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วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มลิาน (อิตาลี)  ศุกร์  
21.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภมู ิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 

16-19  สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการ
เช็คอิน 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, 
เช่ารถโค้ช, จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กบักรุ๊ป
ทวัร์ กรณีที่เกิดเหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  
การพลาดเท่ียวบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, 
การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่
สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มีสิทธ์ิในการ
เปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ช าระแล้ว เพราะ
ทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นส่ิงที่
ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

วันที่ 2 มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่า - ปอร์โตฟิโน่ - ซานตา มาร์เกริตา เสาร์ 
00.40 น. ออกเดินทางสู่ มิลาน ประเทศอิตาลี โดยเท่ียวบินท่ี TG940  
07.35 น. ถึงสนามบินมาเพลซ่า นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้า

เมือง และศุลกากรแล้ว รถโค้ชปรับอากาศ พาคณะออกเดินทางสู่เมืองเจนัว 
(Genoa) ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอิตาลี เมืองบ้านเกิด
ของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรือผู้ บุกเบิกและเป็นชาวยุโรปคนแรกที่
ค้นพบทวีปอเมริกา ถึงแม้เมืองเจนัวจะถูกบดบังรัศมีจากเมืองอื่นที่มีชื่อเสียง
มากกว่าอย่างกรุงโรม หรือเวนิส แต่อย่าง ไรก็ตามเจนวั ก็เปรียบดงัไข่มุกของ
ประเทศอิตาลี เมืองสุดคลาสสิคแห่งนีป้ระดับประดาไปด้วยตึกรามบ้านช่อง 
ตกแต่งด้วยสีสไตล์พาสเทล โบสถ์เก่า แก่ดมูีมนต์ขลงั ถนนบางสายบ่งบอกถึง
อารยธรรมเก่ายคุโรมนั เมืองแห่งนีเ้ป็นดัง่ศนูย์กลางทางประวติัศาสตร์ สะท้อน
ให้เห็นวัฒนธรรมจากยุคอดีตมาสู่ปัจจุบัน เร่ิมต้นการเดินเที่ยวชมเมืองจาก  
Galata Museo del Mare พิพิธภัณฑ์ทางทะเลแห่งแรกของเมดิเตอเรเนียน, 
Porto Antico ท่าเรือเก่าเป็นที่ตัง้ของพิพิธภัณฑ์สัตว์น า้ (Aquarium) ที่ใหญ่
ที่สุดในยุโรป, เคร่ืองเล่น Lift Bigo ที่ท้าทายความหวาดเสียว. Palazzo San 
Giorgio งดงามด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้บนผนังอาคาร เล่าเร่ืองราว
เกี่ยวกับนักบุญเซนต์จอร์จปราบมังกร, Loggia di Banchi ตลาดแลกเปล่ียน
สินค้าแห่งแรกของอิตาลี, Cathedral สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 และ 15 แด่
นักบุญจอห์นเดอะแบบติสต์ ด้านหน้าเป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธิค ผสม 
ผสานกับสถาปัตยกรรมแบบโรมันเนสก์อย่างลงตัว, Porta Soprana ประตูสู่
เมืองฝ่ังตะวันออกที่จะพาท่านไปสู่บ้านของโคลัมบัส, Palazzo Ducale ที่
ประทับของดอทจ์ ผู้ ปกครองสาธารณรัฐเจนัว, Palazzi dei Rolli ได้รับการ
ดูแลให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2006 และ Strada Nuova หรือถนนสายใหม่ 
มีกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง ดดัแปลงมาจากพระราช วังเก่า ได้รับการ
ดแูลจากองค์การยเูนสโก้ให้เป็นมรดกโลก 

 (146 ก.ม.) 

 
 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
14.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่ เมืองปอร์โตฟิโน  (Portofino) ซึ่งเป็นเมืองท่าแห่ง

ชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเขตจังหวัดเจนัว ล้อมรอบ
ด้วยท่าเรือเล็กๆ จนได้รับการขนาดนามว่าเป็น “สวรรค์แห่งเมืองท่า” ส าหรับ
นักท่องเท่ียว ที่นี่เป็นเมืองเล็กๆ น่ารักประกอบด้วยบ้านเรือนหลากสีสัน ตัง้
เบียดเสียดกนัไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่มโอบล้อมอ่าวที่มีท่าเรือยอร์ชจอดเต็มไป

(35 ก.ม.) 
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หมด จนได้เวลาอันสมควร น าคณะเดินทางสู่เมืองซานตา มาร์เกริตา (Santa 
Margherita) อีกหน่ึงเมืองสวยริมฝ่ังทะเลของแคว้นลิกูเรีย  

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั PARK HOTEL SUISSE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกัน www.parkhotelasuisse.com 

 
วันที่ 3 อิตาเลียนริเวียร่า - ซงิเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอติาล ี อาทิตย์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเที่ยวชมความงามริมชายฝ่ังทะเลของแคว้นลิกูเรีย ที่เป็นย่านตาก

อากาศและรีสอร์ต ที่นี่งดงามจนได้สมญาว่าอิตาเลียนริเวียร่า มีลักษณะภูมิ
ประเทศที่สวยงามแปลกตา มีภูเขาสูงชันขนาบอยู่ชายหาด ซึ่งบางจุดสูงชัน 
90 องศา บางตอนของภูเขาลาดเทมาจนถึงชายหาด มีทัง้หาดทรายขาวสวย
และหาดกรวดที่งามแปลกตา มีภูมิทัศน์ที่งดงามตามธรรมชาติ ผสมผลา
นกันของภูเขา ทะเล เมืองท่าคึกคัก และหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญ เป็น
ภาพที่มีเสน่ห์ประทับใจของนักเดินทางทุกคนที่ได้มาเยือนอิตาเลียนริเวียร่า 
ขนาดที่นกัประพันธ์เอกชาวองักฤษ ชาร์ล ดิกเกนส์ กล่าวว่า ชายทะเลระหว่าง
เจนวักบัสเปเชียนัน้เป็นอิตาลีที่สวยที่สดุ  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าท่านเทียว ซิงเคว เทเร่ (Cinque Terre) 5 หมู่บ้านสวยติดทะเลในแคว้นลิกู

เรีย ซึ่งทัง้หมดอยู่ในเขตจงัหวดัสเปเซีย (Province La Spezia) ทัง้ยงัเป็นเมือง
ที่ได้รับการยกให้เป็น UNESCO WORLD HERITAGE เพราะชายหาด ทะเล 
ภเูขา ในแถบนัน้เป็นพืน้ท่ีอนรุักษ์ของประเทศอิตาลี  Cinque Terre แปลว่า 5 
แผ่นดิน หรือ แผ่นดินทัง้ 5 ในภาษาองักฤษ Five Lands พาท่านเยือนเมือง
มอนเตรอสโซ อลั มาเร (Monterosso al Mare) / เมืองเวร์นาซซา (Vernazza) 
/ เมืองคอร์นีเลย (Corniglia) / เมืองมานาโรลา (Manarola) และ เมืองริโอมจั
จอร์เร (Riomaggiore) จนได้เวลาอนัสมควร น าคณะเดินทางกลับสู่โรงแรมที่
พกั  

     
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั PARK HOTEL SUISSE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 

www.parkhotelsuisse.com 
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วันที่ 4 ซานตา มาร์เกริตา - โมเดนา - พิพิธภัณฑ์เฟอร์รารี - เวอโรน่า จันทร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่เมืองโมเดนา ซึ่งเป็นที่ตัง้ของ พิพิธภณัฑ์ Enzo Ferrari 

Museum (MEF) เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2014 ซึ่ง
ตรงกับวันเกิดของ Enzo Ferrari ผู้ ก่อตัง้แบรนด์ Ferrari ซึ่งเกิดเมื่อวันที่ 18 
กุมภาพนัธ์ 1898 หรือเมื่อกว่า 118 ปีที่แล้ว  

(283 ก.ม.) 
 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าคณะเข้าชม Enzo Ferrari Museum (MEF) ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนีจ้ัดแสดง

ยนตรกรรมที่มีความส าคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Ferrari ส่วนใหญ่เป็นรถ
สปอร์ตที่ Enzo Ferrari ออกแบบ และผลิตขึน้มาตลอดช่วงเวลาที่เขามีชีวิตอยู่ 
พร้อมกับจัดแสดงวีดีโอบอกเล่าเร่ืองราวความเป็นมาของแบรนด์ม้าล าพอง
อย่างละเอียดทกุแง่มุม MEF ถือเป็นพิพิธภณัฑ์ Ferrari แห่งที่สองในโลก โดย
แห่งแรกตัง้อยู่ในเมืองมาราเนลโล เปิดท าการเมื่องเดือนกุมภาพันธ์ปี 1990  
จากนัน้ เดินทางสู่เมืองเวอโรน่า เมืองต้นก าเนิดของนิยายรักอมตะโรมิโอและจู
เลียต ที่เล่าขานกนัมากว่า 700 ปีโดยท่านเชคเปียร์ 

 
(115 ก.ม.) 

 
20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Asian 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั CROWNE PLAZA VERONA หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.crowneplazaverona.com 

 
วันที่ 5 เวอโรน่า - ซีร์มิโอเน่ - ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า - โดโลไมท์  อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่ เมืองซีร์มิโอเน่ (Sirmione) ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่อายุนับ 

2,000 ปี ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแหลมยื่นเข้าไปในทะเลสาบการ์ดา 
(Lake Garda) ที่สวยงาม ก่อนศตวรรษที่ 15 ซีร์มิโอเน่ อยู่ภายใต้การปกครอง
ของเมืองเวนิส หรือจะเรียกได้ว่าเป็นอาณาบริเวณหนึ่งของเมืองเวนิสนั่นเอง 
เพราะสมัยนัน้เมืองต่างๆ ในประเทศอิตาลียงัไม่ได้รวมตัวกัน ต่างเป็นเอกเทศ
ปกครองกนัเอง แถมมีการท าสงครามเพื่อแย่งชิงเมือง ซีร์มิโอเน่เลยเป็นเมืองที่
มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ที่ส าคัญมีหลักฐานและร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์ตัง้แต่ยุคสมัยโรมันทัง้ก าแพงเมืองที่ถูกสร้างขึน้เพื่อป้องกัน
สงคราม ในอดีตเคยเป็นเมืองที่มีผู้ คนที่มีฐานะในยุคสมัยโรมันใช้เป็นที่
พกัผ่อนหย่อนใจและปัจจุบนัก็เป็นเมืองพักผ่อนริมทะเลสาบ เดินทางถึงเมือง
ซีร์มิโอเน่ น าท่านล่องเรือชมทะเลสาบการ์ดา ชมความสวยงามของวิวทิวทศัน์
ของทะเลสาบ ซี่งเป็นทะเลสาบน า้จืดที่เกิดจากน า้แข็งละลายจากเทือกเขา
แอลป์ ดังนัน้ซีร์มิโอเน่ จึงถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบทัง้สองด้าน ถึงแม้ซีร์มิ
โอเน่จะเป็นแค่เมืองเล็กๆ แต่ก็มีเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้ตลอดทัง้ปี น า
ท่านเที่ยวชมเมือง และถ่ายภาพด้านหน้าปราสาทเก่าแก่ของเมือง The 
Scaliger of Sirmione สร้างในปี 1277 เมืองนี เ้คยอยู่ในการปกครองของ
ตระกูล Scaliger  

(148 ก.ม.) 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย หลังอาหาร น าคณะเดินทางสู่โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ซึ่งเป็นส่วน

หนึ่งของเทือกเขาแอลป์ที่ทอดตัวอยู่ในเขตอิตาลีตอนเหนือ มีอาณาเขต
ครอบคลมุบริเวณแคว้นทิโรลใต้ และแคว้นเนเนโต้ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่า
เป็นแนวเขาที่งดงามที่สดุแห่งหน่ึงของโลก เน่ืองจากลกัษณะของยอดเขาต่างๆ 

(159 ก.ม.) 

http://www.followmeholiday.com/
www.crowneplazaverona.com
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ที่แทงยอดสงูเสียดฟ้า มีทศันียภาพงดงาม จดัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกแห่งของ
นกัท่องเท่ียวที่ไม่ควรพลาด ทัง้ในช่วงฤดหูนาว ที่มีสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนกัสกี 
และในฤดรู้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา น าท่านพกัที่
เมืองโบลซาโน ซึ่งเป็นเมืองที่ถือเป็นประตูสู่เทือกเขาโดโลไมท์ เมืองยุคกลาง
เชิงเทือกเขาแอลป์ที่รุ่งเรืองตัง้แต่ยคุโรมนั งดงามด้วยจตัุรัส โบสถ์ และวิหาร 

 
 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั FOUR POINTS by SHERATON BOLZANO HOTEL 

หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.fourpointsbolzano.co

m  
วันที่ 6 ทะเลสาบเบรียส - ทะเลสาบมิซูริน่า – เซนต์มักดาเลนา พุธ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเดินทางสู่ทะเลสาบ Braies ( Lago di Braies ) ไข่มกุเม็ดงามแห่ง

โดโลไมท์ ทะเลสาบน า้สีฟ้าเขียวมีอีกชื่อว่า Prager Wildsee ซึ่งองค์กร
ยเูนสโกจดัให้เป็นมรดกโลกทางรรมชาติ ติดอนัดบัทะเลสาบที่สวยที่สดุในโลก
อิสระให้ท่านได้มีเวลาถ่ายภาพเก็บความประทบัใจ สมควรแก่เวลาน าคณะ
เดินทางสู่ทะเลสาบมิซูริน่า (Lake Misurina) ซึ่งเป็นทะเลสาบน า้จืดขนาด
ใหญ่ น า้ใสราวกระจก มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายภาพตามอธัยาศยั 
 

 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ Saint Maddalena หมู่บ้านเล็กๆ ที่แทรกตัวอยุ่ ในหุบเขา

ส่วนหนึ่งของอทุยานแห่งชาติ Puez-Odle  โดยมีชื่อเสียงจากทิวทศัน์หุบเขาซึ่ง
ได้ชื่อว่างดงามที่สุดในแคว้นทิโรลใต้ มีจุดชมวิวที่มองเห็น Odle Group หรือ
อีกชื่อหน่ึงเรียกว่า Geisler Group ซึ่งเป็นกลุ่มยอดเขาแหลมเหมือนฟันฉลาม 
เป็นที่นกัเดินทางต้องมาเยือนมียอดเขาหลักคือ Sass Rigais และ Furchetta 
ทัง้สองยอดสงู 3025 เมตรเท่ากนั  

19.00 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั FOUR POINTS by SHERATON BOLZANO HOTEL 

หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.fourpointsbolzano.co

m  
วันที่ 7 โดโลไมท์ – โคโม่ - ทะเลสาบโคโม่ - เบลลาจิโอ พฤหัสบด ี
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. พาคณะออกเดินทางเข้าสู่เมืองโคโม่ เป็นเมืองในแคว้นลอมบาร์เดีย ประเทศ

อิตาลี ตัง้อยู่บริเวณพรมแดนติดกบัประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองที่ตัง้อยู่
ใน      เทือกเขาแอลป์ ทิศเหนือของเมืองติดอยู่ติดกับทะเลสาบโคโม่  

(315 ก.ม.) 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 

http://www.followmeholiday.com/
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 ริม
ทะเลสาบโคโม่ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สดุของอิตาลี ทางตอน
เหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ อนัเปรียบเสมือนป้อมปราการทาง
ธรรมชาติ ที่สร้างฉากหลงัอนังดงามอลงัการให้กบัดินแดนแห่งนี ้ เพลิดเพลิน
ตลอดเส้นทางไปด้วยบ้านเรือนสไตล์อิตาเลียนริมทะเลสาบ และวิลล่าเรียบหรู
แสดงถึงฐานะของผู้ครอบครอง เน้นความเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศแห่ง
ธรรมชาติ และต้นไม้ ดอกไม้ สวนน า้ น า้พ ุทะเลสาบ เนินเขา ที่ล้อมรอบท าให้
ดโูดดเด่น จากนัน้ รถโค้ชรอรับคณะและเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พกั  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL COMO หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

 
www.hcomo.it 

วันที่ 8 โคโม่ - มลิาน - อิสระช้อปป้ิง ศุกร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. หลงัอาหาร น าคณะออกเดินทางสู่เมืองมิลาน พาท่านเข้าสู่จุดศนูย์กลางอนั

ศกัด์ิสิทธ์ิคือ ดโูอโม (DUOMO) มหาวิหารแบบกอธิคที่ใหญ่เป็นอนัดบัสามใน
ยโุรป สร้างในปี 1386 ด้านนอก มีหลงัคายอดเรียวแหลมจ านวน 135 ยอด 
และมีรูปปัน้หินอ่อนจากทกุยคุทกุสมยักว่า 2,245 ชิน้ บนสดุมีรูปปัน้ทอง
ขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นท่ี
ระลึก แล้วผ่านชมแกลลอเรีย วิคเตอร์ เอม็มานเูอ็ล อาคารกระจกที่เก่าแก่และ
มีความสวยงาม หลงัจากนัน้น าท่านชมโรงละครโอเปร่า ลาสกาล่า ชมรูปปัน้
ของ ลีโอนาโด ดาวินชี จิตรกรเอกที่โด่งดงั 

(168 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้สินค้าแบรนเนมชื่อดงัของโลก ที่ห้างแกลลอเรีย วิค

เตอร์ เอ็มมานเูอ็ล อย่างจุใจ อาทิเช่น LV, Prada, Gucci, Tod’s ที่นบัว่าเป็น
ห้างที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สดุในมิลาน และยงัเป็นท่ีตัง้ของร้าน Prada 
ร้านแรกของโลก หรือเดินเล่นตามอธัยาศยั 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั Double Tree By Hilton Milan หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.double3hilton.com 

วันที่ 9 เดินทางสู่สนามบิน เสาร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  Buffet 
10.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ท า TAX 

REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
 

14.05 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG941  
วันที่ 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ อาทิตย์ 
05.55 น. สายการบินไทยน าท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

 
(หมายเหต ุโปรแกรมดงักล่าวข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียว ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการจดัโปรแกรม
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

 
 
 
 
 

http://www.followmeholiday.com/
http://www.hcomo.it/
http://www.double3hilton.com/
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PPEERRIIOODD  
TToouurr  FFaarree  

AAdduullttss  
CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  UUSSEEDD  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

17-26 ม.ค. 2563 

90,000.- 81,000.- 72,000.- 15,000.- 13,000.- -27,000.- 
-21,000.- 

24 ม.ค.-2 ก.พ. 2563 
31 ม.ค. – 9 ก.พ. 2563 

7-16 ก.พ. 2563 
14-23 ก.พ. 2563 

 21 ก.พ.-1 มี.ค. 2563 
28 ก.พ.-8 มี.ค. 2563 

6-15 ม.ีค. 2563 
13-22 มี.ค. 2563 

**9-18 เม.ย. 2563** 99,000.- 89,000.- 79,000.- 15,000.- 13,000.- -34,000.- 
-26,000.- 

24 เม.ย.-3 พ.ค. 2563 

90,000.- 81,000.- 72,000.- 15,000.- 13,000.- -27,000.- 
-21,000.- 

1-10 พ.ค. 2563 
8-17 พ.ค. 2563 
15-24 พ.ค. 2563 
22-31 พ.ค. 2563 

29 พ.ค.-7 มิ.ย. 2563 
5-14 มิ.ย. 2563 

12-21 มิ.ย. 2563 
19-28 มิ.ย. 2563 

ค่าทวัร์รวม : 
 ✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพ่ิมของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที่ 18 กันยายน 2562 

✓ ค่ารถโค้ชมาตรฐานยโุรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในรายการ 
✓ ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดู

รายละเอียดแนบท้ายในหวัข้อ  “โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)” 
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คดัสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอตัรา 2 ยโูรต่อท่าน / วนั 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาธารณรัฐอิตาลี (เชงเก้น) 
✓ ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสีย

ชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง
หลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไม่เกิน 150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตวั 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม  

ค่าทวัร์ไม่รวม  
  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทิปหวัหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองดื่มในห้องพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในห้องพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 
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การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาติดต่อ FOLLOW ME HOLIDAY โทร. 02-408-6777, 062-645-4945 

ซึ่งจะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และ
ช ำระเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหนึ่งท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึ่งเงินมดัจ าดงักล่าว
จะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระ
เงินส่วนที่เหลือตามวนัที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบุคคลดงัต่อไปนี  ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลูกค้าดงัต่อไปนี ้

1. เด็กทีมี่อายใุนระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตัว 
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ด่ืมสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบ

คาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทวัร์ ที่มีระบุอยู่ชดัเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทัวร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครัง้อาจจะ
มีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้   

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัทีน่ าเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงินค่าบริการ 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน กอ่นวนัที่น าเที่ยว 
         ให้คืน 50% ของเงินค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน กอ่นวนัที่น าเที่ยว  
          ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ 

 2. ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ได้จ่ายจริง เพ่ือการเตรียมการจดัการน าเที่ยวต่อไปนี ้ให้น ามาหกัจากเงิน  
    ค่าบริการที่ต้องจ่ายตามข้อ 1 แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสงูกว่าเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก 
    นกัท่องเที่ยวไม่ได้ ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานให้นกัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี  ้
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 
    2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
    2.3 ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ 

หมายเหตุ หลกัเกณฑ์ที่น ามาใช้นี ้ เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบญัญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.
2551 โดยประกาศใช้นบัตัง้แต่วนัที่ 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 

ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้อง

ช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไป
แล้ว ผู้เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณา
ตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่ฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทวัร์
ส่วนที่เหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียน

แอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 18 กันยายน 2562 การเปล่ียนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์ส่วนเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
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โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
 ▪ ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเด่ียวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

▪ ห้องพักแบบ Double คอืห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / 

ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีขึ้น้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
▪ ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 

ท่าน 
▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความ
แตกต่างกนั ซึ่งอาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ใน
การปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไม่มี
อ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย หาก
ท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพ่ิมเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE 
เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมได้ 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 ▪ การจดัโปรแกรมทัวร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่สถานที่เข้าชมนัน้ ๆ 

ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถ
จองผ่านระบบดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพ่ือให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงักล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตหุนึ่งเหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็น
ผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ช าระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อน
ช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสัมภาระ (Porter) 
 ▪ ค่าทวัร์ได้รวมค่าขนสัมภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพ่ิมเติม 

ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋า
ขึน้ลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสาร
ชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได้ 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากว่า
มาตรฐานได้ ทัง้นีขึ้น้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในน า้หนกัส่วนที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
▪ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร 

อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะ
รับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบุหร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดที่

ชดัเจนในเร่ืองการสบูบุหร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบุหร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนส่วนรวม 
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การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศอิตาลี ใช้เวลาย่ืนประมาณ 16 วนัท าการ 
(การขอวีซ่าประเทศอิตาลีผู้ เดินทางทกุท่านต้องมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศนูย์รับค าร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี)   

จามจุรี สแควร์ ชัน้ที่ 4 ยนูิตที่ 404 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
 พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศ

เชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นการง่ายต่อการอนมุตัิวีซ่า 
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและห้ามสแกน) มีอายไุม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล / ส าเนาทะเบียนสมรส , หย่า  
 ส าเนาสูติบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  และกรณีที่ผู้ เดินทางอายเุกิน 20 ปีบริบูรณ์ แต่ยงัคงสถานะเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา 

และมีบิดาหรือมารดาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ 
 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท / สงักดัท่ีท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนใน

ปัจจุบนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพ่ือเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติ
หลงัครบก าหนดลา (หนังสือรับรองการท างานที่ยื่นในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกิน 30 วัน ก่อนการไปยื่นวีซ่าในแต่ละ
ประเทศ)   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า , ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทที่คดัไว้ไม่เกิน 1  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) มีอายุไม่เกิน 15 วันจากวันยื่นค าร้องวซ่ีา พร้อมส าเนาสมุด
บัญชีเงินฝากที่แสดงยอดเงินล่าสุดไม่เกิน 7 วัน โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทัง้สิน้  ทัง้นีค้วรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงิน
สม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพ่ือให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือ
กลบัสู่ภูมิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนงัสือรับรองค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัวด้วย ***สถานทตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1–6แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศึกษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษาตวัจริงเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ พร้อมส าเนาบัตร
นกัเรียน/นกัศึกษา   

 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้อง
ไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บุตรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า 
สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรด
แต่งกายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสาร
เพ่ิมเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม 
ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง    
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทกุประการ 
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