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วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิอาบ ูดาบ ีเมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์
 
15.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 9 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ Etihad 

Airways เจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวก 
 
18.05 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอาบ ูดาบ ีเมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยเทยีวบนิท ีEY405 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชวัโมง 55 นาท ีบรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 
 

22.10 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิอาบ ูดาบ ีเมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์** เพอืเปลยีนเครอืง ** 

 

วนัทสีอง สนามบนิอาบ ูดาบ ีเมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์- สนามบนิมลิาโน มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี- 
เมอืงมลิาน - มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน - แกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล - อนุสาวรยี ์ของกษตัรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลท ี2 
- อนุสาวรยีล์โิอนารโ์ด ดารว์นิซ ี - โรงละครปิอซัซา่ เดลลา สกาลา - ประตชูยัแหง่เมอืงมลิาน - ปราสาทสฟอรเ์ซสโก ้ - 
เมอืงเวนสิ - ทา่เรอืตรอนเคตโต ้ - ลอ่งเรอืผา่นชมบา้นเรอืนของชาวเวนสิ - เกาะเวนสิ - ทา่เรอืซานมารโ์ค - สะพานถอน
หายใจ - วงัดอดจ ์- จตัรุสัซานมารโ์ค - โบสถซ์านมารโ์ค 

 
02.45 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิมลิาโน มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ีโดยเทยีวบนิท ีEY081 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชวัโมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 
 
06.40 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิมลิาโน มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัวโมง) หลังจากผา่นพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  
 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมลิาน (Milan) หรอื มลิาโน (Milano) ประเทศอติาล ีเป็นเมอืงหลักของแควน้ลอมบารเ์ดยีและเป็นเมอืง
สําคัญในภาคเหนือของประเทศอติาล ีตังอยูบ่รเิวณทรีาบลอมบารด์ ี(Lombardy) ชอืเมอืงมลิานมาจากภาษาเคลต ์คําวา่ "Mid-lan" 
ซงึหมายถงึ อยูก่ลางทรีาบ เมอืงมลิานมชีอืเสยีงในดา้นแฟชนัและศลิปะ ซงึมลิานถกูจัดใหเ้ป็นเมอืงแฟชนัในลักษณะเดยีวกับนวิยอรก์ 
ปารสี ลอนดอน และโรม 
 
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano) เป็นมหาวหิารทมีสีถาปัตยกรรมแบบโกธคิที
ยงิใหญด่ว้ยความสงู 157 เมตร และกวา้งถงึ 92 เมตร ตังอยูท่จัีตรัุสกลางเมอืงมลิานเปรยีบเหมอืนเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงมลิาน เป็น
มหาวหิารทใีหญท่สีดุเป็นอนัดบัสองในประเทศอติาลรีองจากมหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา ทตีงัอยูท่นีครรัฐวาตกินัเทา่นัน  
นําทา่นเดนิทางสู ่แกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) เป็นศนูยก์ารคา้ทสีวยงาม หรหูราและ
เกา่แกท่สีดุของเมอืงมลิาน ผา่นชม อนุสาวรยี ์ของกษตัรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลท ี2 (Vittorio Emanuele II Monument) 
ผูร้เิรมิการรวมชาตหิวัเมอืงตา่งๆในอติาล ีและอนุสาวรยีข์องศลิปินชอืดงัในยคุเรเนซองสอ์กี 1 ทา่น คอื อนุสาวรยีล์โิอนารโ์ด ดารว์นิ
ซ ี(Leonado Davinci Monument) หันหนา้ไปทางโรงละครทอียูใ่นบรเิวณดา้นหนา้ของ ผา่นชม โรงละครปิอซัซ่า เดลลา 
สกาลา (Piazza Della Scala) หรอื โรงละครสกาลา่เกา่แกข่องเมอืง ผา่นชม ประตชูยัแหง่เมอืงมลิาน (Porta Sempione) 
ตังตระหง่านอยู่กลางสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในเมอืงมลิานแหง่นี กอ่ตังขนึเมอืปี ค.ศ. 1888 มเีนือทโีดยรวมทังหมด 240 ไร่ และ
ตังอยูใ่นบรเิวณศนูยก์ลางทางประวัตศิาสตรข์องเมอืงภายในเขตการปกครองท ี1 อยูต่ดิกับสวนของ ผา่นชม ปราสาทสฟอรเ์ซสโก ้
(Castello Sforzesco) เป็นปราสาทเกา่แกห่ลายรอ้ยปีอันเป็นแหลง่รวมแกลลอรแีละพพิธิภัณฑท์มีชีอืเสยีงของเมอืงมลิาน อดตี
เคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกลูวสิคอนต ิ(Visconti) ตอ่มาเป็นทพํีานักของผูนํ้าเผด็จการในชว่งศตวรรษท ี15 คอืตระกลูสฟอรซ์า 
(Sforza)  

 
กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา 
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 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวนสิ (Venice Mestre) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง) ฝังแผน่ดนิใหญ ่เมอืงหลวงของแควน้เวเนโต 

ของประเทศอติาล ีเมอืงเวนสิถูกสรา้งขนึจากการเชอืมเกาะเล็กๆ จํานวนมากเขา้ดว้ยกันในบรเิวณทะเลสาบเวนเิทยี ซงึเป็นสว่นหนงึ
ของทะเลอาเดรยีตกิ เป็นเมอืงทา่โบราณ และเป็นเมอืงทใีชค้ลองในการคมนาคมมากทสีดุของประเทศอติาล ี
 
นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto Pier) เพอื ลอ่งเรอืผา่นชมบา้นเรอืนของชาวเวนสิ (Cruise to Venice) 
สู ่เกาะเวนสิ (Venice) หรอื เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมอืงทไีมเ่หมอืนใคร โดยการคมนาคมทังเมอืงใชเ้รอื
แทนรถ ใชค้ลองแทนถนน มสีมญานามวา่เป็น "เมอืงแหง่สายนํา หรอื ราชนิแีหง่ทะเลอาเดรยีตกิ" มเีกาะนอ้ยใหญก่วา่ 118 เกาะ 
และมสีะพานเชอืมถงึกันกวา่ 400 แหง่ เดนิทางถงึ ทา่เรอืซานมารโ์ค (San Marco Pier) ศนูยก์ลางของเกาะเวนสิ นําทา่น เดนิ
ชมความสวยงามโดยรอบ ของเมอืงเวนสิ ผา่นชม สะพาน  ถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ทมีเีรอืงราวน่าสนใจในอดตี เมอื
นักโทษทเีดนิออกจากหอ้งพพิากษาไปสูค่กุจะไดม้โีอกาสเห็นแสงสวา่งและโลกภายนอกเป็นครังสดุทา้ยระหวา่งเดนิผา่นชอ่งหนา้ตา่ง
ทสีะพานนี ซงึเชอืมตอ่กับ ผา่นชม วงัดอดจ ์(Doge’s Palace) อันเป็นสถานทพํีานักของเจา้ผูค้รองเมอืงเวนสิในอดตี ซงึนักโทษ
ชอืดงัทเีคยเดนิผา่นสะพานนมีาแลว้คอื คาสโนวา่นันเอง (รอบของการลอ่งเรอือาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่
สามารถลอ่งเรอืได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึใหก้บัทา่นได้
ทุกกรณี เนอืงจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ทงัหมด ทงันทีางบรษิทัจะคํานงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ 
เป็นสาํคญั) 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่ จตัุรสัซานมารโ์ค (St. Mark’s Square) ทนีโปเลยีนเคยกลา่วไวว้า่ "เป็นหอ้งนงัเลน่ทสีวยทสีุดในทวปี
ยุโรป" จัตุรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาณาเขตอันงดงาม รวมทัง นําท่าน ถ่ายรูปเป็นทรีะลกึ กับ โบสถซ์านมารโ์ค (St. Mark’s 
Bacilica) ทมีโีดมใหญ ่5 โดม ตามแบบศลิปะไบแซนไทน ์อสิระใหท้า่นไดม้เีวลาเดนิเทยีวชมเกาะอันสดุแสนโรแมนตกิตามอัธยาศัย 
เลอืกซอืสนิคา้ของทรีะลกึ เชน่ เครอืงแกว้มูราโน่, หนา้กากเวนสิ หรอื เลอืกซอืสนิคา้แฟชันชันนํา หรอืนังจบิกาแฟในรา้น Café 
Florian ทเีปิดใหบ้รกิารมาตงัแตปี่ ค.ศ. 1720 หรอื เลอืกซอืโปรแกรมเสรมิพเิศษ นังเรอืกอนโดลา่ เรอืพนืเมอืงของชาวเวนสิ ลอ่งชม
ความสวยงามโดยรอบของเกาะเวนสิ (ยงัไมร่วมคา่ลอ่งเรอืกอนโดลา ราคาขนึอยูก่บัขนาด ชนดิของเรอื และ แตล่ะช่วงวนั 
ราคาอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร ์เพอืตรวจสอบรายละเอยีดอกีครงั) 
 

เย็น  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (อาหารพนืเมอืง) พเิศษ !! เมนูสปาเก็ตตหีมกึดาํ 
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พกัท ี  Poppi Hotel, Venice Mestre,  Italy หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 
วนัทสีาม เมอืงเวนสิ - เมอืงปิซา่ - จตรุสัเปียซซา เดล ดโูอโม - หอพธิเีจมินํามนต ์- มหาวหิารแหง่เมอืงปิซา่ - หอเอนแหง่เมอืงปิซา่ 

- เมอืงฟลอเรนซ ์- มหาวหิารซานตามาเรยี เดล ฟิโอเร - จตัรุสัเดลลาซญิญอเรยี - นําพอุนุสาวรยีเ์ทพเจา้เนปจนู - 
อนุสาวรยีว์รีบรุษุเปอรซ์อิสุถอืหวัเมดซูา่ - อนุสาวรยีเ์ดวดิ - สะพานเวคคโิอ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปิซา่ (Pisa) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง 10 นาท)ี เมอืงแหง่ศลิปะทสํีาคัญของประเทศอติาล ีเป็น
เมอืงเล็กๆอยู่ในแควน้ตอสคานา ฝังแม่นําอารโ์น อยู่ทางตะวันตกของเมอืงฟลอเรน้ซ ์และทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมอืงเซยีนา 
ดา้นตะวันตกของเมอืงตดิกับทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน แมว้า่จะเป็นเมอืงเล็กๆ แตก็่เป็นเมอืงทมีชีอืเสยีงและเป็นทรีูจั้กของนักทอ่งเทยีว 
เพราะเป็นทตีงัของสถาปัตยกรรมอนัสวยงามทมีชีอืเสยีงไปทัวโลก  
 
นําทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัเปียซซา เดล ดโูอโม (Piazza Dei Miracoli) หรอื จัตรัุสกัมโป เดย ์มรีาโกล ี(Compo Dei Miracoli) ที
ประกอบดว้ยกลุม่อาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์ไดร้บัการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื 
ยเูนสโก เมอืปี ค.ศ. 1987 โดยเรมิจาก นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ หอพธิเีจมินํามนต ์(Baptistry of  St. John) ทใีหญ่
ทสีดุในประเทศอติาล ีนําทา่น ถา่ยรปูเป็นทรีะลกึ กบั มหาวหิารแหง่เมอืงปิซา่ (Duomo di Pisa) อันยงิใหญง่ดงามและ นําทา่น 
ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ หอเอนแหง่เมอืงปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) เป็นหอระฆังสงูใหญ่ของศาสนาครสิตน์กิาย
โรมันคาทอลกิทซีงึตังอยูท่จัีตรัุสเปียซซา เดล ดโูอโม สรา้งดว้ยหนิออ่นสขีาว ซงึมเีอกลักษณ์โดดเดน่ทคีวามเอนเอยีงของหอระฆัง
ซงึยอดของหอระฆังนันหา่งจากแนวตังฉากของพนืไปประมาณ 3.9 เมตรเลยทเีดยีว หอเอนเมอืงปิซา หรอืทมีชีอืเป็นภาษาอติาลวีา่ 
Torre Pendente di Pisa ทตีงัอยูท่จัีตรัุสเปียซซา เดล ดโูอโม นั ไดเ้รมิกอ่สรา้งขนึในปี ค.ศ. 1173 แตเ่นอืงจากพนืดนิใตบ้รเิวณพนืที
ของหอระฆังนันเป็นพนืดนิทนีมิจนทําใหย้บุตวัลงไปในชว่งของการกอ่สรา้งชนัท ี3 ทําใหก้ารกอ่สรา้งไดห้ยดุชะงักลงไป จนตอ่มาในปี 
ค.ศ. 1272 สถาปนกิจโีอแวนนี ด ีสโิมน ไดดํ้าเนนิการสรา้งตอ่โดยไดม้กีารสรา้งใหห้อระฆังรันเอนกลับไปอกีดา้นหนงึเพอืทําใหเ้กดิ
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ความสมดลุ แตก่ารกอ่สรา้งในครังนีก็ตอ้งมเีหตใุหห้ยดุชะงักลงอกึครังเนืองจากเกดิสงคราม จนถงึปี ค.ศ. 1319 จงึไดม้กีารกอ่สรา้ง
ตอ่อกีครังและไดส้รา้งแลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1372 รวมระยะเวลาทังหมดทใีชใ้นการกอ่สรา้งทังสนิ 177 ปี  โดยสรา้งเป็นหอระฆังของ
ศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิ รปูทรงกระบอกมทัีงหมด 8 ชนั สงู 55.58 เมตร มบีนัไดประมาณ 293 ขนั โครงสรา้งโดยรวมทําจาก
หนิออ่นสขีาวสวยงาม  มคีวามโดดเดน่ดว้ยความเอยีงจากพนืประมาณ 3.97 องศา โดยบรเิวณยอดของหอระฆังหา่งจากแนวตังฉาก
ของพนืประมาณ 3.9 เมตร ไดร้บัการ  คดัเลอืกจากองคก์ร New 7 Wonders ใหเ้ป็นหนงึในเจ็ดสงิมหศัจรรยข์องโลกยคุ
กลางอกีดว้ย (ยงัไม่รวม คา่บตัรเขา้ชมภายในมหาวหิาร และ ทาวเวอร ์(หอเอนแหง่เมอืงปิซ่า) คา่บตัรเขา้ชม ทา่นละ 
ประมาณ 20 ยโูร (EUR) หรอื คาํนวณ เป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ  700 บาท (THB) ขนึอยูก่บัประเภทของบตัร) 
 

กลางวนั บรกิารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี)  
 

 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟลอเรนซ ์(Florence) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง 30 นาท)ี เป็นเมอืงหลวงของแควน้ทัศคานี เป็น
มณฑลฟลอเรนซใ์นประเทศอติาล ีเมอืงทไีดรั้บขนานนามว่าเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งศลิปะในยุคเรอเนสซองส ์ซงึลว้นแลว้แต่มี
โบราณสถานสําคัญ และมทีวิทัศน์ตามธรรมชาตทิสีวยงาม ตังอยูท่แีมนํ่าอารโ์น เมอืงฟลอเรนซเ์คยเป็นเมอืงหลวงของประเทศอติาลี
ในชว่งระหวา่งปี ค.ศ. 1865 ถงึปี ค.ศ. 1870 ตระกลูทมีอํีานาจในการปกครองอยา่งยาวนานในเมอืงฟลอเรนซค์อืตระกลู Medici ผูซ้งึ
มคีวามชนืชอบในการสะสมผลงานของศลิปะและงานสถาปัตยกรรม ฟลอเรนซจ์งึเป็นเมอืงทขีนึชอืว่าเป็นศนูยก์ลางทางศลิปะและ
วัฒนธรรมมายาวนาน โดยในสว่นของใจกลางเมอืงเกา่ของเมอืงฟลอเรนซ ์ไดร้บัการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์าร
สหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมอืปี ค.ศ. 1982 นอกจากศลิปะ สถาปัตยกรรมอนัวจิติรสวยงามและพพิธิภัณฑเ์กยีวกับวทิยาศาสตร์
ทมีคีวามสําคญัระดบัโลกแลว้ เมอืงฟลอเรนซย์ังโดดเดน่ขนึชอืในเรอืงแฟชนั มแีบรนดด์งัระดบั 
นําทา่น ถา่ยรปูเป็นทรีะลกึ กบั มหาวหิารซานตามาเรยี เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) ชมความยงิใหญข่องมหาวหิาร
ทใีหญเ่ป็นอนัดบั 4 ของทวปียโุรป โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมทใีชห้นิออ่นหลายสตีกแตง่ผสมผสานกนัไดอ้ยา่งงดงาม  
นําทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัเดลลาซญิญอเรยี (Piazza Della Signoria) ซงึรายลอ้มไปดว้ยรปูปันอันวจิติรสวยงาม อาทเิชน่ นําพุ
อนุสาวรยีเ์ทพเจา้เนปจูน (Fountain of Neptune), อนุสาวรยีว์รีบรุุษเปอรซ์อิุสถอืหวัเมดซูา่ (Perseus with the Head 
of Medusa), อนุสาวรยีเ์ดวดิ (David Statue) ผลงานทมีชีอืเสยีงของ ไมเคลิ แองเจโล ่  
นําท่านเดนิทางสู ่สะพานเวคคโิอ (Vecchio) สะพานเกา่แกท่มีรีา้นขายทองและอัญมณีอยูทั่งสองขา้งสะพาน อสิระใหท้า่นชม
บรรยากาศและเลอืกชมสนิคา้ หรอื ของทรีะลกึตา่งๆมากมาย 

 
เย็น  อสิระอาหารคาํตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา  
 

พกัท ี  Villa Saulina Hotel, Florence, Italy หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทสี ี เมอืงฟลอเรนซ ์- เมอืงเลคซโิอ - เลคซโิอ เดอะ มอลล ์เอาทเ์ล็ท - เมอืงโรม 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเลคซโิอ (Leccio) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี ประเทศอติาล ีเพอืเดนิทางสู ่เลคซโิอ เดอะ มอลล ์
เอาทเ์ล็ท (Leccio The Mall Outlets) ใหท้า่นอสิระเลอืกซอืสนิคา้แบรนดเ์นมชนันํามากมายของประเทศอติาลใีนราคายอ่มเยา 
อาทเิชน่ Armani, Balenciaga, Bottega Veneta, Burberry, Dior, Fendi, Gucci, Tod’s, Valentino เป็นตน้ 
 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา 
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นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโรม (Rome) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัวโมง 50 นาท)ี เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทใีหญ่ทสีดุของ
แควน้ลัตซโีย ประเทศอติาล ีตังอยู่ทางตอนกลางของประเทศ เมอืงโรมยังเป็นทตีังของนครรัฐวาตกิัน ซงึเป็นดนิแดนทปีระทับของ
พระสันตะปาปาแหง่ครสิตจักรโรมันคาทอลกิอกีดว้ย หลังสนิสดุยคุกลาง เมอืงโรมไดอ้ยูภ่ายใตก้ารปกครองของพระสันตะปาปา เชน่ 
สมเด็จพระสนัตะปาปาอเล็กซานเดอรท์ ี6 และสมเด็จพระสนัตะปาปาลโีอท ี10 ผูซ้งึสรา้งสรรคใ์หเ้มอืงโรมกลายเป็นหนงึในศนูยก์ลาง
ของสมัยฟืนฟศูลิปวทิยาในประเทศอติาลเีชน่เดยีวกับเมอืงฟลอเรนซ ์ซงึในยคุสมัยดังกลา่ว ไดม้กีารกอ่สรา้งมหาวหิารเซนตส์ ปีเตอร ์
บาซลิกิาแบบทปีรากฏในปัจจุบัน และมเีกลันเจโล ไดว้าดภาพปนูเปียกป  ระดับภายในโบสถน์อ้ยซสิทนี ศลิปินและสถาปนกิทมีี
ชอืเสยีงอยา่งบรามันเต แบรน์นิี และ ราฟาเอล ซงึพํานักอยูใ่นเมอืงโรมเป็นครังคราว ไดม้สีว่นชว่ยสรางสรรคส์ถาปัตยกรรมแบบสมัย
ฟืนฟศูลิปวทิยาและแบบบารอกในเมอืงโรมดว้ยเชน่กัน ทําใหเ้มอืงโรม เป็นเมอืงทมีคีวามน่าสนใจทางดา้นสถาปัตยกรรมทสีดุแหง่
หนงึของโลก  

 
เย็น บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
  
พกัท ี Roma Domus Hotel Ponzano Romano, Rome, Italy หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทหีา้  เมอืงโรม - นครรฐัวาตกินั - มหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา - วหิารแพนธอีอน - กลุม่โรมนัฟอรมั - สนามกฬีาโคลอส

เซยีม - นําพเุทรว ี- ยา่นบนัไดสเปน - สนามบนิเลโอนารโ์ดดาวนิช ีฟิอูมชิโิน เมอืงโรม ประเทศอติาล ี- สนามบนิอาบ ูดาบ ี
เมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
   

นําทา่นเดนิทางสู ่ นครรฐัวาตกินั (Vatican) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี เป็นนครรัฐทไีมม่ทีางออกสูท่ะเลซงึนอ้ยทสีดุใน
โลก ตงัอยูใ่นเมอืงโรม ประเทศอติาล ีเป็นทปีระทับของพระสนัตะปาปา ประมขุสงูสดุแหง่ครสิตศาสนานกิายโรมันคาทอลกิ ศนูยก์ลาง
คอืมหาวหิารนักบญุเปโตร หรอื มหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา ซงึออกแบบโดยมเีกลันเจโล การปกครองของนครรัฐวาตกิันเป็น
แบบอํานาจเบ็ดเสร็จ คอือํานาจตกอยูท่สีมเด็จพระสนัตะปาปาเพยีงผูเ้ดยีว จะหมดวาระก็ตอ่เมอืสนิพระชนม ์ไดร้บัการขนึทะเบยีนให้
เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมอืปี ค.ศ. 1984 
 
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ มหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา (St. Peter’s Basilica) หนงึในสมีหาวหิารทเีป็นรากฐาน
สําคัญของครสิตจักรโรมันคาทอลคิในเมอืงโรม ประเทศอติาล ีทตีังอยู่ในเขตการปกครองของนครรัฐวาตกิัน เป็นสงิกอ่สรา้งทใีหญ่
ทสีดุในนครรัฐวาตกินั และเป็นมหาวหิารทใีหญท่สีดุในโลก เป็นสถานททีไีดช้อืวา่ศกัดสิทิธทิสีดุแหง่หนงึของครสิตจักรโรมันคาทอลกิ
อกีดว้ย มหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา (St. Peter’s Basilica) หรอืมอีกีชอืวา่ มหาวหิาร นักบญุเปโตร (Basilica Sancti Petri) 
เดมินันเป็นโบสถท์ถีกูสรา้งขนึในสมัยครสิตศ์ตวรรษท ี4 เป็นรูปแบบบาซลิกิา จนมาถงึในยคุฟืนฟศูลิปวทิยาโบสถนั์นไดม้สีภาพทรุด
โทรมเป็นอยา่งมากแลว้จงึไดม้กีารตัดสนิใจสรา้งมหาวหิารขนึมาใหมใ่นรูปแบบเรเนซองซงึเป็นโบสถท์ใีหมแ่ละมขีนาดใหญ่กวา่เดมิ
มาก นอกจากนันแลว้มหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา แหง่นีนันยังเป็นหนงึในสขีองมหาวหิารเอกของเมอืงโรมร่วมกับอกีสามวหิาร
อนัไดแ้ก ่มหาวหิารซนัตามาเรยีมัจโจเร, มหาวหิารนักบญุเปาโลนอกกําแพง และมหาวหิารนักบญุยอหน์ ลาเตรัน อกีดว้ย (ยงัไมร่วม 
ค่าบตัรเขา้ชมภายใน มหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา ท่านละ ประมาณ 20 ยูโร (EUR) หรอืคํานวณเป็นเงนิไทย
ประมาณ 700 บาท บางกรณีมงีานสําคญั หรอื พธิกีารสําคญัตา่งๆทางศาสนา อาจไมส่ามารถเขา้ชม หรอื เขา้ใกลช้ดิกบั
มหาวหิารฯได ้แตท่างบรษิทัจะพยายามนําทา่นชมมหาวหิารใหใ้กลช้ดิมากทสีดุ เทา่ทจีะสามารถทาํได)้ 

 
กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา 
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นําทา่น เขา้ชม วหิารแพนธอีอน (Pantheon) หรอืวหิารแหง่ดวงตาสวรรค ์ถกูสรา้งขนึตังแตใ่นสมัยกอ่นทจีะเรมินับครสิตศ์ักราช
ประมาณ 20 ปี ในยคุของจักรพรรด ิMarcus Agrippa โดยไดป้รากฎการแกะสลัก M. Agrippa ไวท้บีรเิวณหนา้บันของตัวอาคาร ดว้ย
การออกแบบและการก่อสรา้งทยีอดเยยีมจงึทําใหว้หิารแห่งนีนันนับเป็นสงิก่อสรา้งเดยีวทกีอ่สรา้งมาตังแต่สมัยยุคโรมันและยังคง
สภาพสมบรูณ์ไวไ้ดม้ากทสีดุทมีเีหลอือยู ่Pantheon นันเป็นชอืทมีคีวามหมายมาจาก All of God หรอืวหิารแหง่เทพ ซงึเป็นวหิารที
สรา้งขนึเพอืบชูาเทพ แตอ่กีนัยหนงึนันแปลไดว้า่เป็นทเีก็บศพ ซงึสถานทแีหง่นีก็ไดเ้ป็นทเีก็บศพของบคุคลสําคัญเชน่กันจงึยังไมแ่น่
ชดัในวัตถปุระสงคข์องการสรา้งวหิารแหง่นขีนึมาเลยทเีดยีว การออกแบบทโีดดเดน่ของอาคารแหง่นีนันเรมิมาตังแตภ่ายนอกอาคารที
คณุจะสามารถมองเห็นเสาหนิแกรนติขนาดใหญย่ักษ์วางเรยีงทดีา้นหนา้อาคารเป็นแนวยาว โดยเสาแตล่ะตน้นันโดดเดน่ดว้ยความที
เป็นเสาหนิกอ้นเดยีวทังเสาโดยไมไ่ดม้กีารตดัตอ่เลย วหิารแหง่นมีองภายนอกทดียูงิใหญส่วยงามแลว้กลบัเทยีบไมไ่ดก้บัภายในแมแ้ต่
นอ้ย เมอืเขา้ไปบรเิวณภายในวหิารคณุจะไดพ้บกับความกวา้งขวางใหญ่โต ภายในวหิารนันไดรั้บการออกแบบใหไ้ม่มเีสาตรงกลาง 
เอกลกัษณ์ทโีดดเดน่ของการออกแบบของวหิารแหง่นคีอื Oculus ซงึเป็นชอ่งวงกลมขนาดใหญม่เีสน้ผา่ศนูยก์ลางประมาณ 30 ฟตุ ที
อยู่บรเิวณตรงกลางโดมโคง้มนภายในตัวอาคาร ซงึเป็นงานสถาปัตยกรรมทน่ีาทงึอย่างหนงึในวหิารแหง่นี โดยบา้งก็ว่าเป็นดวงตา
สวรรคท์เีชอืมระหวา่งพระเจา้และมนุษย ์(รอบของการเขา้ชมอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชม
ได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิม่สามารถคนืค่าใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนงึใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี 
เนอืงจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ทงัหมด ทงันทีางบรษิทัจะคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นสาํคญั) 
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ กลุม่โรมนัฟอรมั (Roman Forum) อดตีศนูยก์ลางทางดา้นการเมอืง ศาสนา และเศรษฐกจิของ
อาณาจักรโรมัน ทสีะทอ้นใหเ้ห็นความเจรญิรุง่เรอืงของอารยะธรรมโรมันในชว่ง 2,000 ปีทผีา่นมา  
 
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ สนามกฬีาโคลอสเซยีม (Colosseum) หนงึในสถานททีอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงมากทสีดุของเมอืง
โรมประเทศอติาล ีเป็นสนามกฬีากลางแจง้โบราณขนาดใหญ่ยักษ์ ใจกลางเมอืง ทนีอกจากจะเคยเป็นสนามประลองอันทรงเกยีรตทิี
โหดเหยีมแลว้ ยงัไดร้บัการคดัเลอืกจากองคก์ร New 7 Wonders ใหเ้ป็นหนงึในเจ็ดสงิมหศัจรรยข์องโลกยคุใหมอ่กีดว้ย 
สนามกฬีาโบราณขนาดใหญ่แหง่นีถูกสรา้งขนึในสมัยจักรพรรดเิวสเปเซยีนแหง่จักวรรดโิรมัน และไดส้รา้งแลว้เสร็จในสมัยจักรพรรดิ
ไททัสในชว่งครสิตศ์ตวรรษท ี1 หรอืราวๆ ปี ค.ศ. 80 โดยมลีักษณะเป็นอัฒจันทรร์ูปวงกลมทกีอ่ดว้ยอฐิและหนิทรายทมีเีสน้รอบวง
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ประมาณ 527 เมตร สงูประมาณ 57 เมตร และสามารถบรรจคุนไดม้ากถงึประมาณ 50,000 คน สําหรับการออกแบบสนามกฬีาโคลอส
เซยีมแหง่นีนันจัดไดว้า่ไดรั้บการออกแบบทชีาญฉลาดมาก โดยไดม้กีารออกแบบใหผู้ช้มไดรู้ส้กึใกลช้ดิกับนักกฬีาดว้ยการออกแบบ
ในสว่นของสนามกฬีาใหเ้ป็นรปูครงึวงกลม นอกจากนันยังมกีารออกแบบทางระบายนําทดีเีพอืป้องกันนําขังในสนามหากเกดิฝนตกอัน
เป็นตน้แบบของการออกแบบสนามกฬีาอนืๆ ทัวโลกในปัจจบุนัอกีดว้ย 
 
นําทา่น ถา่ยรปูเป็นทรีะลกึ กบั นําพเุทรว ี(Trevi Fountain) เป็นนําพปุระตมิากรรมของเทพนยิายกรกีแบบบาร็อค ทใีหญท่สีดุใน
เมอืงโรม มคีวามสงู 25.9 เมตร (85 ฟตุ) และกวา้ง 19.8 เมตร (65 ฟตุ) มตํีานานเลา่วา่ หากหันหลังแลว้โยนเหรยีญลงนําพุเทรว ี
แลว้อธษิฐานใหไ้ดก้ลบัมาเมอืงโรมอกีครัง ก็จะสมหวัง  
นําทา่นเดนิทางสู ่ ยา่นบนัไดสเปน (Piazza di Spagna) เป็นแหลง่แฟชนัชนันําสดุหร ูไมว่า่จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมชนันําตา่งๆ
มากมาย รวมถงึรา้นอาหาร รา้นขนม รา้นกาแฟ รา้นไอศครมี ใหท้่านไดเ้ลอืกสรรค ์และยังเป็นแหลง่นัดพบยอดนยิมทสีดุของชาว
อติาเลยีนอกีดว้ย 
 

เย็น อสิระอาหารคาํตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเลโอนารโ์ดดาวนิช ีฟิอมูชิโิน เมอืงโรม ประเทศอติาล ี
เพอืใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซอืสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 
 

22.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอาบ ูดาบ ีเมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิ Etihad Airways เทยีวบนิ
ท ีEY084 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชวัโมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 
 

 
 

วนัทหีก สนามบนิอาบ ูดาบ ีเมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์- สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย 
 
07.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอาบ ูดาบ ีเมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์** เพอืเปลยีนเครอืง ** 

 
08.50 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Etihad Airways เทยีวบนิท ีEY408 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชวัโมง 10 นาท ีบรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 
 
18.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 
 

กําหนดการเดนิทาง 
 

 
รายละเอยีดเทยีวบนิ ราคาทวัร ์

หอ้งละ 2-3 ทา่น ราคาพกัเดยีวเพมิ ราคาทวัรไ์มร่วม 
ตวัเครอืงบนิ 

06 - 11 กมุภาพนัธ ์2563 
(08 ก.พ. วนัมาฆบูชา / 10 ก.พ. วนัหยุดชดเชย) 

06FEB EY405 BKK-AUH 18.05-22.10 
07FEB EY081 AUH-MXP 02.45-06.40 
10FEB EY084 FCO-AUH 22.00-07.05+1 
11FEB EY408 AUH-BKK 08.50-18.05 

 
32,999 7,999 22,999 

04 - 09 มนีาคม 2563 
04MAR EY405 BKK-AUH 18.05-22.10 
05MAR EY081 AUH-MXP 02.45-06.40 
08MAR EY084 FCO-AUH 22.00-07.05+1 
09MAR EY408 AUH-BKK 08.50-18.05 

 
33,999 7,999 23,999 

11 - 16 มนีาคม 2563 
11MAR EY405 BKK-AUH 18.05-22.10 
12MAR EY081 AUH-MXP 02.45-06.40 
15MAR EY084 FCO-AUH 22.00-07.05+1 
16MAR EY408 AUH-BKK 08.50-18.05 

 
33,999 7,999 23,999 

18 - 23 มนีาคม 2563 
18MAR EY405 BKK-AUH 18.05-22.10 
19MAR EY081 AUH-MXP 02.45-06.40 
22MAR EY084 FCO-AUH 22.00-07.05+1 
23MAR EY408 AUH-BKK 08.50-18.05 

 
33,999 7,999 23,999 
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10 - 15 เมษายน 2563 
(13 14 15 เม.ย. วนัสงกรานต)์ 

10APR EY405 BKK-AUH 18.25-21.45 
11APR EY081 AUH-MXP 02.20-06.50 
14APR EY084 FCO-AUH 22.00-06.05+1 
15APR EY408 AUH-BKK 08.45-18.25 

 
45,999 9,999 35,999 

11 - 16 เมษายน 2563 
(13 14 15 เม.ย. วนัสงกรานต)์ 

11APR EY405 BKK-AUH 18.25-21.45 
12APR EY081 AUH-MXP 02.20-06.50 
15APR EY084 FCO-AUH 22.00-06.05+1 
16APR EY408 AUH-BKK 08.45-18.25 

 
45,999 9,999 35,999 

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 มถินุายน 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 มถินุายน 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 สาํหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 16,000 บาท ** 

 
** อตัราน ีไมร่วม คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางทงัหมด ตามธรรมเนยีม 60 ยโูร (EUR) หรอื คาํนวนเป็นเงนิไทยประมาณ 2,100 บาท 

(THB) รวมไปถงึเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทงันทีา่นสามารถใหม้ากกวา่นไีดต้ามความ
เหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น ** 

** อตัราน ีไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยนืวซีา่ทอ่งเทยีว ประเทศอติาล ีทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท 
สาํหรบัการยนืวซีา่แบบหมูค่ณะ จําเป็นตอ้งนําสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทตู เพอื ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วนัทาํการ (บางกรณี
สว่นใหญ ่อาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ทงันขีนึอยูก่บัจํานวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนุญาตใช้
หนงัสอืเดนิทางเพอืเดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม (ดงึเลม่ออกมาใชร้ะหวา่งกระบวนการพจิารณา) หากจําเป็น สถานทตูอาจจะปฏเิสธผล
การสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนืทา่นภายใน 3-5 วนัทาํการ เป็นอยา่งนอ้ย ในลาํดบัตอ่ไป จากนนัระยะเวลาคงเหลอืกอ่นวนั

เดนิทางไมเ่พยีงพอสาํหรบัยนืวซีา่ครงัใหม ่การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงอืนไข ทกุกรณี และ หากทา่นใหท้างบรษิทัดาํเนนิการขอวี
ซา่ให ้รวมไปถงึ กรณีททีา่นขอเอกสารจากทางบรษิทัไปเพอืดาํเนนิการขอวซีา่ดว้ยตนเอง และทา่นไดร้บัวซีา่เรยีบรอ้ย ทา่นจะไมส่ามารถ

ยกเลกิทวัรไ์ดท้กุกรณี ไมว่า่ระยะเวลาคงเหลอื จะมากกวา่ 45 หรอื 55 วนั ก็ตาม ** 
** หากทา่นทตีอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตวั เครอืงบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครงักอ่นทาํการออกบตัร

โดยสารเนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 

** อตัราคา่บรกิารน ีจาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จํานวน 25 ทา่น ขนึไป ในแตล่ะคณะ กรณีทมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนทกีาํหนด ทางบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

** 
 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมกาํหนด ไมว่า่เหตผุลใดเหตผุลหนงึ และ ไมว่า่มอืใดมอืหนงึ 
ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรณุาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพมิเตมิขณะมอือาหาร เนอืงจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมขีอ้จํากดัเรอืง

ของวตัถดุบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมกีงึสาํเร็จรปู เทา่นนั กรณีททีา่นมคีวาม
ประสงคท์จีะสงัเมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิในสว่นนดีว้ยตนเอง **  

 
** รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศนูยก์ารคา้ ในทวปียโุรปสว่นใหญ ่จะปิดทาํการในวนัอาทติย ์หากมโีปรแกรมทสีถานทดีงักลา่วตรงกบัวนัอาทติย ์ทาง
บรษิทัอาจจําเป็นตอ้งปรบัเปลยีนโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และหากไมส่ามารถปรบัเปลยีนได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธไิมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสงิใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี เนอืงจากเงอืนไขของบตัรโดยสาร และ ชว่งวนัเดนิทางทจีะตอ้ง

เป็นไปตามกาํหนดการเทา่นนั ** 
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** การเดนิทางทอ่งเทยีวในทวปียโุรปสว่นใหญ ่จําเป็นจะตอ้งเดนิเทา้เพอืเขา้ถงึสถานทบีางจดุ และ อาจเป็นระยะทางทคีอ่นขา้งไกลจากจดุ
ทรีถสามารถจอดได ้ขอใหท้กุทา่นเตรยีมรา่งกาย และ อปุกรณ์ เชน่ รองเทา้ทสีามารถเดนิไดส้ะดวกสว่นบคุคล ใหพ้รอ้มสาํหรบัการเดนิทาง 

เพอืประโยชนส์งูสดุของผูเ้ดนิทางเอง รวมถงึผูเ้ดนิทางสงูอาย ุและ ผูโ้ดยสารทใีชร้ถเข็น ทา่นจําเป็นจะตอ้งมผีูร้ว่มเดนิทางดว้ย เพอืคอย
ดแูลเป็นพเิศษเอง และสถานทบีางจดุ ทา่นอาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื 

ชดเชยสงิใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี ** 
 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ทงัหมดกอ่นทาํการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่บตัรโดยสารโดยเครอืงบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ ชนัประหยัด (Economy Class) ไมส่ามารถเลอืน เปลยีนวันเดนิทาง หรอื อพัเกรดได ้
 คา่ภาษีนํามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ โดยสายการบนิ Etihad Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิได ้
ทา่นละ 2 ชนิ โดยมนํีาหนักรวมกนัไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชนิ ควรหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชนิ 7 ก.ก. 1 ชนิ รวม 30 ก.ก.) 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทรีะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 
 คา่โรงแรมทพัีกระดับมาตราฐานตามทรีายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทโีรงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple วา่ง) กรณีมงีานเท
รดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอนืๆ ททํีาใหโ้รงแรมตามรายการทรีะบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิในการปรับเปลยีนโรงแรมทพัีกไปเป็นเมอืง
ใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
 คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชแีจงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เชน่ ถ่ายรูปเป็นทรีะลกึ หรอื ผ่านชม ทังนีขนึอยูก่ับความเหมาะสม
ของเวลา และ สถานการณ์จรงิอกีครัง  
 คา่อาหารตามทรีายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซอืประกนัเพมิเพอืคุม้ครองสขุภาพกรณุาตดิตอ่
เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ 
 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 
รวมถงึคา่อาหาร เครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรณุาสอบถามอัตราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่น
การใชบ้รกิารทกุครัง) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
 คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางทงัหมด ตามธรรมเนยีม 60 ยโูร (EUR) หรอื คาํนวณ เป็นเงนิไทยประมาณ 2,100 บาท (THB) รวมไปถงึเด็ก
อายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทงันทีา่นสามารถใหม้ากกวา่นไีดต้ามความเหมาะสมและความพงึ
พอใจของทา่น 
 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยนืวซีา่ทอ่งเทยีว ประเทศอติาล ีทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท ขนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนเงนิตรา และ ธรรม
เนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารสว่นนขีอความกรณุาลกูคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัทยีนืเอกสาร สแกนนวิ 
กบัเจา้หนา้ทขีองบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ทไีปดแูล และ อํานวยความสะดวกในวนันนั) 
 
 
เงอืนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทยีว กรุณาทําการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั 

หลงัจากวนัจอง ตัวอยา่งเชน่ ทา่นทําจองวันท ี1 กรณุาระเงนิมัดจํา สว่นนีภายในวันท ี3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัติ
ทันท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาทกํีาหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งเช็คทวีา่งและทําจอง
เขา้มาใหมอ่กีครัง กรณีทคีณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการใหส้ทิธลิกูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ 
เวลา ททํีารายการจองเขา้มาตามลําดบั เนอืงจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีนัีงราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักทอ่งเทยีว กรุณาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทังหมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเทยีวหรอืเอเยน่ตไ์มชํ่าระเงนิ 
หรอื ชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ รวมไปถงึ กรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม รวมทงั กรณีทอียู่
ในช่วงรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดัสมัภาษณ์วซี่า ททํีาใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทกํีาหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อนวันเดนิทาง
อยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 9.00 น.–
18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการ
ของทางบรษัิท 
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เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักทอ่งเทยีว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลอืน หรอื เปลยีนแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชอืในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึ เพอืลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์
อกัษรเทา่นัน ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆทังสนิ 

2. กรณีนักทอ่งเทยีว ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที
บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึ เพอืลงนามดําเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้ม
หลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทังหมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบ
อํานาจ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน ี

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขนึไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนงึ 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทมีคีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่กําหนด ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพมิ ทเีกดิขนึจรงิทงัหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 
** ทังนี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทไีดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทชํีาระแลว้เนืองจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว เชน่ การ
สํารองทนัีงตวัเครอืงบนิ การจองทพัีก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมีัดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทน
ในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคา่บรกิารนี จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขนึไป ในแตล่ะคณะ กรณีทมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทกํีาหนด ทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธใินการยกเลกิ เลอืน หรอื เปลยีนแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิท
จะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีมม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศทมีวีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกทอ่งเทยีวร่วมเดนิทางนอ้ย
กวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีจีะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทลีกูคา้ดําเนนิการยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรท์ลีกูคา้ชําระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ ยกเวน้ในกรณีทวีซีา่
ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนทีางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามทเีกดิขนึจรงิทังหมด โดยคํานงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคัญ กรณีออก
บัตรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไมส่ามารถคนืคา่บัตรโดยสารบา้งสว่น สว่นใดสว่นหนงึได ้และ หากสามารถคนืได ้ (Refunds) จํา
เป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอยา่งนอ้ย 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. - 
18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการ
ของทางบรษัิท 
 

ขอ้มลูสําคญัเกยีวกบั โรงแรมทพีกั ททีา่นควรทราบ 
1. เนอืงจากการวางแผนผังหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว (Single) , หอ้งพักคูแ่บบ 2 ทา่น (Twin/Double) 

และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชนักัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพัก
แบบ 3 ทา่น ซงึถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ ่กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 
หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดยีว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพมิตามจรงิทเีกดิขนึจาก
นักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรับอากาศ เนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูตํิา  
3. กรณีทมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากกวา่กําหนด หรอืหอ้งพักเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีน

หรอืยา้ยทพัีกเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  
4. โรงแรมในยโุรปทมีลีักษณะเป็นอาคารแบบดังเดมิ (Traditional Building) หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบนํา 

ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
5.  
ขอ้มลูสําคญัเกยีวกบั การยนืคาํรอ้งขอวซีา่ ททีา่นควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทกุทา่น จําเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์นืรบัคาํรอ้งขอวซีา่ เพอืสแกนลายนวิมอืทกุทา่น  
2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตู โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเป็นอยา่งนอ้ย (ไมร่วมเสาร-์อาทติย ์ในบางกรณี) ทังนีขนึอยูก่ับจํานวน

ของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นสําคญั  
3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการยนืวซีา่แบบหมูค่ณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดรั้บกําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทตูหรอืศนูย์

รับคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัน หากทา่นไมส่ะดวกมาดําเนนิการยนืวซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพอืกจิธรุะสว่นตัวของทา่น
ในชว่งใดบา้ง ซงึอาจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซงึอาจทําใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เลม่หนังสอืเดนิทางอยูใ่นระหวา่งการ
พจิารณาทสีถานทตู) ทา่นจําเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตังแตข่ันตอนการจอง หรอื กอ่นชําระเงนิมัดจํา พรอ้มแจง้วัน และ เวลาททีา่นสะดวกจะ
ยนืวซีา่มากอ่น แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครัง หากมคีวิยนืวา่งชว่งททีา่นสะดวก แผนกวซีา่จะดําเนนิการใหด้ทีสีดุทจีะชว่ยอํานวยความสะดวก
ใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แตทั่งน ีการนัดหมายแบบกรณีพเิศษตา่งๆ จําเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ ทา่นสามารถเลอืกซอื 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทเีร็วขนึ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขนึ  
3.2 การยนืแบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนยีงัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิทงัหมด ** 
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ประเทศททีา่นสามารถเลอืกซอืบรกิารพเิศษนไีด ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝรงัเศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เทา่นัน  
** สําหรบัการใหบ้รกิาร และ คา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษอกีครงั อาจมกีารเปลยีนแปลง 
** 

4. กรณีทที่านไมส่ามารถยนืวซีา่พรอ้มคณะได ้จําเป็นตอ้งยนืกอ่น หรอื หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่งททีางบรษัิทจะเรมิดําเนนิการ
จัดเตรยีมเอกสารเพอืขอยนืวซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน กอ่นเดนิทางเป็นอยา่งนอ้ย หรอื อาจเร็วกวา่นัน) และหากเกดิคา่ใชจ้่ายไมว่า่กรณีใดๆก็
ตาม ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึตามจรงิทังหมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ (ตัว) จะตอ้งออกก่อนกําหนด แต่วซีา่ยังไม่
ดําเนนิการ หรอื วซีา่ยังไมไ่ดรั้บการอนุมัต ิ(อยูใ่นระหวา่งการพจิารณา) เนืองจากทา่นดําเนนิการยนืวซีา่หลังคณะ และหรอื กรณีททีา่นตอ้งการยนื
กอ่นคณะ แตค่ณะททีา่นเดนิทาง ยังไมปิ่ด อยูร่ะหวา่งการขาย ยังไมค่อนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทตูตอ้งการขอหลักฐานการพํานักในประเทศ
ปลายทาง (Hotel Stamp) ประกนัการเดนิทาง (Insurance) โปรแกรมการทอ่งเทยีวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในสว่นนี ทา่นจําเป็นตอ้งดําเนนิการ
ดว้ยตนเอง และหากทา้ยทสีดุคณะไมส่ามารถเดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมส่ามารถชดเชยคา่เสยีหายใหก้ับทา่นไมว่า่
สว่นใดสว่นหนงึทกุกรณี  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทัิวไปคอื 15-20 วันทําการ (ไม่รวมวันเสาร ์- อาทติย ์ทังนี ขนึอยู่กับจํานวนผูส้มัครในชว่งนันๆ ซงึหากอยู่
ในชว่งฤดกูาลทอ่งเทยีว ทมีผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 

6. หลังจากทผีูส้มัครไดทํ้าการยนืขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตใหผู้ส้มัครทําการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทตูออกมาใชร้ะหวา่ง
ขันตอนการพจิารณาวซีา่ไม่ว่ากรณีใดๆทังสนิ ดังนันหากท่านมคีวามจําเป็นในการใชเ้ล่มฯเพอืเดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ เพอื
วางแผนลว่งหนา้ กรณีทตีอ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหนั ทําใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลบัคนืดว่น ระหวา่งขันตอนการพจิารณาวซีา่ อาจทํา
ใหส้ถานทูตปฏเิสธวซี่า และ ท่านจําเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ นันหมายถงึจะตอ้งชําระค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทังหมด โดยคํานึงถงึ
ระยะเวลาทเีหลอืกอ่นเดนิทางสําหรับการพจิารณาเป็นสําคญักอ่นดําเนนิการ 

7. กรณีทา่น มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกวา่ 1 ครัง หรอื หลายครัง (Multiple) ทยีังไมห่มดอาย ุไมชํ่ารดุ และ ยังมวีันคงเหลอืในกลุม่ประเทศเชงเก ้
นเพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้ตามวัตถปุระสงคท์วีซีา่เชงเกน้ฉบับนันๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางทอ่งเทยีวกับคณะนี สามารถใชไ้ด ้
หากวซีา่นันถูกใชม้าแลว้ตามเงอืนไขของกลุม่เชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพํานักประเทศนันๆมากทสีดุ มากอ่นแลว้อยา่งนอ้ยหนงึ
ครัง หากไม่เป็นไปตามเงอืนไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไม่รับผดิชอบเกยีวกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ้่ายทจีะ
เกดิขนึในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีททีา่นมวีซีา่ประเทศปลายทางทสีามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง และยังไมห่มดอาย ุจําเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิทอ่งเทยีวเทา่นัน โดยจะตอ้งอยูใ่น
หนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจบุนัทมีอีายคุงเหลอือยา่งนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิทอีนุมัตโิดยระบวุันทสีามารถพํานักในประเทศเชง
เกน้ จะตอ้งไมเ่กนิกวา่กําหนดทอีนุมัตใินหนา้วซีา่ ทังน ีขนึอยูก่ับประเทศปลายทางอกีครัง กรณุาสง่หนา้วซีา่และหนา้ทมีกีารประทับตราเขา้ประเทศ
มาแลว้ใหก้บัเจา้หนา้ทตีรวจสอบเพอืความถกูตอ้ง หากไมเ่ป็นไปตามเงอืนไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมรั่บผดิชอบ
เกยีวกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายทจีะเกดิขนึในทุกกรณี เช่น เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้นืองจากอายุหนังสอืเดนิทาง
คงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซีา่ 
สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่
เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซงึขอใหท้า่นใหค้วามร่วมมอืในสว่นนีเพอืใหก้ารยนืคํารอ้งในครัง
ตอ่ๆไปสะดวกมากขนึ ทังนขีนึอยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทสีถานทตูเป็นสําคญั 

11. การทวีซีา่จะออกใหทั้นวันเดนิทางหรอืไม ่หรอื ออกกอ่นเดนิทางเพยีงไมก่วีัน เราไมส่ามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆไดทั้งสนิ เพราะ
เนอืงจากมเีอกสทิธทิางการทตูคุม้ครองอยู ่

12. เกยีวกบัเอกสารทางราชการทจีําเป็นตอ้งแปล เชน่ หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศทอีอกจากสํานกังานเขต หรอื อําเภอ 
ทอีาศยัอยู ่, ใบปกครองบตุรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง , ใบสําคญัการหยา่ กรณีศนูยร์บัยนืคํารอ้งขอวซีา่ หรอื สถานทตูตอ้งการ 
เอกสารทแีปลเรยีบรอ้ย จําเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสลุเทา่นนั ซงึจะมคีา่ใชจ้า่ยเพมิ ฉบบัละ ประมาณ 
1,000-1,500 บาท กรณีน ีจําเป็นทสีุด สําหรบัเด็กทอีายุตํากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ไม่ไดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา (เช่น เดนิทางกบั
มารดา และ บดิาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย) คา่ใชจ้า่ยในสว่นน ีลูกคา้จําเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิมส่ามารถ
ชําระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนใีหท้า่นได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่ําเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทัยนิดอีํานวยความสะดวก
แปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลกูคา้ทจีองเฉพาะทัวรไ์มร่วมบัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ (จอยดแ์ลนดทั์วร ์ซอืตัวเครอืงบนิแยกเอง) ทา่นจําเป็นจะตอ้งเตรยีมหลักฐานการจอง 
ตวัเครอืงบนิ โรงแรมทนีอกเหนอืจากคณะ ททีา่นพํานักกอ่น หรอื ตอ่จากคณะ ประกันการเดนิทางใหค้รอบคลมุวันททีา่นเดนิทาง ไป และ กลับ เพอื
ใชใ้นการประกอบการยนืขอวซีา่ใหค้รบตามเงอืนไข ดว้ยตนเองทกุกรณีไมว่า่กรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทา่นจะไมส่ามารถยนืขอวซีา่
ในควินัดหมายของคณะได ้โดยทา่นจําเป็นจะตอ้งยอมรับเงอืนไข และ หากมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิเนืองจากไมใ่ชก่ารนัดหมายยนืขอวซีา่แบบหมูค่ณะ 
ทา่นจําเป็นเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิสว่นนี หรอื สว่นใดสว่นหนงึดว้ยตนเองทังหมดไมว่า่กรณีไดก็้ตาม รวมไปถงึกรณีทใีนวันนัดหมายเพอื
ยนืขอวซีา่ ท่านไม่สามารถยนืขอได ้ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ทําใหท้่านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงอืนไขการยกเลกิ
ทังหมด  

14. กรณีททีา่นมแีผนการเดนิทางทจีะเดนิทางไปยังกลุม่ประเทศเชงเกน้ตอ่จากคณะนี และ ทา่นมคีวามประสงคข์อวซีา่เชงเกน้ใหค้รอบคลมุวันเดนิทาง
ในทรปิสดุทา้ย ทา่นจําเป็นตอ้งแจง้กับเจา้หนา้ทใีหท้ราบตังแตข่ันตอนการจองทัวร ์รวมไปถงึแผนกวซีา่ทชีว่ยอํานวยความสะดวกใหก้ับทา่นอกีครัง 
กอ่นตังแตข่ันตอนการเก็บเอกสาร หมายถงึเอกสารการจองโรงแรม และ ตัวเครอืงบนิ จําเป็นจะตอ้งเรยีบรอ้ยโดยสมบรูณ์ตังแตข่ันตอนการขอเก็บ
เอกสาร เพอืเตรยีมกรอกแบบฟอรม์ใหถู้กตอ้ง ครอบคลมุ และ บางกรณี บางประเทศ ทา่นจะไมส่ามารถยนืขอวซีา่ในควินัดหมายของคณะได ้โดย
ทา่นจําเป็นจะตอ้งยอมรับเงอืนไข (ขอ้ 3) และ หากมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิเนืองจากไมใ่ชก่ารนัดหมายยนืขอวซีา่แบบหมูค่ณะ ทา่นจําเป็นเป็นจะตอ้ง
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ชําระคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิสว่นนี หรอื สว่นใดสว่นหนงึดว้ยตนเองทังหมดไม่ว่ากรณีไดก็้ตาม รวมไปถงึกรณีทใีนวันนัดหมายเพอืยนืขอวซีา่ ท่านไม่
สามารถยนืขอได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทําใหท้า่นตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงอืนไขการยกเลกิทังหมด 

 
ขอ้มลูสําคญัเกยีวกบั สายการบนิ ททีา่นควรทราบ 
1. เกยีวกับทนัีงบนเครอืงบนิ เนืองจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนัีงบนเครอืงบนิทกุกรณี 

แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทสีดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทมีาดว้ยกนั ไดนั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทสีดุเทา่ทจีะสามารถทําได ้
2. กรณีทที่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขันตอนการจอง กรณีทแีจง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพมิเพอืชําระกบัเมนูใหมท่ตีอ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้
3. บางสายการบนิอาจมเีงอืนไขเกยีวกับการใหบ้รกิารอาหารบนเครอืงแตกตา่งกัน ขอใหท้า่นทําความเขา้ใจถงึวัฒนธรรมประจําชาตขิองแตล่ะสายการ

บนิทกํีาลงัใหบ้รกิารทา่นอยู ่
 
เงอืนไข และ ขอ้ควรทราบอนืๆ ทวัไป ททีา่นควรทราบ 
1. ทัวรน์สํีาหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรน์ีขอสงวนสทิธสํิาหรับผูเ้ดนิทางทถีอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํีาตาล / เลอืดหมู) เท่านัน กรณีทที่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวีัตถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว โดยไมม่ี
จดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชอืมโยงเกยีวกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอนืๆ หากไมผ่่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิ ดา่น
ตรวจคนเขา้เมอืง ทังฝังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่
รับผดิชอบความผดิพลาดทจีะเกดิขนึในสว่นน ีไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ 

3. ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ยลว่งหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทังหมด หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมด 
หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่่านไมว่่า
กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง เลขทวีซีา่ และ
อนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิ
มัดจําหรอืสว่นทเีหลอืทังหมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพอืใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันที
เดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังน ีทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทเีพมิขนึของนักทอ่งเทยีวทไีมไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัย
ธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการ
บรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนีคํานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรับราคา
คา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัวเครอืงบนิ คา่ภาษีนํามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัยสาย
การบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ฯลฯ ททํีาใหต้น้ทนุสงูขนึ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิท
กํากบัเทา่นัน 

9. นักทอ่งเทยีวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อนัไมใ่ชเ่หตทุเีกยีวขอ้งกบัทางบรษัิท อาทิ
เชน่ วซีา่ไมผ่่าน เกดิอบุัตภัิยทไีมส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นทบีรษัิทยัง
ไมไ่ดชํ้าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิตัเิทา่นัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชนิ และรวมกันทุกชนิไม่เกนิ 1,000 
มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืได ้
ท่านละ 1 ใบเท่านัน ถา้สงิของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิ
เทา่นัน 

11. สงิของทมีีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้ง
เครอืงบนิเทา่นัน 

12. คณะทัวรน์ี เป็นการชําระค่าใชจ้่ายทังหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททไีดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซงึบางส่วนของ
โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทยีวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนันๆ กรณีททีา่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนงึ ไมว่า่กรณีใดก็
ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพมิเตมิขนึตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที
เกดิขนึจรงิทังหมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทเีกดิเหตกุารณ์นขีนึ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคา้ทจีองเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ (จอยดแ์ลนดทั์วร ์ซอืตัวเครอืงบนิแยกเอง) ในวันเรมิทัวร ์(วันทหีนึง) ท่านจําเป็น
จะตอ้งมารอคณะเทา่นัน ทางบรษัิทไมส่ามารถใหค้ณะ รอทา่นได ้ไมว่า่กรณใีดก็ตาม กรณีทไีฟลท์ของทา่นถงึชา้กวา่คณะ และ ยนืยันเดนิทาง ทา่น
จําเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมอืง หรอื สถานททีอ่งเทยีวทคีณะอยูใ่นเวลานันๆ กรณีนี จะมคีา่ใชจ้า่ยเพมิ ทา่นจําเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ย
ทใีชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทังหมดเท่านัน ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่สามารถชดเชย หรอื ทดแทน หากท่านไม่ได ้
ทอ่งเทยีวเมอืง หรอื สถานททีอ่งเทยีวใดๆ สถานทหีนงึ ทกุกรณี เนอืงจากเป็นการชําระแบบเหมาจา่ยกบัตวัแทนแลว้ทังหมด 

14. รปูภาพในรายการทัวร ์ใชเ้พอืประกอบการโฆษณาเทา่นัน  
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15. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ไมอ่นุญาตใหบ้คุคลทมีคีดคีวาม คําสังศาล เดนิทางออกนอกประเทศ ทกุกรณี รวมไปถงึกรณีทเีคยรับรอง หรอื คําประกัน 
หากทา่นไมแ่น่ใจสถานะของตนเองใหต้รวจสอบสถานะของตนเองทกีระทรวงการตา่งประเทศ หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางออกนอกเมอืง ณ วัน
เดนิทางจรงิ ทางบรษัิทจะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึไดท้กุกรณี 

16. สําหรับผูเ้ดนิทางทตีงัครรภ ์จําเป็นตอ้งปรกึษาแพทย ์เพอืตรวจสอบอายคุรรภท์แีน่นอน กบั วันทเีดนิทางจรงิ และหากเดนิทางได ้ทา่นจําเป็นจะตอ้ง
เตรยีมหนังสอืรับรองจากแพทยย์นืยันใหเ้ดนิทางได ้และแจง้รายละเอยีดของอายคุรรภท์ชีดัเจน ตามกฎของสายการบนิ สว่นใหญ ่หากอายคุรรภเ์กนิ 
28 สัปดาห ์จะไมส่ามารถเดนิทางโดยเครอืงบนิไดท้กุกรณี หากทา่นตังครรภแ์ละไมแ่จง้ใหส้ายการบนิทราบและสายการบนิตรวจพบ สายการบนิมี
สทิธปิฏเิสธไมใ่หท้า่นเดนิทาง  
 
 
 

การเตรยีมเอกสารเพอืยนืขอวซีา่ทอ่งเทยีวเชงเกน้ ประเทศอติาล ี
1.  หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั ฉบบัจรงิ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมหีนา้วา่งไมตํ่ากวา่ 2 หนา้ (หนงัสอื

เดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่นนั) 
2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รปู ฉากหลงัตอ้งเป็นพนืสขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซํ่ากบัวซีา่

ประเทศอนืๆทเีคยไดรั้บ เทา่นัน หา้มใสค่อนแทคเลนส ์ทงัชนดิมสี ีและ ชนดิใส 
3. หลกัฐานการทาํงาน / การเรยีน 
3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทกุหนา้ (มอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน
พาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบตํุาแหน่ง วันเรมิงาน เงนิเดอืน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบชุอืประเทศ ไม่
จําเป็นตอ้งระบชุอืประเทศปลายทาง ในหวัจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทมีหีัว
จดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทอียู ่และเบอรต์ดิตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีทเีป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการทํางานจากหน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี สําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิไมจ่ดทะเบยีน : จดหมายชแีจงตนเองเกยีวกับหนา้ทกีารงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะนําตนเอง 

พรอ้มรปูภาพเป็นหลกัฐานประกอบได ้แตทั่งน ีอยูท่ดีลุยพนิจิของเจา้หนา้ทรัีบยนืเทา่นัน  
3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาองักฤษ  

** หลกัฐานการทาํงาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทนีดัยนืวซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง
สะกด ชอื-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่นนั กรณีไมถ่กูตอ้งเจา้หนา้ทอีาจปฏเิสธการรบัยนืได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่นนั กรณุาจัดเตรยีมดงัน ี
 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่นนั อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดาํเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทนีดัยนืวซีา่ ** 
** ผูท้ปีระกอบอาชพี มหีนา้ทกีารงาน จําเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถใช้

ยนืแทนบญัชสีว่นตวัได ้ซงึหากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทอีาจปฏเิสธการรบัยนืได ้** 
5. สําเนาทะเบยีนบา้น 
6. สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 
7. สําเนาใบเปลยีนชอื - เปลยีนนามสกลุ (ถา้ม)ี 
8. สําเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุาํกวา่ 18 ปีบรบิรูณ์) 

** เอกสารเพมิเตมิกรณีเป็นเด็กอายตุาํกวา่ 18 ปีบรบิรูณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  
หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนงึ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทอีอกโดยสํานักงานเขตหรอื
อําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทังภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย 
(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ 
ทอีอกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอื
รับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ 
ทอีอกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอื
รับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนงึ 
- สําเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 
- สําเนาทะเบยีนมรณะบตัร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จําเป็นตอ้งเกยีวขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่นนั บดิา , มารดา , บตุร , พ ี, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 
สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จําเป็นตอ้งแนบสาํเนามาดว้ย และจําเป็นตอ้งยนืเอกสารสาํคญัดงัน ี** 
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- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่นนั โดยระบชุอืเจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยันรับรอง
ใหก้ับผูถ้กูรับรอง จําเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทนีดัยนืวซีา่ ** โดยสะกด ชอื-นามสกลุ ผูถ้กูรบัรอง ใหถ้กูตอ้งตามหนา้
หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3  
** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่นนั อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดาํเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทนีดัยนืวซีา่ ** 
** จาํเป็นตอ้งใชท้งัผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงอืนไข เจา้หนา้ทอีาจปฏเิสธการรบัยนืได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่นนั เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 
- เอกสารเพอือา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิสําเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิตัร 
 

แผนทกีารเดนิทาง เพอืการยนืคาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเทยีวเชงเกน้ ประเทศอติาล ี
สถานท ี: ศนูยร์บัยนืคาํรอ้งขอวซีา่ประเทศอติาล ี
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบอืงตน้ เพอืขอยนืวซีา่ทอ่งเทยีวเชงเกน้ ประเทศอติาล ี
1. ชอื - นามสกลุ ปจัจบุนั ............................................................................................................ 
2. ชอื - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลยีน) ................................................................................... 
3. วนั - เดอืน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 
4. เพศ        ชาย          หญงิ 
5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกนัอยู ่
6. หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................................................................ 
7. หมายเลขพาสปอรต์ ................................................................................................................. 

วนัทอีอก ................ วันหมดอาย ุ............... สถานทอีอก ............................................................. 
8. ทอียูป่จัจบุนั(ทพีกัอาศยัอยูจ่รงิ) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์....................... 
9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... อเีมลล ์........................................................................ 
10. อาชพีปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชพี, ตําแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดว้ย ..................................................................................................................................... 
11. ชอืสถานททีาํงาน/สถานศกึษา และทอียู ่................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์...................... 
เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................... อเีมลล ์......................................................................... 

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทเีคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทผีา่นมา 
ไมเ่คย 

   เคยไดรั้บ     
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้งัแตว่นัท ี.................. ถงึวนัท ี...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้งัแตว่นัท ี.................. ถงึวนัท ี...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้งัแตว่นัท ี.................. ถงึวนัท ี...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่
ไมเ่คย    เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักของผูส้มคัร 
   ตวัผูส้มคัรเอง 
   มผีูอ้นืออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ..................................................... ความสัมพันธ ์.......................... 
15. ชอืบคุคลทเีดนิทางรว่มกบัทา่น ..................................................... ความสัมพันธ ์.......................... 

 
** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบใุหล้ะเอยีดและชดัเจนทสีดุเพอื ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่นนั ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการอํานวย

ความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นนั ** 
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