
 

 

 

 



 

 

25 ธ.ค. 62 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อติาลี)  พุธ 
21.30 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19  

สายการบินไทย เจ้าหน้าท่ีคอยอํานวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน  
หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่า

รถโค้ช, จองท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมตา่ง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีท่ี
เกิดเหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาด
เท่ียวบิน (ขึน้เคร่ืองไมท่นั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถกูปฏิเสธ
การเข้าเมือง ทําให้การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอ่ืน ๆ ไมส่ามารถเดินทางไปยงั
จดุหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่
สามารถคืนเงินคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีชําระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชําระคา่ใช้จ่าย
ตา่ง ๆ ลว่งหน้าแล้ว และหากมีคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ 
หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะเป็นสิง่ท่ีทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

26 ธ.ค. 62 มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่า - ปอร์โตฟิโน่ - ซานตา มาร์เกริตา พฤหสับด ี
00.35 น. ออกเดินทางสู ่มิลาน ประเทศอิตาลี โดยเท่ียวบินท่ี TG940  
07.10 น. ถงึสนามบินมาเพลซ่า นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลงัผา่นการตรวจคนเข้าเมือง และ

ศลุกากรแล้ว รถโค้ชปรับอากาศ พาคณะออกเดินทางสู่เมืองเจนวั (Genoa) ซึ่งเป็น
หนึ่งในเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศอิตาลี เมืองบ้านเกิดของคริสโตเฟอร์ โคลมับสั 
นกัเดินเรือผู้บุกเบิกและเป็นชาวยโุรปคนแรกท่ีค้นพบทวีปอเมริกา ถึงแม้เมืองเจนวั
จะถกูบดบงัรัศมีจากเมืองอ่ืนท่ีมีช่ือเสียงมากกว่าอย่างกรุงโรม หรือเวนิส แต่อย่าง 
ไรก็ตามเจนัว ก็เปรียบดังไข่มุกของประเทศอิตาลี เมืองสุดคลาสสิคแห่งนีป้ระดับ
ประดาไปด้วยตึกรามบ้านช่อง ตกแต่งด้วยสีสไตล์พาสเทล โบสถ์เก่า แก่ดูมีมนต์
ขลงั ถนนบางสายบ่งบอกถึงอารยธรรมเก่ายุคโรมัน เมืองแห่งนีเ้ป็นดั่งศูนย์กลาง
ทางประวติัศาสตร์ สะท้อนให้เหน็วฒันธรรมจากยคุอดีตมาสูปั่จจบุนั เร่ิมต้นการเดิน
เท่ียวชมเมืองจาก Galata Museo del Mare พิพิธภัณฑ์ทางทะเลแห่งแรกของเมดิ
เตอเรเนียน, Porto Antico ท่าเรือเก่าเป็นท่ีตัง้ของพิพิธภณัฑ์สตัว์นํา้ (Aquarium) ท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในยุโรป, เคร่ืองเล่น Lift Bigo ท่ีท้าทายความหวาดเสียว. Palazzo San 
Giorgio งดงามด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้บนผนังอาคาร เล่าเร่ืองราวเก่ียวกับ
นกับญุเซนต์จอร์จปราบมงักร, Loggia di Banchi ตลาดแลกเปล่ียนสินค้าแห่งแรก
ของอิตาลี, Cathedral สร้างในคริสต์ศตวรรษท่ี 12 และ 15 แด่นักบุญจอห์นเดอะ
แบบติสต์ ด้านหน้าเป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธิค ผสม ผสานกบัสถาปัตยกรรมแบบ
โรมนัเนสก์อย่างลงตวั, Porta Soprana ประตูสู่เมืองฝ่ังตะวนัออกท่ีจะพาท่านไปสู่
บ้านของโคลมับัส, Palazzo Ducale ท่ีประทับของดอทจ์ ผู้ปกครองสาธารณรัฐเจ
นวั, Palazzi dei Rolli ได้รับการดูแลให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2006 และ Strada 
Nuova หรือถนนสายใหม่ มีกลุ่มอาคารพิพิธภณัฑ์หลายแห่ง ดดัแปลงมาจากพระ
ราช วงัเก่า ได้รับการดแูลจากองค์การยเูนสโก้ให้เป็นมรดกโลก 

 (146 ก.ม.) 

 
 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
14.00 น. นําคณะออกเดินทางสู่เมืองปอร์โตฟิโน (Portofino) ซึ่งเป็นเมืองท่าแห่งชายทะเล

เมดิเตอร์เรเนียนท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกในเขตจงัหวดัเจนวั ล้อมรอบด้วยท่าเรือเล็กๆ 
จนได้รับการขนาดนามว่าเป็น “สวรรค์แห่งเมืองท่า” สําหรับนักท่องเท่ียว ท่ีน่ีเป็น
เมืองเล็กๆ น่ารักประกอบด้วยบ้านเรือนหลากสีสนั ตัง้เบียดเสียดกนัไปตามเชิงเขา
เขียวชอุ่มโอบล้อมอ่าวท่ีมีท่าเรือยอร์ชจอดเต็มไปหมด จนได้เวลาอันสมควร นํา
คณะเดินทางสู่เมืองซานตา มาร์เกริตา (Santa Margherita) อีกหนึ่งเมืองสวยริมฝ่ัง
ทะเลของแคว้นลกิเูรีย  
 
 

(35 ก.ม.) 

 
 



 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม Local 
 นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั HOTEL CONTINENTAL, SANTA MARGHERITA LIGURE 

หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
www.hotel-continental.it 

27 ธ.ค. 62 อติาเลียนริเวียร่า - ซงิเคว เทเร่ หมู่บ้านงามของอติาลี (เที่ยวชม 3 
หมู่บ้าน) - เวอโรนา 

ศุกร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําท่านเท่ียวชมความงามริมชายฝ่ังทะเลของแคว้นลิกูเรีย ท่ีเป็นย่านตากอากาศ

และรีสอร์ต ท่ีน่ีงดงามจนได้สมญาว่าอิตาเลียนริเวียร่า มีลักษณะภูมิประเทศท่ี
สวยงามแปลกตา มีภูเขาสูงชันขนาบอยู่ชายหาด ซึ่งบางจุดสูงชัน 90 องศา บาง
ตอนของภูเขาลาดเทมาจนถึงชายหาด มีทัง้หาดทรายขาวสวยและหาดกรวดท่ีงาม
แปลกตา มีภูมิทศัน์ท่ีงดงามตามธรรมชาติ ผสมผลานกันของภูเขา ทะเล เมืองท่า
คึกคัก และหมู่บ้านท่ีห่างไกลความเจริญ  เป็นภาพท่ีมีเสน่ห์ประทับใจของนัก
เดินทางทุกคนท่ีได้มาเยือนอิตาเลียนริเวียร่า ขนาดท่ีนักประพันธ์เอกชาวอังกฤษ 
ชาร์ล ดิกเกนส์ กลา่ววา่ ชายทะเลระหวา่งเจนวักบัสเปเชียนัน้เป็นอิตาลีท่ีสวยท่ีสดุ  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย นําทา่นเทียว ซิงเคว เทเร่ (Cinque Terre) 5 หมูบ้่านสวยติดทะเลในแคว้นลกิเูรีย ซึง่

ทัง้หมดอยูใ่นเขตจงัหวดัสเปเซีย (Province La Spezia) ทัง้ยงัเป็นเมืองท่ีได้รับการ
ยกให้เป็น UNESCO WORLD HERITAGE เพราะชายหาด ทะเล ภเูขา ในแถบนัน้
เป็นพืน้ท่ีอนรัุกษ์ของประเทศอิตาลี  Cinque Terre แปลวา่ 5 แผน่ดิน หรือ แผน่ดิน
ทัง้ 5 ในภาษาองักฤษ Five Lands พาทา่นเยือน 3 หมูบ้่านสวย เมืองมอนเตรอสโซ 
อลั มาเร (Monterosso al Mare) / เมืองมานาโรลา (Manarola) และ เมืองริโอมจั
จอร์เร (Riomaggiore) ได้เวลาอนัสมควร เดินทางสูเ่มืองเวอโรน่า เมืองต้นกําเนิด
ของนิยายรักอมตะโรมิโอและจเูลียต ท่ีเลา่ขานกนัมากวา่ 700 ปีโดยทา่นเชคเปียร์ 
เท่ียวชมเมืองเวอโรนา เมืองเลก็ๆ ในแคว้นเวเนโต ท่ีได้รับการยกยอ่งให้เป็นเมือง
มรดกโลกทางวฒันธรรมโดยองค์การยเูนสโก้ มีสมญานามวา่ “LITTLE ROMAN” 
เพราะยงัคงสภาพสิง่ก่อสร้างจากสมยัโรมนัไว้อยา่งสมบรูณ์ 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั CROWNE PLAZA VERONA หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.crowneplazaverona.com 
28 ธ.ค. 62 เวอโรน่า - ซีร์มิโอเน่ - ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า - โดโลไมท์  เสาร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําคณะออกเดินทางสู่ เมืองซีร์มิโอเน่ (Sirmione) ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่อายนุบั 2,000 

ปี ด้วยลกัษณะภมิูประเทศท่ีเป็นแหลมย่ืนเข้าไปในทะเลสาบการ์ดา (Lake Garda) 
ท่ีสวยงาม ก่อนศตวรรษท่ี 15 ซีร์มิโอเน่ อยู่ภายใต้การปกครองของเมืองเวนิส หรือ
จะเรียกได้ว่าเป็นอาณาบริเวณหนึ่งของเมืองเวนิสนัน่เอง เพราะสมยันัน้เมืองต่างๆ 
ในประเทศอิตาลียงัไม่ได้รวมตัวกัน ต่างเป็นเอกเทศปกครองกันเอง แถมมีการทํา
สงครามเพ่ือแย่งชิงเมือง ซีร์มิโอเน่เลยเป็นเมืองท่ีมีประวติัความเป็นมาอนัยาวนาน 
ท่ีสําคญัมีหลกัฐานและร่องรอยทางประวติัศาสตร์ตัง้แตย่คุสมยัโรมนัทัง้กําแพงเมือง
ท่ีถกูสร้างขึน้เพ่ือป้องกนัสงคราม ในอดีตเคยเป็นเมืองท่ีมีผู้คนท่ีมีฐานะในยคุสมยั
โรมนัใช้เป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจและปัจจบุนัก็เป็นเมืองพกัผ่อนริมทะเลสาบ  ได้เวลา
อนัสมควรนําท่านล่องเรือชมทะเลสาบการ์ดา ชมความสวยงามของวิวทิวทศัน์ของ
ทะเลสาบ ซ่ีงเป็นทะเลสาบนํา้จืดท่ีเกิดจากนํา้แข็งละลายจากเทือกเขาแอลป์ ดงันัน้
ซีร์มิโอเน่ จึงถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบทัง้สองด้าน ถึงแม้ซีร์มิโอเน่จะเป็นแค่เมือง
เล็กๆ แต่ก็มีเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเท่ียวได้ตลอดทัง้ปี นําท่านเท่ียวชมเมือง และ
ถ่ายภาพด้านหน้าปราสาทเก่าแก่ของเมือง The Scaliger of Sirmione สร้างในปี 
1277 เมืองนีเ้คยอยูใ่นการปกครองของตระกลู Scaliger  

(148 ก.ม.) 

 

 



 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บา่ย หลงัอาหาร นําคณะเดินทางสู่โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของเทือกเขาแอลป์ท่ีทอดตัวอยู่ในเขตอิตาลีตอนเหนือ มีอาณาเขตครอบคลุม
บริเวณแคว้นทิโรลใต้ และแคว้นเนเนโต้ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ช่ือว่าเป็นแนวเขาท่ี
งดงามท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก เน่ืองจากลักษณะของยอดเขาต่างๆ ท่ีแทงยอดสูง
เสียดฟ้า มีทศันียภาพงดงาม จดัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกแห่งของนกัท่องเท่ียวท่ีไม่
ควรพลาด ทัง้ในช่วงฤดหูนาว ท่ีมีสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนกัสกี และในฤดรู้อน ท่ีน่ียงั
มีทุง่หญ้าท่ีมีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา นําทา่นพกัท่ีเมืองโบลซาโน ซึง่เป็นเมือง
ท่ีถือเป็นประตูสู่เทืองเขาโดโลไมท์ เมืองยุคกลางเชิงเทือกเขาแอลป์ท่ีรุ่งเรืองตัง้แต่
ยคุโรมนั งดงามด้วยจตัรัุส โบสถ์ และวิหาร 

(159 ก.ม.) 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั FOUR POINTS by SHERATON BOLZANO HOTEL หรือ

เทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
www.fourpointsbolzano.com  

29 ธ.ค. 62 ทะเลสาบมิซูริน่า - ทะเลสาบเบรียส – ขึน้Cable Car Alpe Di Siusi อาทติย์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําคณะเดินทางสูท่ะเลสาบมิซริูน่า (Lake Misurina) ซึง่เป็นทะเลสาบนํา้จืดขนาด

ใหญ่ นํา้ใสราวกระจก มีเวลาให้ทา่นได้เดินเลน่ถ่ายภาพตามอธัยาศยั 
จากนัน้นําคณะเดินทางสูท่ะเลสาบ Braies ( Lago di Braies ) ไข่มกุเมด็งามแหง่
โดโลไมท์ ทะเลสาบนํา้สีฟา้เขียวมีอีกช่ือวา่ Prager Wildsee ซึง่องค์กรยเูนสโกจดั
ให้เป็นมรดกโลกทางรรมชาติ ติดอนัดบัทะเลสาบท่ีสวยท่ีสดุในโลกอิสระให้ทา่นได้มี
เวลาถ่ายภาพเก็บความประทบัใจ (ขอสงวนสิทธ์ิในกรณีทีเ่กิดภยัธรรมชาติจนมีการ
ปิดเสน้ทาง ทําใหไ้ม่สาปยงัสานทีนี่ไ้ด ้ทางบริษัทจะขอจดันําชมสถานทีอื่น่ๆ แทน) 

 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย นําท่านนัง่กระเช้า Cable Car ขึน้สูเ่นินเขา Alpe Di Siusi  นําท่านชมวิวทิวทศัน์บน

ทุ่งหญ้าราบเลียบบนภูเขา ท่ีได้ขึน้ช่ือว่ากว้างใหญ่ท่ีสุดในยุโรป ท่านจะได้สัมผัส
ความงดงามอนัมหศัจรรย์ของเทือกเขาโดโลไมท์ จากมมุสงูรอบด้าน ชมทศันียภาพ
อันย่ิงใหญ่ของหุบเขา โดยมีเทือกเขา Sasolungo Mountain Range ท่ีมีรูปทรง
แหลมชนัเป็นจดุเด่น มีเส้นทางเดินลดัเลาะสูจ่ดุชมวิวให้ท่านได้เลือกเก็บภาพสวยๆ 
ก่อนกลบัสูด้่านลา่ง 
หมายเหต ุ   กระเช้า Cable Car จะปิดทําการในช่วงที่ลมแรงหรือมีฝนตกจะหยุด
ว่ิง ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัของผูม้าเยือนเป็นสําคญั 

 

19.00 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั FOUR POINTS by SHERATON BOLZANO HOTEL หรือ

เทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
www.fourpointsbolzano.com  

30 ธ.ค. 62 โดโลไมท์ - เซนต์มักดาเลนา - มิลาน จันทร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําทา่นเดินทางสู ่Saint Maddalena หมูบ้่านเลก็ๆ ท่ีแทรกตวัอยุใ่นหบุเขาสว่นหนึง่

ของอทุยานแหง่ชาติ Puez-Odle  โดยมีช่ือเสียงจากทิวทศัน์หบุเขาซึง่ได้ช่ือวา่
งดงามท่ีสดุในแคว้นทิโรลใต้ มีจดุชมวิวท่ีมองเหน็ Odle Group หรืออีกช่ือหนึง่
เรียกวา่ Geisler Group ซึง่เป็นกลุม่ยอดเขาแหลมเหมือนฟันฉลาม เป็นท่ีนกั
เดินทางต้องมาเยือนมียอดเขาหลกัคือ Sass Rigais และ Furchetta ทัง้สองยอดสงู 
3025 เมตรเทา่กนั   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 



 

 

บา่ย นําคณะออกเดินทางสูเ่มืองมิลาน ในอดีตเคยเมืองหลวงของอาณาจกัรอิตาลีในยคุ   
จกัพรรดินโปเลียนแหง่ผร่ังเศษจนกระทัง่เข้ารวมชาติเป็นประเทศอิตาลี ในสมยั
กระเจ้าวิกเตอร์ เอมานเูอล ปัจจบุนัเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงด้านแฟชัน่และศิลปะ  

(330 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั Double Tree By Hilton Milan หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.double3hilton.com 
31 ธ.ค. 62 มิลาน - อสิระช้อปป้ิง อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําคณะเข้าสูจ่ดุศนูย์กลางอนัศกัด์ิสทิธ์ิคือ ดโูอโม (DUOMO) มหาวิหารแบบกอธิค

ท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามในยโุรป สร้างในปี 1386 ด้านนอก มีหลงัคายอดเรียวแหลม
จํานวน 135 ยอด และมีรูปปัน้หินออ่นจากทกุยคุทกุสมยักวา่ 2,245 ชิน้ บนสดุมีรูป
ปัน้ทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู ่อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็น
ท่ีระลกึ แล้วผา่นชมแกลลอเรีย วิคเตอร์ เอม็มานเูอล็ อาคารกระจกท่ีเก่าแก่และมี
ความสวยงาม หลงัจากนัน้นําท่านชมโรงละครโอเปร่า ลาสกาลา่ ชมรูปปัน้ของ ลีโอ
นาโด ดาวินชี จิตรกรเอกท่ีโดง่ดงั 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย อิสระให้ทา่นได้ช้อปปิง้สนิค้าแบรนเนมช่ือดงัของโลก ท่ีห้างแกลลอเรีย วิคเตอร์ เอม็

มานเูอล็ อยา่งจใุจ อาทิเช่น LV, Prada, Gucci, Tod’s ท่ีนบัวา่เป็นห้างท่ีสวยงาม 
หรูหราและเก่าแก่ท่ีสดุในมิลาน และยงัเป็นท่ีตัง้ของร้าน Prada ร้านแรกของโลก 
หรือเดินเลน่ตามอธัยาศยั 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั Double Tree By Hilton Milan หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.double3hilton.com 
01 ม.ค. 63 มิลาน - ทะเลสาบโคโม – เบลลาจโิอ - โคโม พุธ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสูท่ะเลสาบโคโมได้ช่ือวา่เป็นทะเลสาบท่ีสวยงามท่ีสดุของอิตาลี   อิสระ

ให้ทา่นให้ทา่นได้เดินเลน่ชมเมืองจนได้เวลาอนัสมควรเดินทางเข้าสูเ่มืองเบลลาจิโอ 
Bellagio เมืองเลก็ๆ ริมทะเลสาบโคโม ่ซึง่ได้ช่ือวา่เป็นทะเลสาบท่ีสวยงามท่ีสดุของ
อิตาลี ทางตอนเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ อนัเปรียบเสมือนปอ้มปราการ
ทางธรรมชาติ ท่ีสร้างฉากหลงัอนังดงามอลงัการให้กบัดินแดนแหง่นี ้  เพลิดเพลนิ
ตลอดเส้นทางไปด้วยบ้านเรือนสไตล์อิตาเลียนริมทะเลสาบ และวิลลา่เรียบหรูแสดง
ถงึฐานะของผู้ครอบครอง เน้นความเรียบง่ายทา่มกลางบรรยากาศแหง่ธรรมชาติ 
และต้นไม้ ดอกไม้ สวนนํา้ นํา้พ ุทะเลสาบ เนินเขา ท่ีล้อมรอบทําให้ดโูดดเดน่ 

 (48 ก.ม.) 
 
 
 
 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย นําคณะลอ่งเรือชมความงดงามของทะเลสาบโคโม  เพลดิเพลนิตลอดเส้นทางไป

ด้วยบ้านเรือนสไตล์อิตาเลียนริมทะเลสาบ และวิลลา่เรียบหรูแสดงถงึฐานะของผู้
ครอบครอง เน้นความเรียบง่ายทา่มกลางบรรยากาศแหง่ธรรมชาติ และต้นไม้ 
ดอกไม้ สวนนํา้ นํา้พ ุทะเลสาบ เนินเขา ท่ีล้อมรอบทําให้ดโูดดเดน่ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั Hotel Barchetta Excelsiorหรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 

 
 
 
 

www.hotelbarchetta.it 



 

 

02 ม.ค. 63 เดนิทางสู่สนามบนิ พฤหสับดฯี 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  Buffet 
10.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทํา TAX 

REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
(50 ก.ม.) 

13.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG941  
03 ม.ค. 63 เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ ศุกร์ 
06.05 น. สายการบินไทยนําทา่นเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหต ุโปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการนําเสนอโปรแกรมทอ่งเท่ียว ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการจดัโปรแกรมของแตล่ะ

วนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมทอ่งเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ทา่น 7 วนัก่อนการเดินทางเทา่นัน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 
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25 ธ.ค. 62 – 3 ม.ค. 63 97,000.- 87,000.- 78,000.- 15,000.- 10,000.-  -28,000.- 
-21,000.- 

คา่ทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของนํา้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ทอ่งเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบ ุ
 คา่เข้าชมสถานท่ีตามท่ีระบไุว้ในรายการ 
 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดู

รายละเอียดแนบท้ายในหวัข้อ  “โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)” 
 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอตัรา 2 ยโูรตอ่ทา่น / วนั 
 คา่ธรรมเนียมวีซ่าสาธารณรัฐอิตาลี (เชงเก้น) 
 คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสีย

ชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุติัเหต ุ สําหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จํานวนเงินเอา
ประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถึงคา่รักษาพยาบาลตอ่เน่ืองหลงัจากกลบัถึง
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจําตวั 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ นํา้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม  

คา่ทวัร์ไมร่วม  
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ทําหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองด่ืมในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่น
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพ่ิม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือท่ีทา่น

รู้จกัและเช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น 
กรุณาจองทวัร์และชาํระเงนิมัดจาํล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดนิทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันทีจ่อง ซึง่
เงินมดัจําดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง 
หากทา่นไมชํ่าระเงินสว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีกําหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมมี่เง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อํานวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์สําหรับลกูค้าดงัต่อไปนี ้

1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายท่ีุมีความจําเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางท่ีบง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลท่ีมีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ท่ีด่ืมสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบ

คาย สร้างความรําคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ท่ีไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ท่ีมีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ ท่ี
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะ
มีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอ่ืนหรือโปรแกรมทอ่งเท่ียวได้   

 
 
 
 
 
 



 

 

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 1. การยกเลกิและขอเงินคา่บริการท่ีชําระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลิกการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสามสบิวัน ก่อนวนัท่ีนําเท่ียว     
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีนําเท่ียว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบน้อยกว่าสบิห้าวัน ก่อนวนัท่ีนําเท่ียว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. คา่ใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีได้จ่ายจริง เพ่ือการเตรียมการจดัการนําเท่ียวตอ่ไปนี ้ให้นํามาหกัจากเงิน  
    คา่บริการท่ีต้องจ่ายตามข้อ 1 แตถ้่าคา่ใช้จ่ายสงูกวา่เงินคา่บริการท่ีได้ชําระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวจะเรียกจาก 
    นกัทอ่งเท่ียวไมไ่ด้ ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจนําเท่ียว แสดงหลกัฐานให้นกัทอ่งเท่ียวทราบ ดงัตอ่ไปนี ้
    2.1 คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ 
    2.2 คา่มดัจําของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 

    2.3 คา่ใช้จ่ายท่ีจําเป็นอ่ืนๆ 
หมายเหต ุ หลกัเกณฑ์ท่ีนํามาใช้นี ้ เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แหง่พระราชบญัญติัธุรกิจนําเท่ียวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.

2551 โดยประกาศใช้นบัตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะต้อง

ชําระคา่ใช้จ่ายสว่นตา่งท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ กําหนด ซึง่ทาง
บริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไป
แล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่น่ใจในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณา
ตรวจสอบกบัเจ้าหน้าท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทํา REFUND ได้หรือไมก่่อนท่ีทา่นจะชําระเงินคา่ทวัร์
สว่นท่ีเหลือ 

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

แอร์ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมนํา้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 การเปล่ียนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพิ่มท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัท่ีมีเตียงเด่ียวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / สําหรับพกั 2 ทา่น 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สําหรับพกั 2 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

สําหรับผู้พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมท่ีแตกต่างกนัในแตล่ะประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / สําหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สําหรับพกั 1 

ทา่น 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจํากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีความ
แตกตา่งกนั ซึง่อาจจะทําให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามท่ีต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมิูต่ํา เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ใน
การปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไมมี่
อา่งอาบนํา้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หาก
ทา่นต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE 
เป็นคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 



 

 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ 

ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถ
จองผา่นระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพ่ือให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็น
ผลทําให้ทา่นไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมมี่การคืนเงินใดให้แก่ทา่น เน่ืองจากได้ชําระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อน
ชําระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋าเพิ่มเติม 

ทา่นจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋า
ขึน้ลงได้  ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 สําหรับนํา้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผู้ โดยสาร
ชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางนํา้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินท่ีทา่นไม่อาจ
ปฏิเสธได้ 

 สําหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้นําขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีนํา้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํา้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ต่ํากวา่
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อกําหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายในนํา้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร 

อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะ
รับผิดชอบตอ่การสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมีข้อกําหนดท่ี

ชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะสําหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เดก็, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจําตวั ไม่สะดวกในการเดินทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมง
ติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศอติาลี ใช้เวลายื่นประมาณ 16 วันทาํการ 
(การขอวีซา่ประเทศอิตาลีผู้ เดินทางทกุทา่นต้องมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศนูย์รับคําร้องขอวีซา่ประเทศอิตาลี)   

จามจรีุ สแควร์ ชัน้ท่ี 4 ยนิูตท่ี 404 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
 พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ํ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่ประเทศ

เชงเก้นหรือประเทศอ่ืน ควรนําไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุติัวีซา่ 
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จํานวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ช่รูปขาวดําและห้ามสแกน) มีอายไุมเ่กิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ / สําเนาทะเบียนสมรส , หยา่  
 สําเนาสติูบตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบริบรูณ์  และกรณีท่ีผู้ เดินทางอายเุกิน 20 ปีบริบรูณ์ แต่ยงัคงสถานะเป็นนกัเรียน/นกัศกึษา 

และมีบิดาหรือมารดาเป็นผู้ออกคา่ใช้จ่ายให้ 
 หนงัสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สงักดัท่ีทา่นทํางานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตํุาแหน่ง, อตัราเงินเดือนใน

ปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมทํางานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปทอ่งเท่ียว หลงัจากนัน้จะกลบัมาทํางานตามปกติ
หลงัครบกําหนดลา (หนังสือรับรองการทาํงานที่ ย่ืนในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกนิ 30 วัน ก่อนการไปยื่นวีซ่าในแต่ละ
ประเทศ)   

 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า , ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 1  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 หนังสือรับรองทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate) มีอายุไม่เกนิ 15 วันจากวันย่ืนคาํร้องวีซ่า พร้อมสาํเนาสมุด
บัญชีเงนิฝากที่แสดงยอดเงนิล่าสุดไม่เกนิ 7 วัน โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทัง้สิน้  ทัง้นีค้วรเลือกเลม่ท่ีมีการเข้าออกของเงิน
สม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือให้เหน็วา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่ายได้อยา่งไมเ่ดือดร้อนเม่ือ
กลบัสูภ่มิูลําเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการย่ืนขอวีซา่ ต้องออกหนงัสือรับรองคา่ใช้จ่ายใน
ครอบครัวด้วย ***สถานทตูไมรั่บพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีท่ีบริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1–6แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาทํางานของทา่น โดยระบช่ืุอผู้ เดินทางและ
เหตผุลท่ีจดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจริงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ พร้อมสําเนาบตัร
นกัเรียน/นกัศกึษา   

 กรณีท่ีเดก็อายต่ํุากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา จะต้อง
ไปย่ืนเร่ืองแสดงความจํานงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกทา่นหนึง่ได้ ณ ท่ีวา่การอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผู้ อํานวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้วา่ทา่นจะถกูปฏิเสธวีซา่ 
สถานทตูไมคื่นค่าธรรมเนียมท่ีได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนคําร้องใหม่ ก็ต้องชําระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรด
แตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีทา่นยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซ่าของทา่น เน่ืองจาก
การขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ทา่นไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และชําระเงินมดัจําแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง    
และเง่ือนไขท่ีบริษัทได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

 

 

 

 

 


