
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

มลิาน – เซอมโิอเน่ – ล่องเรือทะเลสาบเกรดา - อทุยานโดโลไมต์ – จุดชมววิโบสถ์ซานต้า แมกดลันา – โบลซาโน 
โอร์ทเิซย – น่ังกระเช้าชมววิ แอล์ป เดอ ซุสซิ - ทะเลสาบเบรียส – เวอร์เซียโก ด ิโซปรา – คอร์ดน่ิา ด ิเอมเพสโซ 

คอร์ติน่า – ทะเลสาบมซูิริน่า – เกาะเวนิส - ชมจตุรัสซานมาร์โค – สะพานเรียลอลัโต้ 



เกรฟ อนิ เชียนติ – ชิมไวน์เชียนติ - Castello di Verrazzano – ฟลอเรนซ์ – เดนิชมเมือง – จตุัรัสไมเคลิแองเจโล
เส้นทางโรแมนติก แห่ง ทสัคานี - มอนเตริคจเิน่ – เซียน่า – ซานจมีญิญาโน – ลา สเปเซีย 

น่ังรถไฟชมหมู่บ้านทั้งห้า - ลงเรือสู่พอร์โตฟิโน – เจนัว - มลิาน – ป้อมซฟอร์ซ่า                                        
กาํหนดการเดนิทาง 
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(กรุณาสํารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วนัที่1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – มิลาน 
21.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 

เคาน์เตอร์สายการบินไทย(เคาน์เตอร์ D) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 
วนัที่2  มิลาน – เซอมิโอเน่ – ล่องเรือทะเลสาบเกรดา  
 อุทยานโดโลไมต์ – จุดชมววิโบสถ์ซานต้า แมกดลันา – โบลซาโน – ชมเมือง 
00.35 ออกเดินางสู่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ TG 940 
07.10 เดินทางถึงกรุงมิลาน ประเทศอิตาลี ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง  
 จากน้ันนําท่าน อ อกเดินทางสู่ Sirmeone เมืองอันเก่าแก่ที่มีอายุ

กว่า 2,000 ปี มีลักษณะภูมมิประเทศเป็นแหลมที่ย่ืนออกไป ใน
ทะเลสาบการ์ด้า  ซ่ึงมีความยาวกวา่ 55กิโลเมตรเมืองน้ีจึงถูก
ขนาบขา้งดว้ยทะเลสาบ ใหทุ้กท่านไดช้มเมืองเก่าที่แสนสวยงาม 
มีร้านคา้และ ร้านขนมอยูม่ากมาย เก็บภาพป้อมปราการประจาํ
เมือง ที่เป็นจุดสญัลกัษณ์ ตั้งแต่สมยัยคุโรมนั  นําท่านล่องเรือชม
ความงามของทะเลสาบเกรดา  บรรยากาศของทะเลสาบที่ตดักบั
แนวหนา้ผาของทิวเขาเซาทเ์ทิร์นแอลฟ์ ไดเ้วลาสมควรอิสระทุก
ท่านเดินเล่นชมเมือง  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย นําท่านออกเดินทางสู่ Great Dolomite Road บนเสน้ทางสายน้ี 

คุณจะทึ่งในความยิง่ใหญ่ของขนุเขาอีกคร้ังระยะทางไม่ไกลมาก
แต่เราจะค่อย ๆ ซึมซบับรรยากาศที่หาไม่ไดท้ี่ไหนอีกแลว้ในโลก
น้ี เทือกเขาโดโลไมท ์(Dolomite) ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดก
โลกโดยองคก์ร UNESCO เม่ือปี 2009 ลกัษณะภูมิประเทศเป็น
หนา้ผาสูง สลบักบัหุบเหวลึก  จากน้ันนําท่านเดินทางสู่บริเวณ
หมู่บ้านวัล ดิ ฟุนส์ ชมความมหัศจรรย์ของ ธรรมชาติ และ



สถาปัตยกรรมของหมู่บ้าน ที่ผสมผสานได้อย่างลงตัว  ฉากหลงัเป็นภู เขาอนัยิง่ใหญ่เบื้องหนา้ของเราเป็น
หมู่บา้น Villnöß (Val di Funes) แสนสงบ และน่ารัก  มีเวลาใหท้่านเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติ 
บริเวณที่ตั้งโบสถ ์Santa Magdalena อนัเป็นเอกลกัษณ์  ในยามอาทิตย์อสัดง แสงแดดทองละเลียดริมหนา้
ผา ฉากเบื้องหนา้เป็นโบสถแ์ละหมู่บา้นอนัแสนสงบปล่อยกายปล่อยใจไปกบัช่วงเวลาแสนพเิศษน้ี จากนั้น
นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกัเมืองโบลซาโน 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

พกัที่:  Four Points Sheraton Hotel / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่3  โบลซาโน – โอร์ทิเซย – นั่งกระเช้าชมววิ แอล์ป เดอ ซุสซิ  ทะเลสาบเบรียส 
 เวอร์เซียโก ด ิโซปรา – คอร์ดน่ิา ด ิเอมเพสโซ  
เช้า บริการเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
 นําท่านเดินทางสู่สถานี กระเช้า ณ เมืองโอร์ทิเซย ผ่อนคลายกับธรรมชาติที่งดงาม นําท่านขึน้สู่ จุดชมวิว  

แอล์ป เดอ ซูสซิ (Alpe di Siusi) เป็นอีกหน่ึงจุดชมววิที่
สามารถเห็นความยิง่ใหญ่อลงัการของกลุ่มเขาใน 
Dolomite ได้อยา่งชดัเจน มีเวลาใหท้่านเก็บภาพความ
งดงามของธรรมชาติอยา่งจุใจ ไดเ้วลาสมควรออก
เดินทางชมความงามแห่งโดไมทก์นัต่อ ในเสน้ทาง
สวย ๆ ชมเมือง เล็กๆ  เพราะเราเช่ือวา่ ความสวยงาม
ระหวา่งทางนั้นน่าจดจาํไม่นอ้ยแวะถ่ายรูปกนัไปตลอด
ทาง  ผา่นชมทะเลสาบ  เบรียซ (Braies) ที่ตั้งอยูใ่น เขต
อุทยานแห่งชาติ  Fanes Sennes Braies ตามตาํนานกล่าว
วา่ที่น่ีเป็นที่อยูอ่าศยัของยกัษ ์ที่คอยคุม้ครองเหมืองทองคาํใตพ้ภิพ เดินทางถึงหมู่บ้านเวอร์เซียโก ดิ โซปรา 
(Versciaco di Sopra) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นําท่านโดยสารกระเช้า ขึน้สู่จดชมวิว เฮล์ม (Helm) ชม
ความงดงามของแนวเขาโดโลไมทจ์ากบริเวณ  Helm 
Restaurant ที่ท่านจะประทบัใจมิรู้ลืม มีเวลาใหท้่านเดิน
เล่นชมธรรมชาติ  และฟาร์มเล้ียงสตัวท์ี่ทาํจาํลองไว้
ตอนรับนกัท่องเที่ยว  ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางสู่
เมืองกอร์ตีนา  ดมัเปซโซ  เมืองแสนสวยในหุบเขาที่มี
ช่ือเสียงโด่งดงัมายาวนาน อิสระทุกท่านเดินเล่นชม
เมืองตามอธัยาศยั 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  



พกัที่:  Sport Hotel Cortina / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่4 คอร์ติน่า – ทะเลสาบมิซูริน่า – เกาะเวนิส - ชมจตุรัสซานมาร์โค – สะพานเรียลอลัโต้ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 ไดเ้วลาสมควร มีเวลาใหท้่าน เก็บภาพความประทบัใจกบัความ งดงามของตวัเมือง ไดเ้วลาสมควรนาํท่าน

เดินทางสู่แควน้เวเนโต แวะชม ทะเลสาบ Misurina ณ เมืองเบลลูโน่ทะเลสาบที่มีความยาวถึง 2.6 กิโลเมตร 
มีความลึกกวา่ 5 เมตร สมัผสัอากาศดี ๆ สูดดมหายใจลึก ๆ ใหทุ้กท่านไดช้มความสวยงาม ของทะเลสาบ
อนักวา้งใหญ่ ที่ใส เป็นเงาสะทอ้นเห็นววิเขาลดหลัน่ไปมา อนัมีฉากหนา้เป็นโรงแรมสีเหลืองตดักนักบัฟ้า
ครามสวยจบัใจ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองเมนูพิเศษสปาเก็ตตี ้กุ้งมังกร (Lobster Spaghetti)  
บ่าย นําท่านเดินทางเข้าสู่ท่าเรือตรอนเชโต้ จากน้ันลงเรือเข้าสู่ “เมืองเวนิส ” เมืองอนัแสนโรแมนติกซ่ึงเป็น

จุดหมายปลายทางของคู่รักจากทัว่โลก เมืองเวนิสไดรั้บฉายาวา่ ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก (Queen of the 
Adriatic), เมืองแห่งสายนํ้ า (City of Water), เมืองแห่งสะพาน (City of Bridges), และ เมืองแห่งแสงสวา่ง 
(The City of Light) เรือนาํท่านเดินทางเขา้สู่ “เกาะ
ซานมาร์โค ” ศูนยก์ลางของเมืองเวนิส พร้อมนาํ
คณะเดินทางเขา้สู่บริเวณ “จตุรัสซานมาโค ” 
ระหวา่งการเดินทางชม อนุสาวรียข์องพระเจา้วคิ
เตอร์เอมานูเอลที่ 2 ถ่ายภาพคู่กบั “ สะพานถอน
หายใจ ” สะพานแห่งสญัลกัษณ์ที่เช่ือมต่อกบั
พระราชวงัดอร์จ  ชมความสวยงาม ของ จตุรัส
ดา้นหนา้พระราชวงัดอร์จ อนัเป็นที่ประทบัของเจา้เมืองเวนิสในยคุที่ยงัเป็นรัฐอิสระอีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลาง
ของการปกครองแควน้ในยคุสมยันั้น ชม รอบบริเวณ “โบสถเ์ซนตม์าร์ค ” ซ่ึงเป็นโบสถแ์บบไบเซ็นไทน์ที่ 
“ใหญ่ที่สุด ” ในยโุรปตะวนัตก อิสระเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้แบร นดเ์นมช่ือดงันานาชนิด อาทิ Gucci ,Louis 
Vuitton ,Prada ,Bally ,Chanel หรือ“ เคร่ืองแกว้มูราโน่ ” สินคา้พื้นเมืองอนัเล่ืองช่ือ อิสระใหท้่านเดินเที่ยว
ชมงานก่อสร้างที่แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นอจัฉริยะดา้นสถาปัตยกรรมที่ “สะพานเรียลอลัโต้ ” ทาํท่าน
เดินทางกลบัสู่ฝ่ังเมสเต ้ 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  NH Hotel Venice Mestre / เทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่5   เวนิส – เกรฟ อนิ เชียนติ – ชิมไวน์เชียนติ - Castello di Verrazzano 
 ฟลอเรนซ์ – เดนิชมเมือง – จัตุรัสไมเคลิแองเจโล  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 



 นาํท่านเดินทางสู่เมืองเกรฟ อิน เ คียนติ  (Greve in Chianti) นาํท่านเดินชมบริเวณปราสาทวาร์ราซาโน 
(Castle of Verrazzano) ตวัปราสาทตั้งอยู่ ใจกลาง
ของพื้นที่ Chianti Classico เร่ิมตน้ปราสาทเป็นของ
ชาวอิทรุสกนั ซ่ึงเป็นเคยที่ตั้งถ่ินฐานของชาวโรมนั  
ไร่องุ่นที่ตั้งอยูใ่น Verrazzano มีการระบุไวใ้น
เอกสารที่มีอายยุอ้นหลงัไปถึงปี ค .ศ. 1100 ตวั
ปราสาทไดผ้ลดัมือเขาครอบครองโดยหลายตระกูล 
ค.ศ.1958 ครอบครัว Cappellini เขา้ ครอบครอง
ปราสาท  และบูรณะวลิล่าและสร้างใหม่  โดยดูแล
ไร่องุ่นตามแบบโบราณ ไม่ใชส้ารเคมี(Organic Wine) ทาํใหมี้ช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก  
*** นาํท่านเขา้สวนองุ่น และชมโรงงานบ่มไวน์ ที่เตม็ไปดว้ยถงัไมโ้อ๊ก หลายร้อยถงัที่วางเรียงราย ใหท้่าน 
ไดชิ้มรสชาติอนักลมกล่อมของไวน์เชียนติ อยา่งจุใจ *** 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวันมื้อพิเศษ ณ ภัตตาคาร ภายใน ไร่ไวน์ Castello of Verrazzano  
 Menu Starter and Bruschetta  
 Ham, Wild boar salami, Head cheese, Crostino with lard from the Greve Valley,  
 Main Course  
 Pasta with tomato sauce and herbs, Roast loin of pork with salad from the garden and white beans 
 Dessert 
 Cantuccini (almond cookies), Tasting of Grappa, Coffee 
 ไวน์ชนิดต่างๆ ที่ท่านจะได้ชิม 
 Verrazzano Ser Chiaro” IGT / Fettunta Chianti Classico DOCG / Chianti Classico Riserva DOCG 
 Supertuscan” IGT or Chianti Classico Gran Selezione DOGC 
 *** หากไวน์บางชนิดหมดหรือ ไม่ได้ตามคุณภาพอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ณ ภัตตาคาร *** 
บ่าย ได้เวลาสมควรท่านท่านชม“เมืองฟลอเรนซ์”  เป็นเมืองต้นแบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ซ่ึงเป็นเมืองที่

มีความเจริญสูงสุดในช่วงศตวรรษที่ 13-16 นาํท่านเดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่า  นาํท่านชม “จตุัรัสเพยีซซ่าซิน
ยอเรตตา ” ชมสถาปัตยกรรมอนัโดด
เด่นของเมืองที่ “มหาวหิารซานตา มา
เรีย เดลฟิออเร” เป็นวหิารที่มียอดโดม
ขนาดใหญ่สญัลกัษณ์แห่งเมืองฟลอ
เรนซ์ จากนั้นออกเดินทางเขา้สู่ใจ
กลางเมืองชม “โบสถซ์นัตาโคเช่ ” 
โบสถข์นาดใหญ่ซ่ึงใชเ้ป็นสถานที่ฝัง
ศพของศิลปินช่ือกอ้งโลก“ไมเคิลแอง
เจลโล และกาลิเลโอ ” และศิลปินช่ือ



ดงัของเมือง ชมจตัุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ที่มีความสวยงามและมีเอกลกัษณ์โดดเด่น
อยา่งมาก เน่ืองจากเป็นที่ตั้งของรูปป้ันเดวดิ อนัเป็นผลงานที่มีช่ือเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่  นาํท่านขึ้นชม
ววิตวัเมืองฟลอเรนซ์ ณ จตัุรัสไมเคิล แองเจโร (Piazzale Michelangelo) ที่สร้างขึ้นเป็นเกียรติกบัศิลปินไม
เคิล แองเจโล่ มีรูปป้ันเดวสิเป็นเอกลกัษณ์ตั้งอยูจุ่ดศูนยก์ลางของจตุัรัส  

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารจีน 

ที่พกั:  Grand Hotel Mediterraneo / หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

 

วนัที่6 ฟลอเรนซ์ – เส้นทางโรแมนติก แห่ง ทัสคานี มอนเตริคจิเน่ 
 เซียน่า – ซานจีมิญญาโน – ลา สเปเซีย 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

จากน้ันนําท่านออกเดินทางสู่เส้นทางโรแมนติก แห่งทอสคานี  แควน้ทอสคานี เสมือนเป็นอู่ขา้วอู่นํ้ าของ
ประเทศอิตาลี มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถปลูกพชืพนัธุไ์ดห้ลากหลาย และมีฟาร์มปศุสตัว ์ที่มีคุณภาพอยู่
มากมายหลาย นําท่านเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านมอนเตริคจิโอนิ 
(Monteriggioni) ( 60 กม .)  เป็นเมือง หนา้ด่าน อนัเก่าแก่
ตั้งแต่ ยคุกลา งของเมืองเซียน่า แควน้ทอสคานี มีกาํแพง
ลอ้มรอบตวัเมือง ตั้งอยูบ่นเนินธรรมชาติที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 
1214 ในอดีตเมืองน้ี เป็นแนวหนา้ในสงครามกบั  เมืองฟลอ
เรนซ์  กาํแพงรอบตวัเมือง มีหอคอย 14 แห่งตั้งอยูบ่นฐาน
ส่ีเหล่ียมจตัุรัส  มีประตูทางทิศเหนือ Porta Fiorentina เปิดสู่
ฟลอเรนซ์  และทางทิศใตอี้ก Porta Romana หนัหนา้ไปกรุงโรม ถนนสายหลกัภายในกาํแพงเช่ือมต่อทั้ง
สองประตูเขา้ดว้ยกนัเป็นเสน้ตรง  กลางเมืองมี จตัุรัส  Piazza Roma บา้นเรือนส่วนใหญ่ สไตลเ์รเนสซองส์ 
(เคยเป็นเจา้ของขนุนางทอ้งถ่ินพอ่คา้ที่รํ่ารวยและผูดี้) เก็บภาพความสวยง าม นาํท่านเดินทางสู่เมืองเซียน่า
(ระยะทาง 40 ก.ม.) ตลอดทั้งใจกลางเมืองเก่าของเซียน่าไดรั้บเลือกโดยองคก์ารยเูนสโกใหข้ึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกเม่ือปี ค.ศ.1995 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ ฟิออเรนติน่า สเต๊ก 
(Fiorentina Beef Steak) เมนูสุดพิเศษที่มีช่ือเสียงที่สุดของแคว้น  ทัส
คานี ซ่ึงโดยปกติเชฟจะย่างเน้ือทั้งก้อนแล้วมา  บรรจงแล่ให้ลูกค้าที่โต๊ะ
อาหารขณะที่ยังร้อนอยู่  (ท่านใดไม่ทานเน้ือววักรุณาแจง้เจา้หนา้ที่ฝ่าย
ขาย ทางบริษทัจะเปล่ียนเมนูเป็นหมูแทน) 

บ่าย นําท่านชม  จตุรัสเปียซซ่า เดล คมัโป Piazza del Campo ซ่ึง
ไดรั้บยกยอ่งวา่เป็นมรดกโลก และเคยเป็นบา้นของาลิโอนกัแข่ง
มา้ที่มีช่ือกระฉ่อนที่สุดในโลก ชมจตุรัสเปียซซ่า เดล คมัโป ที่ได้



ช่ือวา่สวยแปลกตาเพราะมีรูปทรงเป็นรูปพดั ลาดเอียงแบบขั้นบนัได ตั้งอยู่  ดา้นหนา้ศาลาวา่การเ มืองเซีย
น่า เดินเล่นชมเมือง บา้นเรือนต่างๆ ถึงแมดู้เก่าแก่ แต่ยงัคงถูกใชง้านเป็นที่อยูอ่าศยัและร้านคา้ มีศาลากลาง
จงัหวดัสไตลโ์กธิค นํ้ าพเุกีย โบสถพ์ระแม่นิรมล ที่น่ีมีเทศกาลพาลิโอแสดงในชุดพื้นเมืองทุกปีมีช่ือเสียง
มาก จากน้ันนําท่าน  ออกเดินทางสู่เมือง ซานจีมิญญาโน (San Gimignano) เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ที่มี
กาํแพงลอ้มรอบอยูร่ะหวา่งเมืองฟลอเรนซ์และเมือง Siena มีช่ือเสียงดา้นสถาปัตยกรรมยคุกลางที่น่าทึ่ง  
และหอคอยที่สู งขึ้นจากส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ  เป็นสญัลกัษณ์ที่สาํคญั  ทาํใหเ้ห็น ทศันียภาพ สวยงาม อนัน่า
ประทบัใจของเมือง  จากเสน้ทางโดยรอบ โดย เร่ิมตน้จากขนุนางประจาํเมือง ไดส้ร้างหอคอยขึ้นราว 72 
แห่งเพือ่เป็นสญัลกัษณ์แห่งความมัง่คัง่และอาํนาจของพวกเขา แมว้า่ปัจจุบนัจะเหลืออยูเ่พยีง 14 หอคอยเท่า
นัน่ เมือง ซานจีมิญญาโน  ไดรั้บการ ขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลก  จากองคก์าร UNESCO ตั้งแต่ปี  ค.ศ.1990 
เมืองท่านเขา้มาในเมืองซานจีมิญญาโน  เสมือนท่าน ไดย้อ้นเวลากลบัไป ในยคุกลางอยา่งแทจ้ริง  / นาํท่าน
เดินรทางสู่เมืองลา สเปเซีย 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคารจีน 

ที่พกั:  NH Hotel La Spezia / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่7 ลา สเปเซีย – นั่งรถไฟชมหมู่บ้านทั้งห้า - ลงเรือสู่พอร์โตฟิโน – เจนัว 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

นําท่านน่ังรถไฟสู่ ชิงเกว่ แตร์เร (Cinque Terre) หมู่บ้านเล็กๆ ทั้งห้า  ที่ต้ังอยู่บนชายฝ่ังริเวียร่า ของ

อิตาลี CINQUE TERRE มีความหมายว่า “ห้าดินแดน ” 
(FIVE LANDS) ประกอบดว้ย หมู่บา้นหา้แห่ง ไดแ้ก่ 
MONTEROSSO AL MARE, , CORNIGLIA, 
MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทั้งหา้หมู่บา้นน้ีมี
หุบเขาลอ้มรอบ ประกอบกนัเป็นส่วนหน่ึงของอุทยาน
แห่งชาติฯ และไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก
องคก์ารยเูนสโกอี้กดว้ย แวะชมความงามของหมู่บา้นริโอแมกจิโอเร (RIOMAGGIORE) เป็นหมู่บา้นเล็กๆ 
ที่มีเสน่ห์ และมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุก๊ตา บา้นเรือนที่ตั้งลดหลัน่กนับนหนา้ผาที่ปกคลุมดว้ยตน้ไมเ้ขียว
ขจีตดักบันํ้ าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอร์ควอยซ์ ทาํให ้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตแห่งหน่ึงอยา่งไม่
ตอ้งสงสยั อิ สระใหท้่านชมความงดงาม และถ่ายภาพตามอธัยาศยั นาํท่านออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับ
อากาศ สู่เมืองเซนต ์มาการิตา   

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย นําท่านลงเรือสู่เมืองพอร์โตฟิโน (น่ังเรือประมาณ 20 นาที) เดินทางถึงเมืองพอร์โตฟิโน นําท่านเดินเล่น

เที่ยวชมเมืองโดยรอบ  พอร์โตฟิโนเป็นเมืองท่า แห่ง
ชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีช่ือเสียงในระดบัโลก ซ่ึง
ตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดัของเจนวั ที่ถูกลอ้มรอบดว้ย
ท่าเรือเล็กๆ จนไดรั้บการขนานนามวา่เป็น "สวรรค์



แห่งเมืองท่า " สาํหรับนกัท่องเที่ยวก็วา่ได ้เมืองเล็กๆ ที่แสนน่ารัก ภายในตวัเมืองประกอบไปดว้ยดว้ย
บา้นเรือนหลากสีสนั ซ่ึงตั้งเบียดเสียดกนัไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่ม โอบลอ้มอ่าวที่มี เรือยอร์ชส่วนตวั จอด
เตม็ไปหมด เก็บภาพโบสถเ์ซนตม์าร์ติน (St.Martin) ซ่ึงสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 โดยตัวโบสถน์ั้นมีขนาด
ที่ไม่ใหญ่โต แต่ก็มีความสวยงามมากพอสมควร ไดเ้วลาสมควรนาํท่านออกเดินทางกลบัไดเ้วลาอนัสมควร
นาํท่านเดินทางสู่เมืองเจนวั  

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก   

พกัที่:  Holiday Inn Hotel Genova / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่8  เจนัว – Serravalle Designer Outlet – มิลาน ป้อมซฟอร์ซ่า – จัตุรัสดูโอโม  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เซอร์ราวาเล เอา้ทเ์ล็ท (Serravalle Designer Outlet) เลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นม

มากมายในราคาพเิศษ เช่น Armani, Bally, Bulgari, Burberry, Calvin Klein, Camper, Diesel, Hugo Boss, 
L'Occitane , Lacoste, Loewe, Michael Kors, Polo Ralph Lauren, Quiksilver, Ray-Ban, Samsonite, Spazio 
Dolce & Gabbana, Swarovski, Swatch, TAG Heuer, Timberland, Tommy Hilfiger, Versace, etc. 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่เมืองมิลาน (Milan) เมืองสาํคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูบ่ริเวณที่ราบ

แห่งแควน้ลอมบาร์ดี  นาํคณะเดินทางสู่บริเวณ “ปราสาทส
ฟอร์เซสโก”้ ปราสาทสวยงามหลงัน้ีไดเ้คยเป็นป้อมปราการ
ของพวกตระกูลวสิคอนติ ต่อมาเป็นที่พาํนกัของผูน้าํเผด็จการ
ในช่วงศตวรรษที่ 15 คือ ตระกูลสฟอร์ซา  มีเวลาใหท้่านได้
ถ่ายภาพกบัมุมสวยๆ ของนํ้ าพทุี่โพยพุง่บริเวณดา้นหนา้
ปราสาทสฟอร์เซสโก ้ นาํท่าน เก็บภาพ  “มหาวหิารแห่งมิ
ลาน หรือดูโอโม” สัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมือง อนัมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นดว้ยหินอ่อน
สีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใชเ้วลาสร้างนานกวา่ 500 ปี ปัจจุบนัเป็น “โบสถแ์คธอลิกที่ใหญ่เป็นอนัดบั 3 
ของโลก” ลานดา้นหนา้เป็นที่ตั้งของพระราชานุสาวรียพ์ระเจา้วคิเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 ทรงมา้ รายลอ้มดว้ย
อาคารที่เก่าแก่คลาสสิคและชอ้ปป้ิงมอลลท์ี่สวยที่สุดแห่งหน่ึงของโลก มีเวลาใหท้่านไดเ้ลือกหาซ้ือสินคา้
ช่ือดงัมากมายที่ “ แกลเลอเรีย วคิเตอร์เอ็มมานูเอลที่2 ” ที่ใชเ้วลาก่อสร้างถึง 12 ปีเป็นอาคารหลงัคากระจก
โครงเหล็กพื้นโมเสกลวดลายงดงามมาก ภาย ในประกอบดว้ยร้านคา้สินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงั เช่น Prada, 
Louis Viton, Gucci, Bally, Amani, Moschino , Versace ฯลฯ ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั บนถนน
มองท ์นโปลียอง และถนนวคิเตอร์เอมมานูเอล หรือนัง่จิบกาแฟชมบรรยากาศ 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคารไทย  

พกัที่:  NYX Milan Hotel / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่9  มิลาน – สนามบิน – เดนิทางกลบั 



เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารเชา้ นาํท่านออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติมิลาน 
13.05 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ TG941 

วนัที่10  สนามบินสุวรรณภูมิ 
05.55 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
* หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ , การล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศทีท่าง

คณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผู้นําทวัร์ มีอาํนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะคาํ นึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคญั เม่ือท่านทาํการจองและชําระเงินมัดจําแล้ว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขของทางบริษัทฯ แล้ว 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง 
 

       ผู้ใหญ่พัก 
  ห้องละ 2 ท่าน 

    เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี 
    พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี 
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

( มเีตยีงเสริม ) 

พักท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ่ม 

 

ก.พ-มี.ค. 2563 87,900 87,900 83,900 19,900 

เทศกาลสงกรานต์ 2563 97,900 97,900 93,900 19,900 

29 เม.ย.-08 พ.ค. 2563 92,900 92,900 88,900 19,900 

พ.ค.-มิ.ย. 2563 89,900 89,900 85,900 19,900 

ก.ค.-ส.ค. 2563 95,900 95,900 91,900 19,900 

ก.ย.-ต.ค. 2563 92,900 92,900 88,900 19,900 
ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลาน-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิ ตํ่า

และราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลหรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีทาํให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ย
เมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่า Coach Tax และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ   
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ** ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์** หากท่านอายเุกิน 75 ปี ท่านตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรป  
 บริการนํ้าด่ืมบนรถทวัร์ตลอดการเดินทาง (วนัล่ะ 1 ขวด)  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  



 ค่าดาํเนินการทาํหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีนํ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหัน 
 ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ ท่านละ 100 บาทต่อวนั (หากท่านประทบัใจในการบริการ)  

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้าย

ส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า  หรือจดัหา
คณะทวัร์อ่ืนให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

3. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิ ชอบใดๆ 
ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร์แล ะเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยั
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่ ว่า
ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะทาํการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผีู้สํารองทีน่ั่งครบ 20 ท่าน  และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต  เน่ืองจากบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่า น
จะตอ้งรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงทีท่่านเดินทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วีซ่าดว้ย
ตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่
วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอก สารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 
บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าดําเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา  ซ่ึงตัว๋เป็นเอ กสารท่ีสาํคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 
วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องพกัทุกคืน ของการเดินทาง
หากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่าน
เขา้ใจ(ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัการต่อรองระหว่างบริษัทฯกบัแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมทีพ่ักต่างประเทศเพ่ือทีจ่ะได้ประโยชน์สูงสุดแ ก่
ลูกค้าเป็นสําคญั) 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 



 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณท่ีานเดินทางมาจากต่างจังหวดั หรือต่างประเทศ และจะสํารองตัว๋เคร่ืองบิ น 
หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดทีใ่ช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะสํารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
***กรณีที่ลูกคา้ยกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินไดทุ้กกรณี*** 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้ 
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง 
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มีช่ือผูเ้ดินทาง  อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

 หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อ

แต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกด

ช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาที่ท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนั
ทาํการ) 
* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่วา่การอาํเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
 การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า

สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 
 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทาง

บริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่าน
จดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 



 กรณทีีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าใน
แต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดินทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่าน้ัน  การปฏิเสธวี
ซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 

 


