
 

  



 
 

เวนิส เวนิส --  ลองเรือเกาะเวนิส ลองเรือเกาะเวนิส --  มิลาน มิลาน --  ปอรโตฟโน ปอรโตฟโน --  ลาสเปเซีย ลาสเปเซีย --  ปซาปซา  

SSHHOOPPPPIINNGG  OOUUTTLLEETT  --  กรุงโรมกรุงโรม  
  

กําหนดการ กําหนดการ ::    

วันวันแรกของการเดินทางแรกของการเดินทาง            กรุงเทพฯกรุงเทพฯ    

21.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 เคานเตอร T ประตู 

9  

โดยสายการบนิเอมิเรตส (EK) พบกับเจาหนาที่บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวก 

วันวันที่สองของการเดินทางที่สองของการเดินทาง              กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  --  เวนิเวนิส ส --  ลองเรือเกาะเวนิสลองเรือเกาะเวนิส  --  เวนิสเวนิส  

01.05 น. ออกเดินทางสู เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ EK385/EK135 

  *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ : 0940-1320น. *.*.*.   

13.20 น. (เวลาทองถิ่น) ถึง สนามบินเมืองเวนิส หลังผานพิธีตรวจคนเขา

เมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว   

นําทานเดินทางสู ทาเรือตรอนเชสโต เพื่อลงเรือสูเกาะเวนิส..

ลองเรือ (คาเรือไปเกาะเวนิสรวมในคาทัวรแลว) ไปตามลํา

คลองสู  ทาซานมารโค นําทาน ชมจตุรัสซานมารโค มหาวิหารซาน

มารโค  ถายภาพหนาพระราชวังดอจสิ่งกอสรางที่เกาแกมากวา 800 ป มาแลว เมื่อสมัยเวนิชยังเปน

สาธารณรัฐอิสระ ...ซึ่งเคยร่ํารวยและมีอํานาจมหาศาล และเคยสงใหมารโคโปโล  เดินทางไปเมือง

จีน  

*.*.*. ราคาไมรวมคาเรือกอนโดลา ใชเวลาประมาณ 30 นาที ราคาไมรวมในทัวร ในกรณีน้ําไมขึ้นสูงเกินไปและฝนไม

ตก ทานสามารถแจงหัวหนาทัวร คาเรือทานละประมาณ 20.-ยูโรตอทาน (1 ลํานั่งไดประมาณ 5-6 ทาน) *.*.*. 

ที่พัก  RUSSOTT HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่วันที่สามของการเดินทาง         สามของการเดินทาง         เวนิส เวนิส --  มิลานมิลาน  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองมิลาน 

(MILANO)  เมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจที่สําคัญ

ของอิตาลี เมืองที่ขึ้นชื่อวาเปนเมืองหลวงแหงแฟชั่น 

…. 

ชมโบสถดูโอโมแหงมิลาน โบสถใหญอันดับ 3 ของ

ยุโรป เปนศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรา และใชเวลาใน



 
 

การสรางนานเกือบ 500 ป โดยเริ่มสรางตั้งแต ป ค.ศ.1386 และที่นาทึ่งของโบสถ ก็คือการตกแตง

ประดับประดาที่เนนความหรูหราอยางเต็มที่โดยเฉพาะรูปปนรอบตัวอาคาร มีจํานวนกวา 3,000 ชิ้น 

ขวามือของโบสถมีอาคารทรงกากบาทหลังหนึ่ง และหลังคามุงดวยกระเบื้องโปรงใส เรียกกันวา“อา

เขต” สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแกกษัตริย 

วิคเตอรเอมมานูเอลที่ 2 ปฐมกษัตริยของอิตาลีในการรวมชาติ  

 นําทาน ชอปปงภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 ชอปปงอาเขตท่ีสวยงามที่สุดแหง

หนึ่งของโลก มีชื่อเรียกเลนๆวาเปนหองนัง่เลนของเมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินคาแบรนดเนม

ราคาแพงขายแลว ยังมีรานกาแฟที่เรียกกันวา ไซด วอลค คาเฟ สามารถนั่งจิบ คาปูชิโน นั่งดูหนุม

สาว แตงกายดวยเสื้อผาทันสมัย ดังนั้นหากทานไมคิดจะชอปปงหรือนั่งกินกาแฟก็ควรที่จะตองไป

เดินเลนชมความงดงามของอาคารหลังนี้ใหได หรือหากทานยังติดใจในเรื่องชอปปง ก็สามารถไปช

อปปงตอไดยังถนนเวีย มอนเตนโปเลโอเน ซึ่งถือเปนยาน   ชอปปงที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองนี้ ต้ังอยู

ระหวางโบสถดูโอโมกับลานกวางแหงหนึ่ง  

ที่พัก  NH MILAN HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่สี่วันที่สี่ของการเดินทาง       ของการเดินทาง       มิลานมิลาน  --  ซานตา มาเกริตา --  ลาสเปเซีย ลาสเปเซีย --  ปซาปซา  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองซานตา มาเก

ริตา (SANTA MAGHERITA 

LIGURE) (178 กม.) ตั้งอยูในเขตจังหวัดเจ

นัว หน่ึงในเขตดินแดนแหงลิกูเรียขนาบขาง

ดวยทะเลกับภูเขาลิกูเรีย เปนภูมิภาคที่มี

ชื่อเสียงมานานในเรื่องของอากาศที่เย็นสบายจลอดทั้งป มีชายหาดที่สวยงาม 

หมายเหตุ : หากใครตองการขามไป เมืองพอรตโตฟโน (PORTOFINO) 

เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงอยูติดนํ้ามีความงามที่โดดเดน 

โดยการนั่งรถทองถิ่นประมาณ 5 ยโูรตอทาน  (ราคาไมรวมอยูในรายการ

ทัวรกรุณาติดตอหัวหนาทัวรถาตองการไป) 

นําทานเดินทางสู เมืองปซา (PISA) (100 กม.) แควนทัสคานีเปนเมืองที่

เปนที่รูจักอยางดีเก่ียวกับหอเอนเมืองปซา ซากโบราณวัตถุของเมืองที่ยังหลงเหลือจากศตวรรษที่ 5 

กอนคริสตกาลเปนเมืองที่เคยมีความสําคัญอยางมากดานการคาขายใน

แถบทะเลเมดิเตอรเรเนียนในชวงประมาณศตวรรษที่ 11 



 
 

นําทาน ถายภาพกับหอเอนเมืองปซา (LEANING TOWER OF PISA) เปนหอคอยหินออนที่พิสดาร

สูง 54 เมตร มี 8 ชั้น แตละขั้นมีเสาหินออนท่ีสลักลวดลายวิจิตร ไดลงมือสรางเมื่อ ค.ศ. 1174 ไป

เสร็จในป ค.ศ. 1350 ใชเวลานานถึง 176 ป ซึ่งเปนสิ่งกอสรางที่ใชเวลาสรางนานที่สุดในโลกความนา

อัศจรรยอีกอยางคือ เมื่อเริ่มสรางได 4-5 ชั้น หอนี้ เริ่มเอียง แตไมถึงกลับพังทลายลงมาเพราะแรงที่

จุดศูนยถวงเมื่อลากดิ่งลงมาไมออกนอกฐานจึงไมลมยังทรงตัวอยูได เมื่อสรางเสร็จยอดของหอเอียง

ออกจากแนวด่ิงของฐานถึง 4 เมตร และหอเอนน้ีชวยใหกาลิเลโอนักวิทยาศาสตร ชาวอิตาเลียน ผูมี

ชื่อเสียงของโลกไดทดลองเรื่องอัตราเร็วของเทหวัตถุที่ตกลงมาจากที่สูง ที่ขึ้นชื่อในดานความสัมพันธ

ของการสรางกับแรงโนมถวงของตัวอาคารที่สมดุลกันโดยบังเอิญไดชื่อวาเปน หนึ่งในเจ็ดสิ่ง

มหัศจรรยของโลกสมัยกลาง และเปนสัญลักษณอยางหนึ่งของอิตาลี 

ที่พัก GALILEI HOTEL หรือระดับเทียบเทา 

วันที่หวันที่หาของการเดินทาง      าของการเดินทาง      ปซา ปซา --  SSHHOOPPPPIINNGG  OOUUTTLLEETT  --    โรมโรม  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

(กรณีทานตองการทัวรไปฟลอเรนซไมรวมคาเขาเมืองทานละประมาณ 500 บาท กรุณาแจงกับหัวหนาทัวร) 

นําทานชมยานเมืองเกาชมดูโอโมประจําเมืองฟลอเรนซ ที่มี

ความงดงามตามแบบเรเนอซองส ชมสะพานแวคคิโอ 

สัญลักษณของเมืองฟลอเรนซ เดินผานรานคา และสินคาที่

วางขายอยูมากมายที่ลอตาลอใจจนทานอดใจไมได ชมจตุรัส

ซิญญอเรียและชมรูปปนของเดวิท ชายหนุมรูปงามที่สมบูรณ

แบบที่สุดในตํานานสัญลักษณของการปลดปลอยเสรีภาพ ที่แวดลอมไปดวยสถาปตยกรรมชิ้น

สําคัญตางๆมากมาย  

 นําทานแวะชอปปงสินคาแบรนดเนมที่ OUTLET กบัสินคาชั้นนําของอิตาลีหลากหลายยีหอ เชน อาร

มานี่ บาลองเชียกา โบเตกา เวนาตา กุซซี่ เฟอรรากาโม TOD’S PRADA .. 

  นําทานเดินทางสู กรุงโรม 

ที่พัก   BESTWESTERN TOR VERGATA HOTEL หรือเทียบเทา 

วันวันที่หกที่หกของการเดินทาง        ของการเดินทาง        โรมโรม  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 จากนั้นนําทานเดินทางสู กรุงโรม (ROMA) เมืองหลวงขนาด

ใหญของประเทศอิตาลี ที่มีทั้งความเกาและ

ความใหมซอนแทรกอยูดวยกันอยางกลมกลืน 

ตั้งอยูบนแควนลาซิโอ (LAZIO) ตรงชวงกลาง



 
 

ของประเทศมีแมน้ําไทเบอร (TIBER) ไหลผานกลางเมือง โรมจึงถูกแบงออกเปน 2 สวน สถานที่

สําคัญ และเมืองเกาโรมันจะอยูทางฝงขวาของแมน้ํา สวนฝงซายเปนรัฐวาติกัน และเขตทราสเตเวเร 

(TRASTEVERE) ซึ่งเปนที่อยูอาศัยของผูมีฐานะ และปจจุบันเปนแหลงรานอาหาร และคาเฟแบบ

เกๆทันสมัย เดินทางถึง กรุงโรม 

นําทาน เขาชมภายในมหาวิหารเซนตป เตอร (SAN PIETRO) ในกรุงวาติกันนครรัฐ อิสระ

ศูนยกลางศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก ชมความยิ่งใหญของศิลปะการออกแบบ

ผลงานอันลํ้าคาโดยปรมาจารยบราเมนเตราฟาเอล และไมเคิล แองเจโล  

นําทาน ชมกรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซึ่งมีอดีตอันยิ่งใหญ และเกรียงไกรในยุค

จักรวรรดิโรมันเรืองอํานาจเมื่อราวกวา 2,000 ปที่ผานมาแลว เขาสู นครวาติกัน รัฐอิสระที่

ปกครองตนเองเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกาย

โรมันคาทอลิก ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต

ปเตอร สถาปตยกรรมล้ําคาที่สุดแหงหนึ่งของโลกซึ่งตกแตง

อยางโออาหรูหรา ชมรูปปนแกะสลัก “เพียตา” ผลงาน

ของศิลปนเอก ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย 

เบอรนิน ีและยอดโดมขนาดใหญซึ่งปจจุบันเปนสิ่งล้ําคา

คูบานคูเมืองของอิตาลี  … 

นําทานถายรูปที่ระลึกดานหนาสนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเกาแก 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของ

โลก เคยเปนสนามกีฬายักษที่สามารถจุคนไดกวา 50,000 คน และ ประตูชัยคอนสแตนติน 

สัญลักษณแหงชัยชนะและที่มาของ“ถนนทุกสายมุงสูกรุงโรม”  

 ..ชมน้ําพุเทรวีจุ่ดกําเนิดของเสียงเพลง  “ทรีคอยนออฟเดอรฟาวดเทน” ที่โดงดัง ชมความ

สวยงามของงานประติมากรรมหินออนแบบบาร็อค ซึ่งเปนเรื่องราวของเทพมหาสมุทร ตามตํานาน

กลาวไววาหากใครไดมาถึงน้ําพุแหงนี้แลวโยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไวจะไดกลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง

หนึ่ง....นําทานชมยานบันไดสเปนแหลงพักผอนของชาวอิตาลีซึ่งเต็มไปดวยนักทองเที่ยว  

หลากหลายเชื้อชาติ….อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือทานจะชอปปงสินคาแบรนดตาม

อิสระยานถนน VIA CONDOTTI ... แลวนําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ  

20.45 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK096/EK372  

  *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ : 2045-0530*.*.*. 

วันวันที่เจ็ดที่เจ็ดของการเดินทางของการเดินทาง          กรุงเทพกรุงเทพ  ฯฯ  

18.40 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ…. 

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



 
 

อัตราคาใชจาย ขอดีของรายการทัวรทานสามารถรับประทานอาหารในสิ่งที่

ทานชอบไดตามใจชอบ หัวหนาทัวรจะเปนผูแนะนําอาหารพื้นเมืองอันเลิสรส

ใหกับทาน  
 

วันที่เดินทาง ผูใหญ 
เด็กต่ํากวา 12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กต่ํากวา 12 
กับ 2 ผูใหญ 

ไมมีเตียงเสริม 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

26 ธ.ค. – 1 ม.ค.  
28 ธ.ค. – 3 ม.ค.  

48,888 9,500 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของภาษีน้ํามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง 

และคาวีซา ***  
 

ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ท่ีเกี่ยวของกับวันเดินทางท่ีทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรณุา
แจงใหกับทางเจาหนาท่ีทราบ กอนการชําระเงินคาตั๋วดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

หมายเหตุ   :  ราคาเด็กตองมอีายุระหวาง 2-12 ป  

อัตรานี้รวม 
1. คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทานั้น (ในกรณีมีความประสงค

อยูตอจะตอง 

อยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลี่ยนแปลง) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 

3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญจะไมมี

เครื่องปรับอากาศเนื่องจาก 

อยูในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกับชวงงาน

เทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปนผลทําใหตองการเปลี่ยนยายเมือง หรือเพิ่มคาทัวรในกรณีพักที่เมือง

เดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  

** เนื่องจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู 

(Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง 

(Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยก

หองพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมี



 
 

การแยกหองพัก 

** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา  

** กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมี

อางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

5. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)  

คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บปวย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนยายเพื่อการรักษาพยาบาล

ฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับประเทศ (เทานั้น) 

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  

- เบี้ยประกันเริ่มตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  

- เบี้ยประกันเริ่มตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่ีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจาก

อุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทานั้น 

6. คามัคคุเทศกนําเที่ยว  

อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย 

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คา

น้ําหนักเกินจาก 

ทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว

, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน  

3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษ ี

4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  

5. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ

คาบริการพิเศษตางๆ 

6. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  

7. คาทิป 60.- ยูโร / ทาน 

8. คา CITY TAX ในแตละโรงแรมที่พัก คืนละประมาณ 3.- ยูโร ตอ ทาน 



 
 

9. คาวีซาเช็งเกน 3,800.- บาท (หากสถานทูตไดกําหนดการยื่นวีซาเปนคณะแลว ทานใดไมสามารถมาตามกําหนด

ได กรณีถามี 

คาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทานั้น) 
 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินเต็ม 
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลกูคาราย

ตอไป  
เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 4 สัปดาหกอนการเดินทาง พรอมชําระเต็มจํานวน 

 กรณียกเลิกการเดินทาง (ทุกกรณี) เก็บคาทัวรเต็มจํานวน  

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน  

1.ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บเงินเต็มจํานวน  

2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายเต็ม

จํานวน   

3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน

กําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา 

เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและ

อํานาจในการใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น 
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบ

ตามจํานวนที่ 

บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะ

เดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทาง 

ของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว

หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน(กรณีออกต๋ัวเครื่องบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

 กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว 

ทางบริษัทฯ  



 
 

ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน 

(กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) / คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

 กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  

 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตาม

ทางบริษัทของ 

สงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน 

(ผูใหญ ) และ/ 

หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให

ทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม

สามารถ 

ควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไม

อนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใช

หนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศ

หนึ่ง  

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

 เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ

การเขา 

ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานฑูต เพื่อใหอยูใน

ดุลพินิจของสถาน 

ฑูต เรื่องวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อทานได

ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท

ฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา 

 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และ

ถึงแมวาทาน 



 
 

จะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระ

คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด

หมาย และโปรด 

แตงกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก

สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดงักลาวเชนกัน 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูในดุลพินิจ

ของทาง 

สถานทูตเรื่องวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯเมื่อทาน

ได ชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด  

 ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการย่ืนวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวีซา จะอยูใน

ดุลพินิจของทาง 

สถานทูตฯเทานั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ที่น้ี 

 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ใน

กรณีที่ลูกคา 

ตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอ

รับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

สภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ 

ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาที่เคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมีพฤติกรรมเปนที่รักเกียจ

ของคนสวน 

ใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอื่น เอาแตใจตนเอง หรือถือวามา

กลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอื่นชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธไมขายทวัรแกทานที่มคีรรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เวนมี

ใบรับรองแพทย) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุตํ่ากวากวา 2 ขวบ (กรุณาแจงบริษัทฯ 

กอนจองทัวร 

เพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอื่น 



 
 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซื้อทัวร เพื่อหาขอสรุป

รวมกัน) 

 ทานที่จะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพื่อขอคํายืนยันวาทัวร

นั้นๆ ยืนยนั 

การเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรนั้นยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบ

คาใชจายนั้นได 

 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เริ่มงาน 08.00 น. ตองจบงาน

ภายใน 20.00  

น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปลี่ยน - เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว

หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจวแลวขางตน 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม

สะดวกในการเดนิทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก

ภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุด

ในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่ เกิดจากโรงแรมที่พัก 

ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล 

สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของ

เที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่

เกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล 

เนื่องจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดนิทางทองเที่ยว

ทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันใน

กรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทาง

ออก หรือ เขาประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความ

คุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืน

คาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความเหมาะสมทั้ง

ปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน

ตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 
 



 
 

“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนาํพาการเดินทาง

ในครั้งนี”้ 
 

เอกสารประกอบการยื่นวีซาอติาล ี
ใชเวลาทําการอนุมตัิวีซาประมาณ 15 วันทําการ 
ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา VFS Global (สีลมคอมเพล็กซ) 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตวัจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชดุ 
ในวนัยื่นวีซาหนังสอืเดินทางตองนําสงเขาสถานทูตและระหวางรอผลการอนุมัตวิีซา ไมสามารถดึงหนงัสือเดนิทางออกมา
ได 

หมายเหตุ: การยื่นวีซาแตละครัง้กับบริษัททวัร จะตองทําการยื่นวีซา ประเภทหมูคณะ เทานั้น โดยการยื่นเปนหมูคณะ ตองมีจํานวน 

15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนยรับยื่น จะเปนผูกําหนดวันยื่นวีซาเทานัน้ ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปยื่นวีซาในวันที่กาํหนดได อาจมี

คาใชจายเพิ่มเติม (Premium) ดังนี ้ 

•ในกรณีที่เหลือระยะเวลายื่นวซีานอยกวา 15 วัน นับจากวันเดนิทาง มีคาใชจายเพิ่ม ทานละ 2,600 บาท  

 

**ทั้งนี้ คาใชจายที่เกิดขึ้น ผูเดินทางตองชาํระกับทางศูนยรับยื่นโดยตรง* 

 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา 

อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไม

ชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา กรณุานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  

 

2. รปูถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จํานวน 3 ใบ (พื้นหลังขาวเทานัน้ ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวม

แวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

 

3. หลักฐานการเงิน 

3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง  

**Statement รายการเดินบัญชียอนหลัง 6เดือน (รบกวนลูกคาทาํรายการเดินบัญชี ยอดเงินในบญัชีขั้นต่ํา 100,000.-โดยการ ฝาก

หรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วัน กอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดอืนตองขอเปน Statement เทานั้น)  

ชื่อ นามสกุล ตรงตามหนา passpost (เจาของบัญช)ี 

**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค การันตี) ตองเปนบัญชีเดยีวกันกับสเตทเมน และชื่อ-นามสกุลภาษาองักฤษตองตรงตามหนา

พาสปอรต  

(ออกไมเกิน 15 วัน นับจากวันทีย่ื่น) (ใชทั้ง 2 อยาง ขาดอยางใดอยางหนึ่งไมได) 

3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ แม พี่นอง ท่ีมีสายเลือดเดยีวกัน หรือ สามี

ภรรยา เทานั้น) 

3.2.1. ตองทาํเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เปนภาอังกฤษเทานั้น 



 
 

3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจาย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูที่ออกให และผูท่ีถูกรบัรองคาใชจายให เชน สําเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบาน 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจาํ และบัญชียอดตดิลบ** 

 

4. หลักฐานการทํางาน  

-เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบ

ทะเบียนการคา(พค.0403) 

-เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุตาํแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทาํงาน  

(ขอเปนภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดอืน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคาํวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่

สถานทูตที่ยื่น) 

-นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสอืรับรองการเรยีนที่ออกจากสถาบันท่ีกําลังศกึษาอยู  

(ขอเปนภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดอืน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคาํวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่

สถานทูตที่ยื่น) 

5. เอกสารสวนตวั 

-สําเนาทะเบียนบาน กรุณาแปลเปนภาษาองักฤษ 

-บัตรประชาชน กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 

-สูติบัตร (กรณีเดก็อายตุ่ํากวา 20 ป) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 

-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 

-ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) กรุณาแปลเปนภาษาองักฤษ 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  

-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกดั (โดยมารดาจะตองคดัหนังสือยินยอมระบุใหบตุร

เดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบตัรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบดิา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนงัสือยินยอมระบใุหบุตร

เดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบั

ใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอาํเภอตนสงักัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลังโดยมีรายละเอยีดวาฝายใดเปนผูมอีํานาจปกครองบตุร

แตเพียงผูเดยีว 

*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายชี้แจงวาทาํไมไมม ีpassport *** 

-กรณีเด็กอายุต่าํกวา 18 ป บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบตุรที่สถานทูตดวย ท้ัง

สองทาน (เฉพาะควิเดีย่วเทานั้น) 

 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสาํเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคาํรองขอวีซาเทานั้น 

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิม่เตมิไดทุกเวลา หากทางสถานทตูแจงขอเพิม่เตมิ 


