
#13464 ทัวรอิตาลี มิลาน ฟลอเรนซ 7 วัน 4 คืน หอเอนปซา
เกาะเวนิส หมูบานริโอแมกจิโอเร บิน QR
ทัวรอิตาลี มิลาน เวโรนา เวนิสเมสเตร เกาะเวนิส จัตุรัสเซนตมารค สะพานถอน
หายใจ มหาวิหารเซนตมารค ฟลอเรนซ เขตเมืองเกาฟลอเรนซ ปซา ปซา ลาสเป
เซีย ซิงแควเตรเร หมูบานริมทะเลทั้ง 5 เจนัว Serravalle Designer Outlet โคโม
ทะเลสาบโคโม มหาวิหารมิลาน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานโดฮา    -

2 ทาอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา - เวโรนา - จัตุรัสบรา - เมสเตร - ทาเรือตรอนเซโต -
เวนิส - เกาะซานมารโค - จัตุรัสซานมารโค - สะพานถอนหายใจ - คลองใหญ - สะพา
นริอัลโต

  
Bedbank
Venice Mestre
หรือเทียบเทา

3 ฟลอเรนซ - มหาวิหารฟลอเรนซ (ซานตามาเรียเดลฟิออเร) - พิพิธภัณฑอุฟฟิซี - ปิซา
- หอเอนปิซา   

San Ranieri
Hotel หรือเทียบ
เทา

4 ลาสเปเซีย - ชิงเกว แตรเร - หมูบานริโอแมกจิโอเร - หมูบานมานาโรลา - เจนัว   
Mercuregenova
San Biagio หรือ
เทียบเทา

5 แมคอาเธอรเกล็น เอาทเล็ต เซอรราวิลล - โคโม - ทะเลสาบโคโม   
Klima Hotel
Milano Fiere
หรือเทียบเทา

6 มิลาน - มหาวิหารแหงเมืองมิลาน - แกลลอเรียวิคเตอรเอ็มมานูเอล - ทาอากาศยาน
มิลาโน มัลเปนซา - ทาอากาศยานโดฮา    -

7 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

4 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 ฿44,999 ฿44,999 ฿43,999 ฿9,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานโดฮา

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา - เวโรนา - จัตุรัสบรา - เมสเตร
- ทาเรือตรอนเซโต - เวนิส - เกาะซานมารโค - จัตุรัสซานมารโค
- สะพานถอนหายใจ - คลองใหญ - สะพานริอัลโต

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

17.30 น. คณะพรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8 เคานเตอร Q สายการบิ
นกาตาร(QR) โดยมีเจาหนาท่ีบริษัท คอยใหการตอนรับ

20.20 น. ออกเดินทางสู กรุงโดฮา ประเทศกาตาร โดยเท่ียวบินท่ี QR 981

23.59 น. เดินทางถึงประเทศกาตาร เพ่ือแวะเปล่ียนเท่ียวบิน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทาอากาศยานโดฮา

 คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

มีอีกชื่อวาทาอากาศยานฮาหมัด เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร ตั้งอยูท่ีกรุง
โดฮา และยังเป็นทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

 กิจกรรม เชา

01.35 น. ออกเดินทางสู กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี โดยเท่ียวบินท่ี QR 123

06.25 น. เดินทางถึง สนามบินมาเพนซา ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง รับสัมภาระและผานศุลกากรเป็นทีเรียบรอยแลว



นําทานเดินทางสู เมืองเวโรนา เมืองตนกําเนิดของนิยายรักอมตะโรมิโอและจูเลียต ผลงานการประพันธของวิลเลียมเช็คส
เปียร ท่ีแตงเติมจากเคาโครงเรื่องความจริงของ 2 ตระกูลใหญคาปูเลตและมองตากูรท่ีไมลงรอยกันจนเป็นเหตุใหเกิดโศกนาฎ
กรรมความรักของหน ุมสาวท้ัง 2 ตระกูล

นําทานเดินผาน จัตุรัสบราสู อารีนา Arena หรือ Amphitheatre สนามกีฬาและโรงละครกลางแจงโบราณ ท่ีมีขนาดยอม
กวาโคลอสเซ่ียมแหงกรุงโรม

นําทานเดินทางสู เวนิสเมสเตร (VENICE MESTRE)เมืองหลวงของแควนเวเนโต (VENETO) เป็นแควนท่ีมีความมั่งค่ัง
และเป็นแหลงอุตสาหกรรมมากท่ีสุดในประเทศอิตาลี และยังเป็นหน่ึงในแควนท่ีมีนักทองเท่ียวมาเยือนมากท่ีสุดแหงหน่ึงอีก
ดวย ในทุกๆ ปีมี นักทองเท่ียวมาเยือนไมตํ่ากวา 60 ลานคน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู ทาเรือตรอนเคตโต (TRONCHETO) นําทานลองเรือผานชมบานเรือนของชาวเวนิส

จากนั้นนําทานเดินทางสู เกาะเวนิสเมสเตร(VENICE MESTRE) เป็นฝ่ังแผนดินใหญ เมืองหลวงของแควนเวเนโต เวนิส
เป็นเมืองท่ีไดชื่อวาโรแมนติกท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก ถูกสรางขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็ก ๆ จํานวนมากเขาดวยกันในบริเวณทะเล
สาบเวนิเทีย ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงของทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองทาโบราณและเป็นเมืองท่ีใชเรือแทนรถ ใชคลองแทนถนนในการ
คมนาคม

นําทานลงเรือเดินทางสู เกาะซานมารโค ชม จัตุรัสซามารโค จัตุรัสท่ีขึ้นชื่อวาสวยท่ีสุดแหงหน่ึงในอิตาลีท่ีมี โบสถเซนต
มารค(ST. MARK’S BASILICA) เป็นฉากหลังสรางดวยสถาปัตยกรรมไบแซนไทนท่ีใหญท่ีสุดในยุโรปตะวันตก ประดับ
ประดาดวยโมเสกทองคําอันงดงาม

ผานชม สะพานถอนหายใจ(BRIDGE OF SIGHS) ท่ีเชื่อมตอระหวางพระราชวังเดิม “DOGE PALACE” ซ่ึงเคยเป็นท่ี
ประทับของเจาผูครองนครเวนิสในอดีต อีกท้ังยังเป็นศูนยกลางของการปกครองแควนในยุคสมัยนั้นอีกดวย

ชม คลองใหญ(GRAND CANAL) คลองท่ีกวางท่ีสุดของเกาะ และสะพานริอัลโต (RIALTO BRIDGE) งานกอสรางท่ี
แสดงใหเห็นถึงความเป็นอัจฉริยะดานสถาปัตยกรรม

จากนั้นเชิญทาน ลองเรือกอนโดลา** (หมายเหตุ ราคาทัวรน้ีไมรวมคาลองเรือกอนโดลา หากทานใดสนใจกรุณาติดตอ
หัวหนาทัวร)

อิสระใหทานไดเดินเท่ียวชมเกาะเพ่ือชมมนตเสนหแหงนครโรแมนติกและชอปป้ิงสินคาพ้ืนเมืองของเวนิสตามอัธยาศัย อาทิ
เครื่องแกวมูราโนตนตํารับของการเปาแกวของชาวมูราโน ซ่ึงเป็นเอกลักษณเฉพาะมาตั้งแตบรรพชนโดยเครื่องแกวแตละชิ้นมีรูป
แบบและคุณภาพเป็นท่ียอมรับจากนักทองเท่ียวท่ัวโลกหรือจิบกาแฟในราน CAFE FLORIAN ท่ีเปิดใหบริการมาตั้งแตปี 1720
ทามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัยไมรวมอยูในรายการ

นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม Bedbank Venice Mestre (*delfino Venice Mestre + Ambasciatori Venice
Mestre*) ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา

ทาอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา

เวโรนา

 เชา

รองรับการจราจรทางอากาศของเมืองมิลาน เป็นทาอากาศยานท่ีมีจํานวนผูโดยสารระหวาง
ประเทศใชบริการมากท่ีสุดของอิตาลี แตในสวนของจํานวนผูโดยสารรวมท้ังหมดจะเป็น
รองทาอากาศยานเลโอนารโด ดา วินชี-ฟิอูมิชิโน

เป็นเมืองท่ีตั้งอยูในจังหวัดเวโรนา แควนเวเนโตในประเทศอิตาลี เป็นสถานท่ีท่ีดึงดูดนัก
ทองเท่ียวดวยเหตุท่ีมีความสําคัญทางศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเห็นไดงานนิทรรศการประจํา
ปีหลายงาน โรงละคร และอุปรากรในโรงละครกลางแจงท่ีสรางโดยโรมัน



จัตุรัสบรา

เมสเตร

จัตุรัสท่ีมีสถาปัตยกรรม ท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว บริเวณรอบๆ จะมีรานคา รานกาแฟ นา
รักใหนักทองเท่ียวไดชื่นชมบรรยากาศ ยามพระอาทิตยขึ้นจะสองแสงบนหินออน เปลง
ประกายสีแดงสวยงามจับตา

เมสเตรเป็นพ้ืนท่ีฝ่ังแผนดินใหญของเวนิสท่ีเป็นสวนหน่ึงของแควนเวเนโตซ่ึงอยูทาง
ตอนเหนือของอิตาลี ท้ังสองฝ่ังถูกเชื่อมตอกันดวยสะพานหลักท่ีมีชื่อวา Ponte della
Libertà (สะพานแหงอิสรภาพ) ในอดีตท่ีน่ีถือเป็นคนละเมืองกับเวนิส จนในปี 1926
เมืองน้ีถูกผนวกใหเป็นเมืองหน่ึงของเวนิส โดยเมสเตรถือเป็นฝ่ังเวนิสท่ีอยูดานแผนดิน
ใหญ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ทาเรือตรอนเซโต

เวนิส

เกาะซานมารโค

จัตุรัสซานมารโค

 บาย

นครเวนิชถือวาเป็นนครอันเล่ืองชื่อท่ีไดยินชื่อมานานแสนนาน เมืองท่ีใชเรือแทนรถ ใช
คลองแทนถนนเพ่ือใชเดินทางสัญจรไปมา

เวนิส หรือ เวเนเซีย (Venice Mestre) ถูกสรางขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จํานวน 118
เกาะ เขาดวยกันในบริเวณ ทะเลสาบเวนิเทีย ดวยความสวยงามและความนาอยูของบาน
เมืองทําให เวนิส เป็นสถานท่ีซ่ึงไดรับฉายามากมาย ตั้งแต เมืองแหงสายน้ํา เมืองแหง
สะพาน เมืองแหงแสงสวาง ราชินีแหงทะเลอาเดรียตริก และท่ีสําคัญ ยูเนสโก ยกให
เวนิส เป็นหน่ึงในเมือง มรดโลก

เกาะซานมารโค ศูนยกลางของนครเวนิส

จัตุรัสซานมารโคไดรับการประกาศเป็น หองวาดภาพของโลก จัตุรัสซานมารโคหรือจัตุรัส
เซนตมารคอาจเป็นสถานท่ีดีท่ีสุดสําหรับการน่ังพักผอนและเพลิดเพลินไปกับชวงบายท่ี
แสนสบายในเวนิส ภายในบริเวณมีรานกาแฟกลางแจงท่ีตั้งกระจายอยูริมทางเดินใน
จัตุรัส เชนเดียวกับอาคารเกาแกทางประวัติศาสตรท่ีตั้งเรียงรายอยูรอบนอก



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ฟลอเรนซ - มหาวิหารฟลอเรนซ (ซานตามาเรียเดลฟออเร) -
พิพิธภัณฑอุฟฟซี - ปซา - หอเอนปซา

ราคาทัวรน้ีไมรวมคาลองเรือกอนโดลา หากทานใดสนใจกรุณาติดตอหัวหนาทัวร

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัยไมรวมอยูในรายการ

สะพานถอนหายใจ

คลองใหญ

สะพานริอัลโต

เชื่อมตอกับพระราชวังดอจ วังแหงน้ีมีคุกขังนักโทษอันนาสะพรึงขวัญอยูชั้นใตดิน ซ่ึงถูก
เชื่อมดวยทางเดินแคบๆ ไปยังสะพานขามคลองสูแดนคุมขัง สะพานแหงน้ีจึงมีชื่อเรียกวา
สะพานถอนหายใจ ตามอาการของนักโทษท่ีเดินขามสะพานกอนท่ีจะหมดอิสรภาพ

คลองใหญ หรือ แกรนด คะแนล มีไฮไลทสําคัญคือการน่ังเรือกอนโดลา ชมรอบเมือง
เวนิส โดยคลองใหญน้ีจะผากลางเมืองเวนิสพอดี ทําใหนักทองเท่ียวสามารถชม
บรรยากาศไดโดยรอบ

สะพานริอัลโตเป็นหน่ึงในสะพานขามแกรนดคาแนลท่ีนักทองเท่ียวนิยมแวะมาถายรูป
มากท่ีสุด สะพานแหงน้ีมีความเกาแกท่ีสุด สรางขึ้นครั้งแรกดวยไมในปี ค.ศ.1181 แต
เกิดการผุพังขึ้นเรื่อยๆกระท่ังในชวงปี ค.ศ.1588-1591 ไดมีการรื้อและสรางใหมดวยหิน
อยางแข็งแรงดังท่ีเห็นในปัจจุบัน

 คํ่า  Bedbank Venice Mestre หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

เดินทางตอสู นครฟลอเรนซ เมืองศูนยกลางแหงศิลปะในยุคเรอเนสซองส

นําทานเดินชมใจกลางเมืองเกาของฟลอเรนซ นําทานถายรูปกับบริเวณรอบนอกของมหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร หรือ
Duomo แหงนครฟลอเรนซ

เดินตอสู จัตุรัสซิคนอเรีย ท่ีตั้งของพระราชวังเวคคิโอ ท่ีบริเวณดานหนาของพระราชวังเคยเป็นท่ีตั้งของรูปแกะสลักเดวิด ของ
ไมเคิลแองเจโลมาเป็นเวลานาน กอนถูกเคล่ือนยายไปเก็บไวในพิพิธภัณฑอาคาเดมี

ผานชมพิพิธภัณฑอุฟฟิซี สถานท่ีเก็บงานศิลปะล้ําคาในยุคกลางใกล ชมสะพานอันเกาแกเวคคิโอ สะพานแหงแรกท่ีขามแม
น้ําอารโน

บาย

รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางโดยรถโคชสู เมืองปิซา เมืองท่ีเต็มไปดวยสถาปัตยกรรมท่ีเป็นมรดกโลก

ใหทานไดถายรูปคู หอเอนปิซา สิ่งมหัศจรรย 1ใน 7 ของโลก สาเหตุท่ีเอียงนั้นเกิดจากฐานท่ีทรุดไปขางหน่ึง หลังจากการ
สรางเสร็จ เมื่อวัดดูปรากฎวาเอียงออกจากแนวด่ิงของฐานถึง 14 ฟุต แตก็ยังไมลม ยังคงเอียงอยูเชนทุกวันน้ี
่



ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม San Ranieri Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา

ฟลอเรนซ

มหาวิหารฟลอเรนซ (ซานตามาเรียเดลฟออเร)

พิพิธภัณฑอุฟฟซี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นอีกหน่ึงเมืองทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี มีความสําคัญในทาง
ประวัติศาสตร ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ศาสนา วัฒนธรรม และอุตสาหกรรม ของ
ประเทศอิตาลีน่ันเอง เมืองฟลอเรนซ ตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําอารโน ปัจจุบันเมืองแหงน้ีได
กลายเป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงทางดานประวัติศาสตร และวัฒนธรรมมากเป็นอันดับตนๆของ
โลก

มหาวิหารท่ีตั้งอยูในเขตจัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม ถูกสรางขึ้นในชวงปลายคริสตศตวรรษ
ท่ี 13 ออกแบบโดยฟีลิปโป บรูเนลเลสกี ดานหนาโบสถประดับตกแตงดวยหินออนสีขาว
เขียว และชมพู มหาวิหารฟลอเรนซ เป็นมหาวิหารท่ีมีขนาดใหญเป็นลําดับท่ี 4 ของทวีป
ยุโรป ปัจจุบันมหาวิหารอยูภายใตการดูแลของสังฆมณฑลโรมันคาทอลิกแหงฟลอเรนซ

เป็นพิพิธภัณฑท่ีเกาท่ีสุดและมีชื่อเสียงท่ีสุด อันดับ8 ของโลก ในบรรดาพิพิธภัณฑศิลปะ
ในโลก ตั้งอยูท่ีเมืองฟลอเรนซในประเทศอิตาลี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ปซา

หอเอนปซา

 บาย

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดปิซา อยูในแควนทัสกานี ฝ่ังแมน้ําอารโน ประเทศอิตาลี อยูทาง
ตะวันตกของเมืองฟลอเรนซ ประมาณ 100 กิโลเมตร และทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
เมืองเซียนาปรมาณ 130 กิโลเมตร

ตั้งอยูท่ีเมืองปีซา ประเทศอิตาลี เป็นหอคอยสรางดวยหินออน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้น ใช
เวลาการกอสรางถึง 176 ปี ตามประวัติกลาววา ขณะกอสรางเสร็จ ฐานทรุดไปขางหน่ึง
จะเป็นดวยการคํานวณผิดพลาดหรือประการใดก็ไมทราบ เมื่อวัดปรากฏวาเอียงออกจาก
แนวด่ิงของฐานถึง 18 ฟุต แตกระนั้นก็ยังไมลม ยังเอียงอยูจนถึงทุกวันน้ี จนไดชื่อวา
เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 San Ranieri Hotel หรือเทียบเทา



วันท่ี 4 ลาสเปเซีย - ชิงเกว แตรเร - หมูบานริโอแมกจิโอเร - หมูบานมา
นาโรลา - เจนัว

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางสู เมืองลาสเปเซีย เมืองในเขตลิกูเรียชายฝ่ังทางตะวันตกของคาบสมุทรอิตาลี เพ่ือนําทานโดยสารรถไฟสู ชิง
เควเตรเร หมูบานเล็กๆ ท่ีตั้งอยูบริเวณริมชายฝ่ังริเวียราของอิตาลี ท่ีมีความหมายวา “ดินแดนท้ังหา (Five Land)” ตั้งบนหนาผา
สูงชันเหนือทะเลเมดิเตอรเรเนียน ติดทะเลบริเวณชายฝ่ังแควนลิกูเรีย ประกอบดวยหมูบาน 5 แหง โดยท้ังหาหมูบานน้ีมีหุบเขา
ลอมรอบ ประกอบกันเป็นสวนหน่ึงของอุทยานแหงชาติฯ และไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกอีกดวย

นําทานชมความงามของหมูบานท่ีมีสีสันสวยงาม สราง ลดหล่ันกันตามเนินผาริมทะเล

นําทานเดินเลนชม หมูบานริโอแมกจิโอเร (Rio - Maggiore) เป็นหมูบานประมงเล็กๆ ท่ีมีเสนหและมีบรรยากาศเหมือน
เมืองตุกตา บานเรือนท่ีตั้งลดหล่ันกันบนหนาผาท่ีปกคลุมดวยตนไมเขียวขจีตัดกับน้ําทะเลเมดิเตอรเรเนียนสีเทอรควอยซอิสระ
ใหทานชมความ งดงามและถายรูปตามอัธยาศัย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานสู หมูบานมานาโรลา (Manarola) อาจไดชื่อวาเป็นหมูบานท่ีเล็กเป็นอันดับสอง แตมี ความเกาแกท่ีสุดในบรรดา
หมูบานท้ัง 5 ท่ีสรางมาตั้งแตปี ค.ศ. 1338

นําทานสู เมืองเจนัว (Genoa) เมืองท่ีใหญท่ีสุดของอิตาลีทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ชมเขตเมืองเกาศูนยกลางทาง
ประวัติศาสตรท่ีใหญท่ีสุดของยุโรป เป็นเมืองท่ีมีความรุงเรืองมาตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 11 มาจนถึง ค.ศ. 1797 ปัจจุบันเป็น
เมืองศูนยกลางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมผลิตรถยนตของอิตาล่ีไดแกเฟียต, อัลฟาโรมีโอ, แลนเซีย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม Mercuregenova San Biagio ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา

ลาสเปเซีย

ชิงเกว แตรเร

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองในเขตลิกูเรียทางตอนเหนือของอิตาลี อยูระหวางเมืองเจนัวและปิซา บนทะเลลิ
กูเรียและเป็นหน่ึงในอาวท่ีมีความสําคัญทางดานการคา และการทหาร

เป็นหมูบานมรดกโลกหาเเหง มีอายุหลายรอยปี ตั้งอยูบนหนาผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเต
อรเรเน่ียน ตะวันตกเฉียงเหนือของอิตาลี เป็นท่ีทองเท่ียวท่ีกําลังมาแรงและนาสนใจใน
หมูนักทองเท่ียวท่ีชอบผจญภัย ชิงเกว แตรเร คือ เป็นสวนประกอบของหมูบานหลากสี
ท้ังหาแหง ซ่ึงเป็นสถานท่ียอดนิยมของนักทองเท่ียวจากท่ัวโลก ท่ีชอบการชื่นชม
ทัศนียภาพอันงดงามของตึกรามบานชองท่ีถูกฉาบไวดวย สีสันสะดุดตามากมาย



วันท่ี 5 แมคอาเธอรเกล็น เอาทเล็ต เซอรราวิลล - เมืองโคโม - ทะเลสาบ
โคโม

หมูบานริโอแมกจิโอเร
เป็นหมูบานประมงเล็กๆ ท่ีมีเสนหและมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุกตา บานเรือนท่ีตั้งลด
หล่ันกันบนหนาผาท่ีปกคลุมดวยตนไมเขียวขจีตัดกับน้ําทะเลเมดิเตอรเรเนียนสีเทอรค
วอยซ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หมูบานมานาโรลา

เจนัว

 บาย

อาจไดชื่อวาเป็นหมูบานท่ีเล็กเป็นอันดับสอง แตมีความเกาแกท่ีสุดในบรรดาหมูบานท้ัง 5
ท่ีสรางมาตั้งแตปี ค.ศ. 1338

เป็นเมืองและเมืองทาทางทะเลท่ีสําคัญทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองหลวง
ของจังหวัดเจนัวและแควนลิกูเรีย และบริเวณเมืองมีความหนาแนนประชากรราว
900,000 คน นอกจากน้ียังมีชื่อเรียกอีกชื่อวา Superba อันเน่ืองมาจากความรุงเรืองใน
อดีต

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Mercuregenova San Biagio หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทาน ถายรูปดานนอกกับบานเกิดของคริสโตเฟอรโคลัมบัส นักเดินทางผูย่ิงใหญคนพบทวีป อเมริกา เป็นเมืองทาพาณิชย
สําคัญของอิตาลี ซ่ึงมีอายุกวาสองพันปี มีตึกเกา สมัยโรมันยอน ยุค อาคารบานเรือนท่ีคอนขางแออัด บริเวณอาวเจนัวเป็นท่ีทอด
ไวดวยเรือสําราญ เรือยอชทหรู เรือใบสีขาว เรือโบราณจาลองขนาดยักษ และมีประภาคารสูงตระหงาน กลางเมืองท่ีน่ี มีน้ําพุ จตุ
รัสเฟอรารี่ ท่ีนักทองเท่ียวนิยมไปถายรูป

นําทานสู SERRAVALLE OUTLET ใหเวลาทานไดอิสระชอปป้ิงสินคาแบรนดเนม 3 ชั่วโมง กับสินคามากมาย อาทิ เชน
GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN,CROCS, GEOX, GUESS,
LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆ อีกมากมาย

บาย

รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองโคโม (COMO) ซ่ึงเป็นเมืองศูนยกลางอุตสาหกรรมผาไหมของอิตาลีท่ีมีชื่อเสียง

นําทานชม ทะเลสาบโคโม (Lago di Como) ท่ีไดชื่อวาเป็นทะเลสาบท่ีสวยงามท่ีสุดของอิตาลี ท่ีลอมรอบดวยภูเขาสูงท่ียังมี
ปาไมเขียวชอุม หลายจุดบนชายฝ่ังเป็นชองเขาแคบ และหนาผาท่ีสวยงาม ทางเหนือของทะเลสาบ คือเทือกเขาแอลปยาวเหยียด

่ ้ ้



วันท่ี 6 มิลาน - มหาวิหารแหงเมืองมิลาน - แกลลอเรียวิคเตอรเอ็มมานู
เอล - ทาอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา - ทาอากาศยานโดฮา

สุดสายตาเป็นกําแพงธรรมชาติท่ีสรางฉากหลังอันงดงามอลังการใหกับดินแดนบริเวณน้ี เทือกเขาแอลปนั้นมีหิมะปกคลุมอยู
ตลอดปี

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม Klima Hotel Milano Fiere ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา

แมคอาเธอรเกล็น เอาทเล็ต เซอรราวิลล
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ท่ีน่ีเป็นเอาทเล็ตศูนยการคาท่ีใหญท่ีสุดแหงหน่ึงในภูมิภาคยุโรป ดวยพ้ืนท่ีครอบคลุม
มากกวา 37,000 ตารางเมตร ท่ีเพียบพรอมไปดวยรานแบรนดเนม พรอมรานคาแฟชั่น
กวารอยๆ ราน ท่ีน่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีนาดึงดูดใจอยางนาประหลาดใจ เน่ืองจากเป็น
ลักษณะจําลองในยาน Ligurian ท่ัวไป ท่ีมีรานคาบูติกเรียงรายไปตามถนนเพียซซา และ
ถนนท่ีคดเค้ียวมีรานกาแฟรานอาหารและพ้ืนท่ีน่ังเลน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

โคโม

ทะเลสาบโคโม

 บาย

เมืองโคโมนั้นเป็นเมืองเล็กๆท่ีมีความงดงาม บานเรือนปลูกสรางในสไตลของวิลลาและ
บานพักตางอากาศ ของคนมีฐานะ สิ่งท่ีดึงดูดใหผูคนใหมาท่ีสถานท่ีแหงน้ีก็คือตัว
ทะเลสาบโคโมน่ันเอง

เป็นทะเลสาบท่ีขึ้นชื่อวาสวยท่ีสุดของอิตาลี ตั้งอยูตอนบนของประเทศอิตาลี บริเวณเชิง
เทือกเขาแอลป มีพ้ืนท่ี 146 ตารางกิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีขนาดใหญเป็นอันดับสาม
และเป็นอีกทะเลสาบทองเท่ียวท่ีสวยงามของอิตาลี มีหลายเมืองรายรอบ ซ่ึงเราก็เลือกท่ีจะ
ไปเมือง Varenna ซ่ึงสามารถน่ังเรือไปเท่ียวเมืองอ่ืนๆ เชน เมือง Lenno และ Bellagio

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Klima Hotel Milano Fiere หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานเท่ียวชม เมืองมิลาน (Milan) หน่ึงในเมืองหลักของประเทศอิตาลีเป็นศูนยกลางเมืองหลวงแหงแฟชั่นและการ
ออกแบบ แวะเท่ียวชมแลนดมารกของเมือง

นําทานถายรูปดานนอก กับ มหาวิหารมิลาน (Milan Cathedral) มหาวิหารประจําเมืองขนาดใหญแหงน้ีคือโบสถท่ีใหญ
ท่ีสุดในประเทศอิตาลี เดนดวยศิลปะแบบโกธิคท่ีตกแตงดานนอกดวยยอดแหลมจํานวนมากถึง 135 ยอด พรอมดวยรูปแกะสลัก

่



จากหินออนจํานวนมากท่ีประดับอยูโดยรอบ

จากนั้นอิสระชอปป้ิงท่ี Galleria Vittorio Emanuele II ท่ีตั้งอยูทางฝ่ังขวาของมหาวิหารมิลาน เป็นหางสรรพสินคาท่ีเกา
แกท่ีสุดในอิตาลีโดยสรางขึ้นในปี 1877 มากมายดวยรานคา รานอาหาร มากมายในอาคารขนาด 4 ชั้นสองขางทางเดินกวาง ท่ี
โดดเดนมากก็คือหลังคาทรงโดมเป็นกระจกใส ทําใหสามารถชอปป้ิงไดในทุกสภาพอากาศ

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

13.00 น. นําทานเดินทางสู สนามบินมิลาน มาเพนซา เพ่ือใหทานไดมีเวลาทํา TAX REFUND คืนภาษีกอนเดินทางกลับ

16.05 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพ โดยเท่ียวบินท่ี QR128

ค่ํา

23.55 น. เดินทางถึง กรุงโดฮา ประเทศกาตาร เพ่ือแวะเปล่ียนเท่ียวบิน

มิลาน

มหาวิหารแหงเมืองมิลาน

แกลลอเรียวิคเตอรเอ็มมานูเอล

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

มิลาน หรือ มิลาโน เป็นเมืองหลวงของแควนลอมบารเดีย และเป็นเมืองสําคัญในภาค
เหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูบริเวณท่ีราบลอมบารดี ซ่ึงเรียกเขตท้ังหมดวา ลากรันเดมี
ลาโน ชื่อเมืองมิลาน มาจากภาษาเซลต คําวา "Mid-lan" ซ่ึงหมายถึง อยูกลางท่ีราบ เมือง
มิลานมีชื่อเสียงในดานแฟชั่นและศิลปะ ซ่ึงมิลานถูกจัดใหเป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะ
เดียวกับ นิวยอรก ปารีส ลอนดอน และ โรม

เป็นสัญลักษณท่ีโดดเดนท่ีสุดของเมืองมิลาน และเป็นวิหารหินออนสถาปัตยกรรมโกธิก
ท่ีใหญท่ีสุดในโลก ซ่ึงใชเวลาสรางนานถึง 500 ปี ลักษณะเดนของวิหารท่ีนอกเหนือจาก
ความวิจิตรงดงามแลว ยังประดับประดาไปดวยรูป้ันนับกวา 3000 รูป ท่ีสวยงามไมแพกัน
ลานกวางดานหนาดูโอโมท่ีมีอนุสาวรีย พระเจาวิกเตอรเอมมานูเอลท่ี 2 ทรงมา คือสถานท่ี
จัดงานสําคัญตางๆ และเป็นท่ีพบปะของผูคน รอบๆ ดูโอโมคือศูนยรวมรานคาแหลงชอป
ป้ิงชั้นนํา

แกลลอเรียวิคเตอร เอ็มมานูเอ็ลท่ี 2 เป็นอาคารศูนยการคา หางเกาแกอาคารกระจกเกา
แกและสงางามท่ีสุดของโลกแหงหน่ึง ตั้งอยูเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี เป็นศูนยรวม
สินคาแบรนดเนมอันทันสมัย มมีสินคามากมายใหเลือกซ้ือไมวาจะเป็นเสื้อผา กระเปา
รองทา และนาฬิกา แบรนดเนมชื่อดังมากมาย อาทิ หลุยส วิตตอง,พราดา,เฟอรากา
โม,อารมาน่ี,เวอรซาเช หรือ เลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมือง

ทาอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา บาย

รองรับการจราจรทางอากาศของเมืองมิลาน เป็นทาอากาศยานท่ีมีจํานวนผูโดยสารระหวาง
ประเทศใชบริการมากท่ีสุดของอิตาลี แตในสวนของจํานวนผูโดยสารรวมท้ังหมดจะเป็น
รองทาอากาศยานเลโอนารโด ดา วินชี-ฟิอูมิชิโน



วันท่ี 7 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานโดฮา
มีอีกชื่อวาทาอากาศยานฮาหมัด เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร ตั้งอยูท่ีกรุง
โดฮา และยังเป็นทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

 กิจกรรม เชา

01.45 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี QR 834

12.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี และจะไมรับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุ

จําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได เชน  การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประทวงตางๆ และการลาชาของสายการบินหรือ
การยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ีทรัพยสินสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร โดยทา
งบริษัทฯ จะพยายามแกไขใหดีท่ีสุดโดยจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเป็นหลัก

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาดังกลาวไดตามความความเหมาะสมท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะคาเงินบาทท่ีไมคงท่ีและ
กรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพ่ิมหรือคาตั๋วเครื่องบินเพ่ิมเติมจากราคาท่ีกําหนดไวโดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบกอน
ลวงหนาโดยยืนยันจดหมายจากทางสายการบินและทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิได
แจงลวงหนาโดยจะคํานึงถึงผลประโยชน ท่ีผูเดินทางไดรับเป็นหลัก

3.เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาหรือ
ออกประเทศ ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี

4. หลังจากการจองและชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมดแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานรับทราบและยอมรับในขอตกลงเงื่อนไขตางๆ ตามท่ี
ไดระบุไวขางตนทุกประการ
 

การชําระเงิน
ชําระคามัดจําทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับตั้งแตวันท่ีทานไดทําการจองทัวร มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการจองโดย

อัตโนมัติชําระสวนท่ีเหลือภายใน 30 วันกอนการเดินทางมิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป–กลับพรอมคณะ สายการบินกาตาร(QR)ชั้นประหยัด

คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน

คาโรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ

คาอาหารและเครื่องด่ืมทุกมื้อตามท่ีระบุในรายการ

คารถรับ – สงระหวางนําเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงตอวัน)

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆตามท่ีระบุในรายการ

คาประกันอุบัติเหตุการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละไมเกิน 1,500,000 บาทเงื่อนไขตามกรมธรรม
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนียมวีซาในกลุมเชงเกน

คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง

คาน้ําหนักกระเปาเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน)

คามัคคุเทศกของบริษัทฯท่ีคอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากท่ีรายการระบุเชนคาโทรศัพทคาซักรีดคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีไมไดระบุไวในรายการเป็นตน

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีหักณท่ีจาย 3% (สําหรับกรณีท่ีตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)

คาทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก 2,000 บาทตอทาน ตลอดการเดินทาง ขอเก็บรวมในสวนท่ีเหลือ

คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทยขึ้นอยูกับความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเป็นสินน้ําใจในการบริการ

คาทิปอ่ืนๆ เชน พนักงานยกกระเปาโรงแรมและสนามบิน เป็นตน

วีซา
เอกสารสําหรับการย่ืนวีซา 
(ผูเดินทางทุกทานตองเดินทางไปแสดงตนและสแกนลายน้ิวมือกับสถานทูตทุกกรณี)

่



1. พาสปอรต ตองอายุไมตํ่ากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ และตองมีหนาวางเหลือสําหรับประทับตราวีซาอยางนอย 2 หนาหากมี
พาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศเชงเกนหรือประเทศอ่ืน ควรนําไปแสดงดวยเพ่ือเป็นการงายตอการอนุมัติวีซา

2. รูปถายสี พ้ืนหลังสีขาว(ไมใชรูปขาวดําและหามสแกน) ขนาด 1.5x2น้ิวหรือ 3.5x4.5เซนติเมตรจํานวน 2 รูป ควรมีอายุไมเกิน
6 เดือน และเหมือนกันท้ัง 2 รูป

3. สําเนาทะเบียนบาน

4. สําเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรขาราชการ

5. สําเนาสูติบัตร กรณีอายุไมถึง 20 ปีบริบูรณ
กรณี เดินทางกับบิดาหรือมารดาทานใดทานหน่ึงตองทําจดหมายยินยอมโดยท่ีบิดาหรือมารดาจะตองไปย่ืนเรื่องแสดงความจํานงใน

การอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับทานใดทานหน่ึงได

กรณี เดินทางกับบุคคลอ่ืน ท้ังบิดาและมารดาตองแสดงความจํานงในการอนุญาต โดยระบุ ชื่อและความสัมพันธของบุคคลนั้นกับ
ครอบครัวดวยย่ืนเรื่องทําจดหมายยินยอม ณ ท่ีวาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ พรอมประทับ
ตรารับรองราชการอยางถูกตอง พรอมแนบสําเนาหนาพาสปอรตหรือสําเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดาหรือผูปกครอง (กรณี
บิดามารดา หยาราง/เสียชีวิต ตองแนบ ใบหยา/ใบมรณะ เพ่ือเป็นการยืนยัน รวมถึงหนังสือรับรองบุตรบุญธรรม)

6. สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล

7. สําเนาทะเบียนสมรสหรือหยา (ถามี)

8. หนังสือรับรองการทํางาน
พนักงานบริษัท / ขาราชการหนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท หรือสังกัดท่ีทานทํางานอยู ฉบับจริง ภาษาอังกฤษเทานั้น โดย

ระบุ ตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีท่ีเริ่มทํางาน และชวงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปทองเท่ียว หลังจากนั้นจะกลับ
มาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชชื่อ
ของแตละสถานทูต)

เจาของกิจการสําเนาใบทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณิชย, หนังสือรับรองบริษัทท่ีคัดไวไมเกิน 6 เดือน (กรณีธุรกิจสวนตัวไมได
จดทะเบียน ใชจดหมายรับรองตนเอง พรอมแนบรูปถายสถานท่ีทํางานอยางนอย 3-5 ใบ)

นักเรียน / นักศึกษาหนังสือรับรองจากสถานศึกษาหรือ ใบรับรองจบการศึกษาฉบับจริง ภาษาอังกฤษเทานั้น

เกษียณอายุ สําเนาบัตรขาราชการบํานาญ

ผูสูงอายุตั้งแต 70 ปีขึ้นไป แนบใบรับรองแพทยวาสามารถเดินทางทองเท่ียวได

9. รายการเดินบัญชีออมทรัพย (Statement)ยอนหลัง 6 เดือนลาสุด ควรเลือกบัญชีท่ีมีการเขาออกสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไมตํ่า
กวา 6 หลัก (ยอดเงิน 100,000 บาทตอผูเดินทาง 1 ทาน)**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและฝากประจําทุกกรณี**

กรณีออกคาใชจายผูท่ีสามารถออกคาใชจายใหกันได มีดังตอไปน้ี
มีความเกี่ยวของกันทางสายเลือด เชน พอแม พ่ีนอง

สามีภรรยาท่ีจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย (หากไมไดจดทะเบียนสมรส ตองเขียนจดหมายพรอมแนบเอกสารเพ่ิมเติม เชน
สูติบัตรบุตร สําเนาทะเบียนบานโดยมีท่ีอยูเดียวกัน)

บริษัท ตองมีจดหมายแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย โดยระบุชื่อผูเดินทางและเหตุผลท่ีจัดการเดินทางในจดหมายดวย

***หมายเหตุ: ชื่อในเอกสารท้ังหมดควรถูกตอง และตรงกันตามหนาพาสปอรต

หมายเหตุ
หมายเหตุ  ราคาเด็กตํ่ากวา2 ปี ไมรวมวีซา ทานละ 15,000 บาท

คาทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก 2,000 บาทตอทาน ตลอดการเดินทาง ขอเก็บรวมในสวนท่ีเหลือ

คณะเดินทางไดเมื่อมีผูเดินทาง 25 ทานขึ้นไป

อัตราคาบริการ อาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดสอบถามเพ่ิมเติม

ตั๋วกรุปเมื่อออกตั๋วแลวเล่ือนไมไดทุกกรณี (ตองแจงกอนลวงหนาหากทานมีการเปล่ียนแปลงตั๋ว)

ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง 25 ทาน แตทานประสงคท่ีจะเดินทาง อัตราคาบริการอาจมีการเปล่ียนแปลง (ไมตํ่ากวา 25 ทาน)

โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสมขึ้นอยูกับดุลพินิจของหัวหนาทัวรโดยคํานึงถึงความสะดวกสบายของลูกคาเป็น
หลัก

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียวSingle หอง
คูTwin/Doubleหองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และโรงแรมไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาเขาพัก 3 ทาน มี

่ ้ ์ ่ ่



ความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมนั้นไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ี
อาจมีการแยกหองพัก

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น TRADITIONAL BUILDING หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมี
อางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน
 

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน หักคามัดจํา 20,000 บาท

ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 - 44 วัน หักคามัดจํา 30,000 บาท

ยกเลิกกอนการเดินทาง 1 - 14 วัน คิดคาใชจาย 100% ของราคาทัวร

บริษัทฯขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วันซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทานหรือ
ผลการพิจารณาวีซาผานไมครบจํานวน 20 ทานและ/หรือมีผูรวมเดินทางในคณะไมถึง 20 ทานซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให
ภายใน 15 วันหรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาทานตองการ

ในการย่ืนขอวีซา ทางบริษัทฯ มีหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกๆ ทานในการจัดเตรียมเอกสารใหครบตามท่ีสถานทูตระบุเทานั้น
(การอนุมัติวีซาขึ้นอยูกับดุลพินิจของแตละสถานทูตนั้น) พรอมสงมอบเอกสารประกอบการย่ืนวีซาไมนอยกวา 3 สัปดาหกอนการเดิน
ทาง

ในกรณีท่ีเอกสารของทานไมสมบูรณทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซาของทานได และทานจะตองเสียคาธรรมเนียม
ใหมทุกครั้ง หากตองการขอย่ืนคํารองใหม(ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการ
พิจารณาวีซาไมวาจะเป็นเหตุผลใดก็ตามทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได)

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความประสงคท่ีจะเดินทางไปทองเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเทานั้น
การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอย่ืนวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ ์ในการไมคืนเงินคาทัวรท้ังหมด (การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเป็นการถาวร)

หากทานสงเอกสารลาชา แลวผลปรากฏวา ผลวีซาของทานไมผานการพิจารณากอนการเดินทาง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิใ์นการคิดคาใชจายตามความเป็นจริง (คามัดจําตั๋วกับสายการบินหรือหากทางบริษัทฯไดดําเนินการออกตั๋วแลวทางบริษัทฯจะหักคา
ตั๋วเครื่องบินเต็มจํานวนและจะทําการคืนใหทานตามท่ีสายการบินคืนใหกับทางบริษัทฯ โดยใชเวลาประมาณ 6 เดือนท้ังน้ีบางสายการ
บินไมสามารถคืนคาตั๋วเครื่องบินไดทานสามารถตรวจสอบกับทางสายการบินโดยตรง คาธรรมเนียมวีซาท่ีทางสถานทูตเรียกเก็บ คา
มัดจําในตางประเทศ โดยสวนท่ีเหลือจะคืนใหทานภายใน 15 วัน

ผูท่ีไมสามารถเดินทางเขา – ออกเมืองไดไมวาจะเป็นประเทศไทยหรือตางประเทศ หรือใชเอกสารปลอมในการเดินทางและสําหรับ
ทานท่ีถูกปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเขาเมือง หรือใชเอกสารปลอมประกอบการย่ืนวีซา
ทางบริษัทฯ จะไมคืนเงินท้ังหมดท่ีทานไดชําระคาทัวรมาแลวไมวาบางสวนหรือเต็มจํานวนและทางบริษัทฯจะแจงเจาหนาท่ีดําเนินการ
ตามกฎหมาย

สําหรับผูเดินทางท่ีทางบริษัทฯ เป็นผูย่ืนวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคา
ทัวรท้ังหมด  ยกเวนหากเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย และทางบริษัทฯ จะขอดําเนินการแจงยกเลิกวีซาของทานเน่ืองจากการย่ืนวีซาจะถูก
ระบุเป็นสถิติของทางบริษัทฯกับทางสถานทูต
 


