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DAY 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี)
 

 

07.00 น.    พร้อมคณะที�สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน Emirates Airline
                 เจ้าหน้าที�คอยอํานวยความสะดวกในเรื�องสัมภาระและการเช็คอิน                 
หมายเหต ุ   ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื�อตั�วเครื�องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที�พัก, 
                 ร้านอาหาร สถานที�เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที�เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที�ยวบิน, 
                 การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที�ยวบิน (ขึ�นเครื�องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, 
                 การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทําให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื�น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
                 โปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ�ในการเปลี�ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ที�ชําระแล้ว
                 เพราะทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื�น ๆ เกิดขึ�นนอกจากในรายการ
                 ทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป�นสิ�งที�ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
09.30 น.    ออกเดินทางสู่นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ โดยเที�ยวบินที� EK 375
13.00 น.     ถึงนครดูไบ รอเปลี�ยนเที�ยวบิน
15.45 น.     ออกเดินทางสู่กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที�ยวบินที� EK 091
20.30 น.    ถึงสนามบินมาเพลซ่า นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว รถปรับอากาศ
                 รอรับคณะแล้วนําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พัก 
                 นําท่านเข้าสู่ที�พัก DOUBLETREE BY HILTON MILANO **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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DAY 2 
  มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ร �เว �ยร่า - ปอร์โตฟ�โน่ - ซานตา มาร์เกร �ตา

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที�ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.  นําท่านเข้าสู่จุดศูนย์กลางอันศักดิ�สิทธิ�คือ ดูโอโม (DUOMO) มหาวิหารแบบกอธิคที�ใหญ่เป�นอันดับสามในยุโรป
               สร้างในป� 1386 ด้านนอก มีหลังคายอดเรียวแหลมจํานวน 135 ยอด และมีรูปป�� นหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า
               2,245 ชิ�น บนสุดมีรูปป�� นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป�นสง่าอยู่ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป�นที�ระลึก
               แล้วผ่านชมแกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล อาคารกระจกที�เก่าแก่และมีความสวยงาม หลังจากนั�นนําท่านชม
               โรงละครโอเปร่า ลาสกาล่า ชมรูปป�� นของ ลีโอนาโด ดาวินชี จิตรกรเอกที�โด่งดัง
10.00 น.   เดินทางสู่เมืองเจนัว (Genoa) ซึ�งเป�นหนึ�งในเมืองที�ใหญ่ที�สุดของประเทศอิตาลี เมืองบ้านเกิดของคริสโตเฟอร์
               โคลัมบัส นักเดินเรือผู้บุกเบิกและเป�นชาวยุโรปคนแรกที�ค้นพบทวีปอเมริกา ถึงแม้เมืองเจนัวจะถูกบดบังรัศมีจาก
               เมืองอื�นที�มีชื�อเสียงมากกว่าอย่างกรุงโรม หรือเวนิส แต่อย่าง ไรก็ตามเจนัว ก็เปรียบดังไข่มุกของประเทศอิตาลี
               เมืองสุดคลาสสิคแห่งนี�ประดับประดาไปด้วยตึกรามบ้านช่อง ตกแต่งด้วยสีสไตล์พาสเทล โบสถ์เก่า แก่ดูมีมนต์
               ขลัง ถนนบางสายบ่งบอกถึงอารยธรรมเก่ายุคโรมัน เมืองแห่งนี�เป�นดั�งศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ สะท้อนให้
               เห็นวัฒนธรรมจากยุคอดีตมาสู่ป� จจุบัน 
13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
               เริ�มต้นการเดินเที�ยวชมเมืองเจนัว Galata Museo del Mare พิพิธภัณฑ์ทางทะเลแห่งแรกของเมดิเตอเรเนียน,
               Porto Antico ท่าเรือเก่าเป�นที�ตั�งของพิพิธภัณฑ์สัตว์นํ�า (Aquarium) ที�ใหญ่ที�สุดในยุโรป, เครื�องเล่น Lift Bigo
               ที�ท้าทายความหวาดเสียว. Palazzo San Giorgio งดงามด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้บนผนังอาคาร เล่าเรื�อง
               ราวเกี�ยวกับนักบุญเซนต์จอร์จปราบมังกร, Loggia di Banchi ตลาดแลกเปลี�ยนสินค้าแห่งแรกของอิตาลี,
               Cathedral สร้างในคริสต์ศตวรรษที� 12 และ 15 แด่นักบุญจอห์นเดอะแบบติสต์ ด้านหน้าเป�นสถาป� ตยกรรม
               แบบกอธิค ผสม ผสานกับสถาป� ตยกรรมแบบโรมันเนสก์อย่างลงตัว, Porta Soprana ประตูสู่เมืองฝ�� งตะวัน
               ออกที�จะพาท่านไปสู่บ้านของโคลัมบัส, Palazzo Ducale ที�ประทับของดอทจ์ ผู้ปกครองสาธารณรัฐเจนัว,
               Palazzi dei Rolli ได้รับการดูแลให้เป�นมรดกโลกในป� ค.ศ. 2006 และ Strada Nuova หรือถนนสายใหม่ 
               มีกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง ดัดแปลงมาจากพระราช วังเก่า ได้รับการดูแลจากองค์การยูเนสโก้ให้เป�น
               มรดกโลก
               เดินทางสู่เมืองปอร์โตฟ�โน (Portofino) ซึ�งเป�นเมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที�มีชื�อเสียงระดับโลกใน
               เขตจังหวัดเจนัว ล้อมรอบด้วยท่าเรือเล็กๆ จนได้รับการขนาดนามว่าเป�น “สวรรค์แห่งเมืองท่า” สําหรับนักท่อง
               เที�ยว ที�นี�เป�นเมืองเล็กๆ น่ารักประกอบด้วยบ้านเรือนหลากสีสัน ตั�งเบียดเสียดกันไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่มโอบ
               ล้อมอ่าวที�มีท่าเรือยอร์ชจอดเต็มไปหมด  นําคณะเดินทางสู่เมืองซานตา มาร์เกริตา (Santa Margherita) 
               อีกหนึ�งเมืองสวยริมฝ�� งทะเลของแคว้นลิกูเรีย 
19.00 น.   รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
               นําท่านเข้าสู่ที�พัก PARK HOTEL SUISSE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน



-Portofino, Italy-



DAY 3  
            อิตาเลียนร �เว �ยร่า - ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี

 
 08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม

09.00 น. นําท่านเที�ยวชมความงามริมชายฝ�� งทะเลของแคว้นลิกูเรีย ที�เป�นย่านตากอากาศและรีสอร์ต ที�นี�งดงามจนได้
              สมญาว่าอิตาเลียนริเวียร่า มีลักษณะภูมิประเทศที�สวยงามแปลกตา มีภูเขาสูงชันขนาบอยู่ชายหาด บางจุดสูงชัน
              90 องศา บางตอนของภูเขาลาดเทมาจนถึงชายหาด มีทั�งหาดทรายขาวสวยและหาดกรวดที�งามแปลกตา มีภูมิ
              ทัศน์ที�งดงามตามธรรมชาติ ผสมผลานกันของภูเขา ทะเล เมืองท่าคึกคัก และหมู่บ้านที�ห่างไกลความเจริญ เป�น
              ภาพที�มีเสน่ห์ประทับใจของนักเดินทางทุกคนที�ได้มาเยือนอิตาเลียนริเวียร่า ขนาดที�นักประพันธ์เอกชาวอังกฤษ
              ชาร์ล ดิกเกนส์ กล่าวว่า ชายทะเลระหว่างเจนัวกับสเปเชียนั�นเป�นอิตาลีที�สวยที�สุด 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย        นําท่านเที�ยว ซิงเคว เทเร่ (Cinque Terre) 5 หมู่บ้านสวยติดทะเลในแคว้นลิกูเรีย ซึ�งทั�งหมดอยู่ในเขตจังหวัด
              สเปเซีย (Province La Spezia) ทั�งยังเป�นเมืองที�ได้รับการยกให้เป�น UNESCO WORLD HERITAGE เพราะ
              ชายหาด ทะเล ภูเขา ในแถบนั�นเป�นพื�นที�อนุรักษ์ของประเทศอิตาลีCinque Terre แปลว่า 5 แผ่นดิน หรือ แผ่น
              ดินทั�ง 5 ในภาษาอังกฤษ Five Lands พาท่านเยือนเมืองมอนเตรอสโซ อัล มาเร (Monterosso al Mare) / เมือง
              เวร์นาซซา (Vernazza) / เมืองคอร์นีเลย (Corniglia) / เมืองมานาโรลา (Manarola) และ เมืองริโอมัจจอร์เร
              (Riomaggiore) จนได้เวลาอันสมควร นําคณะเดินทางกลับสู่โรงแรมที�พัก
19.00 น.  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
              นําท่านเข้าสู่ที�พัก PARK HOTEL SUISSE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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VERNAZZA

CINQUE TERRE

 หมู่บ้านที�ใหญ่ที�สุด
และมีหาดทราย
ยาวที�สุดใน 5

หมู่บ้าน

CORNIGLIA
 หมู่บ้านยอดฮิตของนัก

ท่องเที�ยวที�มาเยือนที�นี�
เพราะเต็มไปด้วย
สถาป�ตยกรรมที�

สวยงาม

RIOMAGGIORE
"ริโอมาจจอเร"

"หมู่บ้านทางใต้สุด
ของหมู่บ้านทั�งห้า และมี

ขนาดใหญที�สุดเป�นดับดับที�
2 เหมาะแก่ผู้ที�ต้องการมา

พักผ่อน"



DAY 4  
 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
08.00 น.  นําคณะเข้าสู่เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ ์เมืองนี�เป�นศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ และเป�นเมืองที�ไม่
               อนุญาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมือง มีมหาวิหารซานตามาเรียเดลฟ�โอเร หรือ Duomo แห่งนครฟลอเร้นซ์เป�น
               ศูนย์กลาง ใกล้กันเป�นจตุรัสซินญอเรีย เดิมเป�นที�ตั�งรูปป�� นเดวิดของแท้มานานกว่า 3 ศตวรรษ ในป� จจุบันถูกเก็บ
               รักษาไว้ในแกลลอเรีย อะเคเดมี ผ่านชมพิพิธภัณฑ์อุฟฟ�ซี ที�เก็บงานศิลปะลํ�าค่าในยุคกลางใกล้ ชมสะพานอันเก่า
               แก่เวคคิโอ สะพานแห่งแรกที�ข้ามแม่นํ�าอาร์โน จากนั�นรถโค้ชนําท่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามา
               ณ จตุรัสไมเคิลแองเจโล
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
16.00 น.   นําคณะเดินทางสู่สถานีรถไฟ และเดินทางสู่ตอนใต้ของประเทศในเขตคาบสมุทรอิตาลีด้วยรถไฟด่วน
19.15 น.    คณะเดินทางถึงเมืองนาโปลี หรือ เมืองเนเป�� ล ซึ�งเป�นเมืองใหญ่และเป�นเมืองท่าเรือที�สําคัญทางตอนใต ้
               อีกทั�งยังเป�นเมืองท่าของเรือสําราญท่องเที�ยวในเขตเมดิเตอร์เรเนียนที�สําคัญ
20.00 น.  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
               นําท่านเข้าสู่ที�พัก  STARHOTELS TERMINUS หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

ซานตา มาร์เกร �ตา - นครฟลอเร้นซ์ - จตุรัสซินญอเร �ย - นั�งรถไฟด่วนสู่นาโปลี
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DAY 5 
นาโปลี - พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี - นั�งเร �อสู่เกาะคาปร � (พักบนเกาะคาปร �)

 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
08.00 น.   นําคณะเดินทางสู่เมืองปอมเปอ ีนําท่านเข้าชมเขตเมืองเก่าที�ได้รับการจัดตั�งเป�น พิพิธภัณฑ์เมืองปอมเปอี
                (POMPEI) เมืองที�ถูกทับถมจมอยู่ใต้ดินกว่า 1,500 ป� เนื�องจากการระเบิดของภูเขาไฟวิชูเวียส ชมสภาพของ
                เมืองที�ขุดค้นขึ�นมา 
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น.    นําคณะเดินทางกลับสู่ท่าเรือเมืองนาโปลี เพื�อลงเรือสู่เกาะคาปรี เกาะเล็กๆที�มีธรรมชาติที�สวยงามเป�นสถานที�
                ตากอากาศของบุคคลสําคัญๆ มาช้านานซึ�งรายได้หลักของเกาะนี�มาจากอุตสาหกรรมการท่องเที�ยว 
                นําท่านเที�ยวชมชุมชนคาปรีอันเก่าแก่ตั�งรกรากมาแต่บรรพบุรุษ จนกลายเป�นศูนย์กลางของเกาะ ที�มีชื�อเสียงใน
                เรื�องการท่องเที�ยวและตากอากาศ ร้านรวงเป�ดให้บริการนักช้อปป�� งได้เลือกสรร
19.00 น.    รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                นําท่านเข้าสู่ที�พัก HOTEL SYRENE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน



DAY 6 
เกาะคาปร � - ถํ�าบลูกร็อตโต้ - ซอเรนโต้ 

 
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
10.00 น.   นําคณะเปลี�ยนลงเรือเล็กไปชมถํ�าบลูกร็อตโต้ ที�มีความงดงามอย่างมากและมีอยู่เพียงไม่กี�แห่งในโลก ถํ�านํ�า
               ลอดที�มีการกระทบของแสงกับนํ�าทะเลสีคราม ทําให้ภายในบริเวณถํ�าประกายไปด้วยแสงสีนํ�าเงินจึงเป�นที�มาของ
               ชื�อดังกล่าว (ทั�งนี�การเข้าชมภายในถํ�าขึ�นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ละวัน) 
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
15.15 น.    ได้เวลานําคณะลงเรือ Jet นําท่านกลับสู่ฝ�� งที�เมืองซอเรนโต้ (Sorrento) เมืองชายทะเลที�มีตัวเมืองเรียงรายตาม
               แนวของผาหินสูงทิวทัศน์สวยงามเหล่านี�ได้สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที�ยว จนเป�นเมืองตากอากาศที�
               มีชื�อเสียง 
19.00 น.   รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
               นําท่านเข้าสู่ที�พัก GRAND HOTEL VESUVIO หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

AMAZING
Ita l y



DAY 7 
ซอเรนโต้ - โพสิตาโน่ - อะมัลฟ��  – เที�ยวชมเมืองอะมัลฟ��  - กาเซอต้า

 08.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
09.00 น.   นําคณะเดินทางเลาะเลียบชายฝ�� งทะเลไทเลเนียน เข้าสู่อดีตเขตสาธารณรัฐอะมัลฟ��  ซึ�งเป�นสาธารณรัฐทางทะเลที�
               เคยยิ�งใหญ่ ไม่แพ้ เวนิส ป�ซ่า และ เจนัว เข้าสู่เมืองท่าโพสิตาโน ่นําท่านเปลี�ยนเป�นรถเล็ก เพื�อลงไปชมตัวเมือง
               เก่า อย่างที�ได้รับการขนานนามว่า บ้านเรือนในแนวตั�ง เนื�องจากเมืองโพสิตาโน่นี�เป�นเมืองแสนสวยที�สร้างบ้าน
               เรียงรายจากหน้าผาที�สูงชัน ชมศูนย์กลางของเมือง เดินลงไปชมโบสถ์และช้อปป�� งผ้าลินินและงานฝ�มืออันเป�น
               ของฝากที�ขี�นชื�อของเมืองนี� จากนั�นนําท่านเดินทางต่อสู่เมืองอะมัลฟ� ซึ�งเส้นทางริมทะเลสวยนี�ได้รับการกล่าวขาน
               และยกย่องว่าสวยงามที�สุดแห่งหนึ�งของโลก อะมัลฟ�� โคสท์ ได้รับการขึ�นทะเบียนเป�นมรดกโลกโดยองค์การยูเนส
               โก้ เมื�อป� ค.ศ.1997 โดยชายฝ�� งนี�โด่งดังจากฉากในนวนิยายที�นักเขียนอเมริกา จอห์น สไตน์แบ็ค เส้นทางจะลด
               เลี�ยว ไปตามหน้าผาสูงบ้าง ตํ�าบ้าง ผ่านไร่มะนาว ไร่มะกอก และไร่ส้ม จนเข้าสู่เมืองอะมัลฟ��
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น.   นําท่านเที�ยวชมความงามของเมืองอะมัลฟ� เข้าชมโบสถ์ประจําเมือง (The Cathedral of Amalfi) ที�สร้างเพื�อ
               ระลึกเซนต์แอนด์ดรู การเข้าชมด้านในมีทั�งหมดสี�ส่วนด้วยกัน คือ The Cloister of Paradise, The Basilica of
               The Crucifix, The Crypt, The Cathedral ชื�นชมศิลปะผสมแบบมัวส์และโรมันเนสก์ด้านนอก ส่วนภายในมี
               การตกแต่งแบบบาร็อค ชมภาพพระแม่มารีและพระบุตรที�สะกดทุกสายตา ชมสุสานใต้ดินที�สวยงามและแสดงถึง
               ความยิ�งใหญ่สมเป�นโบสถ์ประจําเมือง อิสระให้เดินเล่น เพื�อชมบ้านเมืองและวิถีชีวิตจนได้เวลาอันสมควร นําคณะ
               ออกเดินทางสู่เมืองกาเซอต้า  เมืองหลวงของแคว้นคัมปาเนีย ศูนย์กลางการเกษตร และอุตสาหกรรมของแคว้น
19.00 น.  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
              นําท่านเข้าสู่ที�พัก GRAND HOTEL VANVITELLI หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน



DAY 8 
 พระราชวงักาแซร์ตา - กรุงโรม

 
08.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
09.00 น.   นําคณะชมพระราชวังกาแซร์ตา ที�โอบล้อมไปด้วยพระราชอุทยานมีพื�นที�มากกว่า 111 เฮกตาร์ ครอบคลุมสะพาน
                ส่งนํ�า ที�ยาว 38 เมตรที�นํานํ�าจากแหล่งนํ�าพุใต้ดิน มายังยอดเนิน Montebriano ลงสู่อุทยาน ได้รับการยกย่องให้
                เป�นมรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติ Luigi Vanvitelli สถาปนิกชาวเมืองเนเป�ลผู้ได้รับการยกย่องว่าเป�นยอด
                สถาปนิกแห่งศตวรรษที� 18 เป�นผู้ได้รับบัญชาให้ออกแบบพระราชวังและพระราชอุทยาน ตามพระบัญชาของ
                พระเจ้า Charles of Bourbon นับว่าเป�นอาคารพระราชวังที�ใหญ่มหึมาที�สุดในยุโรปศตวรรษที� 18
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย           ออกเดินทางสู่กรุงโรม เมืองหลวงที�เก่าแก่ที�สุดแห่งหนึ�งของยุโรปที�มีอายุกว่า 2,000 ป� อีกทั�งยังเป�นเมืองหลวง
                ของจักรวรรดิ�โรมันอันศักดิ�สิทธิ� 
19.00 น.    รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                นําท่านเข้าสู่ที�พัก A.Roma Lifestyle Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B2


DAY 9
พิพิธภัณฑ์วาติกัน - โคลอสเซียม - อนุสาวร �ย์ ว �กเตอร์ เอ็มมานูเอล 
นํ�าพุเทรว � - บันไดสเปน

 

AMAZING
Ita l y

08.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
09.00 น.   นําคณะเดินทางสู่นครวาติกัน ซึ�งเป�นรัฐอิสระ และศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมัน คาทอลิก เข้าชม  
                พิพิธภัณฑ์วาติกัน ซึ�งเป�นที�รวบรวมผลงานทางศิลปะที�หาชมได้ยาก นอก จากนี�ยังมีห้องแสดงศิลปะการตกแต่ง
                ฝาผนังรูปสลักแบบคลาสสิค และงานของนักวาดภาพคนสําคัญๆ ของอิตาลีในสมัยกลางและสมัยเรอเนสซองส์
                อาทิจ็อตโต (Giotto), ฟรา แองเจลิโก (Fra Angelico), ฟ�ลิปโป ลิปป� (Filippo Lippi) และโบสถ์ซิสทีน
                (Sistine Chapel) ซึ�งเป�นผลงานของไมเคิลแองเจโลที�วาดภาพเขียนสีเฟรสโก้ที�โด่งดังที�สุดของโลกคือ 
                The Last Judgement แล้วไปชมความอลังการของ มหาวิหารเซนต์ป�เตอร์ได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา
                ชมรูปป�� นแกะสลักเฟ�ยต้า ผลงานชิ�นเอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที�ออกแบบโดยแบร์นินี และยอดโดม
                ขนาดใหญ่ที�หาชมได้ยาก ซึ�งป� จจุบันล้วนแต่เป�นสิ�งที�สําคัญลํ�าค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี 
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย          นําท่าน เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม สิ�งก่อสร้างที�ได้รับการยกย่องให้เป�น 1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรย์ของโลก ซึ�งเป�น
               สนามกีฬายักษ์ที�จุคนได้กว่า 50,000 คน ชมร่องรอยของศูนย์ กลางแห่งจักรวรรดิโรมันที� โรมันฟอรั�ม แล้วพา
               ท่านไปบันทึกภาพกับประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดิคอนสแตนตินที� 1 ผ่านชม
               อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล หรือพระบิดาของชาวอิตาเลียน นําคณะไปชมนํ�าพุเทรวี� ผลงานมาสเตอร์
               พีซของนิโคลาส ซัลวี ที�มาของเพลง “ทรีคอยน์ออฟเดอะฟาวด์เท่น” ที�โด่งดังในอดีต ซึ�งนักท่องเที�ยวมีความเชื�อ
               ว่าหากโยนเหรียญอธิฐานไว้จะได้กลับมากรุงโรมอีกครั�งหนึ�ง เข้าสู่จตุรัสบันไดสเปน แหล่งพบปะของหนุ่มสาวชาว
               อิตาเลียนยามว่าง จนกลายเป�นแหล่งช้อปป�� งชื�อดังเรียงรายไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมของอิตาลี
19.00 น.   รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
               นําท่านเข้าสู่ที�พัก A.Roma Lifestyle Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน



DAY 10
กรุงโรม – แพนธีออน - จัตุรัสนาโวนา  
DESIGNER OUTLET CASTEL ROMANO - เดินทางสู่สนามบิน

 
08.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
09.00 น.   นําชมสถานที�สําคัญ หนึ�งสถาป� ตยกรรมที�มีอายุพอ ๆ กันแต่ยังคงสภาพดีมาจนป� จจุบันคือ วิหารแพนธีออน 
               อายุ 2,000 กว่าป� ยังเป�นอาคารในยุคโรมันที�มีสภาพสมบูรณ์ที�สุดแห่งหนึ�งที�ยังหลงเหลือมาจนถึงป� จจุบัน จาก
               นั�นเยือน จตุรัสนาโวนา (Piazza Navona) จตุรัสที�งดงามที�สุดแห่งหนึ�งในกรุงโรม เดิมเคยเป�นสนามกีฬาที�ไว้ใช้
               แข่งม้า กลางจตุรัสเป�นที�ตั�งของเสาโอเบลิสก์จากอียิปต์ ตั�งอยู่หน้าโบสถ์เซนต์แอกเนสอินอะโกนีและนํ�าพุ
               จตุมหานที (Fountain of the Four Rivers) ซึ�งแต่ละมุมจะมีรูปป�� นเป�นตัวแทนแม่นํ�าสําคัญ 4 สาย จาก 4 ทวีป
               ได้แก่ แม่นํ�าคงคา แม่นํ�าดานูบ แม่นํ�าไนล์ และแม่นํ�า พลาต้า ซึ�งจานโลเรนโซ แบร์นินี ศิลป�นฝ�มือเยี�ยมของอิตาลี
               เป�นผู้ออกแบบ
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย          นําคณะไปช้อปป�� งเอ๊าท์เล็ทชื�อดัง DESIGNER OUTLET CASTEL ROMANO ที�มีสินค้า แบรนด์เนมหลากหลาย
               กว่า 159 ร้านค้า
18.00 น.   รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
19.00 น.   ออกเดินทางสู่สนามบินลีโอนาร์โด ดาวินชี เพื�อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทํา TAX REFUND 
               คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
22.05 น.  ออกเดินทางสู่นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ โดยเที�ยวบินที� EK 096

DAY 11 
 เดินทางกลับประเทศไทย

 
05.45 น.   ถึงนครดูไบ รอเปลี�ยนเที�ยวบิน
09.40 น.   ออกเดินทางสู่สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเที�ยวบินที� EK 372
18.55 น.     สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ นําท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป�นการนําเสนอโปรแกรมท่องเที�ยว ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงเนื�องจากการจัด
โปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที�ยวที�สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วันก่อนการเดิน
ทางเท่านั�น)



Child 4-11 
with Bed

Child 4-6 
No Bed

TOUR FARE
ADULTS

No Air TKT
ADL / CHD

ค่าทัวรร์วม

ค่าทัวรไ์มร่วม

SGL
SUPPPeriod

21 - 31 ม.ค. 2566
-32,000.-
-24,000.-143,000.- 129,000.- 22,200.-115,000.-

กําหนดการเดินทาง

ค่าตั�วเครื�องบนิไป-กลับ รวมค่าภาษี และสว่นเพิ�มของนํ�ามนัเชื�อเพลิง ณ วนัที� 11 กรกฎาคม 2565
ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที�ยวตามโปรแกรมที�ระบุ
ค่าโรงแรมที�พกัระดับ 4 ดาว หรอืเทียบเท่าในระดบัราคาเดยีวกัน โดยพกัเป�นหอ้งแบบ Twin / Double 
   **กรุณาดรูายละเอียดแนบท้ายในหวัขอ้“โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation)”
ค่าอาหารตามที�ระบุในรายการ คัดสรรเมนแูละใหท่้านไดเ้ลิศรสกับอาหารท้องถิ�นในแต่ละประเทศ
ค่าทิปพนักงานขบัรถท่องเที�ยวตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วนั
ค่าธรรมเนียมวซีา่นอรเ์วย ์(เชงเก้น)
ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสยีชวีติ/อวยัวะ/
สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิ�นเชงิ จากอุบติัเหต ุสาํหรบัผูเ้อาประกันภัยอายุ 16-75 ป� จาํนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท /
ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื�องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั�งนี�ครอบคลมุถึง
ประกันสขุภาพที�ไมไ่ด้เกิดจากโรคประจาํตัว
ค่ายกกระเป�าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ นํ�าหนกัไมเ่กิน 23 กิโลกรมั สว่นกระเป�าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของท่านเองไมเ่กิน 7
กิโลกรมั
สาํหรบัสายการบนิไทยอนญุาตใหโ้หลดกระเป�าใต้เครื�อง นํ�าหนกัไมเ่กิน 23 กิโลกรมั และสามารถถือสมัภาระขึ�นเครื�องได้นํ�าหนกัไม่
เกิน 7 กิโลกรมั / สาํหรบัสายการบนิภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใต้เครื�องไดไ้มเ่กิน 20 กิโลกรมั/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบ
เท่านั�น และนําสมัภาระถือขึ�นเครื�องนํ�าหนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั การเรยีกค่าระวางนํ�าหนกัเพิ�มเป�นสทิธขิองสายการบนิที�ท่านไมอ่าจ
ปฏิเสธได้

ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% ค่าภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3 %
ค่าทิปหวัหนา้ทัวรแ์ละไกด์ท้องถิ�น
ค่าทําหนงัสอืเดินทาง (พาสปอรต์)
ค่าใชจ้า่ยสว่นตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื�องดื�มในหอ้งพกั และค่าอาหารที�สั �งมาในหอ้งพกั ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �ง
พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากที�ทางบรษัิทฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป�นกรณพีเิศษ เชน่ หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเล
เพยีงอยา่งเดียว ท่านต้องมค่ีาใชจ้า่ยเพิ�ม

09 - 19 ก.พ. 2566
-32,000.-
-24,000.-143,000.- 129,000.- 22,200.-115,000.-

16 - 26 มี.ค. 2566
-32,000.-
-24,000.-143,000.- 129,000.- 22,200.-115,000.-

**05 - 15 เม.ย. 2566**
-33,000.-
-24,000.-146,000.- 132,000.- 22,200.-117,000.-

04 - 14 พ.ค. 2566
-32,000.-
-24,000.-143,000.- 129,000.- 22,200.-117,000.-

18 - 28 มิ.ย. 2566
-32,000.-
-24,000.-

143,000.- 129,000.- 22,200.-117,000.-



เนื�องจากสถานที�ท่องเที�ยวต่างๆในโปรแกรมไมเ่อื�ออํานวยต่อบุคคลดัง
ต่อไปนี�
ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการไมร่บัจองทัวรส์าํหรบัลกูค้าดังต่อไปนี�
1.     เด็กที�มอีายุในระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2.    ผูส้งูอายุที�มคีวามจาํเป�นต้องใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ท้าหรอืเครื�องมอืต่างๆ 

        ในการพยุงตัว
3.    ผูเ้ดินทางที�บง่บอกการเป�นบุคคลไรค้วามสามารถ
4.    ท่านที�มคีวามประสงค์จะรว่มเดินทางกับทัวร ์หรอืแยกจากคณะ  
       ทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง
5.    บุคคลที�มคีวามประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทัวร ์อาทิเชน่ 

ผูที้�ดื�มสรุาบนรถ, ไมร่กัษาเวลา, เสยีงดัง พูดจาหยาบคาย สรา้งความ
ราํคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูที้�ไมย่อมรบัเงื�อนไขระหวา่งทัวร ์ที�มรีะบุอยู่
ชดัเจนในโปรแกรมทัวร,์ ผูที้�ก่อหวอด ประท้วง ยุยงใหผู้ร้ว่มเดินทาง
บงัคับใหห้วัหน้าทัวรต้์องทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ์ซึ�งบางครั�ง
อาจจะมผีลกระทบกับผูร้ว่มคณะท่านอื�นหรอืโปรแกรมท่องเที�ยวได ้

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมร่บัจองทัวร์
(Cannot make your reservation) 

 

ในการเดนิทางเป�นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะต้องเดนิทางไป-

กลับพรอ้มกัน หากต้องการเลื�อนวนัเดนิทางกลับ ท่าน
จะต้องชาํระค่าใชจ้า่ยสว่นต่างที�สายการบนิเรยีกเก็บ
และการจดัที�นั�งของกรุป๊ เป�นไปโดยสายการบนิเป�นผู้
กําหนด ซึ�งทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได้
และในกรณยีกเลิกการเดนิทาง ถ้าทางบรษัิทฯ ได้
ดาํเนนิการออกตั�วเครื�องบนิไปแล้ว ผูเ้ดนิทางต้องรอ
RUFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านั�น และหาก
ท่านไมแ่นใ่จในวนัเดนิทางดงักล่าว กรณุาตรวจสอบกับ
เจา้หน้าที�ฯ เพื�อยนืยนัในกรณีที�ตั�วเครื�องบนิสามารถทํา
REFUND ไดห้รอืไมก่่อนที�ท่านจะชาํระเงินค่าทัวรส์ว่นที�
เหลือ

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ TRAVEL
AGENT ใกล้บ้านหรือที�ท่านรู ้จักและเชื�อถือได้ ซึ�งจะดูแลท่านด้วยขั�นตอนที�ง่าย สะดวก
และมีประสิทธิภาพ เพื� อเป�นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชาํระเงิน
มัดจาํล่วงหน้า 60,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ�งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที�จอง ซึ�งเงิน
มัดจาํดังกล่าวจะเป�นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาํระค่าทัวร์ส่วนที�เหลือล่วง
หน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนที�เหลือตามวันที�กําหนด ทางบริษัทฯ
ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื� อนไข

ตั�วเครื�องบนิ (Air Ticket)

คิดตามอัตราที�ทางสายการบนิปรบัค่าธรรมเนียม ณ 

วนัที� 11 กรกฎาคม 2565 การเปลี�ยนแปลงของสาย
การบนิในภายหลัง ถือเป�นค่าทัวรส์ว่นเพิ�มที�ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บตามความเป�นจรงิ ณ วนัที�
ออกตั�ว

การจองทัวร์
(How to make your reservation)

เงื�อนไขการจองทัวร์

การสะสมไมล์ของสายการบนิ
 (Mileage Claim )

 

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและ
ค่าธรรมเนียมนํ�ามันเชื�อเพลิง

ของสายการบิน
 (INSURANCE AND FUEL SURCHARGE /

TAX YQ)

การเดนิทางเป�นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณตัี�วกรุป๊
สามารถสะสมไมล์กับเครอื Star Alliance ได ้50% ,

สว่นสายการบนิ ฟ�นแอร ์,   ลฟุฮันซา่ , สแกนดเินเวยีน
แอรไ์ลน ์ขึ�นอยูกั่บเงื�อนไขการสะสมไมล์ของสายการบนิ
นั�นๆ ซึ�งการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขบางสว่นหรอืทั�งหมด
เป�นสทิธขิองสายการบนิเท่านั�น

เงื�อนไขการจองทัวร์



หากท่านเดินทางเป�นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที�ต้องได้รับการดูแลเป�นพิเศษ (Wheelchair) , 
เด็ก , และผู้สูงอายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที�ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั�วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้อง
ให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการเดินทางเป�นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป�นต้องดูแลคณะทัวร์ทั�งหมด

การเดินทางเป�นครอบครวั (Family)

ห้องพักแบบ Twinคือห้องพักที�มีเตียงเดี�ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ�งห้อง / สําหรับพัก 2 ท่าน
ห้องพักแบบ Doubleคือห้องพักที�มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ท่าน
ห้องพักแบบ Triple Roomคือห้องพักที�เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สําหรับผู้พัก 3
ท่าน (ทั�งนี�ขึ�นอยู่กับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที�แตกต่างกันในแต่ละประเทศ) 
ห้องพักแบบ Singleคือห้องพักที�มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ�งห้อง / สําหรับพัก 1 ท่าน
ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพักที�มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1 ท่าน
ห้องพักในโรงแรมเป�นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที�ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)
ขึ�นอยู่กับข้อจํากัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ�งมักมีความแตกต่างกัน ซึ�งอาจจะทําให้ท่านไม่ได้
ห้องติดกันตามที�ต้องการ
โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยู่ในแถบที�มีอุณหภูมิตํ�า เครื�องปรับอากาศที�มีจะให้บริการในช่วงฤดู
ร้อนเท่านั�น 
ในกรณีที�มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป�นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ�น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการปรับเปลี�ยน
หรือย้ายเมืองเพื�อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที�มีลักษณะเป�น Traditional Building ห้องที�เป�นห้องเดี�ยวอาจเป�นห้องที�มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบนํ�า ซึ�ง
ขึ�นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั�น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบาย
และห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ�มเป�นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป�นค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมได้

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)

§ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป�าเพิ�มเติม ท่านจะถูกเรียก
เก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม
§สําหรับนํ�าหนักของสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื�องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสารชั�นประหยัด /
Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนํ�าหนักเพิ�มเป�นสิทธิของสายการบินที�ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
§สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื�องได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านั�น และนํา
สัมภาระถือขึ�นเครื�องนํ�าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางนํ�าหนักเพิ�มเป�นสิทธิของสายการบินที�ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
§สําหรับกระเป�าสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตให้นําขึ�นเครื�องได้ ต้องมีนํ�าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่
เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ�ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ�ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ�ว)
§ในบางรายการทัวร์ ที�ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ�าหนักของกระเป�าอาจจะถูกกําหนดให้ตํ�ากว่ามาตรฐานได้ ทั�งนี�ขึ�น
อยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ�าหนักส่วนที�เกิน
§กระเป�าและสัมภาระที�มีล้อเลื�อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป�นกระเป�าถือขึ�นบนพาหนะการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป�า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสาย
การบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป�นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ�งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/ท่าน

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ (Porter) 

ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงค์เรื�องการงดสบูบุหรี� บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที�ต่าง ๆ จะมขีอ้กําหนดที�
ชดัเจนในเรื�องการสบูบุหรี� และมสีถานที�โดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหรี� ทั�งนี�เนื�องจากสขุภาพของคนสว่นรวม

การสบูบุหรี� (Smoking Area)



การยกเลิกการจองทัวร์ 
(CANCELLATION CHARGE) 

 

หลักเกณฑ์ที�นํามาใช้นี� เป�นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที�ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551
โดยประกาศใช้นับตั�งแต่วันที� 15 มิถุนายน 2553 เป�นต้นไป

● ยกเลิกก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 45-30 วัน  ●
**คืนเงินมัดจาํ**

(หักค่าใช้จ่ายที�ได้จ่ายไปแล้ว ที�เกิดขึ�นจริง)
 

● ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน ●
(หัก 50% ของค่าทัวร์)

 
●  ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ●

(หัก 100% ของค่าทัวร์)
 
 

• การจ่ายค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที�ยว หากผู้ประกอบธุรกิจนาํเที�ยวมีค่าใช้จ่ายที�ได้จ่ายจริง
  เพื� อการเตรียมการจัดนาํเที�ยว ให้นาํมาหักจากเงินค่าบริการที�ต้องจ่าย ทั�งนี�ให้ผู้ประกอบ
  ธุรกิจนําเที�ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที�ยวทราบ ดังต่อไปนี�
  1.  ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
  2. ค่ามัดจาํของบัตรโดยสารเครื�องบิน
  3. ค่าใช้จ่ายที�จาํเป�นอื� น
• ในกรณีค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนาํเที�ยวตามวรรคหนึ�ง สูงกว่าเงินค่าบริการที�ได้ชาํระไว้
  ผู้ประกอบธุรกิจนาํเที�ยวจะเรียกจากนักท่องเที�ยวไม่ได้

 
 
 

หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื�อนไขใดเงื�อนไขหนึ�ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทน
ได้ โดยสามารถยื�นขอวีซ่าได้ทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ�มคือค่าวีซ่า

และค่าเปลี�ยนชื�อตั�วเท่านั�น และต้องไม่อยู่ในเงื�อนไขของตั�วที� 
NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

• หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื� องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ�งในคณะของท่านไม่ได้รับการ
  พิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป�นการพิจารณาของสถานทูต ซึ�งการ
  ยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั�งหมด ให้ถือเป�นการยกเลิกตามเงื� อนไขของวัน
  เวลาที�ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที�ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจาก
  ทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนาํให้ท่านยื�นขอวีซ่าแบบเดี�ยว ซึ�งจะรู ้ผลเร็วกว่าการยื�นขอวีซ่า
  แบบกรุ ๊ป
• บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีผู้เดินทาง ตํ�ากว่า 15 ท่าน โดยที�
  จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงการ
  ท่องเที�ยว รวมทั�งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที�เกิดเหตุจาํเป�นสุดวิสัยดังนี� การล่าช้าของ
  สายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิ
  ประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซื�อประกันเพิ�มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ
  บ. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE SERVICE (THAILAND) CO., LTD.  ที�ระบุความรับ
  ผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านั�น ทั�งนี�จะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่าน
  ไว้ให้ได้มากที�สุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า
  เมือง อันเนื� องจากการกระทําที�ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะ
  ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที�ท่านชาํระมาแล้ว



เอกสารในการยื�นวีซ่าของประเทศอิตาลี
ใช้เวลายื�นประมาณ 15-30 วัน (ไม่รวมวันทําการ)

• พาสปอรต์ที�ยงัไมห่มดอายุ และมอีายุไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืนก่อนวนัหมดอายุ หากมพีาสปอรต์เล่มเก่า  
  ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรอืประเทศอื�น ควรนาํไปแสดงดว้ยเพื�อเป�นการง่ายต่อ
  การอนมุติัวซีา่
• รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ�ว จาํนวน 2 ใบพื�นหลังเป�นสขีาว 
• สาํเนาทะเบยีนบา้น /สาํเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ /สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกลุ /สาํเนา
  ทะเบยีนสมรส , หยา่ / สาํเนาสติูบตัร ในกรณอีายุไมถึ่ง 20 ป�บรบูิรณ ์
• หนังสอืรบัรองการทํางานจากบรษัิท / สงักัดที�ท่านทํางานอยูต้่องเป�นภาษาอังกฤษเท่านั�นโดย
  ระบุตําแหนง่, อัตราเงินเดือนในป�จจุบนั, วนัเดอืนป�ที�เริ�มทํางานกับบรษัิทนี�และชว่งเวลาที�ขอลา
  งานเพื�อเดนิทางไปท่องเที�ยว หลังจากนั�นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
• กรณีที�เป�นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบยีนการค้า ,ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรบัรองบรษัิทที�
  คัดไวไ้มเ่กิน 6 เดอืน พรอ้มวตัถปุระสงค์ หรอืใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงินของบรษัิทฯ ยอ้น
  หลัง 6 เดอืน
• หนังสอืรบัรองจากทางธนาคาร  บญัชเีงินฝากยอ้นหลัง 6 เดอืนต้องอัพเดทเป�นเดอืนป�จจุบนั
  ควรเลือกเล่มที�มกีารเขา้ออกของเงินสมํ�าเสมอ และมจีาํนวนไมตํ่�ากวา่ 6 หลัก เพื�อใหเ้หน็วา่มี
  ฐานะการเงินเพยีงพอที�จะครอบคลมุกับค่าใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมื�อกลับสูภ่มูลํิาเนา ใน
  กรณีที�เดนิทางเป�นครอบครวัหากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ�งในการยื�นขอวซีา่ ต้องออกหนังสอืรบัรอง
  ค่าใชจ้า่ยในครอบครวัด้วย ***สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสรายวนั***
• กรณีที�บรษัิทของท่าน เป�นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางใหกั้บผูเ้ดนิทางทั�งหมดนอกเหนือ
  จากเอกสารขอ้ 1 –6 แล้ว ทางบรษัิทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ�งฉบบัเพื�อแสดงความรบัผดิชอบ
  ต่อค่าใชจ้า่ย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุชื�อผูเ้ดนิทางและเหตผุลที�จดัการเดินทางนี�
  ในจดหมายดว้ย
• กรณีที�เป�นนักเรยีน นักศึกษาจะต้องม ีหนงัสอืรบัรองจากสถาบนัการศึกษาตัวจรงิ 
• กรณีที�เดก็อายุตํ�ากวา่ 20 ป� เดินทางไปกับบดิา หรอืมารดา ท่านใดท่านหนึ�ง จะต้องทําจดหมาย
  ยนิยอม โดยที�บดิา, มารดา จะต้องไปยื�นเรื�องแสดงความจาํนงในการอนญุาตใหบุ้ตรเดนิทางไป
  กับอีกท่านหนึ�งได ้ณ ที�วา่การอําเภอหรอืเขต โดยมนีายอําเภอ หรอืผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชื�อ 
  และประทับตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง
• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป�นการถาวร   
  และถึงแมว้า่ท่านจะถกูปฏิเสธ  วซีา่ สถานทตูไมคื่นค่าธรรมเนยีมที�ไดช้าํระไปแล้ว และหาก
  ต้องการขอยื�นคํารอ้งใหม ่ก็ต้องชาํระค่าธรรมเนียมใหมท่กุครั�ง
• กรณีที�ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดว้ซีา่แล้ว ทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการแจง้
  สถานทตู ยกเลิกวซีา่ของท่าน เนื�องจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป�นสถิติในนาม
  ของบรษัิทฯ 
• ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวซีา่ใหกั้บผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่า่นการ
  พจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป�นเหตผุลใดก็ตาม ท่านไมม่สีทิธิ�เรยีกรอ้งคืนค่าวซีา่ได้

เอกสารในการยื�นวีซ่าของประเทศนอร์เวย์ ใช้เวลายื�นประมาณ 15 วัน (ไม่รวมวันทําการ)
ตั�งแต่วันที� 14 พฤศจิกายน 2556 เป�นต้นไป ประเทศในกลุ่มแชงเก้น จะเริ�มเก็บข้อมูลทางกายภาพของผู้เดินทางโดยการ
เก็บข้อมูล ภาพถ่ายดิจิตอล ใบหน้าและข้อมูลสแกนลายนิ�วมือ 10 นิ�ว ที�เรียกว่า ไบโอเมตริกซ์ ซึ�งข้อมูลของผู้สมัครจะถูก

บันทึกไว้ในระบบฐานข้อมูลเกี�ยวกับวีซ่า VIS เป�นระยะเวลา 5 ป�  
ผู้สมัครทุกท่านจึงต้องเดินทางมายังศูนย์รับยื�นวีซ่าด้วยตัวเองตามเวลานัดหมาย


