
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โบลซาโน– หบุเขาโดโลไมต ์- หมู่บา้นวลั ดิ ฟุนส ์- จุดชมวิวโบสถซ์านตา แมคดาลินา  

 โอรทิ์เซย - นัง่กระเชา้ชมวิว แอลป์ เดอ ซุสซิ – นัง่กระเชา้สู่จุดชมวิวซีคาดา้  

ทะเลสาบเบรียส – คอรด์ิน่า ดิ เอมเพสโซ ทะเลสาบมิซูริน่า - ยอดเขา เตร ชีเมดี ลาวาเรโด - เวนิส  

ฟลอเรนซ ์– มอนเตริคจิเน่ – เซียน่า – ซานจีมญิญาโน – ลา สเปเซีย นัง่รถไฟชมหมู่บา้นชิงเกว่ แตรเ์ร  

หมู่บา้นริโอแมกจิโอเร – หมู่บา้นแวรน์าซซา - พอรโ์ตฟิโน – มิลาน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง (1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา – มิลาน 

17.30

20.25

23.20

วนัที่สองของการเดินทาง (2)  มิลาน – โบลซาโน– หบุเขาโดโลไมต ์- หมู่บา้นวลั ดิ ฟุนส ์

       จุดชมวิวโบสถซ์านตา แมคดาลินา 

01.20

06.35  เดินทางสู่ เทอืกเขาโดโลไมต์ กลุ่มภเูขาที่อยู่

ทางตะวันออกของเทอืกเขาแอลป์ทางตอนเหนือของอิตาลี ในปี 2009 ภเูขาเหล่านี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก

โลกโดยองค์การยูเนสโก เมืองและหมู่บ้านต่างๆใน

โดโลไมต์ มีความงดงามที่ต่างกัน เช่น โบลซาโน / 

โบเซน เมืองหลวงของเซาท์ทิโรล เข้าสู่เมือง ‘โบล

ซาโน’ (Bolzano) เมืองอัลไพน์แห่งปี 2009 เมือง

หลวงของ South Tyrol มีสมบัติทางศิลปะและ

วัฒนธรรมที่ น่าประทับใจ ตั้ งอยู่บนที่ราบสูงอัน

งดงามที่รายล้อมไปด้วยยอดเขาอัลไพน์ที่ตระหง่าน 

ตั้งแต่สมัยโบราณ ชาวอิตาเลียน เยอรมัน และชาว

ลาดินได้อาศัยอยู่ที่นี่  ด้วยการผสมผสานอย่าง

ใกล้ชิดของสามวัฒนธรรม  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 



 

 

บ่าย หลังอาหารเดินทางเข้าสู่ Great Dolomite Road ประทบัใจ

กับในความย่ิงใหญ่ของ ‘เทือกเขาโดโลไมท์’ (Dolomite) 

ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี 2009 ลักษณะภูมิ

ประเทศเป็นหน้าผาสูง สลับกับหุบเหวลึก  เข้าสู่บริเวณ

หมู่บ้านวัล ดิ ฟุนส ์Val di Funes (44 กม.) เดินสู่จุดชมวิว 

บริเวณที่ตั้งโบสถ ์Santa Magdalena ชมความมหัศจรรย์

ของธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมของหมู่บ้าน ที่ผสมผสาน

ได้อย่างลงตัว ฉากหลังเป็นภูเขาอันย่ิงใหญ่ เบื้องหน้าของ

เราเป็นหมู่บา้น Villnöß (Val di Funes) แสนสงบ และน่ารัก หากมีเวลาท่านเกบ็ภาพความสวยงามของธรรมชาติ 

และโบสถ์เซนต์จอห์น (Kirche St. Johann in Ranui) อันเป็นเอกลักษณ์ ของอุทยานโดโลไมท์ จากนั้น 

เดินทางกลับสู่ เมืองโบลซาโน หรือ เมืองโอทเิซย  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

พักที่: ALPENHOTEL RAINELL/ FOUR POINTS SHERATON หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง

วนัที่สามของการเดินทาง (3)  โอรทิ์เซย - นัง่กระเชา้ชมวิว แอลป์ เดอ ซุสซิ  

     นัง่กระเชา้สู่จุดชมวิวซีคาดา้ (มรดกโลก)   

เช้า บริการเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรมที่พัก  

หลังอาหารเดินทางสู่ เดินสู่สถานีกระเช้าโอร์ทเิซย น าท่านโดยสารกระเช้าชมวิวที่ทนัสมัยและงดงามกับธรรมชาติที่

สมบูรณ์ขึ้นสู่ จุดชมวิว แอลป์ เดอ ซูสซิ (Alpe di Siusi) 

(สูง 2,000 เมตร) เป็นจุดชมวิวเทอืกเขาโดโลไมทท์ี่สวย

และเป็นที่นิยมมากที่สุด เนื่องจากจุดนี้ สามารถมองเห็น

วิวความย่ิงใหญ่อลังการของกลุ่มเขาในโดโลไมท์  

(Dolomite) ซึ่งประกอบด้วย Gruppo del Sella, Gruppo 

del Sassolungo, Catinaccio และ Sciliar ที่อยู่รอบบริเวณ 

Alpe di Siusi ได้อย่างชัดเจน มีเวลาให้ท่านเก็บภาพ

ความงดงามของธรรมชาติอย่างจุใจ ในช่วงฤดูร้อน แอล์ป เดอ ซุสซิ เหมาะส าหรับการเดินเล่นตามเส้นทาง 

(Hiking) หรือเพียงแค่ขึ้นมาพักผ่อนชมวิวที่สวยงามคุ้มค่าเกินค าบรรยาย ในช่วงฤดูหนาว เสมือนเป็นสวรรค์ของ

นักเล่นสก ี 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา  

บ่าย น าท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่จุดชมวิวแอล์ป ดิ ซิซีดา (Alpe di 

Seceda) จากสถานีหมูบ้านโอทีเซย จากบริเวณจุดชมวิว

ยอดเขาซิซีดา(Seceda) คุณสามารถเพลิดเพลินกับ

ทศันียภาพอนังดงามของ Dolomites และภเูขาทั้งหมดใน 

South Tyrol - จาก Ortles ถึง Großglockner (ออสเตรีย) 

และในบริเวณนี้ ยังได้รับการขึ้ นทะเบียนมรดกโลก 

Dolomites UNESCO อกีด้วย จากนั้นมีเวลาให้ท่านเกบ็ภาพหรือเลือกเดินชมความงดงามของเทอืกเขาโดโลไมทไ์ด้



 

 

อย่างเต็มที่ หากท่านที่ไม่ต้องการเดิน ท่านสามารถนั่งทานกาแฟชมความงดงามของธรรมชาติในบริเวณสถานี

กระเช้า ได้เวลาสมควรน าท่านลงจกยอดเขาซิซีดาสู่สถานีโอทเิซย 

*** หมายเหต: กระเช้าในบริเวณโดโลไมท์จะเปิดให้บริการช่วงฤดูหนาวระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2565 – 10 

เมษายน 2566 ฉะนั้นคณะสุดท้ายของช่วงฤดูหนาวจะออกเดินทาง 06 – 16 เมษายน 2566 ซึ่งพอดีกับกันขึ้น

กระเช้าชมวิว 

 ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

พักที่: FOUR POINTS SHERATON/ ALPENHOTEL RAINELL หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

วนัที่สีข่องการเดินทาง (4)  โอรทิ์เซย - ทะเลสาบเบรียส – คอรด์ิน่า ดิ เอมเพสโซ  

เช้า บริการเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรมที่พัก  

หลังอาหารเดินทางถึงทะเลสาบ เบรียซ (Braies) 

ที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Fanes Sennes Braies 

ตามต านานกล่าวว่าที่นี่ เป็นที่อยู่อาศัยของยักษ์ ที่

คอยคุ้มครองเหมืองทองค าใต้พิภพ น าท่านเดินสู่จุด

ชมวิวทะเลสาบเกบ็ภาพความงดงามอย่างจุใจ ชม 

ทะเลสาบ เบรียซ(Braies) ตามต านานกล่าวว่าที่นี่

เป็นที่อยู่อาศัยของยักษ์ ที่คอยคุ้มครองเหมืองทอง

ค าใต้พิภพ น าท่านเดินสู่จุดชมวิวทะเลสาบเกบ็ภาพ

ความงดงามอย่างจุใจ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองกอร์ตีนา ดัมเปซโซ (Cortina d'Ampezzo) กอร์ตีนา เปรียบเสมือน ‘ราชินี

แห่งโดโลไมท์’ เป็นอัญมณีแห่งความงามที่แท้จริงใน

ใจกลางเทือกเขาแอลป์ของอิตาลี ตั้งอยู่ในใจกลาง

แอ่งขนาดใหญ่ของทุ่งหญ้าและป่าไม้เขียวขจี โดยมี

หุบเขาขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบด้วยยอดเขาสูง Antelao, 

Sorapiss, Croda da Lago, Croda Rossa, Tofane และ 

the Cristallo ที่มีความงามเป็นเมือนก าแพงธรรมชาติ

อันน่าทึ่ง น าท่านเดินชมหมู่บ้านกอร์ตีนา ดัมเปซโซ 

(Cortina d'Ampezzo) เมืองสกีรีสอร์ทแสนสวย ที่ตั้ง

ในหุบเขา มีชื่อเสียงโด่งดังมายาวนาน อิสระทุกท่าน

เกบ็ภาพความงดงามของเมืองตามอธัยาศัย   

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

 

 

 



 

 

วนัที่หา้ของการเดินทาง (5)  คอรด์ิน่า ดิ เอมเพสโซ – ทะเลสาบมิซูริน่า   

       ยอดเขา เตร ชีเมดี ลาวาเรโด (ไดร ซินเนิน) – เมสเตร ้

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

หลังอาหารเดินทางสู่บริเวณทะเลสาบมิซูริน่า (Misurina) ณ 

หมู่บ้านเบลลูโน่ ทะเลสาบที่มีความยาวถึง 2.6 กิโลเมตร มี

ความลึกกว่า 5 เมตร สมัผัสอากาศดีๆ สดูดมหายใจลึกๆ ให้

ทุกท่านได้ชมความสวยงามของทะเลสาบอันกว้างใหญ่ที่ใส 

เป็นเงาสะท้อนเห็นวิวเขาลดหล่ันไปมา อันมีฉากหน้าเป็น

โรงแรมสีเหลืองตัดกันกับฟ้าครามสวยจับใจ จากนั้นเดินทาง

สู่อุทยานแห่งชาติเตร ซิเม่ (Tre Cime Naturel Park) เข้าสู่

จุดเร่ิมต้นการเดินเท้าที่ Rifugio Auronzo (ท่านทีไ่ม่เดิน สามารถนั่งพกัรอทีจุ่ดน้ีหรือชมวิวบริเวณระเบียงอาคาร) 

จากนั้นน าท่านเดินเท้าสู่ยอดเขา เตร ซิเม่ หรือ ไดร ซินเนิน (Drei Zinnen) หรือ Three Peaks of Lavaredo เป็น

หนึ่งในเส้นทางเดินป่าที่โดดเด่นของ Dolomites ความโดด

เด่นของหินขนาดใหญ่สามแห่งโผล่ขึ้นมาจากทิวทัศน์ที่ม้วน

ตัวของ โดโลไมต์ล้อมรอบด้วยทิวทัศน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจและ

ดอกไม้ป่าในช่วงฤดูร้อน ยอดเขาเหล่านี้ จะปรากฎเป็นแสงสี

แดง ซึ่ งเป็นภาพธรรมชาติที่ น่าทึ่ ง ผ่าน Cappella degli 

Alpini ซึ่งเป็นโบสถ์เลก็ๆ ที่สร้างขึ้นเพื่อร าลึกถึงการต่อสู้ของ

ทหารภเูขาสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 1 ในปี ค.ศ.1928 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ Rifugio Locatelli ภัตตาคารบนเขาระหว่างทาง  

บ่าย หลังอาหารเดินเท้าต่อผ่านทวิทศัน์ที่สวยงามแปลกตาของยอด

เขา เตร ซิเม่ ซึ่งอาจเป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงที่สุดในโดโลไมต์ 

ความหลากหลายของภูมิประเทศ และยอดเขาสูงตระหง่าน

แสดงถึงลักษณะของโดโลไมต์ หรือเรียกอีกอย่างว่า "Pale 

Mountains" หรือ "Monti Pallidi" ในภาษาอิตาลี เมื่อพระ

อาทิตย์ตกดิน ในมุมมองที่แตกต่างจากเดิม ผ่านกระท่อม 

Malga Langalm เ ป็น จุด เ เวะพัก  มีบ ริการขายอาหาร -

เคร่ืองดื่ม ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเตร ซิเม่ 

จนกระทั่งถึงจุดหมายบริเวณอาคาร Rifugio Auronzo (รวมเวลาในการเดินประมาณ 3-5 ชั่วโมง) สิ่งที่ต้องเตรียม 

: ชุดเเต่งกายตามฤดูกาล, รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าเดินเทรล, หมวกและเสื้อกันฝน เเจค็เกต็กันลมม, ไม้เทรล 

(Trekking Pole), น า้ดื่ม ขนม-ของว่างทานในระหว่างทาง) ช่วงเวลาที่เหมาะสม ระหว่างเดือนเมษายน – เดือน

ตุลาคม (ฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน) ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองเมสเตร้ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: NH VENEZIA LAGUNA PALACE HOTEL หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

  



 

 

วนัที่หกของการเดินทาง (6) เวนิส – ฟลอเรนซ ์– ชมเมือง - จัตุรสัซินยอเรตตา  

      จัตุรสัเดลลาซิญญอเรีย - โบสถซ์นัตาโคเช่   

เชา้ บริการอาหารเชา้ ที่ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

 หลงัอาหารน าคณะลงเรือเดินทางเขา้สู่ “เกาะเวนิส” เกาะอันแสนโรแมนติกซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของคู่รัก

จากทั่วโลก เมืองเวนิสได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก (Queen of the Adriatic) น าท่านเดินทางเข้าสู่ 

“เกาะซานมาร์โค” ศูนย์กลางของเมืองเวนิส น าคณะเดินทางเข้า

สู่บริเวณ “จตุรัสซานมาโค” ระหว่างการเดินทางชม อนุสาวรีย์

ของพระเจ้าวิคเตอร์เอมานูเอลที่ 2 ถ่ายภาพคู่กบั“ สะพานถอน

หายใจ” สะพานแห่งสัญลักษณ์ที่เชื่อมต่อกับพระราชวังดอร์จ 

อันเป็นที่ประทบัของเจ้าเมืองเวนิสในยุคที่ยังเป็นรัฐอิสระอีกทั้ง

ยังเป็นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้น ชมรอบ

บริเวณ“โบสถ์เซนต์มาร์ค” ซึ่งเป็นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ที่  

“ใหญ่ที่สุด” ในยุโรปตะวันตก อิสระเลือกช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์

เนมชื่อดังนานาชนิด อาทิ Gucci, Louis Vuitton, Prada, Bally, Chanel ให้คณะได้สัมผัส วิวสองฝั่งคลองแห่งเว

นิส อนัสดุแสนโรแมนติกโดยการ “นั่งเรือกอนโดร่า” Gondora ที่มีชื่อเสยีงระดับโลก (เรือนั่งได้ 5-6 ท่านต่อ 1 ล า 

หากท่านต้องการนั่งแบบส่วนตัวกรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์) (รวมในค่าทวัร์แล้ว)  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมืองเมนูพิเศษสปาเกต็ตี้  กุ้งมังกร (Lobster 

Spaghetti) พร้อมเคร่ืองดื่มรสเลิศ  

บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่เมืองฟลอเรนซ์  เป็นเมืองต้นแบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ซึ่งเป็นเมืองที่มีความเจริญ

สูงสุดในช่วงศตวรรษที่ 13-16 โดยตระกูลเมดิซี่ น าคณะเดิน

เที่ยวชมเขตเมืองเก่า น าท่านชม “จัตุรัสเพียซซ่าซินยอเรตตา” 

ชมสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของเมืองที่ “มหาวิหารซานตา 

มาเ รีย เดลฟิออเร” เป็นวิหารที่มียอดโดมขนาดใหญ่

สัญลักษณ์แห่งเมืองฟลอเรนซ์ ใช้หินอ่อนหลากสีจากหลาย

เมืองในอิตาลีในการก่อสร้าง จากนั้นน าท่านชม “โบสถ์ซันตา

โคเช่” โบสถ์ขนาดใหญ่ซึ่งใช้เป็นสถานที่ฝังศพของศิลปินชื่ อ

ก้องโลก“ไมเคิลแองเจลโล และกาลิเลโอ” และศิลปินชื่อดัง

ของเมือง ชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างมาก 

เนื่องจากเป็นที่ตั้งของรูปป้ันเดวิด อนัเป็นผลงานที่มีชื่อเสยีงของ ไมเคิล แองเจโล่  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 

ท่ีพกั: GRAND HOTEL MEDITERANEO หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

 

 

 



 

 

วนัที่หกของการเดินทาง (7) ฟลอเรนซ ์– เสน้ทางโรแมนติก แห่ง ทสัคานี  

     มอนเตริคจิเน่ – เซียน่า – ซานจีมิญญาโน – ลา สเปเซีย 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เส้นทางโรแมนติก แห่งแคว้นทอสคานี เสมือนเป็นอู่ข้าวอู่น า้ของประเทศอิตาลี มี

ความอุดมสมบู รณ์  สามารถป ลูกพื ชพั นธุ์ ไ ด้

หลากหลาย และมีฟาร์มปศุสัตว์ ที่มีคุณภาพอยู่

มากมายหลาย น าท่านเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านมอนเต

ริคจิโอนิ (Monteriggioni) (60 กม.) เป็นเมืองหน้า

ด่าน อันเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางของเมืองเซียน่า แคว้น

ทอสคานี มีก าแพงล้อมรอบตัวเมือง ตั้งอยู่บนเนิน

ธรรมชาติที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1214 ก าแพงรอบตัว

เมืองมีหอคอย 14 แห่งตั้งอยู่บนฐานสี่เหล่ียมจัตุรัส 

กลางเมืองมีจัตุรัส Piazza Roma บ้านเรือนส่วนใหญ่

สไตล์เรเนสซองส์ (เคยเป็นเจ้าของขุนนางท้องถิ่น

พ่อค้าที่ร ่ ารวยและผู้ ดี) เก็บภาพความสวยงาม 

จากนั้นเดินทางสู่เมืองเซียน่า (40 กม.) ตลอดทั้งใจ

กลางเมืองเก่าของเซียน่าได้รับเลือกโดยองค์การ

ยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1995 

เท่ียง บริการอาหารมื้ อกลางวนั ณ ภตัตาคารเมนูพิเศษ ฟิออเรนติน่า สเต๊กเนื้ อววั (Fiorentina Beef 

Steak) เมนูสุดพิเศษท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของแควน้ทสัคานี ซ่ึงโดยปกติ เชฟจะย่างเนื้ อทั้งกอ้นแลว้มา 

บรรจงแล่ใหลู้กคา้ท่ีโต๊ะอาหารขณะท่ียงัรอ้นอยู่ (ท่านใดไม่ทานเนื้ อววักรุณาแจ้งเจ้าหนา้ท่ีฝ่าย

ขาย ทางบริษทัจะเปลีย่นเมนูหมู ปลา หรือไก่ แทน) *** เสริฟพรอ้มไวนท์อสคานีรสเลิศ *** 

บ่าย เชิญท่านเย่ียม จตุรัสเปียซซ่า เดล คัมโป Piazza del 

Campo ซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นมรดกโลก และเคย

เป็นบ้านของาลิโอนักแข่งม้าที่มีชื่อกระฉ่อนที่สุดใน

โลก ชมจตุรัสเปียซซ่า เดล คัมโป ที่ได้ชื่อว่าสวย

แปลกตาเพราะมีรูปทรงเป็นรูปพัด ลาดเอียงแบบ

ขั้นบันได ตั้งอยู่ ด้านหน้าศาลาว่าการเมืองเซียน่า 

เดินเล่นชมเมือง บ้านเรือนต่างๆ ถึงแม้ดูเก่าแก่ แต่

ยังคงถูกใช้งานเป็นที่อยู่อาศัยและร้านค้า มีศาลา

กลางจังหวัดสไตล์โกธคิ น า้พุเกยี โบสถ์พระแม่นิรมล ที่นี่มีเทศกาลพาลิโอแสดงในชุด 

 



 

 

พื้นเมืองทุกปีมีชื่อเสยีงมาก จากนั้นน าท่าน ออกเดินทางสู่เมืองซานจีมิญญาโน(San Gimignano) เป็นหมู่บ้าน

เลก็ๆ ที่มีก าแพงล้อมรอบอยู่ระหว่างเมือง 

ฟลอเรนซ์และเมือง Siena มีชื่อเสยีงด้านสถาปัตยกรรม

ยุคกลางที่น่าทึ่ง และหอคอยที่สูงขึ้นจากสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ 

เป็นสญัลักษณ์ที่ส าคัญ ท าให้เหน็ทศันียภาพสวยงามอนั

น่าประทบัใจของเมือง จากเส้นทางโดยรอบ โดยเร่ิมต้น

จากขุนนางประจ าเมืองได้สร้างหอคอยขึ้นราว 72 แห่ง

เพื่อเป็นสญัลักษณ์แห่งความมั่งคั่งและอ านาจของพวกเขา 

แม้ว่าปัจจุบันจะเหลืออยู่เพียง 14 หอคอยเท่านั่น เมืองซานจีมิญญาโน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จาก

องค์การ UNESCO ตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 เมืองท่านเข้ามาในเมืองซานจีมิญญาโน เสมือนท่านได้ย้อนเวลากลับไปใน

ยุคกลางอย่างแท้จริง / น าท่านเดินรทางสู่เมือง ลา สเปเซีย 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพกั: NH HOTEL LA SPEZIA หรือระดบัใกลเ้คียง 

วนัที่แปดของการเดินทาง(8) ลา สเปเซีย – นัง่รถไฟชมหมู่บา้นชิงเกว่ แตรเ์ร   

     ลงเรือสู่พอรโ์ตฟิโน – มิลาน 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

น าท่านนั่งรถไฟสู่ ชิงเกว่ แตร์เร (Cinque Terre) หมู่บ้านเล็กๆ ทั้งห้า ที่ตั้ งอยู่บนชายฝั่งริเวียร่า ของอิตาลี 

CINQUE TERRE มีความหมาย ว่ า  “ ห้ าดินแดน” 

(FIVE LANDS) ประกอบด้วย หมู่บ้านห้าแห่ง ได้แก่  

ริโอมัจจอเร, มานาโรลา, คอร์นิเกลีย,  แวร์นาซซา และ 

มอนเตรอสโซ อลั มาเร โดยทั้งห้าหมู่บ้านนี้ เป็นส่วนหนึ่ง

ของอุทยานแห่งชาติฯ และได้รับการขึ้ นทะเบียนเป็น

มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้อีกด้วย แวะชมความงาม

ของหมู่ บ้ าน  ริ โอแมกจิ โอ เร  (RIOMAGGIORE) 

หมู่ บ้านที่มีเสน่ห์ซึ่ งตั้ งอยู่บนเนินเขาที่มีขั้นบันไดสูง

เหนือชายฝั่งลิกูเรียน เป็นที่รู้จักจากบ้านหินสีสันสดใสที่

เรียงซ้อนกัน และท่าเรือที่เต็มไปด้วยเรือประมงแบบ

ดั้ งเดิม จากนั้นนั่ งรถไฟต่อสู่หมู่ บ้าน ‘แวร์นาซซา’ 

(Vernazza) หมู่บ้านชาวประมงเลก็ๆ ที่มีลักษณะเฉพาะ 

แวร์นาซซาคือที่เดียวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหนึ่ง

ใน "หมู่บ้านที่สวยที่สุดในอิตาลี" (I borghi piú belli 

d'Italia) อย่างเป็นทางการ สมควรแก่เวลาสู่เมืองเซนต์ 

มาการิตา   

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 



 

 

บ่าย น าท่านลงเรือสู่หมู่บ้านพอร์โตฟิโน (นั่งเรือประมาณ 20 นาที) เดินทางถึงเมืองพอร์โตฟิโน(Portofino) น าท่าน

เดินเล่นเที่ยวชมเมืองโดยรอบ พอร์โตฟิโนเป็นเมืองท่า แห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ซึ่ง

ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดของเจนัว ที่ถูกล้อมรอบด้วย

ท่าเรือเลก็ๆ จนได้รับการขนานนามว่าเป็น "สวรรค์

แห่งเมืองท่า" ส าหรับนักท่องเที่ยวก็ว่าได้ เมือง

เลก็ๆ ที่แสนน่ารัก ภายในตัวเมืองประกอบไปด้วย

ด้วยบ้านเรือนหลากสีสัน ซึ่งตั้งเบียดเสียดกันไป

ตามเชิงเขาเขียวชอุ่ม โอบล้อมอ่าวที่มี เรือยอร์

ชส่วนตัว จอดเต็มไปหมด เก็บภาพโบสถ์เซนต์ 

มาร์ติน (St.Martin) ซึ่งสร้างขึ้ นในศตวรรษที่ 12 

โดยตัวโบสถ์นั้นมีขนาดที่ไม่ใหญ่โต แต่กม็ีความสวยงามมากพอสมควร ได้เวลาสมควรน าท่านออกเดินทางกลับได้

เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองเจนัว  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น าคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก  

พกัที่: NH MILANO TOURING HOTEL หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

วนัที่เกา้ของการเดินทาง (9)  มิลาน – SERRAVALLE DESIGNER OUTLET – มิลาน     

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ เซอร์ราวาเล เอ้าท์เล็ท 

(Serravalle Designer Outlet) เ ลือกซื้ อสิน ค้าแบ

รนด์เนมมากมายในราคาพิเศษ เช่น Armani, Bally, 

Bulgari, Burberry, Calvin Klein, Camper, 

Diesel, Hugo Boss, L'Occitane , Lacoste, Loewe, 

Michael Kors, Polo Ralph Lauren,  Quiksilver, 

Ray-Ban, Samsonite, Spazio Dolce & Gabbana, 

Swarovski, Swatch, TAG Heuer, Timberland, 

Tommy Hilfiger, Versace, etc

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย เดินทางกลบัเขา้สสู่มิลาน มีเวลาใหท่้านไดเ้ลือกหาซ้ือสินคา้ชื่อดงัมากมายที่ “แกลเลอเรีย วิคเตอรเ์อ็มมานู

เอลที่ 2” ที่ใช้เวลาก่อสร้างถึง 12 ปีเป็นอาคารหลังคากระจกโครงเหล็กพื้ นโมเสกลวดลายงดงามมาก ภายใน

ประกอบด้วยร้านค้าสนิค้าแบรนด์เนมชื่อดัง เช่น Prada, Louis Viton, Gucci, Bally, Amani, Moschino , Versace 

ฯลฯ ให้ท่านได้ช้อปป้ิงตามอัธยาศัย บนถนนมองท ์นโปลียอง และถนนวิคเตอร์เอมมานูเอล หรือนั่งจิบกาแฟชม

บรรยากาศ 

ค า่ บริการอาหารมื้ อค า่ ณ ภตัตาคารไทย / น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัที่: NH MILANO TOURING HOTEL หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

 

 



 

 

วนัที่สิบของการเดินทาง (10)  มิลาน – ป้อมซฟอรซ่์า – จัตุรสัดูโอโม – เดินทางกลบั  

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารเดินทางสู่เมืองมิลาน (Milan) ชม “ปราสาทสฟอร์เซสโก้” ปราสาทสวยงามหลังนี้ ได้เคยเป็นป้อม

ปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ ต่อมาเป็นที่

พ านักของผู้น าเผดจ็การในช่วงศตวรรษที่ 15 คือ 

ตระกูลสฟอร์ซา  มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพกับมุม

สวยๆ ของน า้พุที่โพยพุ่งบริเวณด้านหน้าปราสาทส

ฟอร์เซสโก้ น าท่านเกบ็ภาพ “มหาวิหารแห่งมิลาน 

หรือดูโอโม” สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมือง 

อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสี

ขาวในศิลปะแบบโกธคิ ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 

ปี ปัจจุบันเป็น “โบสถ์แคธอลิกที่ใหญ่เป็นอันดับ 

3 ของโลก” ลานด้านหน้าเป็นที่ตั้งของพระราชานุ

สาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 ทรงม้า 

รายล้อมด้วยอาคารที่เก่าแก่คลาสสิคและช้อปป้ิง

มอลล์ที่สวยที่สดุแห่งหนึ่งของโลก  

.......... ได้เวลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติมิลาน   

16.15 เหิรฟ้ากลับสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR128 

23.05 ถึงสนามบินกรุงโดฮา รอเปล่ียนเครื่องภายในสนามบิน  

วนัที่สิบเอ็ดของการเดินทาง(11)  สนามบินสุวรรณภูมิ     

02.10 เหิรฟ้ากลับสู่สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR836 

13.10 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 

**************** North Italy Five Region 11 Day **************** 

 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ , การ

ล่าชา้อันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความ

ปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้หวัหนา้ทวัรผู์น้ าทวัร ์มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการ

ตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส าคญั เมือ่ท่านท าการจองและช าระเงินมดัจ าแลว้ บริษทัฯ ถือ

ว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขของทางบริษทัฯ แลว้ 

 

 

 

 

 



 

 

* อตัราค่าบริการ * รวมค่าวีซ่า * ค่าทิปตลอดการเดินทาง 

วนัเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่พกั 

หอ้งละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ 

26 พ.ค. – 04 มิ.ย. 66 149,900 149,900 149,900 25,900 

16 – 25 มิ.ย.66 149,900 149,900 149,900 25,900 

07 – 16 ก.ค.66 152,900 152,900 152,900 25,900 

28 ก.ค. – 06 ส.ค.66 152,900 152,900 152,900 25,900 

11 – 20 ส.ค.66 152,900 152,900 152,900 25,900 

25 ส.ค. – 03 ก.ย.66 152,900 152,900 152,900 25,900 

15 – 24 ก.ย.66 149,900 149,900 149,900 25,900 

 28 ก.ย. – 07 ต.ค.66 149,900 149,900 149,900 25,900 

06 – 15 ต.ค.66 149,900 149,900 149,900 25,900 

20 – 29 ต.ค.66  149,900 149,900 149,900 25,900 

*** ท่ีนัง่ชั้นธุรกิจ เพิม่ประมาณท่านล่ะ 110,000 บาท จากราคาดา้นบน *** 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มิลาน-กรุงเทพฯ  

2. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้

คนขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน  

3. โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ  เนื่องจาก

อยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลหรือการประชุม

ต่างๆ อนัเป็นผลที่ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  

4. ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ  

5. ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะ

ผ่านการพิจารณาหรือไม่กต็าม  

6. ค่าประกนัอุบัติเหตุและสขุภาพในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) **  

7. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ   

8. ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรป  

9. น า้ดื่มบริการบนรถโค้ชทุกวัน  

10. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง)  หากท่านลืม

สัมภาระไว้ในห้องพัก มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน และอาจเกิดความล่าช้าหรือสูญหายได้ *** บางโรงแรมมีพนักงาน

ยกกระเป๋าไม่พอท าให้เกดิความล้าช้า ท่านสามารถน าสมัภาระขึ้นห้องพักได้ด้วยตัวเอง ***  

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  

2. ค่าด าเนินการท าหนังสอืเดินทาง (พาสปอร์ต)  

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

4. ค่าผกผันของภาษีน า้มันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทนัหัน 

5. ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ท่านละ 100 บาทต่อวัน (หากท่านประทบัใจในการบริการ)  

6. ค่าธรรมเนียมเปล่ียนวันเดินทางตัวเคร่ืองบิน(กรณีอยู่ต่อหรือกลับก่อน) 

การจองและช าระเงิน  

1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 70,000 บาท เมื่อจอง พร้อมพร้อมหนังสอืเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ

กรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซ่ึงจะเกดิข้ึนได้กต่็อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 

15 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีนี้  ทางบริษัทฯ 

ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทวัร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี้  เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไข

ได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจบ็ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้า

ทวัร์และเหตุสดุวิสยับางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เนื่องจากรายการทวัร์นี้ เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ

การเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

เงือ่นไขการยกเลิก   

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจ าที่ต้อง 

การันตีที่นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง)      

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วันขึ้นไป – เกบ็ค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทวัร์  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารท่ีใชป้ระกอบในการยืน่วีซ่า VISA (ทุกท่านตอ้งมาโชวต์วัและสแกนนิ้ วในวนัยืน่วีซ่า) 

1. หนงัสือเดินทาง (ตวัจริง) ที่เหลืออายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหน้าหนังสอืเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า  

2. รูปถ่ายสี ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ านวน 3 รูป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่

สวมแว่นตา ไม่ย้ิมเหน็ฟัน ขึ้นอยู่กบัประเทศที่จะเดินทาง  

3. หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด   

*** กรณีคา้ขาย  : หลักฐานทางการค้า เช่น ส าเนาใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มีชื่อผู้

เดินทาง หรือส าเนาใบเสียภาษีร้านค้า (ภพ.20) อายุย้อนหลังไม่เกนิ 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

 



 

 

 

*** กรณีพนกังานและผูถ้ือหุน้ : หนังสอืรับรองการท างาน (ตวัจริง)เป็นภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และ

วันเริ่มงาน พร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

*** กรณีขา้ราชการ: หนังสือรับรองจากต้นสังกัด (ตวัจริง) เป็นภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวันเร่ิม

งานพร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกนิ 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

*** กรณีนกัเรียนและนกัศึกษา: หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตวัจริง) เป็นภาษาอังกฤษจาก

สถาบันที่ศึกษาอยู่ อายุย้อนหลังไม่เกนิ 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

4. หนงัสือแสดงการเคลือ่นไหวทางบญัชี (Bank Statement) (ตวัจริง)บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยตอ้งมี

เลขที่บญัชีระบุอยู่ทุกหนา้ (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรพัยเ์ป็นอนัดบัแรก) แต่ในกรณีที่ยอดเงินในบัญชีออม

ทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก สามารถแนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการย่ืนได้) ( สถานทูตไม่รบับญัชี

กระแสรายวนั ) 

หนงัสือรบัรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอนัดับแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณา

ระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต (เนื่องจากประเทศในยุโรปเข้าร่วมกลุ่ม

ยูโรโซน) กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกบัหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกบั Statement ที่ท่านจะใช้ย่ืนวีซ่า (ใช้

เวลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วันท าการ) โดยต้องท าแยกกนั ระบุตามชื่อผู้เดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ (ตวัจริง / 

ไม่สามารถถ่ายเอกสารได ้) ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรบัรองค่าใชจ่้าย

ใหก้นัได)้  

5. กรณีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ ์ หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้

เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่า

การอ าเภอ โดยระบุประเทศและวันเดินทาง (ตวัจริง) 

6. ส าเนาบตัรประชาชน  1 ชุด / ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด / ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด (กรณีอายุต า่กว่า 20 ปี) 

7. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีเป็นหมา้ย) / ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ -

สกุล อย่างละ 1 ชุด (ถา้มี)  

*** กรณีที่สถานทูตมีการเรียกสมัภาษณ ์กรุณาเตรียมเอกสารตวัจริงทั้งหมด ไปในวนันดัสมัภาษณด์ว้ย  

*** สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอื่นเพิ่มเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่างกะทนัหัน จึงขอความกรุณา

เตรียมเอกสารเพิ่มเติมใหค้รบถว้น ตามที่สถานทูตขอ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาอนุมติั 88ออกวีซ่า

ส าหรบัสถานทูต   

8. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร  

และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอย่ืนค าร้องใหม่ก็

ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

9. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณต์ามนดั

หมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา

และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกนั  

10 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า

ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  



 

 

11. ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพรอ้มและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงั

ประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏเิสธวีซ่าอนัเนื่องมาจากหลักฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการ

ย่ืนขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจริงและจะคืนให้ท่าน

หลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะ

ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 

หมายเหตุ 

1. ทางบริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผูส้ ารองที่นัง่ครบ 20 ท่าน และไดร้บัคิวการตอบรบัจาก

ทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาท ิตัว๋เคร่ีองบิน, ห้องพักที่ยืนยันมา

จากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถย่ืนวีซ่าให้กบัทางท่าน

ได้อย่างถูกต้อง  

2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุป๊ในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการย่ืนวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน

จะต้องเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล 

และอ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆที่ใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้

ก าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่

สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอ านวยความ

สะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

*** กรณีวีซ่าท่ีท่านยืน่ไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ้ 

ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนดงัต่อไปนี้  *** 

1. ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน

การพิจารณา 

2. ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่ส าคัญในการย่ืนวีซ่า หาก

ท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูก

หักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ท่านจะ

เสยีแต่ค่ามัดจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

3. ค่าหอ้งพกัในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจ า

ห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% 

ในทนัท ีทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 

4. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใชจ่้ายทั้ งหมด 

100% 

5. บริษทัฯ เร่ิมตน้ และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ 

และจะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้  เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท  ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 

FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

*********************************************************** 

 


