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GRAND ITALY 9 วัน 7 คืน 
โดยสายการบิน เอมิเรสต์ แอร์ไลน์ 

ไม่รวม ค่าทปิหัวหน้าทัวร์ และไกด์ทอ้งถ่ิน - ค่าตรวจ PCR (ถ้ามี/ตามที่รัฐกำหนด) 
 ค่าภาษีน้ำมนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport 
ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า 

 
 
 

 
 
 
 

หลังจากท่านทำการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกล่าวเพื่อ
ประโยชนข์องผู้เดินทาง โปรดศึกษาเง่ือนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด 

 
วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-มิลาน (อิตาลี)  
07.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ T สายการบิน 

เอมิเรสต์ แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน 
 

09.55 น. ออกเดินทางสู่ มิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ EK 375 / EK 091 แวะเปลี่ยน
เครื่องที่ดูไบ 
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20.30 น. ถึงสนามบินมาเพลซ่า นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และ
ศุลกากรแล้ว นำท่านเข้าสู่ที่พกั  

 

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 30 วนั โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถ
โค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน 
(ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง 
ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หวัหน้าทัวร ์มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะ
เป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก Novotel Milano Malpensa Airport **** หรือเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 2 มิลาน-ดูโอโม-่เวอโรน่า-เวนิสเมสเตร ้  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. เดินทางเข้าสู่จุดศูนย์กลางอันศักด์ิสิทธิ์คือ ดูโอโม (DUOMO) มหาวิหารแบบกอธิคที่

ใหญ่เป็นอันดบัสามในยุโรป สร้างในปี 1386 ด้านนอก มีหลังคายอดเรียวแหลมจำนวน 
135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245 ชิ้น บนสุดมีรูปปั้นทอง
ขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 
แล้วผ่านชมแกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล อาคารกระจกที่เก่าแก่และมีความสวยงาม 
หลังจากนั้นนำทา่นชมโรงละครโอเปร่า ลาสกาล่า ชมรูปปั้นของ ลีโอนาโด ดาวินชี จิตร
กรเอกที่โด่งดัง 

(31 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local  
13.00 น. เดินทางสู่เมืองเวอโรน่า เมืองต้นกำเนิดของนิยายรักอมตะโรมิโอและจูเลียต ที่เล่าขาน

กันมากว่า 700 ปีโดยท่านเชคเปียร์ นำชมบ้านเลขที ่ 23 ของจูเลียต คาปูเลต์ กับภาพ
ของระเบียงแห่งเรื่องราวโรแมนติก ที่จูเลียตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอทุกค่ำคืน ผ่านชม 
Arena หรือ Amphitheatre  โรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่เปน็อันดับสามของโลก  

(165 ก.ม.) 

 
16.00 น. เดินทางสู่จังหวัดเวเนเซีย เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เป็นแคว้นที่มีความมั่งคั่ง และ

เป็นแหล่งอุตสาหกรรมมากทีสุ่ดในประเทศอิตาลี และยังเป็นแคว้นหนึ่งที่มีนักท่อง 
เที่ยวมามากที่สุดแห่งหนึ่งอีกด้วยมีนักท่องเที่ยวมาเยือนไม่ต่ำกว่า 60 ล้านคนในทุกๆ ป ี

(85 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารคำ่ ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL MESTRE HOTEL**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  
วันที่ 3 เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก-ล่องเรอืกอนโดล่า-เดินทางสู่เมืองฟลอเร้นซ ์  
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07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นำท่านลงเรือทัศนาจรข้ามสู่เกาะเวนิส (เมืองที่ไม่มีรถยนต์ว่ิงผ่าน) เกาะเวนิส มีเกาะ

น้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ้นฝั่งที่ซานมาร์โค 
ศูนย์กลางของเกาะ   เวนิส ผ่านชม Doge Palace อนัเป็นทีป่ระทับของเจ้าผู้ครอง
นครเวนิสในอดีตและมีความรุ่งเรือง เมื่อครั้งทำการค้ากับตะวัน ออกไกล สะพานถอน
หายใจที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดตี การเป่าแก้วมูราโน่งานฝีมือตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษที่มี
ชื่อเสียง แล้วไปชมความสวยงามของจตุรัสซานมาร์โค ที่กว้างขวางรายล้อมไปด้วย
ศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ทีแ่ม้แต่นโปเลียนยังหลงใหล รายล้อมไปด้วย
โบสถ์นักบุญเซนต์มาร์ค, หอระฆัง, เสาแห่งนักบุญ ทำให้ดงูามสง่ายิ่งนัก อิสระให้ท่านได้
เดินเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก หรือช้อปปิ้งสินค้าของเมืองอาทิ ผ้าลูกไม้ หรือจบิ
กาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิดให้บริการมาต้ังแต่ปี 1720 นำท่านเที่ยวชมลำคลอง
น้อยใหญ่ สลับด้วยบ้านเรือนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยการล่องเรือกอนโดล่า เพื่อชม
มนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิสสู่แกรนด์คาแนล คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ และงานก่อสร้างที่
แสดงให้เหน็ถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่สะพานเรียลอัลโต ้

 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
15.00 น. นำท่านเดินทางสู่ นครฟลอเร้นซ์ เมืองต้นกำเนิดของศิลปะในยุคเรอเนสซองส ์ และมี

เสน่ห์มากที่สุดในแคว้นทัสคานี 
(266 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารคำ่ ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก STARHOTEL VESPUCCI ****  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  
วันที่ 4 เที่ยวหอเอนปซิ่า-นครฟลอเร้นซ์-จตุรสัซินญอเรีย   
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองปิซ่า อันเป็นที่ตั้งของหอเอนปิซ่า เป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก 

นำเข้าสูจ่ตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลว่า "จตุรัสอัศจรรย์" 
หรือที่ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในชื่อ จตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า คือบริเวณที่ล้อมรอบ
ด้วยกำแพงใจกลางเมืองปิซ่า ประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างได้แก่ มหาวิหารปิซ่า 
(Duomo) หอเอน (Torre) หอศีลจุ่ม (Baptistery)  เริม่สร้างปีค.ศ.1173 ค.ศ. แลว้
เสร็จในปี 1372 ปัจจุบันยเูนสโกประกาศให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมในปีค.ศ. 1987 
อิสระให้ท่านถา่ยภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย 

(88 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  Chinese 
13.00 น. นำคณะเข้าสู่เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ เมืองนี้เป็นศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนส

ซองส์ และเป็นเมืองที่ไม่อนุญาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมือง มีมหาวิหารซานตามาเรีย
เดลฟิโอเร หรือ Duomo แห่งนครฟลอเร้นซ์เป็นศูนย์กลาง ใกล้กันเป็นจตุรัสซินญอเรีย 
เดิมเป็นที่ตั้งรูปปัน้เดวิดของแท้มานานกว่า 3 ศตวรรษ ในปัจจุบันถกูเก็บรักษาไว้ใน

(ฟล ก.ม.) 
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แกลลอเรีย อะเคเดมี ผ่านชมพิพิธภัณฑ์อุฟฟิซี ที่เก็บงานศิลปะล้ำค่าในยุคกลางใกล้ ชม
สะพานอันเก่าแก่เวคคิโอ สะพานแห่งแรกที่ข้ามแม่น้ำอาร์โน จากนั้นรถโค้ชนำท่านชม
วิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามา ณ จัตุรสั ไมเคลิแองเจโล 

 
19.00 น. รับประทานอาหารคำ่ ณ ภัตตาคาร Local 
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก STARHOTEL VESPUCCI ****  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  
วันที่ 5 ฟลอเร้นซ์-น้ำพุทิโวลี-นาโปลี   
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองแห่งน้ำพุ ที่เรียกกันว่า ทิโวลี เป็นเมืองที่อยู่บนเนินเขาไม่ไกลจาก

กรุงโรมมากนัก เป็นเมืองตากอากาศของผู้มั่งคั่งชาวโรมัน มีสถานที่ที่ยูเนสโกขึ้น
ทะเบียนไว้เป็นมรดกโลกและควรค่าแก่การเยี่ยมชมคือ  The Villa d'Este  

(269 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
 นำท่านเข้าชม The Villa d'Este ทั้งวังและสวนออกแบบโดยสถาปนิกชาว  อิตาเลียน 

ตกแต่งอย่างหรูหรา สมกับวลีเด็ดที่ว่า “หากท่านไม่ใหข้้าสร้างวังในกรุงโรม ข้าก็จะ
สร้างกรุงโรมในวังของข้า” สวนที่งดงามที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้
มาเยือน จนได้รับคำกล่าวถึง “น้ำพุร้อยสาย” เสียงน้ำพุที่พุ่งออกมาอย่างสม่ำเสมอ ให้
เสียงคล้ายเสียงดนตรี 

 

 เดินทางสู่เมอืงนาโปลี หรือ เมืองเนเป้ิล ซึ่งเป็นเมืองใหญ่และเป็นเมืองท่าเรือที่สำคัญ
ทางตอนใต้ อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าของเรือสำราญท่องเที่ยวในเขตเมดิเตอร์เรเนียนที่
สำคัญ 

(212 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารคำ่ ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก STARHOTELS TERMINUS ****หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  
วันที่ 6 นาโปลี-พิพิธภณัฑป์อมเปอี-นั่งเรือสู่เกาะคาปรี-ถ้ำบลูกร็อตโต้ (พักบนเกาะคาปรี)  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นำท่านสู่เมืองปอมเปอี เข้าชมเขตเมืองเก่าที่ได้รับการจัดตั้งเป็น พิพิธภัณฑ์เมืองปอมเป

อี (POMPEI) เมืองที่ถูกทับถมจมอยู่ใต้ดินกว่า 1,500 ปี เนื่องจากการระเบิดของภูเขา
ไฟวิชูเวียส ชมสภาพของเมืองที่ขุดค้นขึ้นมา ด้วยความมหัศจรรย์ของปอมเปอี ทำให้
เมืองแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี 1997 
นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของประเทศอิตาลี ที่มีผู้มา
เยือนมากกว่า 2 ล้านคนต่อปี  

(28 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
 เดินทางสู่ท่าเรือเมืองนาโปลี เพื่อลงเรือสู่เกาะคาปรี เกาะเล็กๆที่มีธรรมชาติที่สวยงาม

เป็นสถานที่ตากอากาศของบุคคลสำคญัมาช้านาน ซึ่งรายได้หลักของเกาะน้ีมาจาก
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อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   
 นำคณะเปลี่ยนลงเรือเล็กไปชมถ้ำบลูกร็อตโต้ ที่มีความงดงามอย่างมากและมีอยู่เพียง

ไม่กี่แห่งในโลก ถ้ำน้ำลอดที่มีการกระทบของแสงกับน้ำทะเลสีคราม ทำให้ภายใน
บริเวณถ้ำประกายไปด้วยแสงสีน้ำเงินจงึเป็นที่มาของชื่อดังกล่าว (ทั้งนี้การเข้าชม
ภายในถ้ำขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ละวัน)   

 นำท่านขึ้นสู่ชุมชนคาปรีอันเก่าแก่ตั้งรกรากมาแต่บรรพบุรุษ จนกลายเป็นศูนย์กลางของ
เกาะ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการท่องเที่ยวและตากอากาศ ร้านรวงเปิดให้บริการนักช้อปปิ้ง
ไดเ้ลือกสรร 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคำ่ ณ ภัตตาคาร Local 
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL SYRENE CAPRI****หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน  
วันที่ 7 เกาะคาปร-ีซอเรนโต้-กรุงโรม-สนามกีฬาโคลอสเซียม   
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
09.05 น. ได้เวลานำคณะลงเรือ Jet นำท่านกลับสู่ฝั่งที่เมืองซอเรนโต้ (Sorrento) เมืองชายทะเล

ที่มีตัวเมืองเรียงรายตามแนวของผาหินสูง ทิวทศัน์สวยงามเหล่านี้ได้สร้างความ
ประทับใจให้กบันักท่องเที่ยว จนเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง  

 

 แล้วออกเดินทางต่อสู ่ กรุงโรม เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ของจกัรวรรดิ์โรมันมีอายุเก่าแก่กว่า 
2,000 ปี  

(246 ก.ม.) 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
14.00 น. นำท่านเข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม สิ่งกอ่สร้างที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่ง

มหัศจรรย์ของโลก ซึ่งเป็นสนามกีฬายักษ์ที่จุคนได้กว่า 50,000 คน แล้วพาท่านไป
บันทึกภาพกับประตูชัยคอนสแตนติน สัญลกัษณ์แห่งชัยชนะ  ผ่านชมอนุสาวรยี์พระเจ้า
วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล หรือพระบิดาของชาวอิตาเลียน ชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่ง
จักรวรรด์ิโรมันที่โรมันฟอรั่ม  

 

19.00 น. รับประทานอาหารคำ่ ณ ภัตตาคาร Local 
 นำท่านเข้าสู่ที่พกั A.Roma Lifestyle Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  
วันที่ 8 พิพิธภณัฑ์วาติกัน-น้ำพเุทรว-ีบันไดสเปน-เดินทางสู่สนามบิน  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นำท่านสู่นครวาติกัน ซึ่งเป็นรัฐอิสระ และศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกาย

โรมันคาทอลิก เข้าชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน ซึ่งเป็นที่รวบรวมผลงานทางศิลปะที่หาชมได้
ยาก นอกจากนี้ยังมีห้องแสดงศิลปะการตกแต่งฝาผนังรูปสลักแบบคลาสสิค และงาน
ของนักวาดภาพคนสำคัญๆ ของอิตาลีในสมัยกลางและสมัยเรอเนสซองส์ อาท ิ จ็อตโต 
(Giotto), ฟรา แองเจลิโก (Fra Angelico), ฟิลปิโป ลิปปี (Filippo Lippi) และโบสถ์
ซิสทีน (Sistine Chapel) ซึ่งเป็นผลงานของไมเคิลแองเจโลที่วาดภาพเขียนสีเฟรสโกท้ี่
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โด่งดังที่สุดของโลกคือ The Last Judgement แล้วไปชมความอลังการของ มหาวหิาร
เซนต์ปีเตอร ์ ได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลัก เฟียต้า ผลงานช้ิน
เอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดยแบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่
หาชมได้ยาก ซึ่งปัจจุบันล้วนแต่เป็นสิ่งที่สำคัญล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
14.00 น. นำคณะไปชมน้ำพุเทรวี่ ผลงานมาสเตอร์พซีของนิโคลาส ซัลว ีที่มาของเพลง “ทรีคอยน์

ออฟเดอะฟาวด์เท่น” ที่โด่งดังในอดีต ซึ่งนักท่องเที่ยวมีความเช่ือว่าหากโยนเหรียญอธิ
ฐานไว้จะได้กลับมากรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง เข้าสู่จตรุัสบันไดสเปน แหล่งพบปะของหนุ่ม
สาวชาวอิตาเลียนยามว่าง จนกลายเป็นแหล่งช้อปปิ้งช่ือดังเรียงรายไปด้วยสินค้าแบรนด์
เนมของอิตาลี 

 

17.30 น. รับประทานอาหารคำ่ ณ  ภัตตาคาร Local 
 ออกเดินทางสู่สนามบินลีโอนาร์โด ดาวินชี เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ทา่น

ได้ทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
 

22.20 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต์ แอรไ์ลน์  โดยเทีย่วบินที่ EK 092 / EK 372 
แวะเปลีย่นเทีย่วบินที่นครดไูบ 

 

วันที่ 9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  
19.15 น. สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลีย่นแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของ
แต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น) 

 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด 

หลังจากท่านทำการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพรอ้มปฏิบตัิตามเงื่อนไขดังกล่าว 
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อัตอัตราคา่บริราคา่บริการ ต่อท่าน การ ต่อท่าน   
งดแถมของสมงดแถมของสมนาคณุนาคณุ  

TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

21-29 มกราคม 2566 
118,000.- 106,000.- 94,000.- 16,500.- 14,500.- 

-32,000.- 
-24,000.- 

11-19 กุมภาพันธ์ 2566 
18-26 มีนาคม 2566 

08-16 เมษายน 2566 125,000.- 113,000.- 100,000.- 16,500.- 14,500.- 
-33,000.- 
-24,750.- 

29 เม.ย.-07 พ.ค. 2566 
118,000.- 106,000.- 94,000.- 16,500.- 14,500.- 

-32,000.- 
-24,000.- 06-14 พฤษภาคม 2566 

อัตรานี้เป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เนือ่งจากการเรียกเก็บเซอร์ชาร์จช่วงวันหยุดพิเศษของท่ีพัก, 

มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึงตามที่ระบุในรายการ ฯลฯ 

อัตรานี้สำหรับคนไทยเท่านั้น 

 

คำแนะนำ  สำหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรอื จำเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือ

การเดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายงัสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋ว

รถไฟ หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และ

ตารางเวลาการเดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิด

ข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง 

              ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง

สนามบินที่ทรปิเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 

 

 

ค่าทัวร์รวม :  

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และสว่นเพ่ิมของนำ้มันเช้ือเพลิง ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 
✓ ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
✓ **ค่าเข้าพิพิธภัณฑ์ปอมเปอ,ี ค่าเรือท่องเที่ยวเกาะคาปรี, ค่าเรือท่องเที่ยวถ้ำบลูกร็อตโต้, ค่าเข้าพิพิธภัณฑ์วาติกัน** 
✓ ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดู

รายละเอียดแนบท้ายในหัวข้อ  “โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)” 
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนแูละให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแตล่ะประเทศ 
✓ ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อทา่น / วัน 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาธารณรัฐอิตาลี (เชงเก้น) 
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✓ ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/
อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 
1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึง
ประเทศไทยไมเ่กิน 150,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 
กิโลกรัม   

ค่าทัวร์ไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และคา่ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าทิปหัวหน้าทวัร์ และไกดท์้องถิ่น 
 ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรดี, ค่าเครือ่งดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องด่ืม

ที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให ้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะ
อาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

 ค่าตรวจ PCR (ถ้ามี/ตามที่รฐักำหนด) 
  ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
  ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport 

  ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า 
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การจองทัวร์ (How to make your reservation) 
1. กรุณาชำระค่ามัดจำทัวร์ 60,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทำการนับจากวันจองทัวร์  ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยัน
การจองของท่าน  พร้อมส่งสำเนาหนา้หนังสือเดินทาง (ทีไ่ม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่ม
ใหม่สามารถเดินทางไดเ้ลย), วัคซีนพาสปอร์ต หรือ Vaccinated Certificate และ International Vaccinated Certificate 
(จากแอปหมอพร้อม)  และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Line, Email หรือ Fax 0 2116 6423 ถึงเจ้าหนา้ที่ผู้ดูแลการจองทัวร ์(การ
ไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือ
ยกเลิกการเดินทาง) 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 35 วันทำการ (ในช่วงปกติ) หรือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 
วันทำการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรอืตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบ ุหากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่
เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

* กรณีจองทัวร์ล่วงหน้านอ้ยกว่า 30 วันทำการ โปรดชำระคา่ทัวร์ยอดเต็มจำนวน 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปน้ี 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้ 
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เทา้ หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว 
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหวา่งทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ด่ืมสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สร้าง

ความรำคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง 
ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทำการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะ
ท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้   

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)  
การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ชำระไว้แล้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1 ยกเลิกก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 50 วันทำการ คืนเงินค่ามัดจำ โดยหักค่าดำเนินการในการทำวีซ่า + ค่าบริการ  

1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบหา้วันทำการ ก่อนวันที่นำ
เที่ยว ให้คืน 100% ของเงินค่าบริการ 

1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไม่น้อยกว่ายี่สิบวันทำการ กอ่นวันที่นำเที่ยว 
ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 

1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบน้อยกว่ายี่สิบวันทำการ ก่อนวันที่นำเที่ยว ไม่
ต้องคืนเงนิค่าบริการ 
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2 ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ได้จ่ายจริง เพื่อการเตรียมการจัดการนำเที่ยวต่อไปน้ี ให้นำมาหักจากเงิน ค่าบริการ
ที่ต้องจ่ายตามข้อ 1 แต่ถ้าคา่ใช้จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะเรียกจากนักท่องเที่ยวไม่ได้ 
ทั้งนี้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว แสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี้ 

2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 
2.2 ค่ามัดจำของบัตรโดยสารเครื่องบิน 
2.3 ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอ่ืนๆ 

หลักเกณฑ์ที่นำมาใช้นี้ เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมคัคุเทศก์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใช้นับต้ังแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป 
ตั๋วเครือ่งบิน (Air Ticket) 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทาง
ต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน และหากท่านไม่แนใ่จในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ 
เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำ REFUND ได้หรอืไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim) 
การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50%, ส่วนสายการบิน 
ออสเตรียนแอร์ไลน์, ฟินแอร์, ลฟุฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน ์ เอมิเรสต์ แอร์ไลน์ ขึ้นอยู่กบัเง่ือนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น 
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที่ 11 กรกฎาคม 2565 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง 
ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว 
โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation) 

▪ ห้องพักแบบ Twin คือห้องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Double คือหอ้งพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / 

สำหรับผู้พัก 3 ท่าน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)  
▪ ห้องพักแบบ Single คือห้องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 1 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 1 ท่าน 
▪ ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมคีวามแตกต่างกัน ซึ่ง
อาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น   
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▪ ในกรณีที่มกีารจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่าง
อาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมได้ 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

▪ การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำ
การ หรือ ปดิโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่าน
ระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานทีน่ั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรม
เพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่
สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว 
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชำระเงิน 

สัมภาระและคา่พนักงานยกสัมภาระ (Porter) 

▪ ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะ
ถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึ้นลงได้  ท่าน
สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง 

▪ สำหรับน้ำหนักของสัมภาระทีท่างสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรมั (สำหรับผู้โดยสารช้ัน
ประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

▪ สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึน้เครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมีความกว้าง+ยาว+
สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว) 

▪ ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่
เกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง 
▪ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิด

จากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญ
หายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 
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การสูบบุหรี ่(Smoking Area) 
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนใน
เรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบหุรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 
และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้อง
ให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทั้งหมด 

 
เงื่อนไข และความรับผดิชอบ     บริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการ รับจองแพ็คเกจทัวร์  สายการบิน และ 
ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยูเ่หนือการควบคุม
ของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาท ิการนัดหยุดงาน  การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัย
ธรรมชาต ิการปรบัมาตรการของสถานที่เที่ยวแต่ละแห่งที่อาจปิด หรืองดเข้าชม ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การถูกทำรา้ย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจาก
อุบัติเหตุต่างๆฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้า และออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้หรือออกเมือง อัน
เนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
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เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศอิตาลี ใช้เวลายื่นประมาณ 16 วันทำการ 
(การขอวีซ่าประเทศอิตาลีผู้เดินทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิ้วมือด้วยตนเอง 

ณ ศูนย์รับคำรอ้งขอวีซ่าประเทศอิตาลี)  อาคารสีลมคอมเพล็ก  ชั้น 15  ถนนสีลม (ใกลส้ถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง) 

 พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอาย ุ และมอีายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่ม
ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมตัิวีซ่า 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบพื้นหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดำและห้ามสแกน)ควรมีอายุไมเ่กิน 6 เดือนและ
เหมือนกันทั้ง 2 รูป 

 สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สำเนาทะเบียนสมรส, หย่า  
 สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบรบิูรณ์  และกรณีที่ผู้เดินทางอายุเกิน 20 ปบีริบูรณ์ แต่ยังคงสถานะเป็นนักเรียน/

นักศึกษา และมีบิดาหรือมารดาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ 
 หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท/ สังกดัที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดอืน

ในปัจจุบัน,วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนัน้จะกลับมา
ทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา (หนังสอืรับรองการทำงานที่ยื่นในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกิน 30 วัน ก่อนการไป
ยื่นวีซ่าในแตล่ะประเทศ) 

 ในกรณีที่มีหนงัสือรับรองจากบริษัท ต้องมีสำเนาสัญญาจ้างงาน และสลิปเงนิเดือนย้อนหลงั 3 เดอืน   
 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 1  เดือน 

พร้อมวตัถปุระสงค์ หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน 
 หนังสือรับรองทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate) บัญชีออมทรัพย์ส่วนตวั มีอายุไม่เกิน 15 วันจากวันยื่น

คำร้องวีซา่ พร้อมสำเนาสมดุบัญชีเงินฝากที่แสดงยอดเงินล่าสุดไมเ่กิน 7 วัน โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น  ทั้งนี้ควร
เลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพือ่ให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งใน
การยืน่ขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครวัด้วย ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1–6แล้ว 
ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดย
ระบุช่ือผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนักเรียนนักศึกษาจะต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น พร้อมสำเนาบัตร
นักเรียน กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่
บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือ
เขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าทา่นจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกครั้ง 
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 หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทตู ยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าใหก้ับผู้ร้องขอ หากท่านไมผ่่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใด
ก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งคืนค่าวีซ่าได ้

หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 
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* ผู้เดินทางทุกท่านต้องสมัคร E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อม สำหรับใชเ้ดินทางออกนอกประเทศ * 
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