
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อิตาลี มิลาน เจนัว ซิงเคว เทอร์เร่ ปิซ่า โรม 



 

 
 

 

วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู 

ดาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์                                 (-/-/-) 

15.00 น. ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารขา

ออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Etihad Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียม

ความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

18.05 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสาย

การบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY405 

** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 55 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

22.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

 

 

 

วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยาน

นานาชาติมิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี - เมืองมิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกล

เลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 - อนุสาวรีย์ลิโอนาร์โด ดาร์

วินซี่ - โรงละครปิอัซซ่า เดลลา สกาลา - ประตูชัยแห่งเมืองมิลาน - ปราสาทสฟอร์เซสโก้ - เมืองเจนัว - 

อนุสาวรียค์ริสโตเฟอร์ โคลัมบัส - จัตุรัสเปียซซ่า เฟอร์รารี่ - ท่าเทียบเรืออ่าวเจนัว - พระราชวังซานจิออร์

จิโอ - มหาวิหารแห่งเมืองเจนัว               (-/-/-)      

02.45 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบิน 

Etihad Airways เทีย่วบินที่ EY081 

** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 50 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 



 

 
 

 

06.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี 

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง ** 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan) หรือ มิลาโน (Milano) ประเทศอิตาลี เป็นเมืองหลักของแคว้นลอม

บาร์เดียและเป็นเมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี (Lombardy) ชื่อ

เมืองมิลานมาจากภาษาเคลต์ คำว่า "Mid-lan" ซึ่งหมายถึง อยู่กลางที่ราบ เมืองมิลานมีชื่อเสียงในด้านแฟชั่น

และศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับนิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และโรม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที ่ระลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) เป็นมหาวิหารที ่มี

สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญ่ด้วยความสูง 157 เมตร และกว้างถึง 92 เมตร ตั้งอยู่ที่จัตุรัสกลางเมืองมิลาน

เปรียบเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมิลาน เป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองในประเทศอิตาลีรองจาก

มหาวิหารเซนต์ ปีเตอรส์ บาซิลิกา ที่ตั้งอยู่ทีน่ครรัฐวาติกันเท่านั้น  

นำท่านเดินทางสู่ แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) เป็นศูนย์การค้าที่

สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุดของเมืองมิลาน ผ่านชม อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 

(Vittorio Emanuele II Monument) ผู้ริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรีย์ของศิลปิน 



 

 
 

 

ชื่อดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ อนุสาวรีย์ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ (Leonado Davinci Monument) หัน

หน้าไปทางโรงละครที่อยู่ในบริเวณด้านหน้าของ ผ่านชม โรงละครปิอัซซ่า เดลลา สกาลา (Piazza Della 

Scala) หรือ โรงละครสกาล่าเก่าแก่ของเมือง ผ่านชม ประตูชัยแห่งเมืองมิลาน (Porta Sempione) ตั้ง

ตระหง่านอยู่กลางสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในเมืองมิลานแห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1888 มีเนื้อที่โดยรวม

ทั้งหมด 240 ไร่ และตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของเมืองภายในเขตการปกครองที่ 1 อยู่ติด

กับสวนของ ผ่านชม ปราสาทสฟอร์เซสโก้ (Castello Sforzesco) เป็นปราสาทเก่าแก่หลายร้อยปีอันเป็น

แหล่งรวมแกลลอรี่และพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของเมืองมิลาน อดีตเคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูลวิสคอน

ติ (Visconti) ต่อมาเป็นที่พำนักของผู้นำเผด็จการในช่วงศตวรรษท่ี 15 คือตระกูลสฟอร์ซา (Sforza)  

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนัว (Genoa) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) หรือในภาษาอิตาลี

เรียกว่า เจโนวา เป็นส่วนหนึ่งของริเวียร่าของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของ

ประเทศอิตาลี เป็นเมืองท่าทางทะเลที่มีความสำคัญมาตั้งแต่ยุคโบราณ โดยเมืองนี้เป็นเมืองหลวงของจังหวัดเจ

นัวในแคว้นลิกูเรีย โดยในอดีตนั้นก็เรียกกันว่า Superba ซึ่งมาจากความเจริญรุ่งเรืองในอดีตของเมืองเเห่งนี้

เเละเมืองเเห่งนี้ยังมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดบุคคลระดับโลกอย่าง คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นำท่าน ผ่าน

ชม อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส (Christopher Columbus Statue) ซึ่งเป็นนักเดินเรือระดับโลกที่

สามารถค้นพบทวีปอเมริกาได้สำเร็จ โดยความสามารถทางการเดินเรือทั้งหมดของเขานั้นก็มาจากเมืองเจนัว  

นำท่าน ผ่านชม จัตุรัสเปียซซ่า เฟอร์รารี่ (Piazza De Ferrari) เป็นที่ตั้งของน้ำพุกลางเมือง ถือเป็นจัตุรสัที่

สวยที่สุดในอิตาลี ซึ ่งเคยเป็นสถานที่ที ่โคลัมบัสเคยอาศัยอยู่เมื ่อครั้งเป็นเด็ก รายล้อมด้วยบ้านเรือนแบบ

คลาสสิคโรมันย้อนยุค มีโบสถ์เก่าแก่ สวนสวยประดับอยู่ทั่วเมือง ผ่านชม อาคารสวยงามต่างๆ โบสถ์ประจำ

เมืองหรือดูโอโม่ที่สร้างขึ้นแบบโรมาเนสก์และโกธิค ผ่านชม ท่าเทียบเรืออ่าวเจนัว (Genoa Port) มีเรือใบ

จอดอยู่มากมายประกอบกับอาคารโดยรอบสวยสดงดงาม ประภาคารสูงตระหง่าน ผ่านชม พระราชวังซานจิ

ออร์จิโอ (Palazzo San Giorgio) หรือพระราชวังเซนต์จอร์จ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1260 มีความโดดเด่นของ

ภาพวาดที่มองแล้วคล้ายภาพนูนต่ำและ มหาวิหารแห่งเมืองเจนัว (Duomo di Cathedral)   

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ ** 

 นำคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Best Western Premier CHC Airport, Genoa หรือเทียบเท่า 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สาม เมืองเจนัว - เมืองลา สเปเซีย - นำท่านเปลี่ยนการเดินทางต่อโดยรถไฟสู่ เมืองซิงเคว เทอร์เร่ - หมู่บ้าน

มอนเตรอสโซ - หมู่บ้านเวอร์นาสซา - หมู่บ้านคอร์นีเลีย - หมู่บ้านมานาโรลา - หมู่บ้านริโอมาจจอเร - 

เมืองปิซ่า - จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม - หอพิธีเจิมน้ำมนต์ - มหาวิหารแห่งเมืองปิซ่า - หอเอนแห่งเมืองปิ

ซ่า                                                                                       (B/-/D)      

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลา สเปเซีย (La Spezia) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที) เมอืงในเขตลิกู

เรีย ตอนเหนือของประเทศอิตาลี อยู่ระหว่างเมืองเจนัวและเมืองปิซ่า บริเวณอ่าวลิกูเรีย หนึ่งในอ่าวที่มี

ความสำคัญทางด้านการค้าและการทหาร  

นำท่านเปลี่ยนการเดินทางต่อโดยรถไฟสู่ เมืองซิงเคว เทอร์เร่ (Cinque Terre by Train) (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาที) หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่ง ริเวียร่าของประเทศอิตาลี (Riviera of Italy) ซิง 



 

 
 

 

เคว เทอร์เร่ มีความหมายว่า ดินแดนสีสันทั้งห้า (The Five Land) หรือดินแดนแห่งความงดงาม ตั้งอยู่บนหน้า

ผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนบริเวณชายฝั่งแคว้นลิกูเรีย ประกอบไปด้วย 5 หมู่บ้าน ที่ซ่อนตัวเองอยู่

ห่างไกลจากสายตาของคนภายนอก แผ่นดินที่ยากจะเข้าถึงได้โดยง่าย โดยทั้ง 5 หมู่บ้านนี้มีหุบเขาล้อมรอบ มี

แม่น้ำเป็นฉากด้านหน้า ทำให้สถานที่แห่งนี้มีความสวยงามตามธรรมชาติราวกับภาพวาดของจิตรกรเอก 

ประกอบกับเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติและ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ

สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1997 ซึ่งหมู่บ้านทั้งห้านี้ยังคงสภาพดั้งเดิมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 

ได้แก่  

1. หมู่บ้านมอนเตรอสโซ (Monterosso Al Mare) เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่และขึ้นชื่อที่สุด เนื่องจากเป็นเพียง

หมูบ่้านเดียวที่มีชายหาดให้นักท่องเที่ยวลงไปนั่งเล่นพักผ่อนได้จริง และแน่นอนว่าจะคึกคักมากในช่วงหน้าร้อน 

มอนเตรอสโซแบ่งหมู่บ้านออกเป็น 2 ด้าน ด้านทิศเหนือเป็นส่วนของบ้านตากอากาศ ร้านรวงต่างๆ ส่วนทิศใต้

เป็นที่ตั้งของหมู่บ้าน หากได้มาที่หมู่บ้านนี้ควรจะแวะไปชมวิหารนักบุญจอห์นเดอะแบ็พทิสต์ (Chiesa di San 

Giovanni Battista) สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13-14 เป็นโบสถ์เล็กๆ มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบบาโรก ทำ

จากหินอ่อนสลับสีขาวดำ เป็นลายขวางพาดตัววิหารทั้งด้านนอกและด้านในสวยงาม 

2. หมู่บ้านเวอร์นาสซา (Vernazza) เป็นหมู่บ้านที่ก่อตั้งขึ ้นมาพร้อมๆ กับมอนเตรอสโซ เป็นหมู่บ้านที่

คงเหลือความเป็นหมู่บ้านชาวประมงสูงสุดในบรรดาทั้ง 5 หมู่บ้าน เป็นที่ตั้งของปราสาทโดเรีย (Doria Castle) 

ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อไว้สังเกตการณ์เหล่าโจรสลัดที่จะเข้ามาโจมตีหมู่บ้าน ว่ากันว่าที่นี่เป็นจุ ดชมวิวที่สวยที่สุด 

และถ้าเดินออกไปทางอ่าว มองย้อนกลับเข้ามาทางด้านซ้ายจะได้เห็นโบสถ์ซานต้ามาร์เกห์ริต้า (La Chiesa di 

Santa Margherita d’Antiochia) ซึ่งเป็นหอคอยสีเหลืองรับกับวิวของภูเขาด้านหลังที่เป็นไร่องุ่นสำหรับทำ

ไวน์ พร้อมกับวิวของหมู่บ้านตรงกลาง และเรือประมงที่จอดอยู่ในอ่าวเป็นภาพที่เรียกได้ว่าดังที่สุดของซิงเคว 

เทอร์เร่ 

** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ ** 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. หมู่บ้านคอร์นีเลีย (Corniglia) เป็นหมู่บ้านที่แตกต่างจากท่ีอ่ืนๆ ที่นี่เคยเป็นส่วนหนึ่งของเวอร์นาสซา เป็น

หมู่บ้านริมผาที่ถูกล้อมรอบด้วยไร่องุ่น ที่นี่ค่อนข้างเงียบสงบ ผู้คนเป็นมิตร และรู้จักกันแทบทั้งหมู่บ้าน โดยมี

ของขึ้นชื่อคือเจลาโต หรือไอศกรีมที่ทำจากน้ำผึ้งธรรมชาติ หรือที่คนที่นี่เรียกกันว่า Miele di Corniglia ส่วน

ววิของทีน่ี่จะสวยที่สุด หากล่องเรือออกไปกลางทะเลแล้วถ่ายรูปกลับเข้ามา 

4. หมู่บ้านมานาโรลา (Manarola) เป็นหมู่บ้านที่เหมาะที่สุด หากจะดูสถาปัตยกรรมในแบบซิงเคว เทอร์เร่

หมู่บ้านนี้อยู่กันหนาแน่น มีสีสันร้อนแรงจัดจ้านที่สุดในบรรดา 5 หมู่บ้าน ร้านอาหาร และโรงแรมเล็กๆ 

ค่อนข้างมาก สำหรับหมู่บ้านนี้แนะนำว่าให้ลองหาไวน์ท้องถิ่นอย่างไวน์ซิอัคเชตราต้า (Sciacchetrà) มาลองดื่ม

เพราะเป็นไวน์ที่ขึ้นชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณ 

5. หมู่บ้านริโอมาจจอเร (Riomaggiore) ซึ่งถือเป็นหมู่บ้านหน้าด่านหากเดินทางมาจากเมืองฟลอร์เรนซ์ อยู่

ทางใต้สุด เป็นชุมชนที่ค่อนข้างเงียบสงบ จนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านทางผ่านเสียมากกว่า ซึ่งเป็นข้อดี

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบความสงบ และต้องการมาพักผ่อนอย่างแท้จริง 



 

 
 

 

** การเดินทางเที่ยวชม ทั้ง 5 หมู่บ้าน ในเมืองซิงเคว เทอร์เร่ ขึ้นอยู่กับเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ตามความเหมาะสม หากไม่ได้ชมหมู่บ้านใด หมู่บ้านหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย

ไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด 

ใช้เวลาในการเดินทางจากหมู่บ้านหนึ่ง ไปอีกหมู่บ้านหนึ่ง ประมาณ 15-20 นาที ต่อหมู่บ้าน ** 

** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ ** 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองแห่งศิลปะที่สำคัญของอิตาลี 

เป็นเมืองเล็กๆอยู่ในแคว้นตอสคานา ฝั่งแม่น้ำอาร์โน อยู่ทางตะวันตกของเมืองฟลอเรนซ์ (ฟีเรนเซ) และทาง

ตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเซียนา ด้านตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แม้ว่าจะเป็นเมืองเล็กๆ 

แต่ก็เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว  เพราะเป็นที่ตั้งของสถาปัตยกรรมอันสวยงามที่มี

ชื่อเสียงไปทั่วโลก 

นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม (Piazza Dei Miracoli) หรือ จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี 

(Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบด้วยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้

เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1987 โดยเริ่มจาก ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 

กับ หอพิธีเจิมน้ำมนต์ (Baptistry of  St. John) ที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหาร

แห่งเมืองปิซ่า (Duomo di Pisa) อันยิ่งใหญ่งดงามและ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ หอเอนแห่งเมืองปิซ่า 

(Leaning Tower of Pisa) อันเลื่องชื่อสัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เริ่ม

สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1173 ใช้เวลาสร้างประมาณ 177 ปี แต่ระหว่างการก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงไปเมื่อสร้างไปได้

ถึงชั้น 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึ้นมา และต่อมาก็มีการสร้างหอต่อเติมขึ้นอีกจนแล้วเสร็จ โดยที่หอเอนปิซ่านี้ 

กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นชาวอิตาเลี่ยนได้ใช้เป็นสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกที่ว่า 

สิ่งของสองชิ้น น้ำหนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยสิ่งของทั้งสองชิ้นจากที่สูงพร้อมกัน ก็จะตกถึงพ้ืนพร้อมกัน ** ยังไม่

รวมค่าบัตรเข้าชมภายในมหาวิหาร และ ทาวเวอร์ (หอเอนแห่งเมืองปิซ่า) ค่าบัตรเข้าชม เริ่มต้น ท่านละ 

ประมาณ 20 ยูโร (EUR) หรือ คำนวน เป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 700 บาท (THB) ขึ้นอยู่กับประเภท

ของบัตร โดยท้ังนี้ คณะทัวร์จำเป็นต้องดำเนินไปตามระบุท้ังหมด ** 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 



 

 
 

 

 นำคณะเข้าสู่ที่พัก Tuscany Inn Hotel, Genoa หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ส่ี เมืองปิซ่า - เมืองฟลอเรนซ์ - มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร - จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย - น้ำพุ

อนุสาวรีย์เทพเจ้าเนปจูน - อนุสาวรีย์วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า - อนุสาวรีย์เดวิด - สะพานเวคคิโอ - 

เมืองเลคซิโอ - เลคซิโอ เดอะ มอลล์ เอาท์เล็ท - เมืองโรม               (B/-/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที) ประเทศอิตาลี 

เมืองที่ได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีโบราณสถานสำคัญ 

และมีทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงาม ได้รับการขึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ 

ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1982 

นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) ชมความ

ยิ่งใหญ่ของมหาวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้หินอ่อนหลายสีตกแต่ง

ผสมผสานกันได้อย่างงดงาม  



 

 
 

 

นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึ่งรายล้อมไปด้วยรูปปั้นอันวิจิตร

สวยงาม อาทิเช่น น้ำพุอนุสาวรียเ์ทพเจ้าเนปจูน (Fountain of Neptune), อนุสาวรีย์วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือ

หัวเมดูซ่า (Perseus with the Head of Medusa), อนุสาวรียเ์ดวิด (David Statue) ผลงานที่มีชื่อเสียง

ของ ไมเคิล แองเจโล่   

นำท่านเดินทางสู่ สะพานเวคคิโอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ที่มีร้านขายทองและอัญมณีอยู่ทั้งสองข้างสะพาน 

อิสระให้ท่านชมบรรยากาศและเลือกชมสินค้า หรือ ของที่ระลึกต่างๆมากมาย 

พิเศษ !! แจกความสดชื่น !! บริการไอศกรีมพื้นเมือง ท่านละ 1 สกู๊ป หรือ 1 โคน ** วันและเวลาอาจ

เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เป็นสำคัญ กรณีคณะไม่สามารถรับประทาน

ไอศกรีมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับ

ท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึง

ประโยชน์ของลูกค้า เป็นสำคัญ ** 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเลคซิโอ (Leccio) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาท)ี ประเทศอิตาลี  

นำท่านเดินทางสู่ เลคซิโอ เดอะ มอลล์ เอาท์เล็ท (Leccio The Mall Outlets) ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้า

แบรนด์เนมชั ้นนำมากมายของประเทศอิตาลีในราคาย่อมเยา อาทิเช่น Armani, Balenciaga, Bottega 

Veneta, Burberry, Dior, Fendi, Gucci, Tod’s, Valentino เป็นต้น 

** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรม (Rome) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่

ใหญ่ที่สุดของแคว้นลัตซีโย ประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ เมืองโรมยังเป็นที่ตั้งของนครรัฐ

วาติกัน หรือ เมืองวาติกัน ซึ่งเป็นดินแดนที่ประทับของพระสันตะปาปาแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกอีกด้วย 

หลังสิ้นสุดยุคกลาง เมืองโรมได้อยู่ภายใต้การปกครองของพระสันตะปาปา เช่น สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็ก

ซานเดอร์ที่ 6 และสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 10 ผู้ซึ่งสร้างสรรค์ให้ เมืองโรมกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของ

สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาในประเทศอิตาลีเช่นเดียวกับเมืองฟลอเรนซ์ ซึ่งในยุคสมัยดังกล่าว ได้มีการก่อสร้างมหา

วิหารเซนต์ส ปีเตอร์ บาซิลิกาแบบที่ปรากฏในปัจจุบัน และมีเกลันเจโล ได้วาดภาพปูนเปียกประดับภายใน

โบสถ์น้อยซิสทีน ศิลปินและสถาปนิกที่มีชื่อเสียงอย่างบรามันเต แบร์นินี และ ราฟาเอล ซึ่งพำนักอยู่ในเมือง

โรมเป็นครั้งคราว ได้มีส่วนช่วยสรางสรรค์สถาปัตยกรรมแบบสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาและแบบบารอกใน เมืองโรม

ด้วยเช่นกัน ทำให้เมืองโรม เป็นเมืองที่มีความน่าสนใจทางด้านสถาปัตยกรรมที่สุดแห่งหนึ่ง 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) พิเศษ !! เมนู พิซซ่า อิตาเลี่ยน  

 นำคณะเข้าสู่ที่พัก Roma Domus Hotel, Rome หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

วันที่ห้า เมืองโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ส บาซิลกิา - สนามกีฬาโคลอสเซียม - กลุ่มโรมันฟอรัม 

- จัตุรัสเวเนเซีย - ระเบียงปาลาสโซ - อนุสาวรยี์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 - น้ำพุเทรวี - วิหาร

แพนธีออน - บันไดสเปน - จัตุรัสนาโวน่า - น้ำพุจตุมหานที - ท่าอากาศยานนานาชาติเลโอนาร์โดดาวินชี 

ฟิอูมิชิโน เมืองโรม ประเทศอิตาลี - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์             (B/-/-)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ นครรัฐวาติกัน (Vatican) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นนครรัฐที่ไม่มีทางออกสู่

ทะเลซึ่งน้อยที่สุดในโลกทั้งในแง่พื้นที่และประชากร ตั้งอยู่ใน เมืองโรม ประเทศอิตาลี เป็นที่ประทับของพระ

สันตะปาปา ซึ่งเป็นประมุขสูงสุดแห่งคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิก ศูนย์กลางคือมหาวิหารนักบุญเปโตร 

หรือ มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ส บาซิลิกา ซึ่งออกแบบโดยมีเกลันเจโล การปกครองของนครรัฐวาติกันเป็นแบบ

อำนาจเบ็ดเสร็จ คืออำนาจตกอยู่ทีส่มเด็จพระสันตะปาปาเพียงผู้เดียว จะหมดวาระก็ต่อเมื่อสิ้นพระชนม์ ได้รับ

การขึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1984 

นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ส บาซิลิกา (St. Peter’s Basilica) เป็นหนึ่งในสี่

ของมหาวิหารเอกของเมืองโรมทีต้ั่งอยู่ใน เขตการปกครองของนครรัฐวาติกัน เป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในนคร

รัฐวาติกัน และเป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นสถานที่ที่ได้ชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของคริสตจักร

โรมันคาทอลิกอีกด้วย มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ส บาซิลิกา (St. Peter’s Basilica) หรือมีอีกชื่อว่า มหาวิหาร 

นักบุญเปโตร (Basilica Sancti Petri) เดิมนั้นเป็นโบสถ์ที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 4 เป็นรูปแบบบา

ซิลิกา จนมาถึงในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาโบสถ์นั้นได้มีสภาพทรุดโทรมเป็นอย่างมากแล้วจึงได้มีการตัดสินใจสร้าง

มหาวิหารขึ้นมาใหม่ในรูปแบบเรเนซองซึ่งเป็นโบสถ์ที่ใหม่และมีขนาดใหญ่กว่าเดิมมาก นอกจากนั้นแล้วมหา

วิหารเซนต์ ปีเตอร์ส บาซิลิกา แห่งนี้นั้นยังเป็นหนึ่งในสี่ของมหาวิหารเอกของเมืองโรมร่วมกับอีกสามวิหารอัน

ได้แก่ มหาวิหารซันตามาเรียมัจโจเร, มหานักบุญเปาโลนอกกำแพง และมหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน อีก

ด้วย ** ยังไม่รวม ค่าบัตรเข้าชมภายใน มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ส บาซิลิกา ท่านละ ประมาณ 20 ยูโร 

(EUR) หรือคำนวณเป็นเงินไทยประมาณ 700 บาท บางกรณีมีงานสำคัญ หรือ พิธีการสำคัญต่างๆทาง

ศาสนา อาจไม่สามารถเข้าชม หรือ เข้าใกล้ชิดกับมหาวิหารฯได้ แต่ทางบริษัทจะพยายามนำท่านชมมหา

วิหารใหใ้กล้ชิดมากที่สุด เท่าที่จะสามารถทำได้ ** 



 

 
 

 

นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ สนามกีฬาโคลอสเซียม (Colosseum) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง

มากที่สุดของเมืองโรมประเทศอิตาลี เป็นสนามกีฬากลางแจ้งโบราณขนาดใหญ่ยักษ์ ใจกลางเมือง ที่นอกจาก

จะเคยเป็นสนามประลองอันทรงเกียรติที่โหดเหี้ยมแล้ว ยังได้รับการคัดเลือกจากองค์กร New 7 Wonders 

ให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่อีกด้วย สนามกีฬาโบราณขนาดใหญ่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัย

จักรพรรดิเวสเปเซี่ยนแห่งจักวรรดิโรมัน และได้สร้างแล้วเสร็จในสมัยจักรพรรดิไททัสในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 1 

หรือราวๆ ปี ค.ศ. 80 โดยมีลักษณะเป็นอัฒจันทร์รูปวงกลมที่ก่อด้วยอิฐและหินทรายที่มีเส้นรอบวงประมาณ 

527 เมตร สูงประมาณ 57 เมตร และสามารถบรรจุคนได้มากถึงประมาณ 50,000 คน สำหรับการออกแบบ 

Colosseum แห่งนี้นั้นจัดได้ว่าได้รับการออกแบบที่ชาญฉลาดมาก โดยได้มีการออกแบบให้ผู้ชมได้รู้สึกใกลช้ิด

กับนักกีฬาด้วยการออกแบบในส่วนของสนามกีฬาให้เป็นรูปครึ่งวงกลม  นอกจากนั้นยังมีการออกแบบทาง

ระบายน้ำที่ดีเพื่อป้องกันน้ำขังในสนามหากเกิดฝนตกอันเป็นต้นแบบของการออกแบบสนามกีฬาอื่นๆ ทั่วโลก

ในปัจจบุันอกีด้วย 

นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ กลุ่มโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีตศูนย์กลางทางด้านการเมือง ศาสนา 

และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ที่สะท้อนให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยะธรรมโรมันในช่วง 2,000 ปีที่

ผ่านมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

นำท่าน ผ่านชม จัตุรัสเวเนเซีย (Piazza Venezia) จัตุรัสอันยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองโรม ผ่านชม ระเบียง

ปาลาสโซ (Palazzo Terrace) สถานที่ใช้กล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ เป็นที ่ต ั ้งของ 

อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 (Vittorio Emanuele II Monument) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น

พระบิดาของชา  อิตาลี “ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุง

โรม” จากนั้นชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์  “โรมันฟอรั่ม” ให้ท่านได้ลงจากรถ

พร้อมถ่ายภาพคู่กับ “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยข์องโลก สนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ที่มี

โครงสร้างเกือบสมบูรณ์ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม  โดยนับเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการสร้าง

ขึ้นมาในสมัยอาณาจักรโรมัน ระหว่างทาง ท่านจะสามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ของกรุงโรม 

นำท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ น้ำพุเทรวี (Trevi Fountain) เป็นน้ำพุประติมากรรมของเทพนิยายกรีกแบบ

บาร็อค ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองโรม มีความสูง 25.9 เมตร (85 ฟุต) และกว้าง 19.8 เมตร (65 ฟุต) มีตำนานเล่าว่า 

หากหันหลังแล้วโยนเหรียญลงน้ำพุเทรวี แล้วอธิษฐานให้ได้กลับมาเมืองโรมอีกครั้ง ก็จะสมหวัง  

นำท่าน เข้าชม วิหารแพนธีออน (Pantheon) หรือวิหารแห่งดวงตาวรรค์ ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยก่อนที่จะ

เริ่มนับคริสต์ศักราชประมาณ 20 ปี ในยุคของจักรพรรดิ Marcus Agrippa โดยได้ปรากฎการแกะสลัก M. 

Agrippa ไว้ที่บริเวณหน้าบันของตัวอาคาร ด้วยการออกแบบและการก่อสร้างที่ยอดเยี่ยมจึงทำให้วิหารแห่งนี้

นั้นนับเป็นสิ่งก่อสร้างเดียวที่ก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยยุคโรมันและยังคงสภาพสมบูรณ์ไว้ได้มากที่สุดที่มีเหลืออยู่ 

Pantheon นั้นเป็นชื่อที่มีความหมายมาจาก All of God หรือวิหารแห่งเทพ ซึ่งเป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชา

เทพ แต่อีกนัยหนึ่งนั้นแปลได้ว่าเป็นที่เก็บศพ ซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็ได้เป็นที่เก็บศพของบุคคลสำคัญเช่นกันจึงยังไม่

แน่ชัดในวัตถุประสงค์ของการสร้างวิหารแห่งนี้ขึ้นมาเลยทีเดียว การออกแบบที่โดดเด่นของอาคารแห่งนี้นั้นเริ่ม

มาตั้งแต่ภายนอกอาคารที่จะคุณจะสามารถมองเห็นเสาหินแกรนิตขนาดใหญ่ยักษ์วางเรียงที่ด้านหน้าอาคาร

เป็นแนวยาว โดยเสาแต่ละต้นนั้นโดดเด่นด้วยความที่เป็นเสาหินก้อนเดียวทั้งเสาโดยไม่ได้มีการตัดต่อเลย วิหาร

แห่งนี้มองภายนอกที่ดูยิ่งใหญ่สวยงามแล้วกลับเทียบไม่ได้กับภายในแม้แต่น้อย เมื่อเข้าไปบริ เวณภายในวิหาร

คุณจะได้พบกับความกว้างขวางใหญ่โต ภายในวิหารนั้นได้รับการออกแบบให้ไม่มีเสาตรงกลาง เอกลักษณ์ท่ีโดด

เด่นของการออกแบบของวิหารแห่งนี้คือ Oculus ซึ่งเป็นช่องวงกลมขนาดใหญ่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 30 

ฟุต ที่อยู่บริเวณตรงกลางโดมโค้งมนภายในตัวอาคาร ซึ่งเป็นงานสถาปัตยกรรมทีน่่าทึ่งอย่างหนึ่งในวิหารแห่งนี้ 

โดยบ้างก็ว่าเป็นดวงตาสวรรค์ที่เชื่อมระหว่างพระเจ้าและมนุษย์  



 

 
 

 

นำท่านเดินทางสู่ ย่านบันไดสเปน (Piazza di Spagna) เป็นแหล่งแฟชั่นชั้นนำสุดหรู ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบ

รนด์เนมชั้นนำต่างๆมากมาย รวมถึงร้านอาหาร รา้นขนม ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ให้ท่านได้เลือกสรรค์ และยัง

เป็นแหล่งนัดพบยอดนิยมท่ีสุดของชาวอิตาเลี่ยนอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสนาโวน่า (Piazza Navona) เป็นอีกหนึ่งจัตุรัสที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นจัตุรัสที่มี

ชื่อเสียงมากที่สุดและสวยที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองโรม เต็มเปี่ยมไปด้วยความมีชีวิตชีวา เป็นที่ตั้งของสถ่าปัตย

กรรม ร้านอาหาร อาคารเก่าแกส่ีสันสดใส ร้านค้าสไตล์ศิลปะและโชว์ต่างๆให้ได้ชมกันมากมาย อดีตจัตุรัสนาโว

น่า เคยเป็นสนามกีฬาโรมันโบราณมาก่อน ซึ่งเป็นสถานที่ที่ชาวโรมันในอดีตสามารถเดินทางมาเข้าชมการต่อสู้

ที่จำลองมาจากการต่อสู้ทางทะเล สำหรับสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดและเป็นเอกลักษณ์ของจัตุรัสแห่งนี้ก็คือ 

น้ำพุจตุมหานที (Fountain of the Four Rivers) น้ำพุที่โดดเด่นใจกลางจัตุรัส ประกอบไปด้วยเสาโอเบ

ลิกส์ตั้งอยู่กลางน้ำพุ ซึ่งเป็นเสาแบบเดียวกับด้านหน้า Sant’Agnese โบสถ์สไตล์บาโรก โดยเสานี้นำเข้าจาก

ประเทศอียิปต์ นอกจากเสาเด่นตระหง่านตรงกลางแล้ว น้ำพุยังประกอบไปด้วยรูปปั้นที่เป็นตัวแทนของการ 



 

 
 

 

แสดงถึงแม่น้ำสายสำคัญของทั้ง 4 ทวีปได้แก่ แม่น้ำคงคา แม่น้ำไนท์ แม่น้ำดานูปและแม่น้ำพลาต้า อันเป็ น

ที่มาของชื่อจตุมหานที 

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ ** 

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเลโอนาร์โดดาวินชี ฟิอูมิชิโน เมืองโรม ประเทศอิตาลี ท่านมีเวลา

ในการทำคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในร้านค้าปลอดภาษี หรือ ร้านอาหาร 

22.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสาย

การบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY084 

** ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 50 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

 

วันที่หก ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยาน

นานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย               (-/-/-)  

07.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ** เพื่อ

เปลี่ยนเครื่อง ** 

08.50 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Etihad 

Airways เที่ยวบินที่ EY408 

** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 10 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

18.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่ 

1 เด็ก 2 

ผู้ใหญ่ เด็กมี

เตียง 

1 เด็ก 2 

ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

พักเดี่ยว

เพิม่ 

ราคา 

ไม่รวม 

ตั๋ว 



 

 
 

ห้องละ 

2-3 

ท่าน 

(เด็กอายุไม่

เกิน 12 ปี) 

(เด็กอายุไม่

เกิน 12 ปี) 

06 - 11 กุมภาพันธ์ 

2563 

(08 ก.พ. วันมาฆบูชา / 

10 ก.พ. วันหยุดชดเชย) 

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 

36,999 36,999 36,999 7,999 23,999 

25 ก.พ. - 01 มี.ค. 2563 

25FEB EY405 BKK-AUH 

18.05-22.10 

26FEBEY081 AUH-MXP 

02.45-06.40 

29FEB EY084 FCO-AUH 

22.00-07.05+1 

01MAR EY408 AUH-BKK 

08.50-18.05 

34,999 34,999 34,999 7,999 21,999 

04 - 09 มีนาคม 2563 

04MAR EY405 BKK-AUH 

18.05-22.10 

05MAR EY081 AUH-MXP 

02.45-06.40 

34,999 34,999 34,999 7,999 21,999 



 

 
 

08MAR EY084 FCO-AUH 

22.00-07.05+1 

09MAR EY408 AUH-BKK 

08.50-18.05 

11 - 16 มีนาคม 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 

34,999 34,999 34,999 7,999 21,999 

18 - 23 มีนาคม 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 

35,999 35,999 35,999 7,999 22,999 

10 - 15 เมษายน 2563 

(13 14 15 เม.ย. วัน

สงกรานต์) 

10APR EY405 BKK-AUH 

18.25-21.45 
49,999 49,999 49,999 9,999 36,999 



 

 
 

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 

11 - 16 เมษายน 2563 

(13 14 15 เม.ย. วัน

สงกรานต์) 

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 

48,999 48,999 48,999 9,999 35,999 

30 เม.ย. - 05 พ.ค. 

2563 

(01 พ.ค. วันแรงงาน / 

04 พ.ค. วันฉัตรมงคล) 

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 

38,999 38,999 38,999 7,999 25,999 



 

 
 

01 - 06 พฤษภาคม 

2563 

(01 พ.ค. วันแรงงาน / 

04 พ.ค. วันฉัตรมงคล / 

06 พ.ค. วันวิสาขาบูชา) 

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 

38,999 38,999 38,999 7,999 25,999 

06 - 11 พฤษภาคม 

2563 

(06 พ.ค. วันวิสาขาบูชา) 

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 

37,999 37,999 37,999 7,999 24,999 

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 

36,999 36,999 36,999 7,999 23,999 



 

 
 

25MAY EY408 AUH-BKK 

08.45-18.25 

28 พ.ค. - 02 มิ.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 

36,999 36,999 36,999 7,999 23,999 

03 - 08 มิถุนายน 2563 

(03 มิ.ย. วันเฉลิมฯพระ

ราชิน)ี 

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 

37,999 37,999 37,999 7,999 24,999 

 17 - 22 มิถุนายน 2563 

17JUN EY405 BKK-AUH 

18.25-21.45 

18JUN EY081 AUH-MXP 

02.20-06.50 

36,999 36,999 36,999 7,999 23,999 



 

 
 

21JUN EY084 FCO-AUH 

22.00-06.05+1 

22JUN EY408 AUH-BKK 

08.45-18.25 

 

** อัตรานี้ ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (หากมี) ** 

 

** อัตรานี้ ไม่รวม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศอิตาลี ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท 

สำหรับการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ จำเป็นต้องนำส่งหนังสือเดินทางเข้าสถานทูต เพื่อ ใช้เวลาพิจารณาอย่างน้อย 15-20 วัน

ทำการ (บางกรณีอาจไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์ ทั้งนี้ขึน้อยู่กับจำนวนของผู้สมัครในแต่ละช่วง) ในช่วงเวลาดังกล่าว ท่านจะ

ไม่สามารถขออนุญาตใช้หนังสือเดินทางเพื่อเดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม (ดึงเล่มออกมาใช้ระหว่างกระบวนการพิจารณา) 

หากจำเป็น สถานทูตอาจจะปฏิเสธผลการสมัครของท่าน และ ส่งหนังสือเดินทางคืนท่านภายใน 3-5 วันทำการ เป็นอย่าง

น้อย ในลำดับตอ่ไป จากนั้นระยะเวลาคงเหลือก่อนวันเดินทางไม่เพียงพอสำหรบัยื่นวีซ่าครั้งใหม่ การยกเลิก และ คืนเงิน 

จะเป็นไปตามเงื่อนไข ทุกกรณี และ หากท่านให้ทางบริษัทดำเนินการขอวีซ่าให้ รวมไปถึง กรณีที่ท่านขอเอกสารจากทาง

บริษัทไปเพื่อดำเนินการขอวีซ่าด้วยตนเอง และท่านได้รับวีซ่าเรียบร้อย ท่านจะไม่สามารถยกเลิกทัวร์ได้ทกุกรณี ไม่ว่า

ระยะเวลาคงเหลือ จะมากกว่า 45 หรือ 55 วัน ก็ตาม ** 

 

** อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท ** 

 

** หากท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋ว เครื่องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อน

ทำการออกบัตรโดยสารเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

 



 

 
 

 

** อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 25 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่

กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะ

ได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) ** 

 

** กรณีผู้เดินทางเป็นอิสลาม หรือ ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามโปรแกรมกำหนด ไม่ว่าเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง และ 

ไม่ว่ามื้อใดมื้อหนึ่ง ทางบริษัทขอให้ท่านผู้เดินทางกรุณาเตรียมอาหารส่วนตัวของท่านมาเพิ่มเติมขณะม้ืออาหาร เนื่องจาก

ร้านอาหารแต่ละร้านจะมีข้อจำกัดเรื่องของวัตถุดิบ โดยส่วนมาก ร้านอาหารจะจัดให้เป็นไข่ดาว หรือ ไข่เจียว ผัดผัก ข้าว

ผัด และ บะหม่ีกึ่งสำเร็จรูป เท่านั้น กรณีที่ท่านมีความประสงค์ทีจ่ะสั่งเมนูนอกเหนือข้างต้น ผู้เดินทางจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

เพิ่มเติมในส่วนนี้ด้วยตนเอง **  

 

** ร้านค้า เอาท์เล็ท ศูนย์การค้า ในทวีปยุโรปส่วนใหญ่ จะปิดทำการในวันอาทิตย์ หากมีโปรแกรมที่สถานทีด่ังกล่าวตรงกับ

วันอาทิตย์ ทางบริษัทอาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม และหากไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ไม่ว่า

กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย หรือ ชดเชยส่ิงใดเป็นการทดแทนได้ทุกกรณี เนื่องจาก

เงื่อนไขของบัตรโดยสาร และ ช่วงวันเดินทางที่จะต้องเป็นไปตามกำหนดการเท่านั้น ** 

 

** การเดินทางท่องเทีย่วในทวีปยุโรปส่วนใหญ่ จำเป็นจะต้องเดินเท้าเพื่อเข้าถึงสถานที่บางจุด และ อาจเป็นระยะทางที่

ค่อนข้างไกลจากจุดที่รถสามารถจอดได้ ขอให้ทุกท่านเตรียมร่างกาย และ อุปกรณ์ เช่น รองเท้าที่สามารถเดินได้สะดวก

ส่วนบุคคล ให้พร้อมสำหรับการเดินทาง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เดินทางเอง รวมถึงผู้เดินทางสูงอายุ และ ผู้โดยสารที่ใช้

รถเข็น ท่านจำเป็นจะต้องมีผู้ร่วมเดินทางด้วย เพื่อคอยดูแลเป็นพิเศษเอง และสถานที่บางจุด ท่านอาจไม่สามารถเข้าชมได้ 

ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย หรือ ชดเชยส่ิงใดเป็นการทดแทนได้ทุกกรณี ** 

 

** ทางบริษัทขอความกรุณาให้ท่านศึกษารายละเอียด ท้ังหมดก่อนทำการจอง โดยละเอียดทุกข้อ ** 

 



 

 
 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลื่อน เปลี่ยนวันเดินทาง 

หรือ อัพเกรดได้ 

2. ค่าภาษีนำ้มัน ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

3. ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Etihad Airways อนุญาตให้โหลดกระเป๋า

สัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 2 ชิ้น โดยมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 30 ก.ก. (แต่ละชิ้น ควรหนักไม่เกิน 23 ก.ก. 

เช่น 23 ก.ก. 1 ชิ้น 7 ก.ก. 1 ชิ้น รวม 30 ก.ก.)  

4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ) 

5. ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 

ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความ

เหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หรือ ผ่าน

ชม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จริงอีกครั้ง  

7. ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์

ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

8. ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพ่ิม

เพ่ือคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที ่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง) 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 



 

 
 

 

3. ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 12 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 

4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 18 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 

5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 

6. ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางท้ังหมด ตามธรรมเนียม 33 ยูโร (EUR) หรือ คำนวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,155 บาท 

(THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้

มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

7. ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศอิตาลี ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท ขึ้นอยู่กับอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตรา และ ธรรมเนียมของแต่ละประเทศ (เฉพาะค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการส่วนนี้ขอความ

กรุณาลูกค้าผู้เดินทางถือไปจ่ายในวันที่ย่ืนเอกสาร สแกนนิ้ว กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยทางบริษัทจะมีเจ้าหน้าที่

ไปดูแล และ อำนวยความสะดวกในวันนั้น) 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชำระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยว กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ก่อนการเดินทาง พรอ้มชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท 

ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทำจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจำ ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 

น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจำตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์

จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องเช็คที่ว่างและทำจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ ์ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทำรายการจองเข้ามา

ตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด 

2. นักท่องเที่ยว กรณุาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือ

เอเย่นต์ไม่ชำระเงิน หรือ ชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไมว่่ากรณใีดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ทำให้ทางบริษัทไม่ได้รับ

เงินตามเวลาที่กำหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทาง

ในทัวร์นั้นๆทันท ี

 

 



 

 
 

 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง 

ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีนักท่องเที่ยว ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มี

รายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ ง เพื่อลงนามในเอกสารแจ้ง

ยืนยันยกเลกิการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณี

ใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักท่องเที่ยว ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ 

อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามดำเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ

อำนาจประกอบ (กรณีดำเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชำระเงินค่าบริการ

ต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่

ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่

ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน ** 

2.2 แจ้งยกเลิก 31-44 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริง

มากกว่ากำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนำเที่ยวให้แก่

นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น ** 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย

การบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. สำหรับอัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทางจำนวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่

กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้คณะได้

ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อน 



 

 
 

 

การเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทาง

นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้ อยกว่าที่ทางบริษัท

กำหนดเพ่ือให้คณะเดนิทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและดำเนินการต่อไป 

5. ในกรณีที่ลูกค้าดำเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าชำระมาแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วน

หนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดย

คำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ กรณีออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว บางสายการบิน อาจไม่สามารถคืนค่าบัตร

โดยสารบ้างส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ และ หากสามารถคืนได้ (Refunds) จำเป็นไปตามกระบวนการของสายการบิน โดยใช้

ระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เป็นอย่างน้อย 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง

ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท 

 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก ที่ท่านควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) , ห้องพักคู่แบบ 

2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ 

อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ 

กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพัก เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง 

(Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเพ่ิมตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ำ  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากกว่ากำหนด หรือห้องพักเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายที่พักเป็นเมืองใกล้เคียงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัด

รัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ การยื่นคำร้องขอวีซ่า ที่ท่านควรทราบ 



 

 
 

 

1. ผู้สมัครทุกท่าน จำเป็นต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ย่ืนรับคำร้องขอวีซ่า เพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน  

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทำการเป็นอย่างน้อย (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ ในบาง

กรณี) ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับจำนวนของผู้สมัครในแต่ละช่วงเป็นสำคัญ  

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวีซ่าจะเป็นผู้ได้รับกำหนดการนัดหมายวันและเวลาจาก

ทางสถานทูตหรือศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเท่านั้น หากท่านไม่สะดวกมาดำเนินการยื ่นวีซ่าวันใดบ้าง รวมไปถึงมีความ

จำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางเพ่ือกิจธุระส่วนตัวของท่านในช่วงใดบ้าง ซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า หรือ 

ซึ่งอาจทำให้ให้มีผลต่อการพิจารณาวีซ่า (เล่มหนังสือเดินทางอยู่ในระหว่างการพิจารณาที่สถานทูต) ท่านจำเป็นจะต้องแจ้ง

ล่วงหน้าก่อน ตั้งแต่ข้ันตอนการจอง หรือ ก่อนชำระเงินมัดจำ พร้อมแจ้งวัน และ เวลาที่ท่านสะดวกจะยื่นวีซ่ามาก่อน แผน

กวีซ่าจะประสานงานให้อีกครั้ง หากมีคิวยื่นว่างช่วงที่ท่านสะดวก แผนกวีซ่าจะดำเนินการให้ดีที่สุดที่จะช่วยอำนวยความ

สะดวกให้ท่านเป็นกรณีพิเศษ แต่ทั้งนี้ การนัดหมายแบบกรณีพิเศษต่างๆ จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ท่านสามารถเลือก

ซ้ือ 

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายที่เร็วขึ้น หรือ สามารถเลือกเวลาได้มากขึ้น  

3.2 การยื่นแบบเร่งด่วน (Fast Track) ใช้เวลาพิจารณาเร็วกว่าปกติ  

** การบริการพิเศษนี้ยังคงใช้มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบเดิมท้ังหมด ** 

ประเทศท่ีท่านสามารถเลือกซื้อบริการพิเศษนี้ได้ ได้แก่ อังกฤษ อิตาลี ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอแลนด์ เท่านั้น  

** สำหรับการให้บริการ และ ค่าบริการของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษอีกครั้ง อาจมี

การเปลี่ยนแปลง ** 

4. กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้ จำเป็นต้องยื่นก่อน หรือ หลังคณะ เพราะต้องใช้หนังสือเดินทางในช่วงที่ทาง

บริษัทจะเริ่มดำเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นวีซ่า (โดยประมาณ 25-30 วัน ก่อนเดินทางเป็นอย่างน้อย หรือ อาจเร็ว

กว่านั้น) และหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจำเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เช่น ค่าบัตร

โดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะต้องออกก่อนกำหนด แต่วีซ่ายังไม่ดำเนินการ หรือ วีซ่ายังไม่ได้รับการอนุมัติ (อยู่ในระหว่าง

การพิจารณา) เนื่องจากท่านดำเนินการยื่นวีซ่าหลังคณะ และหรือ กรณีท่ีท่านต้องการยื่นก่อนคณะ แต่คณะที่ท่านเดินทาง 

ยังไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยังไม่คอนเฟิร์มออกเดินทาง หากสถานทูตต้องการขอหลักฐานการพำนักในประเทศปลายทาง 

(Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนนี้ ท่าน 



 

 
 

 

จำเป็นต้องดำเนินการด้วยตนเอง และหากท้ายที่สุดคณะไม่สามารถเดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์

ไม่สามารถชดเชยค่าเสียหายให้กับท่านไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทุกกรณี  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติทั่วไปคือ 15-20 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัคร

ในช่วงนั้นๆ ซึ่งหากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ที่มีผู้สมัครเป็นจำนวนมาก อาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกต)ิ 

6. หลังจากที่ผู้สมัครได้ทำการยื่นขอวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ผู ้สมัครทำการยืมหนังสือเดินทางจาก

สถานทูตออกมาใช้ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นหากท่านมีความจำเป็นในการใช้เล่มฯเพ่ือ

เดินทาง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ เพ่ือวางแผนล่วงหน้า กรณีที่ต้องการใช้หนังสือเดินทางกะทันหัน ทำให้ต้องร้อง

ขอหนังสือเดินทางกลับคืนด่วน ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาวีซ่า อาจทำให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่า และ ท่านจำเป็นต้องสมัคร

เข้าไปใหม่ นั่นหมายถึงจะต้องชำระค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการใหม่ทั้งหมด โดยคำนึงถึงระยะเวลาที่เหลือก่อนเดินทาง

สำหรับการพิจารณาเป็นสำคัญก่อนดำเนินการ 

7. กรณีท่าน มีวีซ่าเชงเก้นชนิดเข้าออกมากกว่า 1 ครั้ง หรือ หลายครั้ง (Multiple) ที่ยังไม่หมดอายุ ไม่ชำรุด และ ยังมีวัน

คงเหลือในกลุ่มประเทศเชงเก้นเพียงพอ และใช้เข้าประเทศในกลุ่ม เชงเก้นตามวัตถุประสงค์ที่วีซ่าเชงเก้นฉบับนั้นๆออก 

และต้องการใช้เดินทางท่องเที่ยวกับคณะนี้ สามารถใช้ได้ หากวีซ่านั้นถูกใช้มาแล้วตามเงื่อนไขของกลุ่มเชงเก้น คือ วีซ่าออก

จากประเทศใด จะต้องพำนักประเทศนั้นๆมากที่สุด มาก่อนแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง หากไม่เป็นไปตามเ งื่อนไขและลูกค้า

ยืนยันเดินทาง ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เช่น 

กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีท่ีท่านมีวีซ่าประเทศปลายทางที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้ง และยังไม่หมดอายุ จำเป็นจะต้องเป็นวีซ่าชนิดท่องเที่ยว

เท่านั้น โดยจะต้องอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่มีอายุคงเหลืออย่างน้อง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซ่าชนิด

ที่อนุมัติโดยระบุวันที่สามารถพำนักในประเทศเชงเก้น จะต้องไม่เกินกว่ากำหนดที่อนุมัติในหน้าวีซ่า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเทศ

ปลายทางอีกครั้ง กรุณาส่งหน้าวีซ่าและหน้าที่มีการประทับตราเข้าประเทศมาแล้วให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อความ

ถูกต้อง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกค้ายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความ

เสียหาย และ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เช่น เคาท์เตอร์สายการบินไม่อนุญาตให้เช็คอินได้เนื่องจากอายุหนังสือ

เดินทางคงเหลือไม่เพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข้าเมือง และ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง เป็นต้น 

9. การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร 

ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูต 

 



 

 
 

 

ฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการ

คืนค่าธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอให้มาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแล้ว ซึ่งขอให้ท่านให้ความร่วมมือในส่วนนี้

เพ่ือให้การยื่นคำร้องในครั้งต่อๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทูตเป็นสำคัญ 

11. การที่วีซ่าจะออกให้ทันวันเดินทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนเดินทางเพียงไม่กี ่วัน เราไม่สามารถฟ้องร้องหรือเรียกร้อง

ค่าเสียหายใดๆได้ทั้งสิ้น เพราะเนื่องจากมีเอกสิทธิ์ทางการทูตคุ้มครองอยู่ 

12. เกี่ยวกับเอกสารทางราชการที่จำเป็นต้องแปล เช่น หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศที่ออกจากสำนั กงาน

เขต หรือ อำเภอ ที่อาศัยอยู่ , ใบปกครองบุตรกรณีบิดาและมารดา หย่าร้าง , ใบสำคัญการหย่า กรณีศูนย์รับย่ืนคำร้อง

ขอวีซ่า หรือ สถานทูตต้องการ เอกสารที่แปลเรียบร้อย จำเป็นจะต้องได้รับการรับรอง (มีตราประทับ) จากกรมการ

กงสุลเท่านั้น ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี้ จำเป็นที่สุด สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 

18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับ มารดาและบิดา (เช่น เดินทางกับมารดา และ บิดาไม่ได้เดินทางด้วย) ค่าใช้จ่ายในส่วน

นี้ ลูกค้าจำเป็นต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถชำระค่ าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้ท่านได้ แต่

หากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไม่จำเป็นต้องมีตราประทับ) ทางบริษัทยินดีอำนวยความสะดวกแปลให้ท่านได้

ตามปกติ  

13. กรณีลูกค้าที่จองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซื้อตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ท่านจำเป็นจะต้อง

เตรียมหลักฐานการจอง ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมทีน่อกเหนือจากคณะ ที่ท่านพำนักก่อน หรือ ต่อจากคณะ ประกันการเดินทาง

ให้ครอบคลุมวันที่ท่านเดินทาง ไป และ กลับ เพื่อใช้ในการประกอบการยื่นขอวีซ่าให้ครบตามเงื่อนไข ด้วยตนเองทุกกรณีไม่

ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในคิวนัดหมายของคณะได้ โดยท่านจำเป็นจะต้อง

ยอมรับเงื่อนไข และ หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนื่องจากไม่ใช่การนัดหมายยื่นขอวีซ่าแบบหมู่คณะ ท่านจำเป็นเป็นจะต้อง

ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส่วนนี้ หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งด้วยตนเองทั้งหมดไม่ว่ากรณีได้ก็ตาม รวมไปถึงกรณีที่ในวันนัดหมายเพ่ือ

ยื่นขอวีซ่า ท่านไม่สามารถยื่นขอได้ ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ทำให้ท่านต้องยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็นไปตาม

เงื่อนไขการยกเลิกทั้งหมด  

14. กรณีที่ท่านมีแผนการเดินทางที่จะเดินทางไปยังกลุ่มประเทศเชงเก้นต่อจากคณะนี้ และ ท่านมีความประสงค์ขอวีซ่าเชงเก้

นให้ครอบคลุมวันเดินทางในทริปสุดท้าย ท่านจำเป็นต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบตั้งแต่ขั้นตอนการจองทัวร์ รวมไปถึงแผน

กวีซ่าที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับท่านอีกครั้ง ก่อนตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บเอกสาร หมายถึงเอกสารการจองโรงแรม และ 

ตั๋วเครื่องบิน จำเป็นจะต้องเรียบร้อยโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ข้ันตอนการขอเก็บเอกสาร เพ่ือเตรียมกรอกแบบฟอร์มให้ถูกต้อง  



 

 
 

 

ครอบคลุม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในคิวนัดหมายของคณะได้ โดยท่านจำเป็นจะต้อง

ยอมรับเงื่อนไข (ข้อ 3) และ หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนื่องจากไม่ใช่การนัดหมายยื่นขอวีซ่าแบบหมู่คณะ ท่านจำเป็นเป็น

จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส่วนนี้ หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งด้วยตนเองทั้งหมดไม่ว่ากรณีได้ก็ตาม รวมไปถึงกรณีที่ในวันนัด

หมายเพื่อยื่นขอวีซ่า ท่านไม่สามารถยื่นขอได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทำให้ท่านต้องยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะ

เป็นไปตามเง่ือนไขการยกเลิกท้ังหมด 

 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ สายการบิน ที่ท่านควรทราบ 

1. เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกท่ี

นั่งบนเครื่องบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามให้มากที่สุด ให้ลูกค้าผู้เดินทางที่มาด้วยกัน ได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้

มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ 

2. กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีที่แจ้งล่วงหน้าก่อน

เดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพ่ือชำระกับเมนูใหม่ที่ต้องการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไมส่ามารถยกเลิกได้ 

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการอาหารบนเครื่องแตกต่างกัน ขอให้ท่านทำความเข้าใจถึงวัฒนธรรม

ประจำชาติของแต่ละสายการบินที่กำลังให้บริการท่านอยู่ 

 

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 

1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ำตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือ

หนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้ องการเดินทางไปพร้อมคณะ

ทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้

หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศไทย  (ต้นทาง) 

ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะ

เกิดข้ึนในส่วนนี้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 

 



 

 
 

 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่ายล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วทั้งหมด หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการ

ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เล ขที่หนังสือ

เดินทาง เลขที่วีซ่า และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดิน และ 

หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์

ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจากความผิด

ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ

เสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน 

ค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทำให้ต้นทุนสูงขึน้ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 

9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่

เกี่ยวข้องกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง

บริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ชำระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องชำระตามข้อตกลงแก่

คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกัน

ทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้

อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนด

จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

 



 

 
 

 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กร ะเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าทีโ่หลดใตท้้องเครื่องบินเท่านั้น 

12. คณะทัวร์นี ้ เป็นการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจำเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่าน

ไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น

ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู้เดินทาง กรณีที่เกิด

เหตุการณ์นี้ขึ้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกค้าที่จองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซื้อตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ในวันเริ่มทัวร์ 

(วันที่หนึ่ง) ท่านจำเป็นจะต้องมารอคณะเท่านั้น ทางบริษัทไม่สามารถให้คณะ รอท่านได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟล์ท

ของท่านถึงช้ากว่าคณะ และ ยืนยันเดินทาง ท่านจำเป็นจะต้องเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ท่องเที่ยวที่คณะ

อยู่ในเวลานั้นๆ กรณีนี้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านจำเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางด้วยตนเองทั้งหมดเท่านั้น ไม่

ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวเมือง หรือ สถานที่

ท่องเที่ยวใดๆ สถานที่หนึ่ง ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทั้งหมด 

14. รูปภาพในรายการทัวร์ ใช้เพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น  

15. ด่านตรวจคนเข้าเมือง ไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีคดีความ คำสั่งศาล เดินทางออกนอกประเทศ ทุกกรณี รวมไปถึงกรณีที่เคย

รับรอง หรือ ค้ำประกัน หากท่านไม่แน่ใจสถานะของตนเองให้ตรวจสอบสถานะของตนเองที่กระทรวงการต่างประเทศ หาก

ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางออกนอกเมือง ณ วันเดินทางจริง ทางบริษัทจะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งไ ด้

ทุกกรณ ี

16. สำหรับผู้เดินทางที่ตั้งครรภ์ จำเป็นต้องปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจสอบอายุครรภ์ที่แน่นอน กับ วันที่เดินทางจริง และหาก

เดินทางได้ ท่านจำเป็นจะต้องเตรียมหนังสือรับรองจากแพทย์ยืนยันให้เดินทางได้ และแจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ที่

ชัดเจน ตามกฎของสายการบิน ส่วนใหญ่ หากอายุครรภ์เกิน 28 สัปดาห์ จะไม่สามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้ทุกกรณี 

หากท่านตั้งครรภ์และไม่แจ้งให้สายการบินทราบและสายการบินตรวจพบ สายการบินมีสิทธิ์ปฏิเสธไม่ให้ท่านเดินทาง  

 

 

 



 

 
 

 

การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศอิตาลี 

1.  หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน้าว่างไม่

ต่ำกว่า 2 หน้า (หนังสือเดินทางธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเท่านั้น) 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม. จำนวน 2 รูป ฉาก

หลังต้องเป็นพืน้สีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน ไมซ่้ำกับวีซ่าประเทศอ่ืนๆที่เคยได้รับ 

เท่านั้น ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ ทั้งชนิดมีสี และ ชนิดใส 

3. หลักฐานการทำงาน / การเรียน 

3.1 กรณีเป็นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า :  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน้า (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชย์หรือใบจด

ทะเบียนการค้า 

3.2 กรณีเปน็พนักงาน : จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบตุำแหน่ง วันเริ่มงาน เงินเดือน  

โดยจดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชื่อประเทศ ไม่จำเป็นต้องระบชุื่อ

ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถ้ามี) ที่อยู่ 

และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถ้ามี) สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน : จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหน้าที่การงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถ

เขียนแนะนำตนเอง พร้อมรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได้ แต่ทั้งนี้ อยู่ที่ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รับยื่นเท่านั้น  

3.6 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลักฐานการทำงาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแล้วไม่เกิน 30 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซ่า จดหมายต้องเป็น

ภาษาอังกฤษและต้องสะกด ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้องตามหน้าหนังสือเดินทาง เท่านั้น กรณีไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่อาจ

ปฏิเสธการรับยื่นได้ ** 

4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย์ เท่านั้น กรณุาจัดเตรียมดังนี้ 

 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน  

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านั้น อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรดำเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ วันที่นัด

ยื่นวีซ่า ** 



 

 
 

 

** ผู้ที่ประกอบอาชีพ มีหน้าที่การงาน จำเป็นจะต้องมีบัญชีส่วนตัวเสมอ บัญชีบริษัท สามาถใช้ประกอบการพิจารณาได้ 

แต่ไม่สามารถใช้ย่ืนแทนบัญชีส่วนตัวได้ ซึ่งหากมีแต่บัญชีบริษัท เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับย่ืนได้ ** 

5. สำเนาทะเบียนบ้าน 

6. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี) 

7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี) 

8. สำเนาสูติบัตร (กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์) 

** เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และ ไม่เดินทางพร้อมบิดามารดา  

หรือเดินทางพร้อมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหนึ่ง ** 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดาและมารดา จำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ ที่ออกโดย

สำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามสำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา 

และ มารดา , หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดา จำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สำเนาหน้า

หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ มารดา จำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สำเนาหน้า

หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

- สำเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา 

- สำเนาทะเบียนมรณะบัตร 

** กรณีรับรองการเงินให้บุคคลในครอบครัว จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดเท่านั้น บิดา , มารดา , บุตร , พี่ , น้อง , 

สาม ี, ภรรยา สามารถอ้างอิงได้จากทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส จำเป็นต้องแนบสำเนามาด้วย และจำเป็นต้องย่ืน

เอกสารสำคัญดังนี้ ** 

 



 

 
 

 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านั้น โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี (ผู้

รับรอง) ยืนยันรับรองให้กับผู้ถูกรับรอง จำเป็นต้องออกมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซ่า ** โดยสะกด ช่ือ-

นามสกุล ผู้ถูกรับรอง ให้ถูกต้องตามหน้าหนังสือเดินทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลัง 3  

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านั้น อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรดำเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ วันที่นัด

ยื่นวีซ่า ** 

** จำเป็นต้องใช้ท้ังผู้รับรอง และ ผู้ถูกรับรองไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับย่ืน

ได้ ** 

** หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นบัญชีเดียวกันเท่านั้น เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คือบัญชี

เดียวกัน ** 

- เอกสารเพื่ออ้างอิงความสัมพันธ์ อาทิ สำเนาทะเบียนบ้าน/สมรส/สูติบัตร 

แผนที่การเดินทาง เพื่อการยื่นคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศอิตาลี 

สถานที่ : ศูนย์รับย่ืนคำร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเบื้องต้น เพื่อขอยื่นวีซา่ท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศอิตาลี 

1. ชื่อ - นามสกุล ปัจจุบัน ............................................................................................................ 

2. ชื่อ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคยเปลี่ยน) ................................................................................... 

3. วัน - เดือน - ปีเกิด .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญิง 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หย่า            หม้าย            แยกกันอยู ่

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

7. หมายเลขพาสปอร์ต ................................................................................................................. 

วันที่ออก ................ วันหมดอายุ ............... สถานที่ออก ............................................................. 

8. ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่พักอาศัยอยู่จริง) ............................................................................................. 

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

9. เบอร์โทรศัพท์มือถือ .......................... อีเมลล์ ........................................................................ 

10. อาชีพปัจจุบัน (การงาน/การเร ียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตำแหน่ง, หากเป็นแม่บ้าน/เกษียณอายุกรุณาระบุด้วย 

..................................................................................................................................... 

11. ชื่อสถานที่ทำงาน/สถานศึกษา และทีอ่ยู่ ................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ...................... 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ ......................... อีเมลล์ ......................................................................... 

12. วีซ่ายุโรป (เชงเก้น) ที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

ไม่เคย 

   เคยได้รับ     

ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ตั้งแตว่ันที ่.................. ถึงวันที่ ...................... 

ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ .................. ถึงวันที่ ...................... 

ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ตั้งแต่วันที ่.................. ถึงวันที่ ...................... 

13. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย    เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างการเดินทางและพำนักของผู้สมัคร 



 

 
 

   ตัวผู้สมัครเอง 

   มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ ระบุ ..................................................... ความสัมพันธ์ .......................... 

15. ชื่อบุคคลที่เดินทางร่วมกับท่าน ..................................................... ความสัมพันธ์ .......................... 

 

** ผู้สมัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงทุกข้อโดยละเอียด 

ข้อ 8/9/10/11 กรุณาระบุให้ละเอียดและชัดเจนที่สุดเพื่อ ประโยชน์ของตัวท่านเอง 

การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการอำนวยความสะดวกและ

บริการด้านเอกสารให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


