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Beautiful North Italy 9 Day 
วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – ดูไบ - มิลาน (อิตาลี)  

07.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ T 
ประต ู 9สายการบนิเอมเิรสต์ แอร์ไลน์ เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ือง
สมัภาระและการเช็คอิน 

 

09.55 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยเท่ียวบินท่ี EK 375 Airbus 380 

13.00 น. ถึงดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต ์ รอเปล่ียนเท่ียวบิน  

15.45 น. ออกเดินทางสู่ มิลาน ประเทศอิตาลี โดยเท่ียวบินท่ี EK 091 Airbus 380 

20.30 น. ถึงสนามบินมาเพลซ่า นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมือง และ

ศุลกากรแลว้ น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม 

 

หมายเหตุ ทางบริษทัไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 30 วนั โดยซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน, เช่า

รถโคช้, จองท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเขา้ชมต่าง ๆ ไวล่้วงหนา้ใหก้บักรุ๊ปทวัร์ กรณี

ท่ีเกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาด

เท่ียวบิน (ข้ึนเคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถูกปฏิเสธ

การเขา้เมือง ท าให้การเดินทางล่าชา้ หรือเหตุสุดวิสัยอ่ืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงั

จุดหมายตามโปรแกรมได ้ หัวหนา้ทวัร์ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่

สามารถคืนเงินค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีช าระแลว้ เพราะทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายต่าง 

ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เกิดข้ึนนอกจากในรายการทวัร์ หัวหนา้

ทวัร์จะแจง้ให้ท่านทราบ เพราะเป็นส่ิงท่ีทางบริษทั ฯ มิอาจรับผดิชอบได ้

 

วันที ่2 มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่า - ปอร์โตฟิโน่ - ซานตา มาร์เกริตา  

07.35 น. ถึงสนามบินมาเพลซ่า นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมือง และ

ศุลกากรแลว้ รถโคช้ปรับอากาศ พาคณะออกเดินทางสู่เมืองเจนวั (Genoa) ซ่ึงเป็น

หน่ึงในเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศอิตาลี เมืองบา้นเกิดของคริสโตเฟอร์ โคลมับสั 

นกัเดินเรือผูบุ้กเบิกและเป็นชาวยโุรปคนแรกท่ีคน้พบทวีปอเมริกา ถึงแมเ้มืองเจนวั

จะถูกบดบงัรัศมีจากเมืองอ่ืนท่ีมีช่ือเสียงมากกว่าอยา่งกรุงโรม หรือเวนิส แต่อยา่ง ไร

ก็ตามเจนวั ก็เปรียบดงัไข่มุกของประเทศอิตาลี เมืองสุดคลาสสิคแห่งน้ีประดบั

ประดาไปดว้ยตึกรามบา้นช่อง ตกแต่งดว้ยสีสไตลพ์าสเทล โบสถเ์ก่า แก่ดูมีมนตข์ลงั 

ถนนบางสายบ่งบอกถึงอารยธรรมเก่ายคุโรมนั เมืองแห่งน้ีเป็นดัง่ศูนยก์ลางทาง

ประวติัศาสตร์ สะทอ้นให้เห็นวฒันธรรมจากยคุอดีตมาสู่ปัจจุบนั เร่ิมตน้การเดิน

 (146 ก.ม.) 
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เท่ียวชมเมืองจาก Galata Museo del Mare พิพิธภณัฑท์างทะเลแห่งแรกของเมดิ

เตอเรเนียน, Porto Antico ท่าเรือเก่าเป็นท่ีตั้งของพิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้ า (Aquarium) ท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในยโุรป, เคร่ืองเล่น Lift Bigo ท่ีทา้ทายความหวาดเสียว. Palazzo San 

Giorgio งดงามดว้ยภาพเขียนสีแบบเฟรสโกบ้นผนงัอาคาร เล่าเร่ืองราวเก่ียวกบั

นกับุญเซนตจ์อร์จปราบมงักร, Loggia di Banchi ตลาดแลกเปล่ียนสินคา้แห่งแรก

ของอิตาลี, Cathedral สร้างในคริสตศ์ตวรรษท่ี 12 และ 15 แด่นกับุญจอห์นเดอะ

แบบติสต ์ดา้นหนา้เป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธิค ผสม ผสานกบัสถาปัตยกรรมแบบ

โรมนัเนสกอ์ยา่งลงตวั, Porta Soprana ประตูสู่เมืองฝ่ังตะวนัออกท่ีจะพาท่านไปสู่

บา้นของโคลมับสั, Palazzo Ducale ท่ีประทบัของดอทจ ์ผูป้กครองสาธารณรัฐเจ

นวั, Palazzi dei Rolli ไดรั้บการดูแลให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2006 และ 

Strada Nuova หรือถนนสายใหม่ มีกลุ่มอาคารพิพิธภณัฑห์ลายแห่ง ดดัแปลงมา

จากพระราช วงัเก่า ไดรั้บการดูแลจากองคก์ารยเูนสโกใ้ห้เป็นมรดกโลก 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

14.00 น. น าคณะออกเดนิทางสูเ่มืองปอร์โตฟิโน (Portofino) ซึ่งเป็นเมืองท่าแห่งชายทะเล
เมดเิตอร์เรเนียนท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกในเขตจงัหวดัเจนวั ล้อมรอบด้วยท่าเรือเลก็ๆ 
จนได้รับการขนาดนามวา่เป็น “สวรรค์แห่งเมืองท่า” ส าหรับนกัท่องเท่ียว ท่ีน่ีเป็น
เมืองเลก็ๆ น่ารักประกอบด้วยบ้านเรือนหลากสีสนั ตัง้เบียดเสียดกนัไปตามเชิงเขา
เขียวชอุ่มโอบล้อมอ่าวท่ีมีท่าเรือยอร์ชจอดเตม็ไปหมด จนได้เวลาอนัสมควร น า
คณะเดนิทางสูเ่มืองซานตา มาร์เกริตา (Santa Margherita) อีกหนึ่งเมืองสวยริมฝ่ัง
ทะเลของแคว้นลกิเูรีย  

(35 ก.ม.) 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั PARK HOTEL SUISSE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.parkhotelasuisse.com 

 

วันที ่3 อิตาเลียนริเวียร่า - ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาล ี  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าท่านเท่ียวชมความงามริมชายฝ่ังทะเลของแควน้ลิกูเรีย ท่ีเป็นยา่นตากอากาศและรี

สอร์ต ท่ีน่ีงดงามจนไดส้มญาว่าอิตาเลียนริเวียร่า มีลกัษณะภูมิประเทศท่ีสวยงาม

แปลกตา มีภูเขาสูงชนัขนาบอยูช่ายหาด ซ่ึงบางจุดสูงชนั 90 องศา บางตอนของ

ภูเขาลาดเทมาจนถึงชายหาด มีทั้งหาดทรายขาวสวยและหาดกรวดท่ีงามแปลกตา มี

ภูมิทศัน์ท่ีงดงามตามธรรมชาติ ผสมผลานกนัของภูเขา ทะเล เมืองท่าคึกคกั และ

หมู่บา้นท่ีห่างไกลความเจริญ เป็นภาพท่ีมีเสน่ห์ประทบัใจของนกัเดินทางทุกคนท่ี

 

http://www.parkhotelasuisse.com/
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ไดม้าเยอืนอิตาเลียนริเวียร่า ขนาดท่ีนกัประพนัธ์เอกชาวองักฤษ ชาร์ล ดิกเกนส์ กล่าว

ว่า ชายทะเลระหว่างเจนวักบัสเปเชียนั้นเป็นอิตาลีท่ีสวยท่ีสุด  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บ่าย น าท่านเทียว ซิงเคว เทเร่ (Cinque Terre) 5 หมู่บา้นสวยติดทะเลในแควน้ลิกูเรีย ซ่ึง

ทั้งหมดอยูใ่นเขตจงัหวดัสเปเซีย (Province La Spezia) ทั้งยงัเป็นเมืองท่ีไดรั้บการ

ยกให้เป็น UNESCO WORLD HERITAGE เพราะชายหาด ทะเล ภูเขา ในแถบนั้น

เป็นพ้ืนท่ีอนุรักษข์องประเทศอิตาลี  Cinque Terre แปลว่า 5 แผน่ดิน หรือ แผน่ดิน

ทั้ง 5 ในภาษาองักฤษ Five Lands พาท่านเยอืนเมืองมอนเตรอสโซ อลั มาเร 

(Monterosso al Mare) / เมืองเวร์นาซซา (Vernazza) / เมืองคอร์นีเลย (Corniglia) 

/ เมืองมานาโรลา (Manarola) และ เมืองริโอมจัจอร์เร (Riomaggiore) จนไดเ้วลา

อนัสมควร น าคณะเดินทางกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั 

 

     

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารในโรงแรม Chinese 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั PARK HOTEL SUISSE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.parkhotelsuisse.com 

วันที ่4 ซานตา มาร์เกริตา - โมเดนา - พิพิธภัณฑ์เฟอร์รารี - เวอโรน่า  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่เมืองโมเดนา ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ พิพิธภณัฑ ์ Enzo Ferrari 

Museum (MEF) เปิดตวัอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2014 ซ่ึงตรงกบั

วนัเกิดของ Enzo Ferrari ผูก่้อตั้งแบรนด ์ Ferrari ซ่ึงเกิดเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 

1898 หรือเม่ือกว่า 118 ปีท่ีแลว้  

(283 ก.ม.) 
 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บ่าย น าคณะเขา้ชม Enzo Ferrari Museum (MEF) ซ่ึงพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีจดัแสดงยนตร

กรรมท่ีมีความส าคญัท่ีสุดในประวติัศาสตร์ของ Ferrari ส่วนใหญ่เป็นรถสปอร์ตท่ี 

Enzo Ferrari ออกแบบ และผลิตข้ึนมาตลอดช่วงเวลาท่ีเขามีชีวิตอยู ่ พร้อมกบัจดั

แสดงวีดีโอบอกเล่าเร่ืองราวความเป็นมาของแบรนดม์า้ล  าพองอยา่งละเอียดทุกแง่มุม 

MEF ถือเป็นพิพิธภณัฑ ์ Ferrari แห่งท่ีสองในโลก โดยแห่งแรกตั้งอยูใ่นเมืองมา

ราเนลโล เปิดท าการเม่ืองเดือนกุมภาพนัธ์ปี 1990  จากนั้น เดินทางสู่เมืองเวอโรน่า 

เมืองตน้ก าเนิดของนิยายรักอมตะโรมิโอและจูเลียต ท่ีเล่าขานกนัมากว่า 700 ปีโดย

 

(115 ก.ม.) 

 

http://www.parkhotelsuisse.com/
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ท่านเชคเปียร์ 

20.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Asian 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั CROWNE PLAZA VERONA หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.crowneplazaverona.com 

 

วันที ่5 เวอโรน่า - ซีร์มิโอเน่ - ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า - โดโลไมท์   

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่ เมืองซีร์มิโอเน่ (Sirmione) ซ่ึงเป็นเมืองเก่าแก่อายนุบั 2,000 

ปี ดว้ยลกัษณะภูมิประเทศท่ีเป็นแหลมยืน่เขา้ไปในทะเลสาบการ์ดา (Lake Garda) 

ท่ีสวยงาม ก่อนศตวรรษท่ี 15 ซีร์มิโอเน่ อยูภ่ายใตก้ารปกครองของเมืองเวนิส หรือ

จะเรียกไดว้่าเป็นอาณาบริเวณหน่ึงของเมืองเวนิสนัน่เอง เพราะสมยันั้นเมืองต่างๆ 

ในประเทศอิตาลียงัไม่ไดร้วมตวักนั ต่างเป็นเอกเทศปกครองกนัเอง แถมมีการท า

สงครามเพ่ือแยง่ชิงเมือง ซีร์มิโอเน่เลยเป็นเมืองท่ีมีประวติัความเป็นมาอนัยาวนาน ท่ี

ส าคญัมีหลกัฐานและร่องรอยทางประวติัศาสตร์ตั้งแต่ยุคสมยัโรมนัทั้งก  าแพงเมืองท่ี

ถูกสร้างข้ึนเพ่ือป้องกนัสงคราม ในอดีตเคยเป็นเมืองท่ีมีผูค้นท่ีมีฐานะในยคุสมยั

โรมนัใชเ้ป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจและปัจจุบนัก็เป็นเมืองพกัผอ่นริมทะเลสาบ เดินทาง

ถึงเมืองซีร์มิโอเน่ น าท่านล่องเรือชมทะเลสาบการ์ดา ชมความสวยงามของวิว

ทิวทศัน์ของทะเลสาบ ซ่ีงเป็นทะเลสาบน ้าจืดท่ีเกิดจากน ้าแข็งละลายจากเทือกเขา

แอลป์ ดงันั้นซีร์มิโอเน่ จึงถูกลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบทั้งสองดา้น ถึงแมซี้ร์มิโอเน่จะ

เป็นแค่เมืองเล็กๆ แต่ก็มีเสน่ห์ดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี น าท่านเท่ียวชม

เมือง และถ่ายภาพดา้นหนา้ปราสาทเก่าแก่ของเมือง The Scaliger of Sirmione 

สร้างในปี 1277 เมืองน้ีเคยอยูใ่นการปกครองของตระกลู Scaliger  

(148 ก.ม.) 

 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บ่าย หลงัอาหาร น าคณะเดินทางสู่โดโลไมท ์ (Dolomites Mountains) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง

ของเทือกเขาแอลป์ท่ีทอดตวัอยูใ่นเขตอิตาลีตอนเหนือ มีอาณาเขตครอบคลุมบริเวณ

แควน้ทิโรลใต ้ และแควน้เนเนโต ้ เทือกเขาโดโลไมท ์ ไดช่ื้อว่าเป็นแนวเขาท่ีงดงาม

ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก เน่ืองจากลกัษณะของยอดเขาต่างๆ ท่ีแทงยอดสูงเสียดฟ้า มี

ทศันียภาพงดงาม จดัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกแห่งของนกัท่องเท่ียวท่ีไม่ควรพลาด 

ทั้งในช่วงฤดูหนาว ท่ีมีสกีรีสอร์ทเปิดตอ้นรับนกัสกี และในฤดูร้อน ท่ีน่ียงัมีทุ่งหญา้

ท่ีมีดอกไมส้วยตลอดช่วงเทือกเขา น าท่านพกัท่ีเมืองโบลซาโน ซ่ึงเป็นเมืองท่ีถือเป็น

ประตูสู่เทือกเขาโดโลไมท ์ เมืองยคุกลางเชิงเทือกเขาแอลป์ท่ีรุ่งเรืองตั้งแต่ยคุโรมนั 

(159 ก.ม.) 
 

 

 

http://program/www.crowneplazaverona.com


 

EUR07B_BEAUTIFUL NORTH ITALY 9 DAY_2022-2023                                                    5/8 
 

งดงามดว้ยจตุัรัส โบสถ ์และวหิาร 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั FOUR POINTS by SHERATON BOLZANO HOTEL หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

www.fourpointsbolzano.co

m  

วันที ่6 ทะเลสาบเบรียส - ทะเลสาบมิซูริน่า – เซนต์มักดาเลนา  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าคณะเดินทางสู่ทะเลสาบ Braies ( Lago di Braies ) ไข่มุกเมด็งามแห่งโดโลไมท ์

ทะเลสาบน ้าสีฟ้าเขียวมีอีกช่ือว่า Prager Wildsee ซ่ึงองคก์รยเูนสโกจดัใหเ้ป็น

มรดกโลกทางรรมชาติ ติดอนัดบัทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลกอิสระให้ท่านไดมี้เวลา

ถ่ายภาพเก็บความประทบัใจ สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางสู่ทะเลสาบมิซูริน่า 

(Lake Misurina) ซ่ึงเป็นทะเลสาบน ้าจืดขนาดใหญ่ น ้ าใสราวกระจก มีเวลาให้ท่าน

ไดเ้ดินเล่นถ่ายภาพตามอธัยาศยั ในฤดูหนาวทะเลสาบทุกแห่งจะกลายเป็นทะเลสาบ

น ้าแข็ง ให้ท่านไดส้ัมผสักบักบัความเป็นธรรมชาติท่ีแปลกตา 

 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ Saint Maddalena หมู่บา้นเล็กๆ ท่ีแทรกตวัอยุใ่นหุบเขาส่วนหน่ึง

ของอุทยานแห่งชาติ Puez-Odle  โดยมีช่ือเสียงจากทิวทศัน์หุบเขาซ่ึงไดช่ื้อว่างดงาม

ท่ีสุดในแควน้ทิโรลใต ้ มีจุดชมวิวท่ีมองเห็น Odle Group หรืออีกช่ือหน่ึงเรียกว่า 

Geisler Group ซ่ึงเป็นกลุ่มยอดเขาแหลมเหมือนฟันฉลาม เป็นท่ีนกัเดินทางตอ้งมา

เยอืนมียอดเขาหลกัคือ Sass Rigais และ Furchetta ทั้งสองยอดสูง 3025 เมตร

เท่ากนั 

 

19.00 รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั FOUR POINTS by SHERATON BOLZANO HOTEL หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

www.fourpointsbolzano.co

m  

วันที ่7 โดโลไมท์ – โคโม่ - ทะเลสาบโคโม่ - เบลลาจิโอ  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. พาคณะออกเดินทางเขา้สู่เมืองโคโม่ เป็นเมืองในแควน้ลอมบาร์เดีย ประเทศอิตาลี 

ตั้งอยูบ่ริเวณพรมแดนติดกบัประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ เป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่น      

เทือกเขาแอลป์ ทิศเหนือของเมืองติดอยูติ่ดกบัทะเลสาบโคโม่  

(315 ก.ม.) 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

http://www.fourpointsbolzano.com/
http://www.fourpointsbolzano.com/
http://www.fourpointsbolzano.com/
http://www.fourpointsbolzano.com/
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บ่าย น าคณะล่องเรือทะเลสาบโคโม่ สู่เมืองเบลลาจิโอ Bellagio เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบ

โคโม่ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นทะเลสาบท่ีสวยงามท่ีสุดของอิตาลี ทางตอนเหนือของ

ทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ อนัเปรียบเสมือนป้อมปราการทางธรรมชาติ ท่ีสร้างฉาก

หลงัอนังดงามอลงัการให้กบัดินแดนแห่งน้ี เพลิดเพลินตลอดเส้นทางไปดว้ย

บา้นเรือนสไตลอิ์ตาเลียนริมทะเลสาบ และวิลล่าเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผู ้

ครอบครอง เนน้ความเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาติ และตน้ไม ้

ดอกไม ้สวนน ้า น ้ าพุ ทะเลสาบ เนินเขา ท่ีลอ้มรอบท าให้ดูโดดเด่น จากนั้น รถโคช้

รอรับคณะและเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL COMO หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hcomo.it 

วันที ่8 โคโม่ - มิลาน – อิสระช้อปป้ิง - เดินทางกลับ  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. หลงัอาหาร น าคณะออกเดินทางสู่เมืองมิลาน พาท่านเขา้สู่จุดศูนยก์ลางอนัศกัด์ิสิทธ์ิ

คือ ดูโอโม (DUOMO) มหาวิหารแบบกอธิคท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามในยโุรป สร้างใน

ปี 1386 ดา้นนอก มีหลงัคายอดเรียวแหลมจ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อน

จากทุกยคุทุกสมยักว่า 2,245 ช้ิน บนสุดมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มา

ดอนน่าเป็นสง่าอยู ่ อิสระให้ท่านไดถ่้ายภาพเป็นท่ีระลึก แลว้ผา่นชมแกลลอเรีย วิค

เตอร์ เอ็มมานูเอ็ล อาคารกระจกท่ีเก่าแก่และมีความสวยงาม หลงัจากนั้นน าท่านชม

โรงละครโอเปร่า ลาสกาล่า ชมรูปป้ันของ ลีโอนาโด ดาวินชี จิตรกรเอกท่ีโด่งดงั 

(168 ก.ม.) 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

บ่าย อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนเนมช่ือดงัของโลก ท่ีห้างแกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็ม

มานูเอ็ล อยา่งจุใจ อาทิเช่น LV, Prada, Gucci, Tod’s ท่ีนบัว่าเป็นห้างท่ีสวยงาม 

หรูหราและเก่าแก่ท่ีสุดในมิลาน และยงัเป็นท่ีตั้งของร้าน Prada ร้านแรกของโลก 

หรือเดินเล่นตามอธัยาศยั 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Thai 

19.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านไดท้  า TAX 

REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 

 

22.20 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยเท่ียวบินท่ี EK 092 Airbus 380 

วันที ่9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  

06.25 น. ถึงดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต ์ รอเปล่ียนเท่ียวบิน  

http://www.hcomo.it/
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09.40 น. ออกเดินทางสู่ มิลาน ประเทศอิตาลี โดยเท่ียวบินท่ี EK 372 Airbus 380 

19.15 น. สายการบินเอมิเรสต ์แอร์ไลน ์น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหตุ โปรแกรมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียว ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการจดัโปรแกรมของแต่ละ

วนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบูรณ์ครบถว้น จะส่งให้ท่าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น) 

PERIOD 
Tour Fare 

Adults 
Child 4-

11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL 

USED 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL / CHD 

13 – 21 ตุลาคม 2565 

115,000.- 103,500- 92,000.- 15,500.- 14,500.- 26,000 / 19,500.- 

22 – 30 ตุลาคม 2565 

05 – 13 พฤศจกิายน 

2565 

19 – 27 พฤศจกิายน 

2565 

03 – 11 ธันวาคม 2565 

24 ธ.ค. 65 – 01 ม.ค. 

2566 

31 ม.ค. – 08 ก.พ. 

2566 

18 – 26 ก.พ. 2566 

18 – 26 มี.ค. 2566 

08 – 16 เม.ย. 2566 120,000.- 108,000- 96,000.- 15,500.- 14,500.- 28,000 / 21,000.- 
29 เม.ย. – 07 พ.ค. 

2566 
120,000.- 108,000- 96,000.- 15,500.- 14,500.- 28,000 / 21,000.- 06 – 14 พฤษภาคม 

2566 
คา่ทวัร์รวม : 

✔ คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 

✔ คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 

✔ คา่เข้าชมสถานท่ีตามท่ีระบุไว้ในรายการ 

✔ คา่โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดรูายละเอียด
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แนบท้ายในหัวข้อ  “โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)” 

✔ คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนูและให้ท่านได้เลศิรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 

✔ คา่ทิปพนกังานขบัรถท่องเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง คดิอตัรา 2 ยโูรตอ่ท่าน / วนั 

✔ คา่ธรรมเนียมวีซ่าสาธารณรัฐอิตาลี (เชงเก้น) 

✔ คา่ประกนัการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสียชีวติ/อวยัวะ/
สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัเิหต ุ ส าหรับผู้เอาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกันภยั 1,000,000 บาท / คา่
รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงคา่รักษาพยาบาลตอ่เน่ืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไมเ่กิน 150,000 บาท ทัง้นี ้
ครอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 

✔ คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่านเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม  

คา่ทวัร์ไม่รวม  

�  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
�  คา่ทิปหวัหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น 
�  คา่ท าหนงัสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) 
�  คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในห้องพกัค่าอาหารและเคร่ืองดื่มท่ี
สัง่พเิศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียง
อย่างเดียว ท่านต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิม่ 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดนิทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาตดิตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือท่ีท่านรู้จกัและเช่ือถือได้ ซึง่

จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดนิทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำ

ล่วงหน้ำ 60,000 บำทต่อผู้เดนิทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึ่งเงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

และกรุณาช าระคา่ทัวร์สว่นท่ีเหลือลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดนิทาง หากท่านไมช่ าระเงินสว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่

ท่านยกเลกิการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 

เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี  ้

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 

2. ผู้สงูอายท่ีุมีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 

3. ผู้เดนิทางท่ีบง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 

4. ท่านท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดนิทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บคุคลท่ีมีความประพฤตไิมเ่หมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ท่ีดื่มสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบคาย สร้าง

ความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ท่ีไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ท่ีมีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ ท่ีก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วม

เดนิทางบงัคบัให้หวัหน้าทัวร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึ่งบางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอ่ืนหรือโปรแกรม
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ท่องเท่ียวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  

1. การยกเลกิและขอเงินคา่บริการท่ีช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
    1.1 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธรุกิจน าเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัท่ีน าเท่ียว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธรุกิจน าเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเท่ียว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธรุกิจน าเท่ียวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน กอ่นวนัท่ีน าเท่ียว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 
2. คา่ใช้จ่ายของผู้ประกอบธรุกิจน าเท่ียวท่ีได้จ่ายจริง เพ่ือการเตรียมการจดัการน าเท่ียวตอ่ไปนี ้ให้น ามาหกัจากเงิน  
    คา่บริการท่ีต้องจ่ายตามข้อ 1 แตถ้่าคา่ใช้จ่ายสงูกวา่เงินคา่บริการท่ีได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธรุกิจน าเท่ียวจะเรียกจาก 
    นกัท่องเท่ียวไมไ่ด้ ทัง้นีผู้้ประกอบธรุกิจน าเท่ียว แสดงหลกัฐานให้นกัท่องเท่ียวทราบ ดงัตอ่ไปนี  ้
    2.1 คา่ธรรมเนียมการขอวีซ่า 
    2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบนิ 
    2.3 คา่ใช้จ่ายท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ 

หมายเหต ุ

หลกัเกณฑ์ท่ีน ามาใช้นี ้ เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบญัญัตธิรุกิจน าเท่ียวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.2551 โดยประกาศใช้
นบัตัง้แตว่นัท่ี 15 มถินุายน 2553 เป็นต้นไป 

ตัว๋เคร่ืองบนิ (Air Ticket) 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผู้โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะต้องช าระคา่ใช้จ่ายสว่น
ตา่งท่ีสายการบนิเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  
และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว ผู้เดนิทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการ
บนิเท่านัน้ และหากท่านไมแ่น่ใจในวนัเดนิทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบนิสามารถท า 
REFUND ได้หรือไมก่่อนท่ีท่านจะช าระเงินคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบนิ (Mileage Claim) 

การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของ Emirates Airline ในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ One World ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการสะสมไมล์
ของสายการบนินัน้ ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบนิเท่านัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

คดิตามอตัราท่ีทางสายการบนิปรับคา่ธรรมเนียม ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 การเปล่ียนแปลงของสายการบนิในภายหลงั ถือเป็นคา่
ทวัร์สว่นเพิม่ท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 

▪ ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัท่ีมีเตียงเด่ียวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

▪ ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

▪ ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / ส าหรับผู้พกั 3 
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ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมท่ีแตกตา่งกนัในแต่ละประเทศ)  

▪ ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 

▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 

▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 
ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกตา่งกนั ซึ่งอาจจะท าให้ท่านไมไ่ด้ห้อง
ตดิกนัตามท่ีต้องการ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วง
ฤดรู้อนเท่านัน้   

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไมมี่อ่างอาบน า้ 
ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบาย
และห้องใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพิม่เป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใช้จ่ายเพิม่เตมิได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

▪ การจดัโปรแกรมทัวร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิดท าการ 
หรือ ปิดโดยมไิด้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได้ ทาง
บริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพ่ือให้ท่านได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แต่
หากมีการล่าช้า หรือเหตหุนึ่งเหตใุดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าให้ท่านไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมมี่การ
คืนเงินใดให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในช่วงวนั
เดนิทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 

▪ คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเตมิ ท่านจะถกู
เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ท่านสามารถเรียกร้อง
เงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบนิ คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารชัน้ประหยดั 
/ Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสทิธิของสายการบนิท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธได้ 

▪ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สงู 
ไมเ่กิน 115 เซนตเิมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีบนิด้วยสายการบนิภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐานได้ ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผดิชอบคา่ใช้จ่ายในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดนิทาง 

▪ บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผดิชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร อนัเกิดจาก
สายการบนิ ทางสายการบนิผู้ ให้บริการจะเป็นผู้ รับผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซึ่งจะรับผดิชอบตอ่การสญูหายหรือเสียหาย
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ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 

ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดท่ีชดัเจนในเร่ืองการสบู
บหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของคนส่วนรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 

หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เดก็, และ
ผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศอิตาลี ใช้เวลาย่ืนประมาณ 16 วันท าการ 

(การขอวีซ่าประเทศอิตาลีผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศูนยรั์บค าร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี)   

จามจุรี สแควร์ ชั้นท่ี 4 ยนิูตท่ี 404 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

�  พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอาย ุ และมีอายไุมต่ ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไมว่า่จะเคยมีวีซ่าในกลุม่
ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอ่ืน ควรน าไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัวีิซ่า 
�  รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ช่รูปขาวด าและห้ามสแกน) มีอายไุมเ่กิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 
รูป 
�  ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส , หย่า  
�  ส าเนาสตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์  และกรณีท่ีผู้เดนิทางอายเุกิน 20 ปีบริบรูณ์ แตย่งัคงสถานะเป็นนกัเรียน/
นกัศกึษา และมีบดิาหรือมารดาเป็นผู้ออกคา่ใช้จ่ายให้ 
�  หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท / สงักดัท่ีท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนใน
ปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดนิทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกตหิลงั
ครบก าหนดลา (หนังสือรับรองการท างานที่ยื่นในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกิน 30 วัน ก่อนการไปยื่นวีซ่าในแต่ละประเทศ)   
�  กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า , ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 1  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 
�  หนังสือรับรองทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate) มีอายุไม่เกิน 15 วันจากวันยื่นค าร้องวีซ่า พร้อมส าเนา
สมุดบัญชีเงนิฝากที่แสดงยอดเงนิล่าสุดไม่เกิน 7 วัน โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทัง้สิน้  ทัง้นีค้วรเลือกเลม่ท่ีมีการเข้าออกของเงิน
สม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกับคา่ใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเม่ือกลบัสู่
ภมูลิ าเนา ในกรณีท่ีเดนิทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึ่งในการย่ืนขอวีซ่า ต้องออกหนงัสือรับรองคา่ใช้จ่ายในครอบครัวด้วย 
***สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชีกระแสรายวนั*** 
�  กรณีท่ีบริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผดิชอบคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางให้กบัผู้เดนิทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1–6แล้ว ทาง
บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพ่ือแสดงความรับผดิชอบตอ่ค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบช่ืุอผู้เดนิทางและ
เหตผุลท่ีจดัการเดนิทางนีใ้นจดหมายด้วย 
�  กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจริงเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ พร้อมส าเนาบตัร
นกัเรียน/นกัศกึษา   
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�  กรณีท่ีเดก็อายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบับดิา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบดิา, มารดา 
จะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บุตรเดนิทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได้ ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 
�  การบดิเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มใิห้เดนิทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้วา่ท่านจะถกูปฏิเสธวี
ซ่า สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนค าร้องใหม ่ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้  
�  หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และ
โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิม่เติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 
�  กรณีท่ีท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทูต ยกเลกิวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ  
�  ทางสถานทตูไมมี่นโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไมผ่่านการพจิารณาวีซ่าไม่วา่จะเป็นเหตผุลใดก็
ตาม ท่านไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซ่าได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง    

และเง่ือนไขทีบ่ริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 


