
  



 

วนัวนัแรกของการเดนิทางแรกของการเดนิทาง            กรุงเทพฯกรุงเทพฯ    

21.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T 

ประตู 9 โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) พบกบัเจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยอานวยความสะดวก 

21.25 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางสู่ กรุงมลิาน ประเทศอติาล ีโดย สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) เทีย่วบนิที ่

EK373/EK101 

วนัวนัทีส่องของการเดนิทางทีส่องของการเดนิทาง                กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  --  มลิาน มลิาน --  เวโรนา เวโรนา --  เวนิสเวนิส  

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ 0050-0335 *.*.*.  

08.15 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ กรุงมลิาน ประเทศอติาล ีเมอืงศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิทีส่  าคญัของอติาล ี

เมอืงทีข่ึ้นชื่อวา่เป็นเมอืงหลวงแห่งแฟชัน่ …หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงปละศุลกากรเรยีบรอ้ย

แลว้... 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเวโรนา (VERONA) (171 กม.) เมอืงมรดกโลกทางวฒันธรรมของยูเนสโก 

เมอืงจดุเริ่มตน้ต านานความรกัของโรมโิอกบัจูเรียต ต ัง้อยู่ทีเ่วโรน่า ประเทศอติาล ีมขีนาดรองลงมา

จากเวนสิและยงัไดร้บัสมญานามว่า “LITTLE ROMAN” เพราะยงัคงสภาพสิง่ก่อสรา้งจากสมยัโรมนั

ไวไ้ดอ้ย่างสมบูรณแ์บบ  

น าท่านถ่ายภาพดา้นหนา้ VERONA ARENA โรงละครกลางแจง้แบบโรมนั ลกัษณะเหมอืนโคลอส

เซีย่มทีก่รุงโรมแต่ขนาดเลก็กวา่ นอกจากนี้เวโรนาเป็นเมอืงแห่งความรกั ทีม่เีรื่องราวความรกั

ระหวา่งหนุ่มสาวของสองตระกูลผูย้ิง่ใหญ่ มองตากวิ (โรมโิอ) และ คาปูเลต็ (จูเลยีต) เมือ่ วลิเลีย่ม 

เชคสเปียร ์เอาเรื่องราวของโรมโิอกบัจูเลยีต มาเขยีนเป็นบทละครเวททีีม่ชีื่อเสยีง 

น าท่าน ชมบา้นของจูเลยีต (CASA DI GIULIETTA) บา้นเลขที2่7 ถนนVIA CAPPELLO 

CASA DI GIULIETTA ซึง่แทจ้รงิแลว้บา้นหลงันี้ เคยเป็นของตระกูล CAPPELLO เป็นความ

บงัเอญิทีช่ื่อตระกูลคลา้ย กบัตระกูล CAPULET ของจูเลยีต แต่ดว้ยความทีก่ระแสของละครเวที

ดงั นกัท่องเทีย่วจงึอนิกบัเรื่องราวของโรมโิอกบัจูเรยีต บา้นหลงันี้สรา้งขึ้นต ัง้แต่ศตวรรษที ่13 และ

ไดท้  าการปรบัปรุงใหมใ่นศตวรรษที ่20 โดยเพิม่ระเบยีงซึง่เป็นทีท่ีโ่รมโิอสารภาพรกักบัจูเลยีตในบท

ประพนัธ ์อกีท ัง้ยงัเป็นเหตผุลหนึ่งทีท่  าใหห้ญงิสาวจากท ัว่โลกพากนัมายนืทีร่มิระเบยีงแห่งนี้ และดืม่

ด า่กบับรรยากาศทีเ่ขยีนขึ้นเมือ่หลายรอ้ยปีก่อนเพือ่จนิตนาการถงึชายหนุ่มทีช่ื่อโรมโิอ 

น าท่าน เดนิเลน่บรเิวณจตัรุสัใจกลางเมอืง (PIAZZA DELL ERBE) เป็น MARKET SPUARE ที่

สวยงามเป็นทีช่มุนุมของชาวบา้นตัง้แต่ยุคโรมนั ตกึทีร่ายลอ้มส ีPASTEL หวานๆ มรีา้นเลก็ๆ

ลกัษณะเหมอืนตลาด ใหท้่านเดนิชมตามอธัยาศยั  

  น าท่านออกเดนิทางสู่  เมอืงเวนิส เมสเตร ้(VENICE) (114 กม.) ประเทศอติาล ีราชนิีแห่งทะเล

เอเดยีตรกิ เมอืงหลวงของแควน้เวเนโต   

ทีพ่กั  VENICE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 



 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง         วนัทีส่ามของการเดนิทาง             เวนิสเวนิส  --  โบโลญญา โบโลญญา --  OOUUTT  LLEETT  --  ปรปราโตาโต  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอืตรอนเชสโต ้เพือ่ลงเรอืสู่เกาะเวนิส..ลอ่งเรอื (*.*.*. ค่าเรอืไปเกาะเวนิสรวม

ในค่าทวัรแ์ลว้ *.*.*.) ไปตามล าคลองสู่  ท่าซานมารโ์ค น าท่าน ชมจตรุสัซานมารโ์ค มหาวหิารซาน

มารโ์ค  ถา่ยภาพหนา้พระราชวงัดอจสิง่ก่อสรา้งทีเ่ก่าแก่มากว่า 800 ปี มาแลว้ เมือ่สมยัเวนิชยงัเป็น

สาธารณรฐัอสิระ ..ซึง่เคยร า่รวยและมอี านาจมหาศาล และเคยส่งใหม้ารโ์คโปโล เดนิทางไปเมอืงจนี  

*.*.*. ราคาไมร่วมค่าเรอืกอนโดลา่ ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ีราคาไมร่วมในทวัร ์ในกรณีน า้ไมข่ึ้นสูงเกินไปและฝน

ไมต่ก ท่านสามารถแจง้หวัหนา้ทวัร ์ค่าเรอืท่านละประมาณ 20.-ยูโรต่อท่าน (1 ล  านัง่ไดป้ระมาณ 5-6 ท่าน) *.*.*. 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโบโลญญา (BOLOGNA) (157 กม.) ประเทศอติาล ีเมอืงประวตัศิาสตรท์ีม่ ี

ชื่อเสยีงทางดา้นท่องเทีย่วและเป็นเมอืงหลวงของแควน้เอมเีลยี-โรมญัญา (EMILIA-

ROMAGNA) 1 ใน 20 แควน้ของประเทศอติาล ีโดยตวัเมอืงนัน้ต ัง้อยู่ในหบุเขาโป ทางตอนเหนอื

ของประเทศอติาล ีโดยตัง้อยู่ระหวา่งแมน่ า้โปกบัเทอืกเขาแอเพนไนน ์

 น าท่าน ชมเปียสซ่า มจัโจเล ่(PIAZZA MAGGIORE) จตัรุสัขนาดใหญ่ ทีต่ ัง้อยู่ในใจกลางของส่วน

เมอืงเก่า ทีล่อ้มรอบดว้ยโบสถ ์ซาน เปโตรนิโอ (ชมดา้นนอก) (BASILICA OF SAN 

PETRONIO) ซติี้ฮอล (CITY HALL) ลานน า้พเุทพเนปจูน (FONTANA DEL 

NETTUNO) และ อาคารปาลาซโซ เดล โพเดสตา (PALAZZO DEL PODESTA) ...อสิระถ่ายรูป

ตามอธัยาศยั... น าท่าน ชม FERRARI FACTORY   

*.*.*. ไมร่วมค่า TEST DRIVE  กรุณาสอบถามหวัหนา้ทวัร ์*.*.*. หมายเหต ุ: หากสนในกรุณาเตรยีมใบขบัขี่

สากลเพือ่การทดสอบความเร็วของรถ *.*.*. 

น าท่านแวะชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมที ่(OUTLET) (27 กม.) กบัสนิคา้ช ัน้น าของอติาลหีลากหลายยี

หอ้ เช่น อารม์านี่ บาลองเชยีกา้ โบเตกา้ เวนาตา้ กซุซี ่เฟอรร์ากาโม ่TOD’S PRADA เป็นตน้ 

ค า่  *.*.*.อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั *.*.*. 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปราโต ้(PROTO) (128 กม.) เพือ่เขา้สู่ทีพ่กั 

ทีพ่กั  PRATO หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่วนัทีส่ี่ของการเดนิทาง         ของการเดนิทาง             ปราโต ปราโต --  เซยีนา เซยีนา --  ปิซ่าปิซ่า  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเซยีนา (SIENA) (98 กม.) ประเทศอติาล ีเป็นเมอืงหลวงของ

จงัหวดัเซยีนา ในแควน้ทสัคานี (TUSCANY) ซึง่เป็นแควน้ทีข่ึ้นชื่อมทีวิทศันง์ดงาทมากและมไีวนท์ี่

มรีสชาตดิเียีย่มแห่งหนึ่งของอติาล ี



 

 น าท่าน ชมความงดงามของมหาวหิารเซยีนา (SIENA CATHEDRAL)  หรอืดูโอโมดเิซยีนา 

(DUOMO DI SIENA) เป็นมหาวหิารนิกายโรมนัคาทอลกิทีถ่กูสรา้งขึ้นช่วงระหวา่งปี 1215-1263 

โดยโดดเด่นมากทีสุ่ดคอืโอมปละหอระฆงั โดยโมทีต่ ัง้อยู่บนหอแปดเหลีย่มมาสรา้งเพิม่โดย จาน 

โลเรนโซ แบรน์ินี ภายนอกและภายในตกแต่งดว้ยแถบหนิอ่อนขาวสลบัเขยีวด ายกเวน้ดา้นหนา้ที่

แทรกดว้ยหนิอ่อนชมพแูก่เกอืบแดง สดี าเป็นสสีญัลกัษณข์องเมอืงเซยีนาซึง่ตามต านานกลา่วว่าเป็น

สขีองมา้ของเซเนียสและอาสเคยีสผูก่้อต ัง้เมอืง.. น าทา่น ชมปาลาซโซ พบับลโิค (PALAZZO 

PUBBLICO) เป็นพระราชวงัในแบบโรมาเนสก ์เริ่มก่อสรา้งในปี 1297 ดา้นนอกของอาคารถกูสรา้ง

ขึ้นในแบบอติาลยุีคกลาง.....ชมเปียสซ่า เดล คมัโป (PIAZZA DEL CAMPO) พื้นทีจ่ตัรุสัหลกัที่

ถอืวา่เป็นศูนยก์ลางประวตัศิาสตรข์องเมอืงเซยีน่า...ชมทอรฺเร เดล มานเกยี หรอื หอระฆงัมานเจยี 

(TORRE DEL MANGIA) ทีถ่กูสรา้งขึ้นในช่วงระหวา่งปี 1338-1348 ตอนบนออกแบบโดยลปิโป 

เมม็ม ิ… 

เทีย่ง  *.*.*. อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั *.*.*.  

บ่าย น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงปิซ่า (PISA) 

(131 กม.) ประเทศอติาล ี....น าท่าน เขา้สู่

จตัรุสัแคมโป สถานทีต่ ัง้ของหอเอนปิซ่า สิง่

มหศัจรรยห์นึ่งในเจด็ของโลกสรา้งขึ้นในปี 

ค.ศ.1174 สถาปตัยกรรมทีง่ดงามซึง่ใน

อดตีเคยเป็นสถานทีท่ีน่กัวทิยาศาสตรเ์อก

ของโลกศาสตราจารยก์าล ิเลโอ ไดค้น้พบ

ทฤษฎเีรื่องแรงโนม้ถ่วงของโลก…อสิระใหท้่านไดถ้า่ยรูปตามอธัยาศยั  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

ทีพ่กั  PISA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่วนัที่หา้หา้ของการเดนิทาง      ของการเดนิทาง          ปิซ่า ปิซ่า --  ลาสเปเซยี ลาสเปเซยี --  พอรต์โตฟิโนพอรต์โตฟิโน --  เจนวั เจนวั   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั *.*.*.  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลาสเปเซยี (LA SPEZIA) (91 กม.) เมอืงในเขตลกูิเรยีทางตอนเหนือ

ของอติาล ีอยู่ระหวา่งเมอืงเจนวัและปิซ่า บนทะเลลกูิเรยีและเป็นหนึ่งในอ่าวทีม่คีวามส าคญัทางดา้น

การคา้ และการทหาร ..ถงึเมอืงลาสเปเซยี… น าท่าน อสิระชมเมอืง ตามอธัยาศยั 

*.*.*. ท่านสามารถเลอืกซื้อทวัรห์มูบ่า้นชงิเกวเ์ตเร่  โดยการตดิต่อหวัหนา้ทวัร ์*.*.*. กรุณาสอบถามเพิม่เตมิ 

น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงพอรต์โตฟิโน (PORTOFINO) (64 กม.) เมอืงตากอากาศทีม่ชีื่อเสยีงอยู่

ตดิน า้มคีวามงามทีโ่ดดเด่น   



 

*.*.*. โดยการนัง่รถทอ้งถิน่ประมาณ 5 ยูโรต่อท่าน  (ราคาไมร่วมอยู่ในรายการทวัรก์รุณาตดิต่อหวัหนา้ทวัรถ์า้

ตอ้งการไป) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเจนวั (GENOA) (35 กม.) เมอืงศูนยก์ลางทีเ่รยีกวา่ เปียซซ่าเดย ์เฟรร์ารี่ 

บรเิวณทีโ่คลมับสัเคยอาศยัอยู่ตอนเดก็ๆ 

น าท่านชมเมอืงเจนวั บรเิวณย่านศูนยก์ลางทีเ่รยีกวา่ เปียซซ่า เดย ์เฟรร์ารี่ บรเิวณ

ทีค่รสิโตเฟอร ์โคลมับสัชาวยุโรปคนแรกทีค่น้พบทวปีอเมรกิา เคยอาศยัอยู่ตอนเดก็ๆ 

ชมย่านเมอืงเก่าทีย่งัคงบรรยากาศของวนัเวลาและกลิน่อายของชมุชนในสมยัก่อนที่

ยงัคงมอีาคารโบราณในแบบสถาปตัยกรรมชาวโรมนั ซึง่ลว้นแต่มอีายุมากกว่า 500 ปี

ขึ้นไป ซึง่อดตีเป็นแหลง่รวมของกะลาส ีพอ่คา้ และผูค้นจากท ัว่ทกุสารทศิ.... 

น าท่านชม (ภายนอก) มหาวหิารซานลอเรนโซ (BASILICA DI SAN LORENZO) 

หรอืโบสถซ์านลอเรนโซ สรา้งขึ้นในแบบโรมนัเนสคแ์ละโกธคิ ราวศตวรรษที ่14 เป็นโบสถป์ระจ า

ตระกูลเมดซิ ิตระกูลผูท้รงอ านาจในอดตี แบ่งเป็นม ี3 ส่วนใหช้มคอื โบสถ,์หอ้งสมดุ,สุสานประจ า

ตระกูล ตกแต่งอย่างวจิติรดว้ยหนิสต่ีางๆสวยงาม ภายในมยีอดโดมเป็นภาพวาดการตดัสนิครัง้

สุดทา้ยของพระเจา้ทีว่าดขึ้นต ัง้แต่ครสิตศวรรษที่16 หอคลิป์จดัแสดงภาพวาดและงาน

ประตมิากรรมในสมยัครสิตศวรรษที1่5–16 อนัเป็นช่วงเวลาแห่งการพื้นฟูศิลปะวทิยาการ,หอ้งโถง

ภายในมสุีสาน ตัง้ของหลมุศพบคุคลส าคญัในตระกูลเมดซิติกแต่งสวยงาม…  

ทีพ่กั  GENOA หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่วนัที่หา้หา้ของการเดนิทาง      ของการเดนิทาง            เจนวั เจนวั --  มลิาน มลิาน --  ดูไบดูไบ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมลิาน (MILANO) (145 กม.) เมอืงศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิทีส่  าคญั

ของอติาล ีเมอืงทีข่ึ้นชื่อว่าเป็นเมอืงหลวงแห่งแฟชัน่ …. 

ชมโบสถดู์โอโมแ่ห่งมลิาน โบสถใ์หญ่อนัดบั 3 ของยุโรป 

เป็นศิลปะแบบกอธคิทีห่รูหรา และใชเ้วลาในการสรา้งนาน

เกอืบ 500 ปี โดยเริ่มสรา้งต ัง้แต่ ปี ค.ศ.1386 และทีน่่าทึง่

ของโบสถ ์ก็คอืการตกแต่งประดบัประดาทีเ่นน้ความหรูหรา

อย่างเต็มทีโ่ดยเฉพาะรูปปัน้รอบตวัอาคาร มจี านวนกวา่ 

3,000 ชิ้น ขวามอืของโบสถม์อีาคารทรงกากบาทหลงัหนึ่ง 

และหลงัคามงุดว้ยกระเบื้องโปร่งใส เรยีกกนัว่า“อาเขต” สรา้งขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณแ์ก่กษตัรยิว์คิเตอร์

เอมมานูเอลที ่2 ปฐมกษตัรยิข์องอติาลใีนการรวมชาต ิ 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่าน ชอ้ปป้ิงภายในอาคารแกลเลอเรยี วคิตอรโิอ เอมานูเอล 2 ชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วยงามทีสุ่ดแห่ง



 

หนึ่งของโลก มชีื่อเรยีกเลน่ๆว่าเป็นหอ้งนัง่เลน่ของเมอืงมลิาน เพราะนอกจากจะมสีนิคา้แบรนดเ์นม

ราคาแพงขายแลว้ ยงัมรีา้นกาแฟทีเ่รยีกกนัว่า ไซด ์วอลค์ คาเฟ่ สามารถนัง่จบิ คาปูชโิน นัง่ดูหนุ่ม

สาว แต่งกายดว้ยเสื้อผา้ทนัสมยั ดงันัน้หากท่านไมค่ดิจะชอ้ปป้ิงหรอืนัง่กนิกาแฟก็ควรทีจ่ะตอ้งไป

เดนิเลน่ชมความงดงามของอาคารหลงันี้ใหไ้ด ้หรอืหากท่านยงัตดิใจในเรื่องชอ้ปป้ิง ก็สามารถไปช ้

อปป้ิงต่อไดย้งัถนนเวยี มอนเตน้โปเลโอเน่ ซึง่ถอืเป็นย่าน ชอ้ปป้ิงทีข่ึ้นชื่อทีสุ่ดของเมอืงนี้ ต ัง้อยู่

ระหวา่งโบสถดู์โอโมก่บัลานกวา้งแห่งหนึ่ง .. แลว้น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ เพือ่เดนิทางกลบัสู่

กรุงเทพฯ  

22.20 น. (เวลาทอ้งถิน่) ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EK096/EK372  

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ : 0625-0940 *.*.*. 

วนัวนัทีเ่จด็ทีเ่จด็ของการเดนิทางของการเดนิทาง                กรุงเทพกรุงเทพ  ฯฯ  

19.15 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดภิาพ…. 

*.*.*. @@ *.*.*. 

*.*.*. อตัราค่าใชจ้า่ย  *.*.*. 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสรมิ 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

19-25 มิ.ย. // 11-17 ก.ย. 38,888.- 8,500.- 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ 

ต่อจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศ 

เน่ืองจากอยู่ในภูมปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาล

ต่างๆและงานแฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบรษิทัจะ

ค านึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple 

Room) อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไมไ่ดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื่องจาก

โรงแรมนัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภมูติ  า่  



 

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ใน

การปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อ่ีางอาบน า้ 

ซึง่ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและ

การเคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ

1.5 ลา้นบาท]เท่านัน้ 

6. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดืม่ทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกั 

เกินจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่า

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืน่ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษ 

ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิ 50.- ยูโร / ท่าน 

8. ค่าวซี่าเช็งเกน้ 3,500..- บาท (เนื่องจากยืน่ผ่านตวัแทนการยืน่จงึตอ้งเสยีค่าบรกิารใหก้บัตวัแทนการยืน่) (หาก 

สถานทูตไดก้ าหนดการยืน่วซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไมส่ามารถมาตามก าหนดได ้กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท 

ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 
 

**กรณุาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 
การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 

เงือ่นไขการจอง 
กรณุาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  
เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วนักอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่า่นการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทาง
โดยเหตจุ าเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  
***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มี
การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความ
เหมาะสม*** 



 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทา่นละ 3,000 

บาท 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทวัรเ์ต็มจ านวนตาม

ราคาทัวร ์(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบขุอ้ความ
บางอยา่งในนัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตวัแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของสายการบนิ
และบรษัิทตา่งประเทศ)) 

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ทาง
บรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ 
(กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกี
ครัง้นงึ) 

- กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไข
สายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตวัแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของสายการบนิ
และบรษัิทตา่งประเทศ) ทัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ หรอืคา่ตัว๋
เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณทีีท่า่นยืน่วซีา่แลว้  

หมายเหต ุ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถ
ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตให ้
เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทาง
ราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ
ลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  
- เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีที่
ลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะ
อากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยั
ของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั…. 
- หลงัจากทีม่กีารจองทัวรแ์ละไดช้ าระคา่มัดจ าทัวรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษัิทหรอืช าระ
โดยตรงกบัทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 
- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ 
ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้
(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บั
ทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 
 

• กรณีทรัพยส์นิสว่นตวัของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 
• กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 
บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด  
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ ่)  
และ/หรอื ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิให ้
ทัง้หมดหกัคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
• บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
• บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
• เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 
สถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระ
เงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอื
วา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 
• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ 
ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีม
ใหมท่กุครัง้  
• หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ 
โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
• ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่วัแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ 
ทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี ้

• เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 
กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 



 

และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร้ว่ม
เดนิทางเป็นส าคญั  
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 
ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่
มากลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้ม ี
ใบรับรองแพทย)์ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ า่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 
จองทัวรเ์พือ่หาขอ้สรปุรว่มกนั) ตอ้งกราบขออภยัทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรปุ

รว่มกนั) 
• ทา่นทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทัวรนั์น้ๆ  
ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตัว๋โดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยนัน้ได ้
• ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแลว้
หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

• หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวกในการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ
ทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิ ึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง 
ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสยีหายที่เกดิจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจาก
อุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของ
อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  
ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการ
แทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตผุล เนือ่งจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิท
ฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุ
ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื 
ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฎบิัตติามกฎระเบยีบ
ดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนื
คา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัย
ของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษัิท เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้นี”้ 
 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่อติาล ี
ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัท าการ 
ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ)์ 
เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด 
และส าเนา 1 ชุด 
ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตูและระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึ
หนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
หมายเหต:ุ การยืน่วซีา่แตล่ะครัง้กบับรษัิททัวร ์จะตอ้งท าการยืน่วซีา่ ประเภทหมูค่ณะ เทา่นัน้ โดยการยืน่เป็นหมู่
คณะ ตอ้งมจี านวน  
15.- คน ขึน้ไป  โดยทางศนูยรั์บยืน่ จะเป็นผูก้ าหนดวันยืน่วซีา่เทา่นัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่วซีา่ใน
วันทีก่ าหนดได ้อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (Premium) ดังนี ้ 
•ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซีา่นอ้ยกวา่ 15 วัน นับจากวันเดนิทาง มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทา่นละ 2,600 บาท  
**ทัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศนูยรั์บยืน่โดยตรง* 
1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่ง 
นอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ
(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จ านวน 3  
ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ 
ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 
3. หลักฐานการเงนิ 



 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  
**Statement รายการเดนิบญัชยีอ้นหลัง 6เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ียอดเงนิในบญัชขี ัน้ต า่ 
100,000.-โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบญัชี

กระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้)  
ชือ่ นามสกลุ ตรงตามหนา้ PASSPOST (เจา้ของบญัช)ี 
**หนังสอืรับรองจากธนาคาร (แบงค ์การันต)ี ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนักบัสเตทเมน้ และชือ่-นามสกลุภาษาองักฤษ
ตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ (ออกไมเ่กนิ 15 วัน นับจากวันทีย่ืน่) (ใชทั้ง้ 2 อยา่ง ขาดอยา่งใดอยา่งหนึง่ไมไ่ด)้ 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พีน่อ้ง ทีม่ี
สายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 
3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter)เป็นภาองักฤษเทา่นัน้ 
3.2.2. ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีนสมรส สตูิ
บตัร ทะเบยีนบา้น **สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวัน บญัชฝีากประจ า และบัญชยีอดตดิลบ* 
4. หลักฐานการท างาน  
-เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 
เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
-เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
-นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
5. เอกสารสว่นตัว 
-ส าเนาทะเบยีนบา้น กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-บตัรประชาชน กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร (ถา้ม)ี กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอื
ยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามา
ดว้ย 
-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอื
ยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามา
ดว้ย 
- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื
หนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้ี
อ านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่ท าไมไมม่ ีpassport *** 
-กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับตุรที่
สถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 
7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรับเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 


