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Grand Italy 
10 Days 

ศูนยกลางอารยธรรมโลกตะวันตก 



 

 

ยินดีตอนรับสูปฐมบทแหงการเดินทางภายใตโปรแกรม 

“Grand Italy 10 Days” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“นําทุกทานพบกับความงดงามของดินแดนที่อุดมไปดวยศิลปะ วัฒนธรรมที่
สวยงามตระการตา หยั่งรากลึกนานกวา 3,000 ป สงผลถึงความเจริญกาวหนาแก
ชนรุนหลัง รวมไปถึงสิ่งมหัศจรรยมากมายที่เกิดจากฝมือมนุษย นอกจากนี้ยังเปยม
ลนไปกับวิวทิวทัศนของภูมิประเทศที่หลากหลาย รวมไปถึงทองทะเลที่แสนงาม 
เพราะที่นี่คือ อิตาล”ี 

หมายเหตุ ทางบริษัทไดเตรียมการเดินทางของคณะทัวรกอน 30 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เชารถโคช, จองที่
พัก, รานอาหาร สถานท่ีเขาชมตาง ๆ ไวลวงหนาใหกับกรุปทัวร กรณีที่เกิดเหตุการณ อาทิ การยกเลิก
เที่ยวบิน, การลาชาของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไมทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัย
พิบัติ, การถูกปฏิเสธการเขาเมือง ทําใหการเดินทางลาชา หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ  ไมสามารถเดินทางไปยัง
จุดหมายตามโปรแกรมได หัวหนาทัวร มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไมสามารถคืนเงินคาใชจายตาง ๆ 
ที่ชําระแลว เพราะทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายตาง ๆ ลวงหนาแลว และหากมีคาใชจายอื่น ๆ เกิดขึ้น
นอกจากในรายการทัวร หัวหนาทัวรจะแจงใหทานทราบ เพราะเปนสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได 



 

 

วันที่ 1 |  

วันที่ 2 |  

วันที่ 3 |  

วันที่ 4 |  

วันที่ 5 |  

วันที่ 6 |  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการเดินทางโดยสังเขป 

นัดหมายคณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณ
ภู มิ  อ า ค า ร ผู โ ด ย ส า ร ร ะ ห ว า ง ป ร ะ เ ท ศ 
เคานเตอร T ชั้น 4 (ประตู 9) โดยมีเจาหนาที่
สิริ ทัวรเซ็นเตอรคอยอํานวยความสะดวกใน
เรื่องสัมภาระและการเช็คอิน 

กรุงเทพ ฯ - ดูไบ - โรม – นาโปลี - เกาะคาปร ี

ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร โดยสายการ
บิน เอมิเรตส แอรไลน เที่ยวบินที่ EK419 เวลา 
03.30 – 06.55 น. (ณ เวลาทองถ่ินสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส) รอตอเครื่องไปยังทาอากาศยานเลโอ
นารโด ดา วินชี-ฟอูมีชีโน ประเทศอิตาลี โดย
เที่ยวบินที่ EK097 เวลา 09.10 – 13.25 น. (ณ 
เวลาทองถิ่นประเทศอิตาลี) เดินทางตอไปยัง
เมืองนาโปล ี

- Hotel Weber Ambassador หรือเทียบเทา 

คาปรี – ถ้ําบลูกร็อตโต – ซอเรนโต 

- นั่งเรือขามฟากไปยังเกาะคาปรี เกาะ
สวรรคทางใตของอิตาลี 

-  ถ้ําบลูกร็อตโต สมบัติล้ําคาทางทะเล 
- Towers Hotel Stabiae Sorrento Coast หรือ

เทียบเทา 

ซอเรนโต - โปซิตาโน - อามาลฟ – ซอเรนโต 

- ชายฝงทะเลซอเรนโต  
- เมืองโปชิตาโน ชุมชนที่รายเรียงบนผาหิน

เปดหนาลงสูทะเล 
- เมืองอามาลฟ และชายหาดอามาลฟ 
- เมืองซอเรนโต 
- Towers Hotel Stabiae Sorrento Coast หรือ

เทียบเทา 

ซอเรนโต - ปอมเปอี – โรม 

- เมืองปอมเปอี เมืองโบราณเกาแกที่หาย
สาบสูญไปจากแผนที่มากกวา 1,500 ป 

- กรุงโรม เมืองหลวงแหงประเทศเทศอิตาลี 
-  Hotel Midas หรือเทียบเทา 

 

เยี่ยมชมโรม - วาติกัน – ฟลอเรนซ 

- สนามกีฬาโคลอสเซียม มรดกโลกและเปน 
1 ในสิ่งมหัศจรรยของโลก 

- เมืองวาติกัน รัฐอิสระที่เล็กที่สุดแหงหนึ่ง
ของโลก 

- มหาวิหารเซนตปเตอร ที่มีประวัติเกาแก
ยาวนาน 

- เมืองฟลอเรนซ 
- Hotel First หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 7 |  

วันที่ 8 |  

วันที่ 9 |  

วันที่ 10 |     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการเดินทางโดยสังเขป 

ฟลอเรนซ - ปซา – เมสเตร 

- เมืองฟลอเรนซเมืองหลวงเกา ดื่มด่ําล้ําคา
กับศิลปะวัฒนธรรมหลากสิ่ง 

- เมืองปซา ชมมรดกโลกหอเอนเมืองปซา 
- เมืองเมสเตร 
- Smart Hotel Holiday หรือเทียบเทา 

เมสเตร - เกาะเวนิส - เวโรนา – มิลาน 

- เกาะเวนิสหรือเวเนเซีย เมืองที่ใชการ
สัญจรโดยเรือเปนหลัก มีสมญานามวา
เปน "ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก" 

- เมืองเวโรนา เมืองตนกําเนิดของนิยายรัก
อมตะโรมิโอและจูเลียต 

- เมืองมิลาน 
- Hotel Degli Arcimboldi หรือเทียบเทา 

มิลาน  - ดูไบ 

- เมืองมิลาน เปนเมืองที่มีชื่อเสียงในดาน
แฟชั่นและศิลปะ 

- ทาอากาศยานมัลเพนซา เพื่อเดินทางไป
ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ โดยสายการ
บินเอมิ เรตส  เที่ยวบินที่  EK092 เวลา 
22.20 – 06.25 (+1) น. (ณ เวลาทองถิ่น
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส) 

ดูไบ - กรุงเทพมหานคร 

ออกเดินทางจากทาอากาศยานนานาชาติดูไบ 
โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK418 
เวลา 08.45 – 18.15 น.(ณ เวลาทองถ่ินประเทศ
ไทย) ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ
ภาพ 



 

 

วันที่ 1 | นัดพบเพื่อทําการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูม ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นัดหมายคณะพร อมกั นที่ ท า อ ากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวาง
ประเทศ เคานเตอร T ชั้น 4 (ประตู 9) โดยมี
เจาหนาที่สิริ ทัวรเซ็นเตอรคอยอํานวยความ
สะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน 



 

 

วันที่ 2 | กรุงเทพ ฯ - ดูไบ -โรม – นาโปล ี- เกาะคาปร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ดวยสายการ
บินระดับโลกอยาง “เอมิเรตส แอรไลน” เที่ยวบิน
ที่ EK419 เวลา 03.30 – 06.55 น. (ณ เวลาทองถิ่น
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส) รอตอเครื่องไปยังเมือง 
“โรม” เมืองหลวงของประเทศอิตาลี ดวยเที่ยวบิน
ที่ EK097 เวลา 09.10 – 13.25 น. (ณ เวลาทองถิ่น
ประเทศอิตาลี) 

เดินทางถึงกรุงโรม เมืองหลวงแหงประเทศอิตาลี  
เมื่อผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง และไดสัมภาระ
เรียบรอย นําคณะเดินทางดวยรถโคชปรับอากาศ 
มุงหนาสูเมืองนาโปลี เมืองทาสําคัญและใหญที่สุด
ทางตอนใตของอิตาลี โดยมีธรรมชาติทางทะเลที่
ขึ้นชื่อและสวยงามที่สุด ( 220 ก.ม. ) จากนั้นนํา
คณะน่ังเรือขามฝากไปยังเกาะคาปรี เกาะสวรรคที่
บรรดานักทองเที่ยวทั่วโลกตางใฝฝนที่จะเดินทาง
มาพักผอนที่นี่  เพื่อดื่มด่ํ ากับบรรยากาศของ
ธรรมชาติที่สวยงาม รวมไปถึงสถาปตยกรรมที่มี
ความโดดเดนเปนเอกลักษณ ดวยการสรางอยูบน
บริเวณไหลเขา และใชสีสันไดอยางสดใส เหมาะ
แกการเก็บภาพอยางยิ่ง 

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

 

 



 

 

วันที่ 3 | คาปรี - ถ้ําบลูกร็อตโต – ซอเรนโต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Hotel Weber Ambassador หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 

 รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําคณะเดินทางไปชมสมบัติล้ําคาทางทะเล ไดแก 
ถ้ํา 
บลูกร็อตโต ดานในถ้ําจะมีสีสันสดใสสวยงามของ
น้ําทะเล ที่เกิดจากการหักเหของแสงแดดและ
สะทอนกับวัตถุใตพื้นน้ํา ทําใหเกิดภาพสีสันที่
งดงามจนแทบลืมหายใจ ทั้งนี้การเขาไปชมถ้ําใน
แ ต ล ะ วั น  จ ะ ขึ้ น อ ยู กั บ ส ภ า พ อ า ก า ศ แ ล ะ
ระดับน้ําทะเลในแตละชวงดวย 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําคณะนั่งเรือขามฟากกลับมายังบนฝง ที่เมือง
ซอเรนโต ซึ่งเปนอีกหนึ่งเมืองทาที่มีความสวยงาม
เชนเดียวกัน รับบรรยากาศริมชายหาด ที่เหมาะ
แกการพักผอนหยอนใจ มีเรื่องราวในอดีตกวา 
2,000 ป และยังสามารถเดินทางตอไปยังชายหาด
ที่มีชื่อเสียงในบริเวณใกล ๆ ไดอีกดวย 

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

 



 

 

วันที่ 4 | ซอเรนโต - โปซิตาโน - อามาลฟ - ซอเรนโต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Towers Hotel Stabiae Sorrento Coast หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 

 
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเดินทางสูชายฝงทะเล ทางตอนใตของ
อิตาลีอีกครั้ง จะมีเมืองเลก็ ๆ เรียงรอยตอกันเปน
ชุมชนตั้งอยูบนผาหรือเนินเขาริมทะเลที่ เปน
เอกลักษณและมีเสนหที่สุด จนไดรับขึ้นทะเบียน
เปนมรดกโลก เราเริ่มจากเมืองโปชิตาโน ตอดวย
เมืองอามาลฟ เปนเมืองที่มีชื่อเสียงและเปน
สถานที่ เปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยวทั้ งในและ
ตางประเทศอยางมากมาย  

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เดินเยี่ยมชมเมืองอามาลฟ ชมความงดงามและ
เก็บภาพกับมหาวิหารแหงอามาลฟ โบสถประจํา
เมืองและชายหาดอามาลฟ พรอมทั้งเดินชมของที่
ระลึกและเพลิดเพลินกับบรรยากาศริมทะเล เมื่อ
ไดเวลาอันสมควร เดินทางตอไปยังเมืองซอเรนโต 

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

 



 

 

วันที่ 5 | ซอเรนโต - ปอมเปอี - โรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Towers Hotel Stabiae Sorrento Coast หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 

 

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

ออกเดินทางไปยังเมืองปอมเปอี เมืองโบราณ
เกาแกที่หายสาบสูญไปจากแผนที่มากกวา 1,500 
ป เมื่อเกิดภัยพิบัติครั้งใหญที่สุดครั้งหนึ่งของทวีป
ยุโรป จากการระเบิดของภูเขาไฟวิซูเวียส เยี่ยม
ชมพิพิธภัณฑกลางแจงเมืองปอมเปอี เดินสํารวจ
และเยี่ยมชมจุดตาง ๆ ที่นาสนใจและเก็บภาพ
ความประทับใจอยางจุใจ  

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสูตอนกลางของประเทศอิตาลี ไป
ยังกรุงโรม เมืองหลวงแหงประเทศเทศอิตาลี เมือง
ซึ่งมีอายุเกาแกกวา 2,500 ป จุดเริ่มตนจากชาว
โรมันที่อาศัยอยู ริมฝงแมน้ําไทเบอร ( 240 ก.ม. )  

เมื่อถึงกรุงโรมนําทานตรงไปยังยานศูนยกลางของ
การ     ชอปปงของเมืองคือยานบันไดสเปน ชม
สถานที่ทองเที่ยวยอดนิยม ที่ผูคนมาเพื่อพบปะ
สังสรรค นัดพบ เดินเลน ชอปปง  และชื่นชม
ความงดงามอลังการของน้ําพุเทรวีที่มีความงดงาม
ที่สุดแหงหนึ่งของโลก ถูกสรางในรูปแบบบาโรก
ทําใหมีความอลังการและวิจิตรงดงามมาก จากนั้น
อิสระชอปปงสินคาแบรนดเนม   บนถนนคอน
ดอตติ 

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

 



 

 

วันที่ 6 | โรม - วาติกัน – ฟลอเรนซ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Hotel Midas หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 

 

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเขาชม สิ่งมหัศจรรยของโลกอีกหนึ่งสิ่ง 
ไดแก สนามกีฬาโคลอสเซียม มรดกโลกเกาแก
อายุเกือบ 2,000 ป สรางตามพระประสงคของ
จักรพรรดิเวสปาเชียน เพื่อใชสําหรับจัดงานและ
มหรสพของกรุงโรมในสมัยนั้น จากนั้นผานชม
พระราชวั ง เก าของจั ก รว รรดิ โ รมั น  ได แก  
จัตุรัสเวเนเซีย ที่สรางโดยคารดินัลแหงเวเนเซียใน
ป 1455 ทุกวันนี้กลายเปนที่ตั้งของสถานทูตแหง
สาธารณรัฐเวนิสในโรม และชื่อของจัตุรัสก็ตั้งขึ้น
ตามชื่อพระราชวังหลังน้ีนี่เอง 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองวาติกัน รัฐอิสระที่
เล็กที่สุดแหงหนึ่งของโลก เพื่อชมมหาวิหารเซนต
ปเตอร ที่มีประวัติเกาแกยาวนาน โดยโบสถหลัง
ปจจุบันถูกสรางขึ้นในศตวรรษที่ 16 จากชางผีมือ
แหงยุค อาทิ แบรนีนี มิเกลันเจโล เปนตน โดย
ดานในของโบสถมีความสําคัญและมีงานศิลปะล้ํา
คาอีกมากมาย โดยสิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดคือรูป
แกะสลักหินออนของ มิ เกลันเจโล ที่มีชื่อวา 
เปยตา (Pieta) อิสระถายภาพเก็บความประทับใจ 
ได เวลาอันสมควร นําคณะเดินทางตอไปยัง
ภาคเหนือของประเทศ แควนทัสคานี ที่เมืองฟลอ
เรนซ ( 275 ก.ม. ) 

** หากมีพิธีทางศาสนา ขอสงวนสิทธิ์ในการเขา
ชมภายในมหาวิหารเซนปเตอร ** 

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

 



 

 

วันที่ 7 | ฟลอเรนซ - ปซา - เมสเตร 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hotel First หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 

 

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานชมบรรยากาศของเมืองฟลอเรนซ เมือง
หลวงเกาที่มีประวัติมากกวา 3,000 ป ของชาว
อีทรัสคัน และชาวโรมัน มีศิลปะวัฒนธรรมที่ล้ําคา
อยูหลายสิ่ง ไดแก มหาวิหารแหงเมืองฟลอเรนซ 
หอศิลปจุมและหอระฆังที่มีความวิจิตรงดงามมาก 
ซึ่งทานตองเห็นดวยตาของทานเอง หลังจากนั้น
เดินไปยังบริเวณจัตุรัสกลางเมืองซินญอเรียที่มี
ศาลาวาการ “ปาราซโซ เวคคิโอ”ตั้งอยู และเดิน
ตอไปยังริมแมน้ําอารโนเพื่อชมสะพานขามแมน้ํา
ที่แปลกตาที่สุดในโลก อยางสะพานเวคคิโอ 
จากนั้นเดินทางตอไปยังเมืองปซา 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

อิสระเดินเยี่ยมชมเมืองปซา บริเวณจัตุรัสมหา
วิหาร  ประกอบไปด วยสถาปตยกรรมแบบ
โรมันเนสผสมกอธิก อยู 3 สิ่ง ไดแก 1.หอศิลปจุม 
2.มหาวิหารแหงเมืองปซา 3.หอระฆัง หรือหอเอน
แหงเมืองปซาที่ทุกทานรูจัก  อิสระถายภาพ 
พักผอนหยอนใจ เมื่อไดเวลาอันสมควรเดินทาง
ตอไปยังเมืองเมสเตร เพื่อเตรียมพรอมสําหรับ
การทองเที่ยวเมืองเวนิสในวันถัดไป ( 315 ก.ม. ) 

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

 



 

 

วันที่ 8 | เมสเตร - เกาะเวนิส - เวโรนา - มิลาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Smart Hotel Holiday หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 

 

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานลงเรือ เพื่อเดินทางสูเกาะเวนิสหรือเวเน
เซีย เมืองที่ใชการสัญจรโดยเรือเปนหลัก มีสมญา
นามวา "ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก"  ประกอบไป
ดวยเกาะนอยใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพาน
เชื่อมถึงกันกวา 400 แหง ศูนยกลางเมืองอยูที่ 
“จัตุรัสซานมารโค” รายลอมรอบจัตุรัสเปนอาคาร
สถาปตยกรรมแบบเวเนเชียน “พระราชวังเกา”
(PALAZZO DUCALE) เคยเปนที่ประทับของเจาผู
ครองนครเวนิสในอดีต  “มหาวิหารเซนตมารก” 
งดงามอลังการดวยสถาปตยกรรมแบบไบแซน
ไทน  “แกรนดคาแนล” เปนคลองที่กวางที่สุดของ
เกาะ สะพานเรียลอัลโต เปนงานกอสรางที่แสดง
ใหเห็นถึงความเปนอัจฉริยะดานสถาปตยกรรม
อยางที่สุด อิสระใหทานไดเดินเที่ยวชมถายรูป 
หรือชอปปงสินคาของเมือง งานฝมือตั้งแตครั้ง
บรรพบุรุษที่มีชื่อเสียง อาทิ เครื่องแกวมูราโน เปน
ตน 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําคณะนั่งเรือกลับสูฝงแผนดินใหญที่ทาเรือ
ทรอนเคตโต  รถโคชปรับอากาศรอรับคณะ 
เดินทางสูเมืองเวโรนา เมืองตนกําเนิดของนิยาย
รักอมตะโรมิโอและจูเลียต ที่เลาขานกันมากวา 
700 ปโดยทานเชคสเปยร นําชมบานเลขที่ 23 ของ 
“จูเลียต คาปูเลต” และเดินทางตอไปยังเมืองมิ
ลาน เพื่อเที่ยวชมเมืองหลวงของแควนลอมบารดี 

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

 



 

 

วันที่ 9 | มิลาน - ดูไบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Hotel degli Arcimboldi หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 

 

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเยี่ยมชมเมืองมิลาน เริ่มดวยปราสาทส
ฟอรซา (Sforza Castle) ปอมปราการแหงมิลานที่
ถือวาใหญที่สุดในยุโรป สรางขึ้นตั้งแตศตวรรษที่ 
15 โดยฟรานเซสโก สฟอรซาดยุคแหงมิลาน นํา
ทานเดินชมจัตุรัสสกาลาและรูปแกะสลัก “ลีโอนา
โด ดาวินชี” จิตรกรเอกที่โดงดังจากภาพโมนาลิซา 
และนําทานถายรูปและชมความยิ่งใหญของ “มหา
วิหารแหงเมืองมิลาน” (Duomo di Milano) มหา
วิหารหินออนแบบกอธิคที่ใหญเปนอันดับ 3 ใน
ยุโรป สรางในป ค.ศ.1386 ใชเวลาสรางนานถึง 
500 ป มีความวิจิตรงดงามและประดับประดาไป
ดวยรูปปนนับกวา 3,000 รูป บนสุดของมหาวิหาร
มีรูปปนทองขนาด 4 เมตรของพระแมมาดอนนา
เปนสงาอยู ลานกวางดานหนาของมหาวิหาร มี
อนุสาวรียพระเจาวิกเตอรเอมมานูเอลที่ 2 ทรงมา 
และในบริเวณเดียวกันยังเปนที่ตั้งของแกลเลอรี่ 
วิคเตอร เอ็มมานูเอล ที่นับวาเปนแหลงชอปปง
หรืออาคารอาเขตที่สวยงามที่สุดของอิตาลี  

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  

อิสระชอปปงที่เมืองมิลาน และเมื่อไดเวลาอัน
สมควรเดินทางไปยังทาอากาศยานมัลเพนซา เพื่อ
ทําการเช็คอิน การคืนภาษีสําหรับการชอปปง 
จากนั้นเดินทางกลับโดยสายการบินเอมิเรตส 
เที่ยวบินที่ EK092 เวลา 22:20 – 06.25 (+1) น.(ณ 
เวลาทองถิ่นประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส) โดย
แวะเปลี่ยนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ  

 



 

 

วันที่ 10 | ดูไบ - กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ออกเดินทางจากทาอากาศยานนานาชาติดูไบ โดย
สายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK418 เวลา 
08.45 – 18.15 น.(ณ เวลาทองถิ่นประเทศไทย) ถึง
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

“ขอขอบพระคุณสําหรับความสนใจ และความ
ไววางใจในการรวมเดินทางไปเปดประสบการณ

กับเรา แลวพบกันใหมกับการเดินทางในภาค
ตอไป ขอบคุณครับ/คะ” 



 

 

  

 

วันเดินทางและราคาทัวร 
 

ราคาทัวร / ทาน 
 ก.ย.61 26 ก.ค.-4 ส.ค. 61 ต.ค.-ธ.ค. 2561 

 ผูใหญพักหองคู (หองละ 2 
ทาน), หองพัก 3 ทาน 

(Triple)  

90,000.- 93,000.- 95,000.- 

 เด็กอายุ 4-12 ป พักรวม
กับผูใหญ 1 หรือ 2 ทาน 

โดยมีเตียง  

81,000.- 83,700.- 85,000.- 

 เด็กอายุ 4-6 ป พักรวมกับ

ผูใหญ 2 ทาน โดยไมมี
เตียง  

72,000.- 74,400.- 76,000.- 

 พักหองเดี่ยว (Single 
room) จายเพิ่มทานละ 

16,500.- 19,500.- 21,500.- 

 พักหองเดี่ยวใหญ (Double 

Single use) จายเพิ่มทาน
ละ 

21,500.- สอบถาม.- 26,500.- 

 ไมใชตั๋วเครื่องบิน ผูใหญ
หักทานละ 

28,100.- สอบถาม.- 29,000.- 

 ไมใชตั๋วเครื่องบิน เด็กหัก

ทานละ 

สอบถาม.- สอบถาม.- สอบถาม.- 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ จาย
เพิ่มทานละ 

สอบถาม.- สอบถาม.- สอบถาม.- 



 

 

เงื่อนไขและคําแนะนําสําหรับการซื้อทัวร 

คาทัวรตอทานรวม : 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษีสนามบิน 
 คาพาหนะทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ ตามมาตรฐานยุโรป 
 คาเขาชมสถานที่ เรือขามฟากเกาะคาปรี,ถ้ําบลูกร็อตโต, พิพิธภัณฑเมืองปอมเปอี, สนามกีฬา

โคลอสเซียม, เรือเดินทางสูเกาะเวนิส, มินิบัสโปซิตาโน 
 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเทาในระดับเดียวกัน 

(หองละ 2 ทาน)  
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดลิ้มรสกับอาหารทองถ่ินในแตละประเทศ 

ในกรณีทีทานมีขอจํากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดลวงหนา
เพื่อความเหมาะสม 

 คาธรรมเนียมวีซาประเทศอิตาลี (เชงเกน) **พักในประเทศอิตาลี 7 คืน** 
 คาประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. หรือ 

บริษัท MSIG  Co., Ltd. แบบ OASIS  PLAN.คุมครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ , คา
รักษาพยาบาลในตางประเทศตามวงเงินในกรรมธรรม ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไมไดเกิดจาก
โรคประจําตัว (หากมีความประสงคจะเพิ่มความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหาย
ตลอดจนความลาชาของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียด
ของกรมธรรมตามเอกสารแนบทายใบจองทัวร) 

 คาทิปคนขับรถ 2 ยูโรตอคนตอวัน 
คาทัวรไมรวม : 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % ของคาบริการ 
 คาทิปหัวหนาทัวร 
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต) 
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาใน

หองพัก คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให ยกเวน
จะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานอาจตอง
มีคาใชจายเพิ่มเติม 

การจองทัวร (How to make your reservation) : 
เพื่อเปนการยืนยันการเดินทางของทาน กรุณาจองทัวรและ ชําระเงินมัดจําลวงหนา 20,000 บาทตอผู
เดินทางหนึ่งทาน ภายใน 7 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของ
ทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 30 วันกอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนที่
เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรตอบุคคลดังตอไปนี้ (Cannot make your reservation) : 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรสําหรับบุคคลดังตอไปนี้ 
1. เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิด ถึง 4 ขวบ 
2. ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใช วีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตาง ๆ ในการพยุงตัว 
3. ผูเดินทางท่ีบงบอกถึงการเปนบุคคลไรความสามารถท่ีเกี่ยวของกับการเดินทางทองเที่ยว 



 

 

4. ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร และตองการแยกจากคณะทัวรระหวางทาง หรือ
กลางทาง 

5. บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิ ผูที่ดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง, 
พูดจาหยาบคาย, สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ที่มีระบุ
อยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูที่กอหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตอง
ทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอื่นหรือ
โปรแกรมทองเที่ยวได 

การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge) 
High Season = เทศกาลสงกรานต (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลคริสตมาส 

และเทศกาลปใหม (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) 
***เงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลา*** 

 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจําทั้งหมด 
 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 30 วัน หักมัดจํา 20,000 บาท/ทาน 
 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 15 วัน หัก 50% ของคาทัวร 
 ยกเลิกในวันเดินทาง 7 วัน หรือ NO SHOW หัก 100% ของคาทัวร 

***เหตุผลประกอบการยกเลิกการเดินทาง*** 
 หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง และสามารถหาบุคคลมาแทนได โดย

สามารถยื่นขอวีซาไดทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจายเพิ่มคือคาวีซา และคา
เปลี่ยนชื่อตั๋วเทานั้น (แตจะตองไมอยูในเงื่อนไขของตั๋วที่เปน NON-CHANGE NAME & NON-
REFUND) 

 หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทานไมไดรับการ
พิจารณาอนุมัติวีซา ตามหลักการพิจารณาของสถานทูตทุกประการ  ใหนับการยกเลิกเฉพาะ
บุคคลหรือยกเลิกพรอมกันทั้งหมด เปนไปตามเงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลาดังกลาว
ขางตน หากในกรณทีี่ทานไมแนใจวาจะไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต ทางบริษัท
ขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นขอวีซาแบบกรุป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 20 ทาน โดยท่ีจะแจง
ใหผูเดินทางทราบลวงหนากอนการเดินทาง 15 วัน (โดยจะคืนคาทัวรใหแกผูเดินทางเต็มจํานวน 
ยกเวนคาวีซาในกรณีที่มีการยื่นแลว) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการทองเที่ยวใหเหมาะสมกับชวงเวลาการ
เดินทาง รวมทั้งไมสามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยอันไดแก การลาชาของ
สายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน
ของทานจะไดรับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz 
Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท MSIG  Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบ
ไวในกรมธรรมเทานั้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทานไว
ใหไดมากที่สุด  



 

 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อันเนื่องมาจาก
การกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และจะไมมีการคืนเงินคา
ทัวรที่ทานชําระมาแลวทั้งหมด 

การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) :  
 หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงชวงเวลาวันเดินทาง สามารถทําไดลวงหนากอนการเดินทาง

จริง 30 วัน โดยไมเสียคาใชจาย  
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) : 

 ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป 
โดยจะเปนไปตามสายการบินซึ่งเปนผูกําหนด และทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได   

 กรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลวนั้น ผูเดินทางตอง
รอ REFUND เงินตามระบบของสายการบินเทานั้น และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว 
กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินนั้นสามารถทํา REFUND ได
หรือไม 

การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim ) : 
 การเดินทางเปนหมูคณะของสายการบินเอมิเรตสในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ 

Emirate Skywards ได โดยขึ้นอยูกับเงื่อนไขในแตละประเภทของตั๋วเดินทาง ซึ่งการสะสมไมลของ
สายการบินนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดลวนเปนสิทธิของสายการบิน 
และทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได  

โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation) : 
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin/Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 

ทาน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของ
แตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน และอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันกับกลุมคณะของ
ทานตามที่ตองการ 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรปและทวีปอื่นในเขตโซนเหนือหรือใตสุด โดยเฉพาะโรงแรมที่อยูใน
บริเวณอุทยานแหงชาติ หรือเขตพื้นที่เมืองที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยไมเกิน 18 องศาเซลเซียสตอป จะไม
มีเครื่องปรับอากาศในหองพัก โดยมักจะมีเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมใหบริการเฉพาะในชวง
ฤดูรอนเทานั้น 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3 -4 เทาตัว บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสมในชวงเวลาดังกลาว 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาด
กะทัดรัด และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองพักแต
ละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หากทานตองการความสะดวกสบายและหองท่ีใหญกวาเดิม 
ทานสามารถจายเพิ่มเติม เพื่อใหเปนหองพักแบบ DOUBLE SINGLE USE ได 

สถานท่ีเขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee) : 
 การจัดโปรแกรมทัวร เปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่

สถานท่ีเขาชมนั้น ๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือการเปดรับจองผานทาง Online 



 

 

ซึ่งหากในชวงวันเวลาเดินทางดังกลาวที่คณะจะเขาชมและไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได 
ทางบริษัทฯจะคืนเงินคา Entrance Fee ตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับ
โปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานท่ีดังกลาวได  

 และหากมีการลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง ที่เปนผลทําใหทานไมสามารถเขา
ชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใหแกทาน เนื่องจากไดชําระคา Reservation 
Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทาน
กอนชําระเงิน 
 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter) : 
 คาทัวรนี้ไมไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม หากทานตองการใชบริการ ทาน

จะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยูโร / ใบ / ครัง้ 
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม 

(สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) และการเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่ม
เปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได หากสัมภาระของทานมีน้ําหนักเกินกวาที่กําหนด 

 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 
กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 
เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว) 

 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีการบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูก
กําหนดใหมีน้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม หรือ 23 กิโลกรัม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของสายการบิน
นั้น ๆ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระคาใชจายในนํ้าหนักสวนที่เกิน ทั้งนี้เจาหนาที่จะทําการสง 
“ใบเตรียมตัวสําหรับการเดินทาง” ใหแกทานในชวงกอนวันเดินทาง โปรดศึกษาโดยละเอียด 

 กระเปา สัมภาระที่มีลอเลื่อน และมีขนาดใหญเกินกวาขนาดมาตรฐาน ไมเหมาะแกการเปน
กระเปาถือขึ้นบนยานพาหนะในการเดินทาง ไดแก เครื่องบิน รถโคช รถไฟ เปนตน โปรด
พิจารณาในการใชงานดังกลาว 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญหาย, สูญเสียของกระเปาและ
สัมภาระของผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน โดยทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบ
ตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซึ่งสายการบินจะรับผิดชอบตอการสูญหาย หรือสูญเสียของ
สัมภาระในกระเปาใบใหญที่โหลดขึ้นเครื่อง ตามการพิจารณาการชดเชยเงินตามแตกฎของสาย
การบินน้ัน ๆ 

การสูบบุหรี่ (Smoking Area) : 
 ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป หรืออเมริกา มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม 

และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู
สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม 

การเดินทางเปนครอบครัว (Family) : 
 หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรับการดูแล

เปนพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวใน
ระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน



 

 

ครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแล
คณะทัวรทั้งหมด 

เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศอิตาลี  ใชเวลายื่นประมาณ 15 วันทําการ 
(ในการยื่นคํารองขอวีซา ขอความกรุณาทุกทานมาสแกนลายนิ้วมือดวยตนเอง ณ ศูนยรับคํารองขอวีซาประเทศอิตาล)ี 

อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น15 ถนนสีลม (ใกลสถานีรถไฟฟาศาลาแดง) 
1. พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกา

ไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศเชงเกนหรือประเทศอื่น ทานจะตองนําไปแสดงดวย เพื่อเปน
การงายตอการอนุมัติวีซา 

2. รูปถายสีขนาด 2x2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ พื้นหลังเปนสีขาว (ไมใชรูปขาวดํา และหามสแกน) มีอายุไม
เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป 

3. สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนา
ทะเบียนสมรส, หยา / สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ  

4. หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ทานทํางานอยู ตองเปนภาษาอังกฤษ
เทานั้น โดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และ
ชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบ
กําหนดลา  โดยมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร 

5. กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอหนังสือรับรองบรษิัทที ่คัดไวไมเกิน 3  เดือน พรอมวัตถุประสงค  
6. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี “หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา” (ภาษาอังกฤษ) ตัว

จริง อายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร 

7. หนังสือรับรองบัญชีจากธนาคาร ( Bank Certificate ) ที่มีอายุไมเกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่นคํารอง 
และ  Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพยสวนตัวของผูเดินทางยอนหลัง 3 เดือน รายการลาสุดไม
เกิน 7 วัน (สามารถ ใช Copy จาก bookbank ไดหากมีการปรับสมุดอยางตอเนื่องทุกเดือน ) ควร
เลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะ
การเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา เพื่อเปนการ
งายตอการอนุมัติวีซา 

***สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน*** 
8. กรณีที่บริษัทของทาน ทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด 

นอกเหนือจากเอกสารขอ 1 – 6 แลว ทางบริษัทจะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความ
รับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุชื่อผูเดินทางและเหตุผลที่
จัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 

9. กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมาย
ยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไป
กับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือ
ชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง 

10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร 
และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหาก
ตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 



 

 

 

11. หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามวันและเวลานัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไป
อํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เติม ทางบริษัท
ฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวดวยเชนกัน 

12. กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติใน
นามของบริษัทฯ  
หมายเหตุ : ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอทุกกรณี 

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวา 
ทานไดยอมรับในขอตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ 


