
 

 

 



 

 

วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี) ศุกร 
21.30 น. พรอมคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมูิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร D 

16-19  สายการบนิไทย เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและ
การเชค็อนิ 

 

หมายเหต ุ ทางบริษทัไดเตรียมการเดนิทางของคณะทวัรกอน 15 วัน โดยซื้อตั๋ว
เครื่องบนิ, เชารถโคช, จองที่พกั, รานอาหาร สถานทีเ่ขาชมตาง ๆ ไว
ลวงหนาใหกับกรุปทวัร กรณีที่เกดิเหตกุารณ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบนิ, การ
ลาชาของสายการบนิ,  การพลาดเที่ยวบนิ (ขึน้เครื่องไมทัน), การนดัหยุด
งาน, การจลาจล, ภัยพิบตัิ, การถูกปฏิเสธการเขาเมอืง ทาํใหการเดินทาง
ลาชา หรือเหตุสดุวิสัยอื่น ๆ ไมสามารถเดนิทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได หัวหนาทวัร มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไมสามารถคืน
เงินคาใชจายตาง ๆ ที่ชําระแลว เพราะทางบริษทัฯ ไดชาํระคาใชจายตาง ๆ 
ลวงหนาแลว และหากมีคาใชจายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร 
หัวหนาทวัรจะแจงใหทานทราบ เพราะเปนสิ่งทีท่างบริษทั ฯ มอิาจ
รับผิดชอบได 

 

วันที่สอง มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียรา - ปอรโตฟโน - ซานตา มารเกริ
ตา 

เสาร 

00.35 น. ออกเดนิทางสู มิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบนิที่ TG 940  
07.10 น. ถึงสนามบินมาเพลซา นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผานการตรวจคนเขา

เมือง และศุลกากรแลว รถโคชปรับอากาศ พาคณะออกเดินทางสูเมืองเจนัว 
(Genoa) ซึ่งเปนหนึ่งในเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศอิตาลี เมืองบานเกิด
ของคริสโตเฟอร โคลัมบัส นักเดินเรือผูบุกเบิกและเปนชาวยุโรปคนแรกที่
คนพบทวีปอเมริกา ถึงแมเมืองเจนัวจะถูกบดบังรัศมีจากเมืองอื่นที่มี
ชื่อเสียงมากกวาอยางกรุงโรม หรือเวนิส แตอยาง ไรก็ตามเจนัว ก็เปรียบดัง
ไขมุกของประเทศอิตาลี เมืองสุดคลาสสิคแหงนี้ประดับประดาไปดวยตึก
รามบานชอง ตกแตงดวยสีสไตลพาสเทล โบสถเกา แกดูมีมนตขลัง ถนน
บางสายบงบอกถึงอารยธรรมเกายุคโรมัน เมืองแหงนี้เปนดั่งศูนยกลางทาง
ประวัติศาสตร สะทอนใหเห็นวฒันธรรมจากยุคอดตีมาสูปจจุบัน เร่ิมตนการ
เดินเที่ยวชมเมืองจาก Galata Museo del Mare พิพิธภัณฑทางทะเลแหงแรก
ของเมดิเตอเรเนียน, Porto Antico ทาเรือเกาเปนที่ตั้งของพิพิธภัณฑสัตวน้ํา 
(Aquarium) ที่ ใหญ ที่ สุดในยุ โรป, เครื่องเลน  Lift Bigo ที่ ท าทายความ
หวาดเสียว. Palazzo San Giorgio งดงามดวยภาพเขียนสีแบบเฟรสโกบน
ผนังอาคาร เลาเรื่องราวเกี่ยวกับนักบุญเซนตจอรจปราบมังกร, Loggia di 
Banchi ตลาดแลกเปลี่ยนสินคาแหงแรกของอิตาลี, Cathedral สรางใน
คริสตศตวรรษที่ 12 และ 15 แดนักบุญจอหนเดอะแบบติสต ดานหนาเปน
สถาปตยกรรมแบบกอธิค ผสม ผสานกับสถาปตยกรรมแบบโรมันเนสกอ
ยางลงตัว, Porta Soprana ประตูสูเมืองฝงตะวันออกที่จะพาทานไปสูบาน
ของโคลัมบัส, Palazzo Ducale ที่ประทับของดอทจ ผูปกครองสาธารณรัฐเจ
นัว, Palazzi dei Rolli ไดรับการดูแลใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ. 2006 และ 
Strada Nuova หรือถนนสายใหม  มีกลุมอาคารพิพิธภัณฑหลายแห ง 
ดัดแปลงมาจากพระราช วังเกา ไดรับการดูแลจากองคการยูเนสโกใหเปน
มรดกโลก 

 (146 ก.ม.) 

 
 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
14.00 น. นําคณะออกเดินทางสูเมืองปอรโตฟโน (Portofino) ซึ่งเปนเมืองทาแหง

ชายทะเลเมดิ เตอรเรเนียนที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเขตจังหวัดเจนัว 
ลอมรอบดวยทาเรือเล็กๆ จนไดรับการขนาดนามวาเปน “สวรรคแหงเมือง
ทา” สําหรับนักทองเที่ยว ที่นี่เปนเมืองเล็กๆ นารักประกอบดวยบานเรือน

(35 ก.ม.) 



 

 

หลากสีสัน ตั้งเบียดเสียดกันไปตามเชิงเขาเขียวชอุมโอบลอมอาวที่มีทาเรือ
ยอรชจอดเต็มไปหมด จนไดเวลาอันสมควร นําคณะเดินทางสูเมืองซานตา 
มารเกริตา (Santa Margherita) อีกหนึ่งเมืองสวยริมฝงทะเลของแควนลิกูเรีย  

 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารในโรงแรม Local 
 นําทานเขาสูที่พัก HOTEL SANTA MARGHERITA LIGURE CONTINENTAL 

หรือเทียบเทาในระดับเดียวกนั 
www.hotel-continental.it  

วันที่สาม อิตาเลียนริเวียรา - ซิงเคว เทเร เยือน 5 หมูบานงามของอิตาลี อาทิตย 
08.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําทานเที่ยวชมความงามริมชายฝงทะเลของแควนลิกูเรีย ที่เปนยานตาก

อากาศและรีสอรต ที่นี่งดงามจนไดสมญาวาอิตาเลียนริเวียรา มีลักษณะภูมิ
ประเทศที่สวยงามแปลกตา มีภูเขาสูงชันขนาบอยูชายหาด ซึ่งบางจุดสูงชัน 
90 องศา บางตอนของภูเขาลาดเทมาจนถึงชายหาด มีทั้งหาดทรายขาวสวย
และหาดกรวดที่งามแปลกตา มีภูมิทัศนที่งดงามตามธรรมชาติ ผสมผลา
นกันของภูเขา ทะเล เมืองทาคึกคัก และหมูบานที่หางไกลความเจริญ เปน
ภาพที่มีเสนหประทับใจของนักเดินทางทุกคนที่ไดมาเยือนอิตาเลียนริเวียรา 
ขนาดที่นักประพันธเอกชาวอังกฤษ ชารล ดิกเกนส กลาววา ชายทะเล
ระหวางเจนัวกับสเปเชียนั้นเปนอิตาลีที่สวยที่สุด  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บาย นําทานเทียว ซิงเคว เทเร (Cinque Terre) 5 หมูบานสวยตดิทะเลในแควนลิกู

เรีย ซึ่งทั้งหมดอยูในเขตจังหวัดสเปเซีย (Province La Spezia) ทั้งยังเปน
เมืองที่ไดรับการยกใหเปน UNESCO WORLD HERITAGE เพราะชายหาด 
ทะเล ภูเขา ในแถบนัน้เปนพืน้ทีอ่นุรกัษของประเทศอติาล ี  Cinque Terre 
แปลวา 5 แผนดิน หรือ แผนดินทั้ง 5 ในภาษาอังกฤษ Five Lands พาทาน
เยือนเมอืงมอนเตรอสโซ อัล มาเร (Monterosso al Mare) / เมืองเวรนาซซา 
(Vernazza) / เมืองคอรนีเลย (Corniglia) / เมืองมานาโรลา (Manarola) และ 
เมืองริโอมัจจอรเร (Riomaggiore) จนไดเวลาอนัสมควร นําคณะเดินทาง
กลับสูโรงแรมที่พกั  

     
19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารในโรงแรม Local 
 นําทานเขาสูที่พัก HOTEL SANTA MARGHERITA LIGURE CONTINENTAL 

หรือเทียบเทาในระดับเดียวกนั 
www.hotel-continental.it  

วันที่สี่ ซานตา มารเกริตา - นครฟลอเรนซ - จตุรัสซินญอเรีย - นั่งรถไฟ
ดวนสูนาโปลี 

จันทร 

07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําคณะเขาสูเมืองเกาของนครฟลอเรนซ เมืองนี้เปนศูนยกลางแหงศิลปะใน

ยุคเรอเนสซองส และเปนเมืองที่ไมอนุญาตใหรถโคชเขาไปในเขตเมือง มี
มหาวหิารซานตามาเรียเดลฟโอเร หรือ Duomo แหงนครฟลอเรนซเปน
ศูนยกลาง ใกลกนัเปนจตุรัสซินญอเรีย เดิมเปนทีต่ั้งรูปปนเดวิดของแทมา
นานกวา 3 ศตวรรษ ในปจจุบนัถูกเก็บรักษาไวในแกลลอเรยี อะเคเดมี ผาน
ชมพิพิธภัณฑอุฟฟซี ที่เก็บงานศิลปะล้ําคาในยุคกลางใกล ชมสะพานอนั
เกาแกเวคคิโอ สะพานแหงแรกทีข่ามแมน้ําอารโน จากนั้นรถโคชนําทานชม
วิวทิวทัศนของเมอืงแบบพาโนรามา ณ จตุรัสไมเคลิแองเจโล 

(212 ก.ม.) 

 



 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
16.00 น. นําคณะเดินทางสูสถานีรถไฟ และเดินทางสูตอนใตของประเทศในเขต

คาบสมุทรอติาลดีวยรถไฟดวน 
(16.39 น.-19.15 น.) 

19.15 น. คณะเดนิทางถึงเมืองนาโปลี หรือ เมืองเนเปล ซึ่งเปนเมอืงใหญและเปน
เมืองทาเรือที่สําคัญทางตอนใต อกีทัง้ยังเปนเมืองทาของเรือสําราญ
ทองเที่ยวในเขตเมดิเตอรเรเนียนที่สําคัญ 

 

20.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นําทานเขาสูที่พัก  STARHOTELS TERMINUS NAPLES หรือเทียบเทาใน

ระดับเดียวกัน 
www.starhotels.com  

วันที่หา นาโปล ี - พิพิธภัณฑปอมเปอี - นั่งเรือสูเกาะคาปร ี (พักบนเกาะ
คาปรี) 

อังคาร 

07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําคณะเดินทางสูเมืองปอมเปอี นําทานเขาชมเขตเมอืงเกาที่ไดรับการจัดตั้ง

เปน พิพิธภัณฑเมอืงปอมเปอี (POMPEI) เมืองที่ถกูทบัถมจมอยูใตดนิกวา 
1,500 ป เนื่องจากการระเบิดของภูเขาไฟวิชูเวียส ชมสภาพของเมืองที่ขดุ
คนขึ้นมา   

(27 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. นําคณะเดินทางกลับสูทาเรือเมืองนาโปลี เพื่อลงเรือสูเกาะคาปรี เกาะเล็กๆ

ที่มีธรรมชาตทิี่สวยงามเปนสถานทีต่ากอากาศของบคุคลสาํคัญๆ มาชานาน
ซึ่งรายไดหลกัของเกาะนี้มาจากอตุสาหกรรมการทองเที่ยว  

(28 ก.ม.) 

 

 นําทานเที่ยวชมชุมชนคาปรีอนัเกาแกตั้งรกรากมาแตบรรพบุรุษ จน
กลายเปนศูนยกลางของเกาะ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการทองเที่ยวและตาก
อากาศ รานรวงเปดใหบริการนักชอปปงไดเลอืกสรร 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Local 
 นําทานเขาสูที่พัก HOTEL SYRENE  CAPRI หรือเทียบเทาในระดับเดียวกนั www.hotelsyrene.com 

วันที่หก เกาะคาปร ี- ถ้ําบลูกร็อตโต - ซอเรนโต  พุธ 
07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
10.00 น. นําคณะเปลี่ยนลงเรือเล็กไปชมถํ้าบลูกร็อตโต ที่มีความงดงามอยางมากและ

มีอยูเพียงไมกี่แหงในโลก ถ้ําน้ําลอดที่มกีารกระทบของแสงกับน้าํทะเลสี
คราม ทําใหภายในบริเวณถ้ําประกายไปดวยแสงสนี้ําเงนิจงึเปนที่มาของชือ่
ดังกลาว (ทั้งนี้การเขาชมภายในถ้ําขึ้นอยูกับสภาพภูมอิากาศในแตละวนั)  

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
15.15 น. ไดเวลานําคณะลงเรือ Jet นําทานกลับสูฝงที่เมอืงซอเรนโต (Sorrento) เมือง

ชายทะเลที่มีตวัเมืองเรียงรายตามแนวของผาหินสูง ทิวทัศนสวยงามเหลานี้
ไดสรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยว จนเปนเมอืงตากอากาศที่มี
ชื่อเสียง  

 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Local 
 นําทานเขาสูที่พัก HILTON SORRENTO PALACE หรือเทียบเทาในระดับ

เดียวกัน 
www.hiltonsorrentopalace.it  

วันที่เจ็ด ซอเรนโต - โพสิตาโน - อะมัลฟ - เที่ยวชมเมืองอามาลฟ - เซอรลา
โน 

พฤหัสบดี 

08.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นํ าคณ ะเดินทางเลาะเลียบชายฝ งทะเลไทเลเนี ยน  เข าสู อดีต เขต (16 ก.ม. / 40 นาที) 



 

 

สาธารณรัฐอะมลัฟ ซึ่งเปนสาธารณรัฐทางทะเลที่เคยยิ่งใหญ ไมแพ เวนิส ป
ซา และ เจนัว เขาสูเมืองทา โพสิตาโน นําทานเปลี่ยนเปนรถเล็ก เพื่อลงไป
ชมตัวเมืองเกา อยางที่ไดรับการขนานนามวา บานเรือนในแนวตั้ง เนื่องจาก
เมืองโพสิตาโนนี้เปนเมืองแสนสวยที่สรางบานเรียงรายจากหนาผาที่สูงชัน 
ชมศูนยกลางของเมือง เดินลงไปชมโบสถและชอปปงผาลินินและงานฝมือ
อันเปนของฝากทีข่ีน้ชือ่ของเมืองนี ้จากนั้นนําทานเดนิทางตอสูเมืองอะมลัฟ 
ซึ่งเสนทางริมทะเลสวยนี้ไดรับการกลาวขานและยกยองวาสวยงามที่สุดแหง
หนึ่งของโลก อะมัลฟโคสท ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการ
ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ.1997 โดยชายฝงนี้โดงดังจากฉากในนวนิยายที่นักเขียน
อเมริกา จอหน สไตนแบ็ค  เสนทางจะลดเลี้ยว ไปตามหนาผาสูงบาง ต่ํา
บาง ผานไรมะนาว ไรมะกอก และไรสม จนเขาสูเมืองอะมลัฟ 

 
(17 ก.ม. / 43 นาที)  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. นําทานเที่ยวชมความงามของเมืองอะมัลฟ เขาชมโบสถประจําเมือง (The 

Cathedral of Amalfi) ที่สรางเพื่อระลึกเซนตแอนดดรู การเขาชมดานในมี
ทั้ งหมดสี่สวนดวยกัน คือ The Cloister of Paradise, The Basilica of The 
Crucifix, The Crypt, The Cathedral ชื่ น ช ม ศิ ล ป ะผ ส ม แ บ บ มั ว ส แ ล ะ
โรมันเนสกดานนอก สวนภายในมีการตกแตงแบบบาร็อค ชมภาพพระแม
มารีและพระบุตรที่สะกดทุกสายตา ชมสุสานใตดินที่สวยงามและแสดงถึง
ความยิ่งใหญสมเปนโบสถประจําเมือง อิสระใหเดินเลน เพื่อชมบานเมือง
และวิถีชีวิต 

 

 

 

 จนไดเวลาอันสมควร นําคณะออกเดนิทางสูเมืองซาเลอรโน ในแควนกัมปา
เนีย (Campania) ทางตอนใตของประเทศอติาล ี

(25.3 ก.ม. / 1.02 ชั่วโมง) 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Local 
 นําทานเขาสูที่พัก NOVOTEL SALERNO EST ARECHI หรือเทียบเทาใน

ระดับเดียวกัน 
www.novotel.com  

วันที่แปด เซอรลาโน - นครรัฐวาติกัน - พิพิธภัณฑวาติกัน - กรุงโรม ศุกร 
07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. แลวออกเดินทางตอสูกรุงโรม เมืองหลวงที่ยิ่งใหญของจักรวรรดิ์โรมันมีอายุ

เกาแกกวา 2,000 ป  
(268 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. นําคณะเดินทางสูนครวาตกิัน ซึ่งเปนรัฐอิสระ และศูนยกลางของศาสนา

คริสตนกิายโรมันคาทอลิก เขาชมพิพิธภัณฑวาตกิัน ซึ่งเปนที่รวบรวม
ผลงานทางศิลปะทีห่าชมไดยาก นอกจากนี้ยังมหีองแสดงศิลปะการตกแตง
ฝาผนังรูปสลักแบบคลาสสคิ และงานของนกัวาดภาพคนสาํคัญๆ ของอิตาลี
ในสมัยกลางและสมัยเรอเนสซองส อาทิจ็อตโต (Giotto), ฟรา แองเจลิโก 
(Fra Angelico), ฟลิปโป ลปิป (Filippo Lippi) และโบสถซิสทีน (Sistine 
Chapel) ซึ่งเปนผลงานของไมเคิลแองเจโลทีว่าดภาพเขียนสีเฟรสโกที่โดงดัง
ที่สุดของโลกคือ The Last Judgement แลวไปชมความอลังการของ มหา
วิหารเซนตปเตอร  ไดรับการตกแตงอยางโออาหรูหรา ชมรูปปน
แกะสลักเฟยตา ผลงานชิ้นเอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลบัพลาทีอ่อกแบบ
โดยแบรนินี และยอดโดมขนาดใหญที่หาชมไดยาก ซึ่งปจจุบันลวนแตเปน
สิ่งที่สําคัญล้ําคาคูบานคูเมืองของอติาล ี

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร Local 
 นําทานเขาสูที่พัก SHERATON PARCO DE’ MEDICI ROME HOTEL หรือ

เทียบเทาในระดับเดียวกนั 
www.sheratonparcodemedi

cirome.com 



 

 

วันที่เกา เที่ยวกรุงโรม - โคลอสเซียม - จตุรัสนาโวนา - น้ําพุจตุมหานที - 
น้ําพุเทรวี่ - บันไดสเปน  

เสาร 

08.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําทาน เขาชมสนามกีฬาโคลอสเซียม สิ่งกอสรางที่ไดรับการยกยองใหเปน 

1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก ซึ่งเปนสนามกีฬายักษที่จคุนไดกวา 50,000 คน 
แลวพาทานไปบันทึกภาพกับประตูชัยคอนสแตนตนิ สัญลกัษณแหงชัยชนะ
ของจกัรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1  ผานชมอนุสาวรียพระเจาวิคเตอร  เอ็ม
มานูเอ็ล หรือพระบิดาของชาวอติาเลียน ชมรองรอยของศูนยกลางแหง
จักรวรรดิ์โรมันที่โรมันฟอรั่ม อีกหนึ่งสถาปตยกรรมที่มอีายุพอๆ กนัแต
ยังคงสภาพดีมาจนปจจุบนัคอื วิหารแพนธีออน อายุ 2,000 กวาป ยังเปน
อาคารในยุคโรมันที่มีสภาพสมบูรณที่สุดแหงหนึ่งที่ยังหลงเหลือมาจนถึง
ปจจุบัน จากนั้นเยอืน จตุรัสนาโวนา (Piazza Navona) จตุรัสที่งดงามที่สุด
แหงหนึ่งในกรุงโรม เดิมเคยเปนสนามกฬีาที่ไวใชแขงมา กลางจตุรัสเปน
ที่ตั้งของเสาโอเบลิสกจากอียปิ ตั้งอยูหนาโบสถเซนตแอกเนสอนิอะโกน ี
และน้ําพุจตุมหานที (Fountain of the Four Rivers) ซึ่งแตละมุมจะมีรูปปน
เปนตัวแทนแมน้ําสําคัญ 4 สาย จาก 4 ทวีป ไดแก แมน้ําคงคา แมน้ําดานูบ 
แมน้ําไนล และแมน้ํา พลาตา ซึ่งจานโลเรนโซ แบรนินี ศิลปนฝมือเยี่ยมของ
อิตาลีเปนผูออกแบบ 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
13.00 น. นําคณะไปชมน้ําพุเทรวี่ ผลงานมาสเตอรพีซของนิโคลาส ซัลวี ที่มาของ

เพลง “ทรีคอยนออฟเดอะฟาวดเทน” ที่โดงดังในอดตี ซึ่งนักทองเที่ยวมี
ความเชือ่วาหากโยนเหรียญอธิฐานไวจะไดกลับมากรุงโรมอกีครั้งหนึ่ง เขาสู
จตุรัสบันไดสเปน แหลงพบปะของหนุมสาวชาวอติาเลียนยามวาง จน
กลายเปนแหลงชอปปงชื่อดังเรียงรายไปดวยสินคาแบรนดเนมของอติาล ี  

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร Chinese 
 นําทานเขาสูที่พัก SHERATON PARCO DE’ MEDICI ROME HOTEL หรือ

เทียบเทาในระดับเดียวกนั 
www.sheratonparcodemedi

cirome.com 

วันที่สิบ เดินทางสูสนามบิน อาทิตย 
08.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
10.00 น. ออกเดนิทางสูสนามบินลีโอนารโด ดาวินชี เพือ่เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ มี

เวลาใหทานไดทํา TAX REFUND คืนภาษกีอนการเชค็อนิ 
 

13.50 น. ออกเดนิทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 945  

วันที่สิบเอ็ด เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ จันทร 
06.05 น. สายการบินไทยนําทานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกลาวขางตน เปนการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยว ซึง่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัด
โปรแกรมของแตละวันเดนิทางจะไมเหมือนกนั โปรแกรมทองเที่ยวทีส่มบูรณครบถวน จะสงใหทาน 7 วันกอนการเดินทาง

เทานั้น) 

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

5 - 15 ต.ค. 2561 103,000.- 93,000.- 83,000.- 19,000.- 13,000.- -30,000.- 
-24,000.- 12 - 22 ต.ค. 2561 

2 - 12 พ.ย. 2561 

102,000.- 92,000.- 82,000.- 19,000.- 13,000.- -29,000.- 
-22,000.- 

9 - 19 พ.ย. 2561 
16 - 26 พ.ย. 2561 

23 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2561 

30 พ.ย. - 10 ธ.ค. 2561 95,000.- 86,000.- 76,000.- 19,000.- 13,000.- -22,000.- 
-18,000.- 



 

 

4 - 14 ม.ค. 2562 

102,000.- 92,000.- 82,000.- 19,000.- 13,000.- -29,000.- 
-22,000.- 

11 - 21 ม.ค. 2562 
18 - 28 ม.ค. 2562 

25 ม.ค. - 4 ก.พ. 2562 
1 - 11 ก.พ. 2562 
8 - 18 ก.พ. 2562 
15 - 25 ก.พ. 2562 

22 ก.พ.- 4 มี.ค. 2562 
1 - 11 มี.ค. 2562 
8 - 18 มี.ค. 2562 
15 - 25 มี.ค. 2562 

คาทวัรรวม : 
  คาตั๋วเครื่องบนิไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้าํมันเชื้อเพลิง ณ วนัที่ 22 พฤษภาคม 2561 

 คารถโคชมาตรฐานยุโรป ทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 คาเขาชมพิพิธภณัฑปอมเปอ,ี คาเรือทองเที่ยวเกาะคาปร,ี คาเรือทองเที่ยวถ้ําบลูกร็อตโต, คาเขาสนาม

กีฬาโคลอสเซียม, คาเขาพิพธิภัณฑวาติกนั 
 คาโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทาในระดับราคาเดยีวกนั โดยพักเปนหองแบบ Twin / Double **

กรุณาดูรายละเอียดแนบทายในหวัขอ  “โรงแรมและหองพกั (Hotel Accommodation)” 
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลศิรสกับอาหารทองถิน่ในแตละประเทศ 
 คาทิปพนกังานขับรถทองเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คดิอตัรา 2 ยูโรตอทาน / วัน 
 คาธรรมเนียมวีซาสาธารณรัฐอิตาลี (เชงเกน) 
 คาประกันการเดนิทางของ บ. เอ ดับเบิ้ลยู พี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด แบบ OASIS TRIPPER 

PLAN คุมครองการสูญเสียชวีิต/อวัยวะจากอุบัตเิหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุมากกวา 16 ปนอยกวา 
75 ป ไมเกิน 3,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลในตางประเทศไมเกิน 2,000,000 บาท ทั้งนีค้รอบคลุม
ถึงประกันสุขภาพทีไ่มไดเกิดจากโรคประจําตัว 
–หากมีความประสงคจะเพิ่มความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชา
ของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตาม
เอกสารแนบทายใบจองทวัร 

 คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนกัไมเกนิ 30 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของ
ทานเองไมเกิน 7 กิโลกรัม  

คาทวัรไมรวม 
  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหกั ณ ที่จาย 3% 

 คาทิปหัวหนาทวัร และไกดทองถิ่น 
 คาทําหนงัสือเดนิทาง (พาสปอรต) 
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดืม่ในหองพกั และคาอาหารทีส่ั่งมาในหองพกั

คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพเิศษในรานอาหารนอกเหนือจากทีท่างบริษทัจดัให ยกเวนจะตกลงกันเปน
กรณีพิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม 

การจองทัวร (How to make your reservation) 
 หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ Travel Agent ใกลบานหรือที่

ทานรูจกัและเชื่อถือได ซึ่งจะดูแลทานดวยขัน้ตอนที่งาย สะดวก และมีประสิทธภิาพ เพือ่เปนการยืนยนัการ
เดินทางของทาน กรุณาจองทวัรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผูเดนิทางหนึง่ทาน ภายใน 3 วัน
นับจากวนัที่จอง ซึ่งเงินมดัจาํดังกลาวจะเปนการยนืยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
ลวงหนา 30 วันกอนการเดนิทาง หากทานไมชําระเงนิสวนที่เหลือตามวนัที่กําหนด ทางบริษทัฯถือวาทาน
ยกเลิกการเดนิทางโดยไมมีเงือ่นไข 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวร (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานทีท่องเที่ยวตางๆ ในโปรแกรมไมเอือ้อํานวยตอบคุคลดังตอไปนี ้
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปนี ้

1. เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกดิถึง 4 ขวบ 
2. ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใชวีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมอืตางๆ ในการพยงุตัว 



 

 

3. ผูเดินทางที่บงบอกการเปนบคุคลไรความสามารถ 
4. ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทวัร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง 
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทวัร อาทิเชน ผูที่ดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดงั 

พูดจาหยาบคาย สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทวัร ที่มีระบุอยู
ชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูทีก่อหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบงัคับใหหวัหนาทัวรตองทําการ
นอกเหนือโปรแกรมทัวร ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอืน่หรือโปรแกรมทองเที่ยวได   

การยกเลกิการจองทวัร (Cancellation Charge)  
  ยกเลิกกอนออกเดนิทาง 60 วนั  คืนเงนิมดัจําทั้งหมด 
  ยกเลิกกอนออกเดนิทาง 59-45 วัน  หักมดัจํา 20,000 บาท/ทาน 
  ยกเลิกกอนการเดนิทาง 44-30 วัน  หักมดัจํา 30,000 บาท/ทาน 
  ยกเลิกกอนการเดนิทาง 29-15 วันกอนการเดนิทาง  หัก 50% ของคาทัวร 
  ยกเลิกกอนการเดนิทาง 14-1 วันกอนการเดินทาง หัก 90% ของคาทัวร 
  ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หัก 100% ของคาทวัร 
  หากทานยกเลกิการเดนิทางในเงื่อนไขใด เงือ่นไขหนึ่ง แตทานสามารถหาผูเดนิทางมาแทนได โดย

สามารถย่ืนขอวซีาไดทนัตามกําหนดเวลา ทางบริษทัฯ จะคดิคาใชจายเพิ่มคือคาวีซา และคาเปลี่ยนชื่อ
ตั๋วเทานั้น และตองไมอยูในเงือ่นไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากทานยกเลกิการเดนิทาง อันเนือ่งมาจากบุคคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของทานไมไดรับการพิจารณา
อนุมตัิวีซา ไมวาดวยเหตุผลใดๆ กต็ามอนัเปนการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคล
หรือยกเลกิพรอมกันทั้งหมด ใหถือเปนการยกเลกิตามเงือ่นไขของวนัเวลาที่ยกเลกิดังกลาวขางตน ใน
กรณีทีท่านไมแนใจวาจะไดรบัการพิจารณาอนุมัตวิีซาจากทางสถานทตู ทางบริษทัขอแนะนําใหทานยื่น
ขอวีซาแบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นขอวีซาแบบกรุป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดนิทางในกรณีที่มผีูเดินทาง ต่าํกวา 20 ทาน โดยที่จะแจงใหผู
เดินทางทราบลวงหนากอน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการทองเทีย่ว รวมทั้งไม
สามารถรับผดิชอบจากกรณีทีเ่กิดเหตุจําเปนสดุวิสัยดังนี้ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัย
ธรรมชาติ, การกอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสทิธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซือ้ประกันเพิ่มเติม
แบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. เอ ดับเบิ้ลยู พี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ที่ระบุความ
รับผิดชอบไวในกรมธรรมเทานั้น ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหได
มากที่สดุ และทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถกูปฏิเสธการเขาเมือง อนั
เนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนเีขาเมอืง ฯลฯ และจะไมคืนเงนิคาทวัรที่
ทานชําระมาแลว 

การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) 
 หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง สามารถทําไดลวงหนากอนการเดนิทางจริง 60 วัน โดยไม

เสียคาใชจาย  
ตั๋วเครื่องบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกนั หากตองการเลื่อนวันเดนิทางกลบั 

ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบนิ
เปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษทัฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได  และในกรณียกเลิกการเดนิทาง ถาทางบรษิทัฯ 
ไดดําเนนิการออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว ผูเดนิทางตองรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทานัน้ และหาก
ทานไมแนใจในวนัเดนิทางดังกลาว กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาทีฯ่ เพื่อยืนยนัในกรณีทีต่ั๋วเครื่องบนิสามารถ
ทํา REFUND ไดหรือไมกอนทีท่านจะชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือ 

การสะสมไมลของสายการบนิ (Mileage Claim) 
 การเดนิทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได 50%, 

ออสเตรียนแอรไลน 100 %, สวนสายการบิน ฟนแอร, ลุฟฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน  
ขึ้นอยูกับเงือ่นไขการสะสมไมลของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปน
สิทธขิองสายการบินเทานั้น 

คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอัตราที่ทางสายการบนิปรับคาธรรมเนียม ณ วนัที่ 22 พฤษภาคม 2561 การเปลีย่นแปลงของสายการ

บินในภายหลัง ถือเปนคาทวัรสวนเพิ่มทีท่างบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็ตามความเปนจริง ณ วันที่
ออกตั๋ว 



 

 

โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation) 
  หองพักแบบ Twin คือหองพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรบัพัก 2 ทาน 

 หองพักแบบ Double คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรบัพัก 2 ทาน 
 หองพักแบบ Triple Room คือหองพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 

เตียง / สําหรับผูพัก 3 ทาน (ทั้งนี้ขึน้อยูกับการวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมที่แตกตางกนัในแตละ
ประเทศ)  

 หองพักแบบ Single คือหองพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 1 ทาน 
 หองพักแบบ Double Single Used คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับ

พัก 1 ทาน 
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพกัแบบ 3 ทาน / 3 

เตียง (Triple Room) ขึน้อยูกบัขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่ง
มักมีความแตกตางกนั ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกนัตามทีต่องการ 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเนือ่งจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ เครื่องปรับอากาศ
ที่มีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น   

 ในกรณทีี่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตวั บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองทีม่ีขนาดกะทัดรัด 
และไมมีอางอาบน้าํ ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลกัษณะ
แตกตางกนัดวย หากทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหอง
แบบ DOUBLE SINGLE USE เปนคาใชจายเพิ่มเติมได 

สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจัดโปรแกรมทวัรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดนิทางดังกลาวตรงกบัวันที่สถานที่เขา

ชมนัน้ ๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรอื การเปดรับจองผานทาง Online โดยในวนัที่คณะ
จะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริษทัฯจะคืนเงนิ Entrance Fee ตามที่ระบุไวใน
เอกสารของสถานทีน่ัน้ ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดงักลาวได แตหากมีการลาชา 
หรือเหตหุนึง่เหตุใดในระหวางการเดนิทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานทีด่ังกลาวได ทาง
บริษัทฯจะไมมีการคนืเงินใดใหแกทาน เนือ่งจากไดชําระ Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวนัเดนิทางของทานกอนชําระเงนิ 

สัมภาระและคาพนักงานยกสมัภาระ (Porter) 
  คาทวัรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปา

เพิ่มเติม ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถ
ใหบริการในการยกกระเปาขึน้ลงได  ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบนิ คือ 30 กิโลกรัม 
(สําหรับผูโดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคาระวางน้ําหนกัเพิ่มเปนสทิธขิอง
สายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได 

 สําหรับกระเปาสัมภาระทีท่างสายการบินอนุญาตใหนําขึน้เคร่ืองได ตองมีน้ําหนักไมเกนิ 7 กิโลกรัม และ
มีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) 
x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร ที่ตองมีบนิดวยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดให
ต่ํากวามาตรฐานได ทั้งนีข้ึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระ
ความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนกัสวนที่เกนิ 

 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลือ่นและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึน้บนพาหนะการ
เดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกดิการสญูเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของ
ผูโดยสาร อันเกดิจากสายการบิน ทางสายการบนิผูใหบรกิารจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบนิ
พาณิชย ซึ่งจะรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสงูสดุไมเกนิ 10,000 
บาท / ทาน 

การสูบบุหรี่ (Smoking Area) 
 ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเร่ืองการงดสูบบหุรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานทีต่าง ๆ จะมี

ขอกําหนดที่ชดัเจนในเร่ืองการสบูบุหรี่ และมีสถานทีโ่ดยเฉพาะสําหรับผูสูบบหุรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสขุภาพของ



 

 

คนสวนรวม 
การเดนิทางเปนครอบครวั (Family) 
 หากทานเดนิทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครวั ที่ตองไดรบัการดูแลเปนพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดนิทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 
ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของทานเอง เนื่องจากการ
เดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศอิตาลี ใชเวลายื่นประมาณ 16 วันทําการ 
(การขอวีซาประเทศอิตาลผีูเดนิทางทกุทานตองมา สแกนลายนิ้วมือดวยตนเอง ณ ศูนยรับคํารองขอวีซาประเทศอิตาล)ี  

อาคารสีลมคอมเพลก็  ชั้น 15  ถนนสีลม (ใกลสถานีรถไฟฟาศาลาแดง)  
 พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาใน

กลุมประเทศเชงเกนหรือประเทศอื่น ควรนําไปแสดงดวยเพือ่เปนการงายตอการอนุมัตวิีซา 
 รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบพื้นหลังเปนสขีาว (ไมใชรูปขาวดําและหามสแกน) ควรมีอายุไมเกนิ 6 เดือนและ

เหมือนกนัทั้ง 2 รูป 
 สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สําเนาทะเบียนสมรส , 

หยา  
 สําเนาสตูิบตัร ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ  และกรณีที่ผูเดินทางอายุเกนิ 20 ปบริบูรณ แตยังคงสถานะเปนนักเรียน/

นักศึกษา และมีบิดาหรือมารดาเปนผูออกคาใชจายให 
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดทีท่านทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตรา

เงินเดือนในปจจุบนั, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษทันี้และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดนิทางไปทองเที่ยว หลังจากนั้นจะ
กลับมาทํางานตามปกตหิลังครบกําหนดลา (หนังสือรับรองการทํางานที่ยื่นในแตละประเทศ ตองออกไมเกิน 30 วนั 
กอนการไปยืน่วีซาในแตละประเทศ)   

 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา , ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทที่คดัไวไมเกนิ 1  เดือน 
พรอมวัตถุประสงค หรือใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงนิของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน 

 หนังสือรับรองทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate) มีอายุไมเกิน 15 วนัจากวนัยื่นคํารองวีซา พรอมสําเนาสมุด
บัญชีเงินฝากที่แสดงยอดเงนิลาสุดไมเกิน 7 วนั โดยไมมีขอยกเวนใดๆทั้งสิน้  ทั้งนี้ควรเลือกเลมที่มกีารเขาออกของเงิน
สม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อใหเหน็วามีฐานะการเงนิเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไม
เดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา ในกรณีที่เดนิทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึง่ในการยื่นขอวีซา ตองออก
หนังสือรับรองคาใชจายในครอบครวัดวย ***สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน*** 

 กรณีที่บริษทัของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดนิทางใหกับผูเดนิทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ 1–6
แลว ทางบริษทัจะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน 
โดยระบุชื่อผูเดนิทางและเหตผุลที่จัดการเดนิทางนี้ในจดหมายดวย 

 กรณีที่เปนนักเรียน นักศกึษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตวัจริงเปนภาษาอังกฤษเทานัน้ พรอมสําเนา
บัตรนกัเรียน/นกัศึกษา   

 กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบดิา หรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยทีบ่ิดา, 
มารดา จะตองไปยืน่เรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรอื
เขต โดยมีนายอําเภอ หรือผูอาํนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง 

 การบิดเบอืนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มใิหเดนิทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูก
ปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยืน่คํารองใหม กต็องชําระคาธรรมเนียม
ใหมทกุครั้ง 

 หากสถานทูตมกีารสุมเรียกสมัภาษณบางทาน ทางบริษทัฯ ขอความรวมมือในการเชญิทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย 
และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษทัฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกนั 

 กรณีทีท่านยกเลกิการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจงสถานทตู ยกเลกิวีซาของ
ทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทกึไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปน
เหตุผลใดกต็าม ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได 

หลังจากการจองทวัรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัท ฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง    
และเงื่อนไขที่บริษทัไดระบุไวขางตนทุกประการ 

 


