ้านช่องสสีนัสดใส ร้านไอศครีมเจลาโต้ ร้าน
กาแฟเก๋ๆ และร้านอาหาร  ท ั �งนํ�าพุสวยๆ มากมายหลายจุดในบริเวณนี� เช่น Fontana dei Quattro Fiumi 
และนํ�าพุจตุมหานทีที�มีเสาโอเบลิสก์ ด้านหน้า Sant’Agnese โบสถ์สไตล์บาโรก  



 
 หลังจากนั �นนําชม มหาวิหารแพนธีออน (PANTHEON)  ที�มอีายุกว่า [,]]] ปี แสดงให้เห็นถึงอจัฉริยะ

แห่งการสร้างสรรค์ของสถาปนิกสมยัโบราณกบัเอกลักษณ์ไม่เหมอืนใคร  คือ เป็นวิหารทรงกระบอก กว้าง 
_�[ ฟุต และสูง _�[ ฟุตเท่ากนั ไม่มเีสาคํ�ากลางคอยรบันํ�าหนักทั �งที�มขีนาดใหญ่โต  นอกจากนี�วิหารแพนธี
ออนยงัใช้เป็นสถานที�ฝังศพกษัตริย์ บุคคลในราชวงศ์และบุคคลสําคญั เช่น พระศพของกษัตริย์ [ พระองค์
สุดท้ายของอิตาลีคือ พระเจ้าวิกเตอร์ เอมมานูเอลที� [ และพระเจ้าอุมแบร์โตที� _ และยงัมีศพของ ราฟาเอล 
จิตรกรชาวอิตาลีที�อายุน้อยที�สุดในบรรดาจิตรกรผู้ย ิ�งใหญ่ในยุคฟื�นฟูศิลปวิทยาด้วย 

 
เที ยง บริการอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารพื�นเมือง เมน ูพิซซ่าอิตาเลียน 



 จากนั �นผ่านชม กลุ่มโรม ันฟอร ัม (ROMAN FORUM) อดีตศูนย์กลางทางด้านการเมือง ศาสนา และ
เศรษฐกิจของอาณาจักรโรมนั ที�สะท้อนให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยะธรรมโรมันในช่วง [,]]] ปีที�
ผ่านมา  

 
 ชมความยิ�งใหญ่ในอดีตและเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลอสเซี ยม (COLOSSEUM) 1 

ใน c สิ�งมหศัจรรย์ของโลกยุคโบราณ อดีตสนามประลองการต่อสู้ที�ยิ�งใหญ่ของชาวโรมนัที�สามารถจุผู้ชมได้
ถึง d],]]] คน  

 
จากนั �นนําท่านเดินชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณนํ�าพุเทรว ี  
(TREVI FOUNTAIN) สญัลักษณ์ของกรุงโรมที�โด่งดังจากภาพยนตร์เรื�อง สามรกัในกรุงโรม แล้วเชิญอิสระ
ตามอัธยาศัยกับการเลือกซื�อสินค้าแฟชั �นและของที�ระลึกในบริเวณย่านบัน ไดสเปน (THE SPANISH 
STEP)  ซึ�งเป็นแหล่งแฟชั �นชั �นนําสุดหรูและยงัเป็นแหล่งนัดพบของชาวอิตาเลี�ยน 



 
ค ํ า อิสระอาหารเพื อความสะดวกในการท่องเที ยว 
พกัที  IH HOTEL ROMA Z3  , ROME  ระดบั 4 ดาวหร ือเท ียบเท่า 
 
DAY 3 Leccio Outlet – ซิตี�ทวัร ์เมืองฟลอเรนซ์                                       (B/–/L) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นําท่านเดินทางสู่ เม ืองเลคซิโอ (LECCIO) (ระยะทาง 250 กม. ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม.)  อิสระให้ทุก 
  ท่านได้ช้อปปิ�งที� LECCIO THE MALL OUTLET ให้ท่านเลือกซื�อสนิค้าชั �นนําของอิตาลีในราคาย่อมเยา 
  ภายในเอาท์เลทมร้ีานค้า แบรนด์เนมมากมายอาทิ ARMANI, BALENCIAGA, BOTTEGA VENETA,  
  BURBERRY, DIOR,FENDI, GUCCI, TOD’S, VALENTINO เป็นต้น 

 
เที ยง อิสระอาหารเพื อความสะดวกในการท่องเที ยว 
  จากนั �นนําท่านเดินทางต่อสู่ แคว้นทสัคานี  (TUSCANY) (ระยะทาง 40 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.)   โดย 
  เมอืงหลวงของแคว้น คือ ฟลอเรนซ์ (FLORENCE) ที�ได้รบัขนานนามว่าเป็นเมอืงศูนย์กลางแห่ง  
  ศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ ซึ�งล้วนแล้วแต่มโีบราณสถานสําคญั และมทิีวทศัน์ตามธรรมชาติที�สวยงาม จน 
  ได้รบัการแต่งตั �งให้เป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้เมื�อ ปี ค.ศ._pq[ ทําให้ทสัคานีมีชื�อเสยีงในฐานะ 
  ดินแดนท่องเที�ยวยอดนิยมระดบัโลก นําท่านชมวิวทิวทศัน์ของเมอืง   



 
  นําท่านเดินเที�ยวชมเมอืงเก่า ฟลอเรนซ์ (FLORENCE) นําชมจตุัรสัเดลลาซิญญอเรีย (PIAZZA DELLA  
  SIGNORIA) ซึ�งรายล้อมไปด้วยรูปปั�น อาทิ เช่น รูปปั�นเทพเจ้าเนปจูน (FOUNTAIN OF NEPTUNE), 
  วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหวัเมดูซ่า (PERSEUS WITH THE HEAD OF MEDUSA),รูปปั�นเดวิด ผลงานที�ม ี
  ชื�อเสยีงของ ไมเคิล แองเจโล่  จากนั�นนําท่านชมความยิ�งใหญ่ และอลังการของ มหาวิหารซานตา มาเรีย  
  เดล ฟิโอเร (SANTA MARIA DELL FIORE) วิหารของเมอืงฟลอเรนซ์ ที�ใหญ่เป็นอนัดับ � ของทวีปยุโรป  
  ซึ�งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที�ใช้หินอ่อนหลายสตีกแต่งผสมผสานกันได้อย่างงดงาม 

 
ค ํ า  บริการอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
พกัที   DATINI HOTEL , PRATO  ระดบั 4 ดาวหร ือเท ียบเท่า 
 



DAY 4 หอเอนเมืองปิซ่า – เกาะเวนิส – จตั ุรสัซานมาร์โค - เวนิส เมสเตร้                       (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นําท่านเข้าสู่บริเวณ จตัุรสัดูโอโมแห่งปิซ่า หร ือ จ ัตุรสักมัโป เดย์ มีราโกล ี (COMPO DEI MIRACOLI)  
  (ระยะทาง 80 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.)   ที�ประกอบด้วยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ โดย 
  เริ�มจาก หอพธีิเจิมนํ�ามนต์ (BAPTISTRY OF ST. JOHN) ที�ใหญ่ที�สุดในอิตาลี  
  ชม มหาวิหารด ูโอโม (DUOMO) ที�งดงามและหอเอนแห่งเมอืงปิซ่าอนัเลื�อง ชมหอเอน ปิซ่า (LEANING  
  TOWER OF PISA) สญัลกัษณ์แห่งเมอืงปิซ่า _ ใน c ส ิ�งมหศัจรรย์ของโลกยุคกลาง เริ�มสร้างเมื�อปี ค.ศ. 
  __cv ใช้เวลาสร้างประมาณ _cd ปี แต่ระหว่างการก่อสร้างต้องหยุดชะงกัลงไปเมื�อสร้างไปได้ถึงชั �น v ก็เกิด 
  การยุบตวัของฐานขึ�นมา และต่อมาก็มกีารสร้างหอต่อเติมขึ�นอีกจนแล้วเสร็จ โดยใช้เวลาสร้างทั �งหมดถึง  
  _cc ปี โดยที�หอเอนปิซ่านี� กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ซึ�งเป็นชาวอิตาเลี�ยนได้ใช้เป็นสถานที�ทดลอง 
  ทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกที�ว่า ส ิ�งของสองชิ�น นํ�าหนักไม่เท่ากนั ถ้าปล่อยสิ�งของทั �งสองชิ�นจากที�สูงพร้อม 
  กนั ก็จะตกถึงพื�นพร้อมกนั จากนั �นให้ท่านอิสระให้ท่านได้เลือกซื�อสนิค้าที�ระลึกราคาถูก ที�มร้ีานค้าเรียงราย 
  อยู่มากมาย 

 
เที ยง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
  นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเวนิส (VENICE MESTRE) (ระยะทาง 322 กม. ใช้เวลาเดินทาง 4 ชม.) ฝั �ง 
  แผ่นดินใหญ่  เมอืงหลวงของแคว้นเวเนโต เวนิสถูกสร้างขึ�นจากการเชื�อมเกาะเล็ก ๆ จํานวนมากเข้าด้วยกัน



  ในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ�งเป็นส่วนหนึ�งของทะเลอาเดรียติก เป็นเมอืงท่าโบราณ และเป็นเมอืงที�ใช้ 
  คลองในการคมนาคมมากที�สุด  

 
  นําท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (TRONCHETTO) นําท่านล่องเรือเหมาส่วนตวั ผ่านชม  
  บ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (VENEZIA) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมอืงที�ไม่เหมอืน
  ใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน  มสีมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มเีกาะน้อยใหญ่ 
  กว่า __q เกาะและมสีะพานเชื�อมถึงกนักว่า �]] แห่ง ขึ�นฝั �งที�บริเวณ ซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส  
  จากนั �นนําท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ (BRIDGE OF SIGHS) ที�มเีรื�องราว 
  น่าสนใจในอดีต เมื�อนักโทษที�เดินออกจากห้องพพิากษาไปสู่คุกจะได้มโีอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอก 
  เป็นครั�งสุดท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที�สะพานนี�  ซึ�งเชื�อมต่อกับ วงัดอดจ์ (DOGE’S PALACE) อนั 
  เป็นสถานที�พํานักของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต ซึ�งนักโทษชื�อดังที�เคยเดินผ่านสะพานนี�มาเเล้วคือ คาสโน 
  ว่านั �นเอง  
  นําท่านถ่ายรูปบริเวณ จตัุรสัซานมาร์โค (ST.MARK’S SQUARE) ที�นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็น  
  ห้องนั �งเล่นที�สวยที�สุดในยุโรป” จตัุรัสถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอนังดงาม รวมทั �งโบสถ์ซานมาร์โค   
  (ST.MARK’S BACILICA) ที�มโีดมใหญ่ d โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนั �นอิสระให้ท่านได้มเีวลา 
  เที�ยวชมเกาะอนัแสนโรแมนติก เช่น เพื�อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส, ชมโบสถ์ซานมาร์โค, เลือกซื�อสนิค้า 
  ของที�ระลึกตามอธัยาศยั อาทิเช่น เครื�องแก้วมูราโน่,หน้ากากเวนิส หรือนั �งจิบกาแฟในร้าน CAFÉ   
  FLORIAN ที�เปิดให้บริการมาตั �งแต่ปี ค.ศ.1720    
  (ไม่รวมค่าล่องเรือกอนโดล่า ที�เป็นสญัลักษณ์ของเกาะเวนิส ค่าบริการโดยปรกติประมาณลําละ []] ยูโร) 



 
  จากนั �นอิสระตามอธัยาศัยจนได้เวลานัดหมาย นําท่านขึ�นเรือกลับสู่แผ่นดินใหญ่ 
ค ํ า  บริการอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารพื�นเมือง  
พกัที   ELITE HOTEL RESIDENCE , VENICE MESTRE  ระดบั 4 ดาวหร ือเท ียบเท่า 
 

DAY 5 เวโรน่า – บ้านจูเล ียต - แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ ็มมานูเอล – มิลาน Duomo   (B/L/–) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  จากนั �นนําท่านเดินทางสู่เมอืง เวโรน่า (VERONA) (ระยะทาง 115 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.) เมืองที� 
  โด่งดงัมาจากนิยายรกัอมตะเรื�องเอกของ วิลเลี�ยม เชกส์เปียร์ เรื�องโรมโิอและจูเลียต นําท่านชมย่านเมือง 
  เก่า ที�ยงัคงสภาพบ้านเรือนแบบโบราณ นําท่านเดินเที�ยวชม จตัุรัสเออร์เบ(PIAZZA DELLE ERBE หรือ  
  MARKET'S SQUARE) ที�รายล้อมไปด้วยคฤหาสน์  วงัเก่าของตระกูลที�เคยปกครองเวโรน่า  
  เดินผ่าน โรมนั อารีน่า (VERONA ARENA) สนามกีฬากลางแจ้งแบบโบราณในสมยันั�น  แล้วนําท่านเยี�ยม 
  ชม บ้านของจูเลียต ถ่ายรูปกบัระเบียงที�โรมโิอปีนเข้าหาจูเลียต และรูปปั�นสมัฤทธิ �จูเลียต ปั�นโดย   
  N.COSTANTINI ว่ากนัว่าใครอยากสมหวงัในเรื�องความรักก็ให้ไปจบัที�หน้าอกของจูเลียตนอกจากนี�ภายใน 
  บริเวณกําแพงบ้านจูเลียตยงัมกีารเขยีนแสดงความรกักันมากมายจนแทบไม่เห็นสกํีาแพงเดิม  

 
เที ยง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารพื�นเมือง  
  จากนั �นเดินทางสู่ตวั เมืองมิลาน (MILAN) (ระยะทาง 160 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมอืงที� 
  เรียกได้ว่า เป็นเมอืงหลวงแห่งแฟชั �นของโลก  



นําท่านสู่ แกลเลอร ี วิคเตอร ์ เอ ็มมานูเอล (GALLERIA VITTORIO EMANUELE II) ที�นับว่าเป็นชอปปิง
มอลล์ที�สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที�สุดในเมอืงมลิาน อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที� [ ผู้ริเริ�ม
การรวมชาติหวัเมอืงต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรีย์ของศิลปินชื�อดงัในยุคเรเนซองส์อีก _ ท่าน คือ ลิโอนาร์โด 
ดาร์ วินซี� ที�อยู่ในบริเวณด้านหน้าของโรงละครสกาล่า  
นําท่านถ่ายรูปกบั มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (DUOMO DI MILANO) ที�สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที�
ผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟื� นฟูศิลปวิทยาการดูโอโมแห่งมิลาน สร้างด้วย
สถาปัตยกรรมแบบโกธิกที�อลงัการมากอนัแสดงถึง ความเชื�อ ศรัทธาในคริสต์ศาสนา และความยิ�งใหญ่ของ
พระศาสนจกัร ในการเผยแผ่ความเชื�อคริสตชน ในเขตลอมบาเดีย ทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี ถือเป็น
อาสนวิหารแม่ของอคัรสงัฆมณฑลมลิาน ซึ�งเป็นอคัรสงัฆมณฑลที�ใหญ่ที�สุดในโลก 

 
ค ํ า  อิสระอาหารเพื อความสะดวกในการท่องเที ยว 
พกัที   BEST WESTERN CAVALIERI HOTEL, MILAN ระดบั 4 ดาวหร ือเท ียบเท่า 
 
DAY 6           สนามบินมิลาน – อาบูดาบี                  (B/–/–) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.00  นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงมิลาน  ประเทศอิตาลี เพื�อให้ท่านได้ทํา Tax Refund  
  และเตรียมการเช็คอินเดินทางกลับ 
10.10  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ  กร ุงอา บูดาบี ประเทศ UAE โดยสายการบิน  ETIHAD 

AIRWAYS เที�ยวบินที� EY088  ** มบีริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบิน ** 
18.05  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กร ุงอาบูดาบี ประเทศ UAE (เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง) 
22.50  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS 

เที�ยวบินที� EY402  ** มบีริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบิน ** 
 
DAY 7  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                 (ม ีอาหารและเครื องดื มบริการบนเครื องบิน) 
08.20  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
  ประทบัใจ 
 



 
 

** หากล ูกค้าทา่นใดที จาํเป็นต้องออกตั jวภายใน (ต ั jวเคร ื องบิน , ตั jวรถทวัร ์ , ต ั jวรถไฟ)  
กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของบริษัท ทุกคร ั �งก ่อนทาํการออกตั jวเนื องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล ี ยนไฟล ์ท หรือ 
เวลาบิน โดยไม่ได ้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท ่านใดมีไฟล ์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวนัจอง

ทวัร ์ท ั �งนี �เพื อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 
 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง รายละเอียดไฟลท์บิน 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

n-o ทา่น  
อตัราท่านละ 

p เด ็ก n ผ ูใ้หญ่  
เด ็กมีเตียง 

(อายุไม่เกิน pn ปี) 
ท ่านละ 

1 เด็ก 2 ผ ูใ้หญ่ 
เด ็กไม่ม ีเตียง 

(อายุไม่เกิน pn ปี) 
ท ่านละ 

พกัเด ี ยว 
เพิ ม 

อตัรา 
ท่านละ 

25 – 31 พฤษภาคม 66 EY407/085 BKK-AUH-FCO 
EY088/402 MXP-AUH-BKK 59,999 59,999 57,999 9,000 

11 – 17 มิถนุายน 66 EY407/085 BKK-AUH-FCO 
EY088/402 MXP-AUH-BKK 

61,999 61,999 59,999 9,000 

 

** อตัรานี �ยงัไม่รวมค ่าทิปพน ักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัค ุเทศก ์ท ้องถิ น ตามธรรมเนียม 60 ยูโร (EURO) ต ่อ 
ทริป ต่อ ลูกค้า ผ ู้เดินทาง p ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง n ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท ั �งนี �ท่าน
สามารถให้มากกว่านี�ได ้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี � ทางบริษัทขอสงวนสิทธิv ในการ
เรียกเก ็บก่อนเดินทางทกุทา่น ที สนามบิน ในวนัเช็คอิน ** 

 
** ราคาเด ็กอายุไม่ถึง n ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท ่านละ 10,000 บาท **  (ไม่ม ีที น ั  งบนเครื องบิน) 

 
อตัราค่าบริการนี� รวม 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื�องบิน (ตั �ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั �นประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบิน และค่าภาษีนํ�ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรือ เปลี�ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที�ยวใด 

เที�ยวหนึ�ง  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตั �วเครื�องบิน ตามที�
ตามที�ตารางอตัราค่าบริการระบุ 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื�องบิน สายการบินอนุญาตให้โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้อง

เครื�องบิน โดยมีน ํ�าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (1 ชิ�น) และ ถือขึ�นเครื องบินได ้น ํ�าหนักไม่เกิน J ก.ก. (ไม่จํากัดจํานวน

ชิ�น แต่ท ั �งนี�เจ้าหน้าที�จะพจิารณาตามความเหมาะสม)ตอ่ท่าน(ตามเงื�อนไขของสายการบิน)  



- ค่ารถโค้ชปรบัอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ  

- ค่าโรงแรมที�พกัระดับมาตรฐานตามรายการที�ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา  

หรือ กิจกรรมอื�นๆ ที�ทําให้โรงแรมตามรายการที�ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ �ในการปรบัเปลี�ยนโรงแรมที�พกั ไป
เป็นเมอืงใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั 

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการที�ระบุ กรณีไม่รวมจะชี�แจงแต่ละสถานที�ในโปรแกรม 

- ค่าอาหาร ตามรายการที�ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม    

- ค่ามคัคุเทศก์ที�คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
- ค่าเบี�ยประกันอุบตัิเหตุในการเดินทางท่องเที�ยวต่างประเทศ วงเงนิประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไข

ตามกรมธรรม์)  

 

อตัราค ่าบริการนี� ไม ่รวม 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสอืเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซกัรีด ค่ามนิิบาร์ใน

ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที�ไม่ได้ระบุในรายการ 
- ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ�น ตามธรรมเนียม 60 EURO  ต่อ  ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้

เดินทาง _ ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง [ ปี ณ วนัเดินทางกลับ (INFANT) ทั �งนี�ท่านสามารถให้มากกว่า

นี�ได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ �ในการเรียกเก็บก่อนเดินทาง

ทุกท่าน ที�สนามบิน ในวนัเช็คอิน 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าส ัมภาระที�มนีํ� าหนักเกินกว่าที�สายการบินนั �นๆกําหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองที�นั �งบนเครื�องบินตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได้ ท ั �งนี�ข ึ�นอยู่กบัสายการ
บิน และ รุ่นของเครื�องบินแต่ละไฟล์ทที�ใช้บิน ซึ�งอาจเปลี�ยนแปลงได้อยู่ที�สายการบินเป็นผู้กําหนด 

- ค่าภาษีนํ�ามนั ที�สายการบินเรียกเก็บเพิ�ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตั �วเครื�องบินไปแล้ว 

- ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบริษัท 

- ค่าวีซ่าเชงเก้นแบบท่องเที�ยว + ประกนัการเดินทาง + ค่าบริการยื�นวีซ่า (5,500 บาท) 
 

เงื อนไขการจอง และ การชําระเงิน  
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย v] วัน ก่อนออกเดินทาง ม ัดจ ําท่านละ 30,000 บาท และตัดที�นั �งการจอง

ภายใน [ ว ัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี� กรุณาชําระเงินใน[วันถ ัดไป ก่อนเวลา _�.]] น. เท่านั �น โดยระบบจะ

ยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที�กําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพี

เรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั �นหมายถึงว่า กรณีที�มคิีวรอ (Waiting List) ก็จะให้สทิธิ �ไปตามระบบ 

ตามลําดบั เนื�องจากทุกพเีรียด เรามทีี�นั �งราคาพเิศษจํานวนจํากดั  



- ชําระส่วนที เหล ือทั �งหมด 30 วนัก่อนเดินทาง 

- กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี�ยนชื�อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 21 วนั ขอสงวนสทิธิ �ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆใน

กรณีที�ไม่สามารถหาคนมาแทนได้ 
 

เงื อนไขการยกเลิก และ เปล ี ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั �งแต ่ ow วนัขึ�นไป คืนเงนิค่าทวัร์โดยหักค ่าใช้จ่ายที เกิดขึ�นจริง  

ในกรณีท ี วนั เดินทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน xy วนั 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง py-nz วนั ค ืนเงิน yw%ของค่าทวัร ์ หรือหกัค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามดัจําต ั �วเครื�องบิน 

โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื�นๆ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า pyวนั ขอสงวนสทิธิ �ไม่คืนเงนิค่าทวัร์ที�ชําระแล้วทั �งหมด  

- หากมกีารยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผดิของบริษัททวัร์ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ �ไม่รบัผดิชอบ และ คืนค่าทวัร์
ส่วนใดส่วนหนึ�งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั�งส ิ�น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมอืง นโยบายห้ามเข้า

ออกประเทศฯลฯ 

- กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี�ยนชื�อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย [_ วนั ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าที�ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�ง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ �ในการ

เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจริงทั �งหมด ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับช่วงพเีรียดวนัที�เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น

สําคญัด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื�อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ �ในการหกัค่าใช้จ่ายการ

ดําเนินการต่างๆ ที�เกิดขึ�นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั �งแรก ตามจํานวนครั �งที�เปลี�ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทั�งส ิ�น 

 

เงื อนไขส ําคญัอ ื นๆที ท ่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็นต้องมีขึ�นตํ�า อย่างน้อย 15 ท่าน หากตํ�ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที�จะชําระค่าบริการเพิ�ม เพื�อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที�จะ

ประสานงาน เพื�อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป  
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ �ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื�อนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอื�นต่อไป โดยทางบริษัทฯ 

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื�อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั �ง ท ั �งนี� ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�

เป็นกรณีพเิศษทุกครั �งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี�ยนแปลงได้ 
- กรณีที�ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ต ั �วภายในประเทศ เช่น ต ั �วเครื�องบิน , ตั �วรถทวัร์ , ตั �วรถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพื�อยนืยนักบัเจ้าหน้าที�ก่อนทุกครั �ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที�สามารถเลื�อนวนัและเวลาเดินทางได้ 



เพราะมบีางกรณีที�สายการบินอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั �งนี�ขึ�นอยู่

กับฤดูกาล สภาพภูม ิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านั �น ส ิ�งสําคัญ ท่านจําเป็นต้องมาถึง

สนามบินเพื�อเช็คอินก่อนเครื�องบิน อย่างน้อย v ชั �วโมง โดยในส่วนนี�หากเกิดความเสยีหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ �
ในการไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นใดๆทั�งส ิ�น   

- อาจจะมกีารเปลี�ยนแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั�งก่อนการเดินทาง 

- กรณีที�ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื�อสตัว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย c 
ว ันก่อนการเดินทาง หรือตั �งแต่ที�ท่านเริ�มจองทัวร์ เพื�อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื�อจัดเตรียม

ล่วงหน้า กรณีมค่ีาใช้จ่ายเพิ�มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ �ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที�เกิดขึ�นกับผู้เดินทาง  

- กรุณาส่งรายชื�อผู้เดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางทุกท่านให้กบัเจ้าหน้าที�หลังจากชําระเงินกรณีที�
ท่านเดินทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกบัเจ้าหน้าที�ให้ทราบ 

- กรณีที�ออกบตัรโดยสาร (ตั �ว) เรียบร้อยแล้ว มรีายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ �ในการรบัผ ิดชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ�ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางให้ทางบริษัทเพื�อใช้ในการออกบัตร

โดยสาร 
- หลังจากท่านชําระค่าทวัร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้

ท่านอย่างน้อย v หรือ c วนั ก่อนออกเดินทาง 

- อตัราทวัร์นี� เป็นอตัราสําหรับบัตรโดยสารเครื�องบินแบบหมู่คณะ (ตั �วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื�อนไฟล์ท วนั ไป 

หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านั�น หากต้องการเปลี�ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบริษัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กับลูกค้าที�ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที�ท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่า

ห้องพกัเดี�ยวตามที�ระบุ 
- หนังสอืเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมอีายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า � เดือน ณ วนักลับ  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มข้ีอควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเร็วกว่าปกติ ส ี�โมงเย็นก็จะเริ�มมืดแล้ว สถานที�ท่องเที�ยว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ _-[ ช.ม. การเดินทางควรเผ ื�อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที�ท่องเที�ยว

กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื�นได้ต้องใช้ความระมัดระว ังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที�สามารถเดิน
บนหิมะได้ แว่นกนัแดดควร เมื�อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตาได้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ �เปลี�ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื�องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื�อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี�ทางบริษัท
จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ หากกรณีที�จําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ�ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 



- เนื�องจากการเดินทางท่องเที�ยวในครั�งนี� เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษัท

จึงขอสงวนสทิธิ � ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ�งที�ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ 

หากระหว่างเดินทาง สถานที�ท่องเที�ยวใดที�ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ �ใน
การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�งให้ท่าน เนื�องจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ

เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั �งหมดแล้ว 

- กรณีที�ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมอืง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ �ไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที�จะเกิดขึ�นตามมา และ จะ

ไม่สามารถคืนเงนิค่าทวัร์ที�ท่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�ง 
- หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าที�สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกนํ�า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ�ง ม ีหน้าใดหน้าหนึ�งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ�งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั�งสิ�น 
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที�ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีส ิทธิ �ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั�น

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา

ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื�อทําหนังสอืเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างอิง และ ยนืยนั

ด้วย พร้อมกบัแจ้งมาที�บริษัทเร็วที�สุด เพื�อยนืยนัการเปลี�ยนแปลงข้อมูลหนังสอืเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที�
บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที�ย ังไม่แ (ตั �วเครื�องบิน) ท่านสามารถเปลี�ยนแปลงได้ไม่มค่ีาใช้จ่าย แต่หากออกบัตร

โดยสาร (ตั �วเครื�องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ �ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจริงทั�งหมด ซึ�งโดย

ส่วนใหญ่ตั �วเครื�องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ท ั �งนี�ข ึ�นอยู่กบักระบวนการและขั �นตอน

ของแต่ละคณะ 
- เกี�ยวกับที�นั �งบนเครื�องบิน เนื�องจากบัตรโดยสาร (ต ั �ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อ ัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ

สงวนสิทธิ �ในการเลือกที�นั �งบนเครื�องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ

พยายามที�สุดให้ท่านได้นั �งด้วยกัน หรือ ใกล้กนัให้มากที�สุด  
- ข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบัห้องพกัในโรงแรมที�พัก เนื�องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง

อาจทําให้ห้องพักแบบห้องพักเดี�ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ v ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม ห้องพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั �นกนั (ไม่ติดกันเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิ �การเก็บค่านํ�ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบินมกีารปรบัขึ�นก่อนวนัเดินทาง  
- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผู้จดั ไม่มสีทิธิในการให้คําสญัญาใดๆทั�งส ิ�นแทนบริษัทผู้จดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผู้มอํีานาจของผู้จดักํากบัเท่านั �น 

- บริษัทขอสงวนสทิธิ � ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนําส ิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบริษัท  



- บริษัทขอสงวนสทิธิ � ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั�งส ิ�น หากเกิดสิ�งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสทิธิ �ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ�งของไว้ที�โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามที�ท่านต้องการ  

- รายการนี�เป็นเพียงข้อเสนอที�ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั �งหนึ�ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที�พักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดับใกล้เคียงกัน ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม 

 

*เมื อท่านชําระเงินค ่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษัทฯแล ้วทางบริษัทฯ จะถือว ่าท่านได ้ยอมรบัเงื อนไขข้อตกลงท ั �งหมดนี �แล ้ว* 

** ขอขอบพระค ุณทุกท่าน ที มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

1. หน ังสือเดินทางเล่มปัจจ ุบนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใช้งานไม่น้อยกว่า � เดอืน และมหีน้าว่าง 
ไม่ตํ�ากว่า [ หน้า 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด v.d x �.d ซม. ใบหน้าประมาณ v ซม.  
จํานวน [ รูป ฉากหลงัต้องเป็นพื�นสขีาวเท่านั �น  
ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศรีษะ และด้านบนของหัวไหล่ เพื�อ
สามารถเห็นใบหน้า ถึง 70-80% ของภาพ และเพื�อความชดัเจน 

3. หลกัฐานการทํางาน/การเร ียน  

• กรณีผู้เดนิทางเป็นเจ้าของกิจการบรษัิท / ร้านค้า:  
หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรอง (ม ีอายุไม่เกิน v เดือน) / ใบจดทะเบียน
พาณิชย์หรอืใบจดทะเบียนการค้า 

• กรณีพนักงานบรษิัท: จดหมายรบัรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตําแหน่ง วนัเร ิ�มงาน เงนิเดอืน 
จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื�อประเทศ 
จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรอืบรษิัทฯ ที�มหีวัจดหมาย ตราประทบั (ถ้าม)ี ท ี�อยู่ และเบอร์
ติดต่ออย่างชดัเจน 

• กรณีที�เป็นข้าราชการ: หนังสอืรบัรองการทํางานจากหน่วยงาน  
• กรณีเกษียณอายุราชการ: สําเนาบตัรข้าราชการบํานาญ หรอื จดหมายชี�แจงตนเองเกี�ยวกบัการ

เกษียณอายุ 

 
เอกสารประกอบการยื นขอวีซ่าเชงเก้น (อิตาล)ี 



• กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชี�แจงตนเองเกี�ยวกบัหน้าที�การงาน 
• กรณีเป็นนักเรยีน นักศึกษา: จดหมายรบัรองการเรยีน ภาษาองักฤษ  

 
(จดหมายรบัรองการทํางาน / การเรยีน ต้องมอีายุไม่เกิน v] วนั นับจากวนัยื�นวซี่า จดหมายต้องเป็น

ภาษาองักฤษเท่านั�นและต้องสะกดชื�อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) 
 

4. หลกัฐานการเงิน สถานทูตรบัพจิารณา สมุดบญัชีประเภทออมทรพัย์ เท่านั �น   

• หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน (BANK CERTIFICATE) ฉบบัจริง ระบุชื�อเจ้าของบญัชใีห้
ครบถ้วน (สะกดชื�อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) มีอายุไม ่เกิน ow วนั  นับจากวันที�
ย ื�นวซ่ีา  
• หลกัฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 
 เดือน อัพเดทเป็นวนัที �ล่าสุด

ไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัที �นัดยื�นวซ่ีา  
สําเนาจากสมุดบัญชี ย้อนหลัง 
 เดือน อัพเดทเป็นวันที �ล่าสุดไม่เกิน 
" วัน สามารถใช้แทน 
BANK STATEMENT ได้ในกรณีที�สมุดบัญชีดงักล่าวมกีารเคลื�อนไหวบัญชีอย่างต่อเนื�องไม่ม ี
การกระโดดข้ามเดอืน และในทุกหน้าที�มรีายการเดนิบญัชขีองผู้สม ัคร ต้องมกีารระบุหมายเลข
สมุดหรอืหมายเลขบัญช ีหากไม่มไีม่สามารถใช้ยื�นได้ 
***หลกัฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นสมุดบัญชีเล่มเดียวกนัเท่านั1น*** 

5. สําเนาสลิป เงนิเดอืนย้อนหลงั 3 เดือน (ถ้าม)ี 
6. สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาบตัรประชาชน 
7. ส ําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า (ถ้าม)ี 
8. สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ - เปลี�ยนนามสกุล (ถ้าม)ี 
9. สําเนาสูติบตัร (กรณีผู้เดนิทางอายุตํ�ากว่า [] ปีบรบิูรณ์) 
 
เอกสารเพิ มเติมกรณีเป็นเด ็กอายุต ํ ากว่า nw ปีและไม่ได ้เดินทางพร้อม บิดาและมารดา 

• เด็กเดินทางกบับุคคลอื น  บิดาและมารดาต้องทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซึ�งออกให้โดยที�ว่า
การเขตหรอือําเภอเท่านั �น และให้ระบุว่า ยนิยอมให้เด็กเดนิทางกบัใคร มคีวามสมัพนัธ์อย่างไร
กบัเด็ก 

• เด็กเดินทางกบับิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ�งออกให้โดยที�ว่าการเขตหรือ
อําเภอเท่านั �น และให้ระบุว่า มารดายนิยอมให้เด็กเดนิทางกบับิดา (ระบุชื�อบิดา)  



• เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาต้องทําหนังสือแสดงความยนิยอมซึ�งออกให้โดยที�ว่าการเขตหรือ
อําเภอเท่านั �น และให้ระบุว่า บิดายนิยอมให้เด็กเดนิทางกบัมารดา (ระบุชื�อมารดา) 

 
กรณี ร ับรองการเงินใ ห้บุคคลในครอบคร ัว (เกี�ยวข้องทางสายเลือดเท่านั �น บิดามารดา,บุตร,พี�น้อง,สามี
ภรรยา) ต้องยื�นเอกสารเพิ�มเติมดงันี� 

• หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบับจรงิ ระบุชื อเจ ้าของบญัชี

(ผู้รบัรอง) และต้องระบุชื อผ ู้ถกูรบัรองด ้วย มอีายุไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัที�ยื�นวซี่า (สะกด

ชื�อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) 

• หลกัฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลงั v เดอืน อพัเดทเป็นวนัที�ล่าสุดไม่เกิน 

30 วนั นับจากวนัที�นัดยื�นวซ่ีา  
สําเนาจากสมุดบัญชี ย้อนหลงั v เดอืน อพัเดทเป็นวนัที�ล่าสุดไม่เกิน 30 วนั สามารถใช้แทน 
BANK STATEMENT ได้ในกรณีที�สมุดบญัชดีงักล่าวมกีารเคลื�อนไหวบญัชีอย่างต่อเนื�องไม่ม ี
การกระโดดข้ามเดอืนและในทุกหน้าที�มรีายการเดนิบญัชขีองผู้สมคัร ต้องมกีารระบุหมายเลข
สมุดหรอืหมายเลขบัญช ีหากไม่มไีม่สามารถใช้ยื�นได้ 

***หลกัฐานทางการเงนิข้างต้น ต้องเป็นสมุดบญัชเีล่มเดยีวกนัเท่านั �น*** 
 

หมายเหตุ:  

• ผู้สมคัรต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื�นคําร้องขอวซ่ีา เพื�อสแกนลายนิ�วมอื 

• ระยะเวลาในการพจิารณาวซี่าของสถานทูตฯ โดยประมาณ _]-_d วนัทําการ 

• หลงัจากที�ผู้สมคัรได้ทําการยื�นขอวซ่ีากบัทางศูนย์ยื�นคําร้องขอวซี่าแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้
ผู้สมคัรทําการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทูตฯ ในขณะทําการพจิารณาวซี่าไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม 
ดงันั �นหากท่านมคีวามจําเป็นในการใช้เล่มเพื�อเดนิทาง กรุณาแจ้งบรษัิททวัร์ 

• การบิดเบือนข้อเท็จจรงิหรอืให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชง
เก้นเป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวซี่า สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียม 

• ค่าแปลเอกสารที�ต้องรับรองไม่รวมอยู่ในค่าบริการ 

 
      



 


