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โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) & 
ซิงเคว เทเร่ (Cinque Terre) 5 หมู่บ้านงาม



วนัที� 1   
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – ดไูบ - มลิาน (อิตาลี)

07.00 น.    พร้อมคณะที�สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ T ประตู 9
                 สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที�คอยอํานวยความสะดวกในเรื�องสัมภาระและการเช็คอิน
09.55 น.     ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยเที�ยวบินที� EK 375
13.00 น.     ถึงดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต ์ รอเปลี�ยนเที�ยวบิน
15.45 น.      ออกเดินทางสู่ มิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที�ยวบินที� EK 091
20.30 น.     ถึงสนามบินมาเพลซ่า นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว 
                 นําท่านเข้าสู่ที�พักโรงแรม
หมายเหตุ
ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื�อตั�วเครื�องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที�พัก, ร้านอาหาร สถานที�เข้า
ชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที�เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที�ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที�ยว
บิน (ขึ�นเครื�องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทําให้การเดินทางล่าช้า หรือ
เหตุสุดวิสัยอื�น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร ์มีสิทธิ�ในการเปลี�ยนโปรแกรม และไม่
สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที�ชําระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื�น ๆ
เกิดขึ�นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป�นสิ�งที�ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้



วนัที� 2
มลิาน - เจนวั - อิตาเลียน รเิวยีรา่ - ปอรโ์ตฟ�โน ่- ซานตา มารเ์กรติา

07.35 น.   ถึงสนามบินมาเพลซ่า นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว รถโค้ชปรับ
               อากาศ พาคณะออกเดินทางสู่เมืองเจนัว (Genoa) ซึ�งเป�นหนึ�งในเมืองที�ใหญ่ที�สุดของประเทศอิตาลี เมืองบ้านเกิด
               ของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรือผู้บุกเบิกและเป�นชาวยุโรปคนแรกที�ค้นพบทวีปอเมริกา ถึงแม้เมืองเจนัวจะถูก
               บดบังรัศมีจากเมืองอื�นที�มีชื�อเสียงมากกว่าอย่างกรุงโรม หรือเวนิส แต่อย่าง ไรก็ตามเจนัว ก็เปรียบดังไข่มุกของ
               ประเทศอิตาลี เมืองสุดคลาสสิคแห่งนี�ประดับประดาไปด้วยตึกรามบ้านช่อง ตกแต่งด้วยสีสไตล์พาสเทล โบสถ์เก่า
               แก่ดูมีมนต์ขลัง ถนนบางสายบ่งบอกถึงอารยธรรมเก่ายุคโรมัน เมืองแห่งนี�เป�นดั�งศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์
               สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมจากยุคอดีตมาสู่ป� จจุบัน เริ�มต้นการเดินเที�ยวชมเมืองจาก 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 งดงาม
               ด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้บนผนังอาคาร เล่าเรื�องราวเกี�ยวกับนักบุญเซนต์จอร์จปราบมังกร, Loggia di Banchi
               ตลาดแลกเปลี�ยนสินค้าแห่งแรกของอิตาลี, Cathedral สร้างในคริสต์ศตวรรษที� 12 และ 15 แด่นักบุญจอห์นเดอะ
               แบบติสต์ ด้านหน้าเป�นสถาป� ตยกรรมแบบกอธิค ผสม ผสานกับสถาป� ตยกรรมแบบโรมันเนสก์อย่างลงตัว, 
               Porta Soprana ประตูสู่เมืองฝ�� งตะวันออกที�จะพาท่านไปสู่บ้านของโคลัมบัส, Palazzo Ducale ที�ประทับของ
               ดอทจ์ ผู้ปกครองสาธารณรัฐเจนัว, Palazzi dei Rolli ได้รับการดูแลให้เป�นมรดกโลกในป� ค.ศ. 2006 และ
               Strada Nuova หรือถนนสายใหม่ มีกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง ดัดแปลงมาจากพระราช วังเก่า ได้รับการดูแล
               จากองค์การยูเนสโก้ให้เป�นมรดกโลก
13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.00 น.   นําคณะออกเดินทางสู่เมืองปอร์โตฟ�โน (Portofino) ซึ�งเป�นเมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที�มีชื�อเสียงระดับ
               โลกในเขตจังหวัดเจนัว ล้อมรอบด้วยท่าเรือเล็กๆ จนได้รับการขนาดนามว่าเป�น “สวรรค์แห่งเมืองท่า” สําหรับ
               นักท่องเที�ยว ที�นี�เป�นเมืองเล็กๆ น่ารักประกอบด้วยบ้านเรือนหลากสีสัน ตั�งเบียดเสียดกันไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่ม
               โอบล้อมอ่าวที�มีท่าเรือยอร์ชจอดเต็มไปหมด จนได้เวลาอันสมควร นําคณะเดินทางสู่เมืองซานตา มาร์เกริตา 
               (Santa Margherita) อีกหนึ�งเมืองสวยริมฝ�� งทะเลของแคว้นลิกูเรีย 
19.00 น.   รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
               นําท่านเข้าสู่ที�พัก PARK HOTEL SUISSE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วนัที� 2  
มลิาน - เจนวั - อิตาเลียน รเิวยีรา่ - ปอรโ์ตฟ�โน ่- ซานตา มารเ์กรติา



วนัที� 3
อิตาเลียนรเิวยีรา่ - ซงิเคว เทเร ่เยอืน 5 หมูบ่า้นงามของอิตาลี - 
ปอรโ์ตฟ�โน่

08.00 น.     รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
09.00 น.     นําท่านเที�ยวชมความงามริมชายฝ�� งทะเลของแคว้นลิกูเรีย ที�เป�นย่านตากอากาศและรีสอร์ต ที�นี�งดงามจนได้
                  สมญาว่าอิตาเลียนริเวียร่า มีลักษณะภูมิประเทศที�สวยงามแปลกตา มีภูเขาสูงชันขนาบอยู่ชายหาด ซึ�งบางจุดสูง
                  ชัน 90 องศา บางตอนของภูเขาลาดเทมาจนถึงชายหาด มีทั�งหาดทรายขาวสวยและหาดกรวดที�งามแปลกตา 
                  มีภูมิทัศน์ที�งดงามตามธรรมชาติ ผสมผลานกันของภูเขา ทะเล เมืองท่าคึกคัก และหมู่บ้านที�ห่างไกลความเจริญ
                  เป�นภาพที�มีเสน่ห์ประทับใจของนักเดินทางทุกคนที�ได้มาเยือนขนาดที�นักประพันธ์เอกชาวอังกฤษ ชาร์ล ดิกเกนส์
                  กล่าวว่า ชายทะเลระหว่างเจนัวกับสเปเชียนั�นเป�นอิตาลีที�สวยที�สุด 
                  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�อนุรักษ์ของประเทศอิตาลี Cinque Terre แปลว่า 5 แผ่นดิน หรือ แผ่น
                  ดินทั�ง 5 ในภาษาอังกฤษ Five Lands พาท่านเยือนเมืองมอนเตรอสโซ อัล มาเร (Monterosso al Mare) /
                  เมืองเวร์นาซซา (Vernazza) / เมืองคอร์นีเลย (Corniglia) / เมืองมานาโรลา (Manarola) และ เมืองริโอมัจ
                  จอร์เร (Riomaggiore)
12.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย             นําคณะเที�ยวชมเมืองปอร์โตฟ�โน (Portofino) ซึ�งเป�นเมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที�มีชื�อเสียงระดับ
                  โลกในเขตจังหวัดเจนัว ล้อมรอบด้วยท่าเรือเล็กๆ จนได้รับการขนาดนามว่าเป�น “สวรรค์แห่งเมืองท่า” สําหรับนัก
                  ท่องเที�ยว ที�นี�เป�นเมืองเล็กๆ น่ารักประกอบด้วยบ้านเรือนหลากสีสัน ตั�งเบียดเสียดกันไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่ม
                  โอบล้อมอ่าวที�มีท่าเรือยอร์ชจอดเรียงรายสวยงาม
19.00 น.      รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                  นําท่านเข้าสู่ที�พัก PARK HOTEL SUISSE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

VERNAZZA

CORNIGLIA

RIOMAGGIORE MONTEROSSO AL MARE

MANAROLA



วนัที� 4
ซานตา มารเ์กรติา - โมเดนา - พพิธิภัณฑ์เฟอรร์าร ี- เวอโรน่า

07.00 น.      รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
08.00 น.      นําคณะออกเดินทางสู่เมืองโมเดนา ซึ�งเป�นที�ตั�งของ พิพิธภัณฑ์ Enzo Ferrari Museum (MEF) เป�ดตัวอย่าง
                   เป�นทางการเมื�อวันที� 18 กุมภาพันธ์ 2014 ซึ�งตรงกับวันเกิดของ Enzo Ferrari ผู้ก่อตั�งแบรนด์ Ferrari ซึ�งเกิด
                   เมื�อวันที� 18 กุมภาพันธ์ 1898 หรือเมื�อกว่า 118 ป�ที�แล้ว 
12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย              นําคณะเข้าชม Enzo Ferrari Museum (MEF) ซึ�งพิพิธภัณฑ์แห่งนี�จัดแสดงยนตรกรรมที�มีความสําคัญที�สุดใน
                   ประวัติศาสตร์ของ Ferrari ส่วนใหญ่เป�นรถสปอร์ตที� Enzo Ferrari ออกแบบ และผลิตขึ�นมาตลอดช่วงเวลาที�
                   เขามีชีวิตอยู่ พร้อมกับจัดแสดงวีดีโอบอกเล่าเรื�องราวความเป�นมาของแบรนด์ม้าลําพองอย่างละเอียดทุกแง่มุม
                   MEF ถือเป�นพิพิธภัณฑ์ Ferrari แห่งที�สองในโลก โดยแห่งแรกตั�งอยู่ในเมืองมาราเนลโล เป�ดทําการเมื�องเดือน
                   กุมภาพันธ์ป� 1990 จากนั�น เดินทางสู่เมืองเวอโรน่า เมืองต้นกําเนิดของนิยายรักอมตะโรมิโอและจูเลียต ที�เล่า
                   ขานกันมากว่า 700 ป�โดยท่านเชคเป�ยร์ นําท่านเยี�ยมชม “บ้านจูเลียต” ที�นครแห่งความรักเวโรน่า 
                   Casa Di Giulietta เคยเป�นของตระกูล Cappello บ้านหลังนี�สร้างขึ�นตั�งแต่ในศตวรรษที� 13 และได้ทําการ
                   ปรับปรุงใหม่ในศตวรรษที� 20 โดยเพิ�มระเบียงซึ�งเป�นที�ที�โรมิโอสารภาพรักกับจูเลียตในบทประพันธ์ ในอุโมงค์
                   ทางเข้าเต็มไปด้วยข้อความคํามั�นสัญญาแปะไว้ที�กําแพงของบ้านจูเลียต ด้วยถ้อยความของคู่รักจนชั�วนิรันดร์
                   นอกจากนี�รูปป�� นทองแดงของจูเลียตมีความเชื�ออีกว่า ใครที�ได้ถูบริเวณหน้าอกข้างขวาของเธอ คนๆ 
                   นั�นจะได้พบรักแท้
20.00 น.      รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                   นําท่านเข้าสู่ที�พัก CROWNE PLAZA VERONA หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน



08.00 น.      รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
09.00 น.      นําคณะออกเดินทางสู่ เมืองซีร์มิโอเน่ (Sirmione) ซึ�งเป�นเมืองเก่าแก่อายุนับ 2,000 ป� ด้วยลักษณะภูมิประเทศ
                   ที�เป�นแหลมยื�นเข้าไปในทะเลสาบการ์ดา (Lake Garda) ที�สวยงาม ที�สําคัญมีหลักฐานและร่องรอยทาง
                   ประวัติศาสตร์ ตั�งแต่ยุคสมัยโรมันทั�งกําแพงเมืองที�ถูกสร้างขึ�นเพื�อป�องกันสงคราม ในอดีตเคยเป�นเมืองที�มี
                   ผู้คนที�มีฐานะในยุคสมัยโรมันใช้เป�นที�พักผ่อนหย่อนใจ ป� จจุบันก็เป�นเมืองพักผ่อนริมทะเลสาบ ซี�งเป�นทะเลสาบ
                   นํ�าจืดที�เกิดจากนํ�าแข็งละลายจากเทือกเขาแอลป� ซีร์มิโอเน่ จึงถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบทั�งสองด้าน ถึงแม้จะ   
                   เป�นแค่เมืองเล็กๆแต่ก็มีเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที�ยวได้ตลอดทั�งป� นําท่านเดินเที�ยวชมเมือง และถ่ายภาพด้านหน้า
                   ปราสาทเก่าแก่ของเมือง The Scaliger of Sirmione สร้างในป� 1277 เมืองนี�เคยอยู่ในการปกครองของตระกูล
                   Scaliger 
12.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย             หลังอาหาร นําคณะเดินทางสู่โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ซึ�งเป�นส่วนหนึ�งของเทือกเขาแอลป�ที�ทอดตัว
                   อยู่ในเขตอิตาลีตอนเหนือ มีอาณาเขตครอบคลุมบริเวณแคว้นทิโรลใต้ และแคว้นเนเนโต้ เทือกเขาโดโลไมท ์
                   ได้ชื�อว่าเป�นแนวเขาที�งดงามที�สุดแห่งหนึ�งของโลก เนื�องจากลักษณะของยอดเขาต่างๆ ที�แทงยอดสูงเสียดฟ�า
                   มีทัศนียภาพงดงาม จัดเป�นสถานที�ท่องเที�ยวอีกแห่งของนักท่องเที�ยวที�ไม่ควรพลาด ทั�งในช่วงฤดูหนาว ที�มีสกี
                   รีสอร์ทเป�ดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที�นี�ยังมีทุ่งหญ้าที�มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา นําท่านพักที�เมือง
                   โบลซาโน ซึ�งเป�นเมืองที�ถือเป�นประตูสู่เทือกเขาโดโลไมท์ เมืองยุคกลางเชิงเทือกเขาแอลป�ที�รุ่งเรืองตั�งแต่ยุค
                   โรมัน งดงามด้วยจัตุรัส โบสถ์ และวิหาร
19.00 น.       รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                   นําท่านเข้าสู่ที�พัก FOUR POINTS by SHERATON BOLZANO HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วนัที� 5
เวอโรนา่ - ซรีม์โิอเน ่- ล่องเรอืทะเลสาบการด้์า - โดโลไมท์ 



07.00 น.      รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
08.00 น.      นําคณะเดินทางสู่ทะเลสาบ Braies ( Lago di Braies ) ไข่มุกเม็ดงามแห่งโดโลไมท์ ทะเลสาบนํ�าสีฟ�าเขียวมีอีก
                   ชื�อว่า Prager Wildsee ซึ�งองค์กรยูเนสโกจัดให้เป�นมรดกโลกทางรรมชาติ ติดอันดับทะเลสาบที�สวยที�สุดในโลก
                   อิสระให้ท่านได้มีเวลาถ่ายภาพเก็บความประทับใจ สมควรแก่เวลานําคณะเดินทางสู่ทะเลสาบมิซูริน่า 
                   (Lake Misurina) ซึ�งเป�นทะเลสาบนํ�าจืดขนาดใหญ่ นํ�าใสราวกระจก มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายภาพตาม
                   อัธยาศัย
12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย              นําท่านเดินทางสู่ Saint Maddalena หมู่บ้านเล็กๆ ที�แทรกตัวอยุ่ในหุบเขาส่วนหนึ�งของอุทยานแห่งชาต ิ
                   Puez-Odle โดยมีชื�อเสียงจากทิวทัศน์หุบเขาซึ�งได้ชื�อว่างดงามที�สุดในแคว้นทิโรลใต้ มีจุดชมวิวที�มองเห็น
                   Odle Group หรืออีกชื�อหนึ�งเรียกว่า Geisler Group ซึ�งเป�นกลุ่มยอดเขาแหลมเหมือนฟ�นฉลาม เป�นที�นักเดิน
                   ทางต้องมาเยือนมียอดเขาหลักคือ Sass Rigais และ Furchetta ทั�งสองยอดสูง 3025 เมตรเท่ากัน
19.00           รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                   นําท่านเข้าสู่ที�พัก FOUR POINTS by SHERATON BOLZANO HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วนัที� 6
ทะเลสาบเบรยีส - ทะเลสาบมซูิรนิา่ – เซนต์มกัดาเลนา



วนัที� 7
โดโลไมท์ – โคโม ่- ทะเลสาบโคโม ่- เบลลาจโิอ

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
08.00 น.    พาคณะออกเดินทางเข้าสู่เมืองโคโม่ เป�นเมืองในแคว้นลอมบาร์เดีย ประเทศอิตาลี ตั�งอยู่บริเวณพรมแดนติดกับ
                 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป�นเมืองที�ตั�งอยู่ใน     เทือกเขาแอลป� ทิศเหนือของเมืองติดอยู่ติดกับทะเลสาบโคโม ่
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย            นําคณะล่องเรือทะเลสาบโคโม่ สู่เมืองเบลลาจิโอ Bellagio เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบโคโม่ซึ�งได้ชื�อว่าเป�นทะเลสาบ
                 ที�สวยงามที�สุดของอิตาลี ทางตอนเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป� อันเปรียบเสมือนป�อมปราการทาง
                 ธรรมชาติ ที�สร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับดินแดนแห่งนี� เพลิดเพลินตลอดเส้นทางไปด้วยบ้านเรือนสไตล์
                 อิตาเลียนริมทะเลสาบ และวิลล่าเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผู้ครอบครอง เน้นความเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศ
                 แห่งธรรมชาติ และต้นไม้ ดอกไม้ สวนนํ�า นํ�าพุ ทะเลสาบ เนินเขา ที�ล้อมรอบทําให้ดูโดดเด่น จากนั�น รถโค้ชรอรับ
                 คณะและเดินทางเข้าสู่โรงแรมที�พัก
19.00 น.     รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                  นําท่านเข้าสู่ที�พัก HOTEL COMO หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน



06.25 น.  ถึงดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต ์ รอเปลี�ยนเที�ยวบิน
09.40 น.  ออกเดินทางสู่ มิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที�ยวบินที� EK 372
19.15 น.    สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ นําท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

วนัที� 9
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
08.00 น.   หลังอาหาร นําคณะออกเดินทางสู่เมืองมิลาน พาท่านเข้าสู่จุดศูนย์กลางอันศักดิ�สิทธิ�คือ ดูโอโม (DUOMO) 
                มหาวิหารแบบกอธิคที�ใหญ่เป�นอันดับสามในยุโรป สร้างในป� 1386 ด้านนอก มีหลังคายอดเรียวแหลมจํานวน 
                135 ยอด และมีรูปป�� นหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245 ชิ�น บนสุดมีรูปป�� นทองขนาด 4 เมตรของพระ
                แม่มาดอนน่าเป�นสง่าอยู่ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป�นที�ระลึก แล้วผ่านชมแกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล
                อาคารกระจกที�เก่าแก่และมีความสวยงาม หลังจากนั�นนําท่านชมโรงละครโอเปร่า ลาสกาล่า ชมรูปป�� นของ ลีโอ
                นาโด ดาวินชี จิตรกรเอกที�โด่งดัง
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย           อิสระให้ท่านได้ช้อปป�� งสินค้าแบรนเนมชื�อดังของโลก ที�ห้างแกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล อย่างจุใจ อาทิเช่น
                LV, Prada, Gucci, Tod’s ที�นับว่าเป�นห้างที�สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที�สุดในมิลาน และยังเป�นที�ตั�งของร้าน
                Prada ร้านแรกของโลก หรือเดินเล่นตามอัธยาศัย
18.00 น.    รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
19.00 น.    ออกเดินทางสู่สนามบิน เพื�อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทํา TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
22.20 น.    ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยเที�ยวบินที� EK 092

วนัที� 8
โคโม ่- มลิาน – อิสระชอ้ปป�� ง - เดินทางกลับ



Child 4-11 
with Bed

Child 4-6
No Bed

TOUR FARE
ADULTS

No Air TKT
ADL / CHDDouble

Supplement
Period Single

Supplement

22 – 30 ตุลาคม 2565

05 – 13 พฤศจิกายน 2565

19 – 27 พฤศจิกายน 2565

03 – 11 ธันวาคม 2565

31 ม.ค. – 08 ก.พ. 2566

13 – 21 ตุลาคม 2565

กําหนดเดินทาง

115,000.- 103,500.-

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป�นการนําเสนอโปรแกรมท่องเที�ยว ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงเนื�องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที�ยวที�สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านั�น)

92,000.- 15,500.- 14,500.-
26,000 /
19,500.-

18 – 26 ก.พ. 2566

18 – 26 มี.ค. 2566

24 ธ.ค. 65 – 01 ม.ค. 2566

08 – 16 เม.ย. 2566
ราคาอาขจมีการเปลี�ยนแปลง

29 เม.ย. – 07 พ.ค. 2566

06 – 14 พฤษภาคม 2566

120,000.- 108,000.- 96,000.- 15,500.- 14,500.-
28,000 /
21,000.-

120,000.- 108,000.- 96,000.- 15,500.- 14,500.-
28,000 /
21,000.-



ค่าตั�วเครื�องบนิไป-กลับ รวมค่าภาษี และสว่นเพิ�มของนํ�ามนัเชื�อเพลิง ณ วนัที� 11 กรกฎาคม 2565
ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที�ยวตามโปรแกรมที�ระบุ
ค่าเขา้ชมสถานที�ตามที�ระบุไวใ้นรายการ
ค่าโรงแรมที�พกัระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่าในระดบัราคาเดยีวกัน โดยพกัเป�นหอ้งแบบ Twin / Double
**กรณุาดรูายละเอียดแนบท้ายในหวัขอ้ “โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)”
ค่าอาหารตามที�ระบุในรายการ คัดสรรเมนแูละใหท่้านไดเ้ลิศรสกับอาหารท้องถิ�นในแต่ละประเทศ
ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที�ยวตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วนั
ค่าธรรมเนยีมวซีา่สาธารณรฐัอิตาลี (เชงเก้น)
ค่าประกันการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสยี
ชวีติ/อวยัวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิ�นเชงิ จากอุบติัเหต ุสาํหรบัผูเ้อาประกันภัยอายุ 16-75 ป� จาํนวนเงิน
เอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารกัษาพยาบาลต่อ
เนื�องหลังจากกลับถึงประเทศไทยไมเ่กิน 150,000 บาท ทั�งนี�ครอบคลมุถึงประกันสขุภาพที�ไมไ่ดเ้กิดจากโรค
ประจาํตัว
ค่ายกกระเป�าใบใหญท่่านละ 1 ใบ นํ�าหนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรมั สว่นกระเป�าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรมั 

ค่าทัวรร์วม

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3%
• ค่าทิปหวัหน้าทัวร ์และไกด์ท้องถิ�น
• ค่าทําหนังสอืเดินทาง (พาสปอรต์)
• ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื�องดื�มในหอ้งพกั และค่าอาหารที�สั �งมาในหอ้งพกัค่าอาหารและ
  เครื�องดื�มที�สั �งพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากที�ทางบรษัิทจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป�นกรณพีเิศษ เชน่ หาก
  ท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดียว ท่านต้องมค่ีาใชจ้า่ยเพิ�ม

ค่าทัวรไ์มร่วม

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ TRAVEL
AGENT ใกล้บ้านหรือที�ท่านรู ้จักและเชื�อถือได้ ซึ�งจะดูแลท่านด้วยขั�นตอนที�ง่าย สะดวก
และมีประสิทธิภาพ เพื� อเป�นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชาํระเงิน
มัดจาํ 60,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ�งท่าน (NON REFUNDABLE) ภายใน 3 วันนับจากวัน
ที�จอง ซึ�งเงินมัดจาํดังกล่าวจะเป�นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาํระค่าทัวร์ส่วน
ที�เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง (NON REFUNDABLE) หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนที�
เหลือตามวันที�กําหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื� อนไข

การจองทัวร์
(How to make your reservation)

เงื�อนไขการจองทัวร์



ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมร่บัจองทัวร์
(Cannot make your reservation) 

 
เนื�องจากสถานที�ท่องเที�ยวต่างๆในโปรแกรมไมเ่อื�ออํานวยต่อบุคคลดัง
ต่อไปนี�
ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการไมร่บัจองทัวรส์าํหรบัลกูค้าดังต่อไปนี�
• เด็กที�มอีายุในระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ
• ผูส้งูอายุที�มคีวามจาํเป�นต้องใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ท้า หรอืเครื�องมอืต่างๆ 

  ในการพยุงตัว
• ผูเ้ดินทางที�บง่บอกการเป�นบุคคลไรค้วามสามารถ
• ท่านที�มคีวามประสงค์จะรว่มเดินทางกับทัวรห์รอืแยกจากคณะทัวร์
  ระหวา่งทาง/กลางทาง
  บุคคลที�มคีวามประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทัวร ์อาทิเชน่ ผูที้�ดื�มสรุา
  บนรถ, ไมร่กัษาเวลา, เสยีงดัง พูดจาหยาบคาย สรา้งความราํคาญให้
  แก่ผูร้ว่มคณะ, ผูที้�ไมย่อมรบัเงื�อนไขระหวา่งทัวร ์ที�มรีะบุอยูช่ดัเจนใน
  โปรแกรมทัวร,์ ผูที้�ก่อหวอด ประท้วง ยุยงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคับให้
  หวัหน้าทัวรต้์องทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ์ซึ�งบางครั�งอาจจะมี
  ผลกระทบกับผูร้ว่มคณะท่านอื�นหรอืโปรแกรมท่องเที�ยวได ้

คิดตามอัตราที�ทางสายการบนิปรบัค่าธรรมเนียม ณ วนัที� 11 กรกฎาคม 2565 การเปลี�ยนแปลงของสายการบนิในภายหลัง
ถือเป�นค่าทัวรส์ว่นเพิ�มที�ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บตามความเป�นจรงิ ณ วนัที�ออกตั�ว

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ�ามันเชื�อเพลิงของสายการบิน
 (INSURANCE AND FUEL SURCHARGE / TAX YQ)

ในการเดินทางเป�นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพรอ้ม
กัน หากต้องการเลื�อนวนัเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาํระค่าใชจ้า่ย
สว่นต่างที�สายการบนิเรยีกเก็บ และการจดัที�นั �งของกรุป๊ เป�นไป
โดยสายการบนิเป�นผูกํ้าหนด ซึ�งทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป
แทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบรษัิทฯ ได้
ดําเนินการออกตั�วเครื�องบนิไปแล้ว ผูเ้ดินทางต้องรอ RUFUND

ตามระบบของสายการบนิเท่านั�น และหากท่านไมแ่น่ใจในวนัเดินทาง
ดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจา้หน้าที�ฯ เพื�อยนืยนัในกรณีที�ตั�ว
เครื�องบนิสามารถทํา REFUND ได้หรอืไมก่่อนที�ท่านจะชาํระเงินค่า
ทัวรส์ว่นที�เหลือ

ตั�วเครื�องบนิ (Air Ticket)

การเดนิทางเป�นหมูค่ณะของ Emirates Airline ในกรณีตั�วกรุป๊ สามารถสะสมไมล์กับเครอื One World ขึ�นอยูกั่บเงื�อนไข
การสะสมไมล์ของสายการบนินั�น ๆ ซึ�งการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขบางสว่นหรอืทั�งหมดเป�นสทิธขิองสายการบนิเท่านั�น

การสะสมไมล์ของสายการบิน (MILEAGE CLAIM)

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

การสูบบุหรี� (SMOKING AREA)

หากท่านเดนิทางเป�นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ที�ต้องได้รบัการดแูลเป�นพเิศษ (Wheelchair),

เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตัว ไมส่ะดวกในการเดินท่องเที�ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชั�วโมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครวัต้องใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื�องจากการเดินทางเป�นหมูค่ณะ หวัหนา้ทัวรม์คีวามจาํเป�น
ต้องดแูลคณะทัวรทั์�งหมด

การเดินทางเป�นครอบครัว (FAMILY)



• หอ้งพกัแบบ Twin คือหอ้งพกัที�มเีตียงเดี�ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ�งหอ้ง / สาํหรบัพกั 2 ท่าน
• หอ้งพกัแบบ Double คือหอ้งพกัที�มเีตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาํหรบัพกั 2 ท่าน
• หอ้งพกัแบบ Triple Room คือหอ้งพกัที�เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรอืเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / 

  สาํหรบัผูพ้กั 3 ท่าน (ทั�งนี�ขึ�นอยูกั่บการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที�แตกต่างกันในแต่ละประเทศ) 

• หอ้งพกัแบบ Single คือหอ้งพกัที�มเีตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ�งหอ้ง / สาํหรบัพกั 1 ท่าน
• หอ้งพกัแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที�มเีตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาํหรบัพกั 1 ท่าน
• หอ้งพกัในโรงแรมเป�นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณทีี�ท่านมคีวามประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง   

  (Triple Room) ขึ�นอยูกั่บขอ้จาํกัดของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ�งมกัมคีวามแตกต่าง
  กัน ซึ�งอาจจะทําใหท่้านไมไ่ดห้อ้งติดกันตามที�ต้องการ
• โรงแรมหลายแหง่ในยุโรปจะไมม่เีครื�องปรบัอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มอุีณหภมูตํิ�า เครื�องปรบัอากาศที�มจีะใหบ้รกิารใน
  ชว่งฤดรูอ้นเท่านั�น 

• ในกรณีที�มกีารจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป�นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึ�น 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ� ในการปรบั
  เปลี�ยน หรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม
• โรงแรมในยุโรปที�มลัีกษณะเป�น Traditional Building หอ้งที�เป�นหอ้งเดี�ยวอาจเป�นหอ้งที�มขีนาดกะทัดรดั และไมม่ี
  อ่างอาบนํ�า ซึ�งขึ�นอยูกั่บการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั�น ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกันดว้ย หากท่าน
  ต้องการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กวา่ ท่านสามารถจา่ยเพิ�มเป�นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป�นค่าใชจ้า่ย
  เพิ�มเติมได้

โรงแรมและห้องพัก (HOTEL ACCOMMODATION)

การจดัโปรแกรมทัวรเ์ป�นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั�งป� หากวนัเดนิทางดังกล่าวตรงกับวนัที�สถานที�เขา้ชมนั�น ๆ ป�ดทําการ
หรอื ป�ดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเป�ดรบัจองผา่นทาง Online โดยในวนัที�คณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงั
กล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที�ระบุไวใ้นเอกสารของสถานที�นั�น ๆ หรอื สลับโปรแกรมเพื�อใหท่้านไดเ้ขา้
ชมสถานที�ดงักล่าวได ้แต่หากมกีารล่าชา้ หรอืเหตหุนึ�งเหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป�นผลทําใหท่้านไมส่ามารถเขา้ชมสถานที�
ดงักล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคืนเงินใดใหแ้ก่ท่าน เนื�องจากได้ชาํระ Reservation Fee ไปแล้ว กรณุาสอบถามราย
ละเอียดสถานที�เขา้ชมจากเจา้หน้าที�ในชว่งวนัเดนิทางของท่านก่อนชาํระเงิน

สถานที�เข้าชม (RESERVATION FEE & ENTRANCE FEE)

• ค่าทัวรไ์ดร้วมค่าขนสมัภาระสาํหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมกีระเป�าเพิ�มเติม ท่านจะถกู
  เรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไมส่ามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป�าขึ�นลงได ้ท่าน
  สามารถเรยีกรอ้งเงินคืนได ้2 ยูโร / ใบ / ครั�ง
• สาํหรบันํ�าหนักของสมัภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใต้ท้องเครื�องบนิ คือ 30 กิโลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชั�น
  ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางนํ�าหนกัเพิ�มเป�นสทิธขิองสายการบนิที�ท่านไมอ่าจปฏิเสธได้
• สาํหรบักระเป�าสมัภาระที�ทางสายการบนิอนญุาตใหน้าํขึ�นเครื�องได้ ต้องมนีํ�าหนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั และมคีวาม
  กวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรอื 25 เซนติเมตร (9.75 นิ�ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ�ว) x 46 เซนติเมตร (
  18 นิ�ว)
• ในบางรายการทัวร ์ที�ต้องมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ�าหนกัของกระเป�าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้�ากวา่มาตรฐานได ้

  ทั�งนี�ขึ�นอยูกั่บขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมร่บัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในนํ�าหนกัสว่นที�
  เกิน
• กระเป�าและสมัภาระที�มล้ีอเลื�อนและมขีนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกับการเป�นกระเป�าถือขึ�นบนพาหนะการเดนิทาง
  บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในความรบัผดิชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป�า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อันเกิด
  จากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป�นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึ�งจะรบัผดิชอบต่อการ
  สญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ท่าน

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (PORTER)



● ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนาํเที�ยวทราบ ●
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวันที�นาํเที�ยว 

ให้คืน 100% ของเงินค่าบริการ
 

● ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนาํเที�ยวทราบ ●
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวันที�นาํเที�ยว 

ให้คืน 50% ของเงินค่าบริการ
 

●  ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนาํเที�ยวทราบ ●
น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวันที�นาํเที�ยว 

 ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ
 

ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนาํเที�ยวที�ได้จ่ายจริง เพื� อการเตรียมการจัดการนาํเที�ยวต่อไปนี�
ให้นาํมาหักจากเงินค่าบริการที�ต้องจ่ายตามข้อ 1 แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริการที�ได้ชาํระไว้
ผู้ประกอบธุรกิจนาํเที�ยวจะเรียกจาก
นักท่องเที�ยวไม่ได้ ทั�งนี�ผู้ประกอบธุรกิจนาํเที�ยว แสดงหลักฐานให้นักท่องเที�ยวทราบ ดังต่อไปนี�
2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
2.2 ค่ามัดจาํของบัตรโดยสารเครื�องบิน
2.3 ค่าใช้จ่ายที�จาํเป�นอื� นๆ

 
 
 

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

การยกเลิกการจองทัวร์ 
(CANCELLATION CHARGE) 

 

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



พาสปอรต์ที�ยงัไมห่มดอายุ และมอีายุไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืนก่อนวนัหมดอายุ หากมพีาสปอรต์เล่มเก่าไมว่า่จะเคยมี
วซีา่ในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรอืประเทศอื�น ควรนาํไปแสดงดว้ยเพื�อเป�นการง่ายต่อการอนมุติัวซีา่
รูปถ่ายสขีนาด 2 นิ�ว จาํนวน 2 ใบพื�นหลังเป�นสขีาว (ไมใ่ชร่ปูขาวดาํและหา้มสแกน) มอีายุไมเ่กิน 6 เดอืนและ
เหมอืนกันทั�ง 2 รปู
สาํเนาทะเบยีนบา้น / สาํเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ / สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกลุ / สาํเนาทะเบยีน
สมรส , หยา่ 
สาํเนาสติูบตัร ในกรณีอายุไมถึ่ง 20 ป�บรบูิรณ์  และกรณีที�ผูเ้ดนิทางอายุเกิน 20 ป�บรบูิรณ ์แต่ยงัคงสถานะ
เป�นนกัเรยีน/นกัศึกษา และมบีดิาหรอืมารดาเป�นผูอ้อกค่าใชจ้า่ยให้
หนงัสอืรบัรองการทํางานจากบรษัิท / สงักัดที�ท่านทํางานอยูต้่องเป�นภาษาอังกฤษเท่านั�นโดยระบุตําแหนง่,
อัตราเงินเดอืนในป�จจุบนั, วนัเดอืนป�ที�เริ�มทํางานกับบรษัิทนี�และชว่งเวลาที�ขอลางานเพื�อเดนิทางไปท่องเที�ยว
หลังจากนั�นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา (หนงัสอืรบัรองการทํางานที�ยื�นในแต่ละประเทศ
ต้องออกไมเ่กิน 30 วนั ก่อนการไปยื�นวซีา่ในแต่ละประเทศ) 
กรณีที�เป�นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบยีนการค้า , ใบทะเบยีนพาณิชย ์และหนงัสอืรบัรองบรษัิทที�คัดไวไ้มเ่กิน 1
เดอืน พรอ้มวตัถปุระสงค์ หรอืใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงินของบรษัิทฯ ยอ้นหลัง 6 เดอืน
หนงัสอืรบัรองทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) มอีายุไมเ่กิน 15 วนัจากวนัยื�นคํารอ้งวซีา่
พรอ้มสาํเนาสมุดบญัชเีงินฝากที�แสดงยอดเงินล่าสดุไมเ่กิน 7 วนั โดยไมม่ขีอ้ยกเวน้ใดๆทั�งสิ�นทั�งนี�ควร
เลือกเล่มที�มกีารเขา้ออกของเงินสมํ�าเสมอ และมจีาํนวนไมตํ่�ากวา่ 6 หลัก เพื�อใหเ้หน็วา่มฐีานะการเงินเพยีง
พอที�จะครอบคลมุกับค่าใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมื�อกลับสูภ่มูลํิาเนา ในกรณทีี�เดนิทางเป�นครอบครวัหากใช้
บญัชใีดบญัชหีนึ�งในการยื�นขอวซีา่ ต้องออกหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้า่ยในครอบครวัดว้ย ***สถานทตูไมร่บั
พจิารณาบญัชกีระแสรายวนั***
กรณีที�บรษัิทของท่าน เป�นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางใหกั้บผูเ้ดนิทางทั�งหมดนอกเหนอืจากเอกสาร
ขอ้ 1–6แล้ว ทางบรษัิทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ�งฉบบัเพื�อแสดงความรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ย และการกลับ
มาทํางานของท่าน โดยระบุชื�อผูเ้ดนิทางและเหตผุลที�จดัการเดนิทางนี�ในจดหมายดว้ย
กรณีที�เป�นนกัเรยีน นกัศึกษาจะต้องม ีหนงัสอืรบัรองจากสถาบนัการศึกษาตัวจรงิเป�นภาษาอังกฤษเท่านั�น
พรอ้มสาํเนาบตัรนกัเรยีน/นกัศึกษา 
กรณีที�เดก็อายุตํ�ากวา่ 20 ป� เดนิทางไปกับบดิา หรอืมารดา ท่านใดท่านหนึ�ง จะต้องทําจดหมายยนิยอม โดยที�
บดิา, มารดา จะต้องไปยื�นเรื�องแสดงความจาํนงในการอนญุาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกับอีกท่านหนึ�งได ้ณ ที�วา่การ
อําเภอหรอืเขต โดยมนีายอําเภอ หรอืผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชื�อ และประทับตรารบัรองจากทางราชการ
อยา่งถกูต้อง
การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป�นการถาวร และถึงแมว้า่ท่าน
จะถกูปฏิเสธวซีา่ สถานทตูไมคื่นค่าธรรมเนยีมที�ไดช้าํระไปแล้ว และหากต้องการขอยื�นคํารอ้งใหม ่ก็ต้องชาํระ
ค่าธรรมเนยีมใหมท่กุครั�ง
หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์าม
นดัหมาย และโปรดแต่งกายสภุาพ ทั�งนี�บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ที�ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอด
เวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ�มเติม ทางบรษัิทฯ ใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเชน่กัน
กรณีที�ท่านยกเลิกการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แล้ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการแจง้สถานทตู ยกเลิก
วซีา่ของท่าน เนื�องจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป�นสถิติในนามของบรษัิทฯ 
ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคืนค่าธรรมเนยีมวซีา่ใหกั้บผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะ
เป�นเหตผุลใดก็ตาม ท่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งคืนค่าวซีา่ได้

เอกสารในการยื�นวีซ่าของประเทศอิตาลี
 ใช้เวลายื�นประมาณ 16 วันทําการ

(การขอวีซ่าประเทศอิตาลีผู้เดินทางทุกท่านต้องมาสแกนลายนิ�วมือด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับคําร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี)  
จามจุรี สแควร์ ชั�นที� 4 ยูนิตที� 404 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หลังจากการจองทัวร์และชําระเงินมัดจําแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง
และเงื�อนไขที�บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ


