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อิตาลีเหนือดินแดนธรรมชาติแสนสวยศูนย์รวมวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้ง เยอรมัน ฝรั่งเศส และ

โรมัน ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว สัมผัสความยิ่งใหญ่ของเซาท์เทิร์นแอล์ปในเซาท์ทีโรล, ทะเลสาบ

สวยงามในแคว้นลอมบาเดีย, เมืองชายฝั่งที่งดงามในแคว้นเวเนโตและลิกูเรีย, พ้ืนที่เพาะปลูกที่

สมบูรณ์ในแคว้นทัสคานี รายการนี้จะท าให้ท่านประทับใจอย่างแน่นอน 



 

รายการการเดินทาง พฤษภาคม – ตุลาคม 2565 
 
*** พักโรงแรมระดับ 4 – 5 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋า 
*** อาหารพิเศษที่มีชื่อเสียงประจ าเมือง ล๊อบสเตอร์, สเต๊กเนื้อฟิออเรนติน่า, ลาซานญ่า, ริซอตโต่, ราวิโอรี 
*** น าดื่มบนรถโค้ชตลอดการเดินทาง 
*** มีเวลาในเมืองต่างๆ อย่างเต็มที่ไม่เร่งรีบ 
*** เมืองต่างๆในเขตโดโลไมต์ตั้งอยู่ในหุบเขายากในการเขาถึง เราต้องเผื่อเวลาไว้ให้เหมาะสมกับรายการทัวร์ 
*** รวมค่าทิปพนักงานขับรถและบริกรตลอดการเดินทาง 

 
 

วันแรกของการเดินทาง(1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา – มิลาน 

17.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q 
สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ QATAR AIRWAYS  

20.25 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา...โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ Qatar Airways เที่ยวบินที ่QR833 
23.20 ถึงสนามบินกรุงโดฮา น าท่านเปลี่ยนเครื่องสู่เมืองมิลาน  

วันที่สองของการเดินทาง(2)  มิลาน – เซอมิโอเน่ – ล่องเรือทะเลสาบเกรดา อุทยานโดโลไมต ์– โบลซาโน – ชมเมือง  

01.20 เหิรฟ้าสู่เมืองมิลาน...โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR123 
06.35  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากนั้นน าท่าน 

ออกเดินทางสู่  Sirmeone เมืองอันเก่าแก่ที่ มีอายุกว่า 
2,000 ปี มีลักษณะภูมิประเทศเป็นแหลมที่ยื่นออกไป ใน
ทะเลสาบการ์ด้า ทะเลสาบแสนสวยที่เสมือนเป็นพรมแดน
ระหว่าง 
แค้วนลอมบาเดียกับแคว้นเวเนโต มีความยาวกว่า 55
กิโลเมตร ตัวเมืองเก่านี้จึงถูกขนาบข้างด้วยทะเลสาบ ให้ทุก
ท่านได้ชมเมืองที่แสนสวยงาม เต็มไปด้วยร้านค้าและร้าน
กาแฟร้านขนมปังท้องถิ่นมากมาย เก็บภาพป้อมปราการ
ประจ าเมือง ที่เป็นจุดสัญลักษณ์ตั้งแต่สมัยยุคโรมัน จากนั้นน าท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเกรดา 
บรรยากาศของทะเลสาบที่ตัดกับแนวหน้าผาของทิวเขาเซาท์เทิร์นแอล์ปสวยงามเกินค าบรรยาย    

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ 
ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

บ่าย อ อ ก เ ดิ น ท า ง สู่  Great 
Dolomite Road บนเส้นทาง
ส าย นี้  คุ ณ จ ะทึ่ ง ใน ค ว าม
ยิ่ ง ให ญ่ ขอ งขุ น เข า อี กค รั้ ง



 

ระยะทางไม่ไกลมากแต่เราจะค่อย ๆ ซึมซับบรรยากาศที่หาไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วในโลกนี้ เทือกเขาโดโลไมท์ (Dolomite) 
ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยองค์กร UNESCO เมื่อปี 2009 ลักษณะภูมิประเทศเป็นหน้าผาสูง สลับกับหุบ
เหวลึก น าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองโบลซาโน(Bolzano) เมืองหลวงที่สวยงามของแค้วนเซาท์ทีโรล มีเวลาให้ทุกท่าน
เดินเล่นชมเมืองเก่าที่สวยงามตามอัธยาศัย    

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
พักที:่ Parkhotel Laurin / Four Points Sheraton Hotel / หรือระดับใกล้เคียง 

วันที่สามของการเดินทาง(3)      โบลซาโน – โอร์ทิเซย – นั่งกระเช้าชมวิว แอล์ป เดอ ซุสซิ จุดชมวิวโบสถ์ซานต้า 
แมกดัลนา – เดินเที่ยวทะเลสาบเบรียส – คอร์ดิน่า ดิ เอมเพสโซ  

เช้า บริการเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
น าท่านเดินทางสู่เมืองโอร์ทิเซยเมืองน่ารักท่ีตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาเซาท์
เทิร์แอล์ป เดินสู่สถานีกระเช้า น าท่านโดยสารกระเช้าชมวิวที่งดงาม ผ่อน
คลายกับธรรมชาติที่สมบูรณข์ึ้นสู่ จดุชมวิว แอล์ป เดอ ซูสซิ (Alpe di 
Siusi) เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สามารถเห็นความยิ่งใหญ่อลังการของกลุ่ม
เขาใน Dolomite ได้อย่างชัดเจนมีเวลาให้ท่านเก็บภาพความงดงามของ
ธรรมชาติอย่างจุใจ  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่บริเวณหมู่บ้านวัล ดิ ฟุนส์ ชมความมหัศจรรย์
ของธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมของหมู่บ้าน ที่ผสมผสานได้อย่างลงตัว ฉากหลังเป็นภูเขาอันยิ่งใหญ่เบื้องหน้า
ของเราเป็นหมู่บ้าน Villnöß (Val di Funes) แสนสงบ และน่ารัก มี
เวลาให้ท่านเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติ บริเวณที่ตั้งโบสถ์ 
Santa Magdalena และโบสถ์เซนต์จอห์น (Kirche St. Johann in 
Ranui) อันเป็นเอกลักษณ์ ของอุทยานโดโลไมท์ แสงแดดสีทองที่ส่อง
แสงกระทบริมหน้าผา ฉากเบื้องหน้าเป็นโบสถ์และหมู่บ้านอันแสนสงบ
ปล่อยกายปล่อยใจไปกับช่วงเวลาแสนพิเศษนี้ ได้เวลาสมควรออก
เดินทางชมความงามแห่งเขตโดไมท์กันต่อ ในเส้นทางสวยๆ ผ่านชม
เมืองเล็กๆ เพราะเราเชื่อว่า ความสวยงามระหว่างทางนั้นน่าจดจ าไม่
น้อย เดินทางถึงจุดจอดรถทะเลสาบ เบรียซ(Braies) ที่ตั้งอยู่ในเขต
อุทยานแห่งชาติ  Fanes Sennes Braies ตามต านานกล่าวว่าที่นี่เป็นที่
อยู่อาศัยของยักษ์ ที่คอยคุ้มครองเหมืองทองค าใต้พิภพ น าท่านเดินสู่จุดชมวิวทะเลสาบเก็บภาพความงดงามอย่างจุใจ 
ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองกอร์ตีนา ดัมเปซโซ (Cortina d'Ampezzo)  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที:่ Boutique Hotel Villa Blu Cortina d'Ampezzo / หรือระดับใกล้เคียง 

วันที่สี่ของการเดินทาง(4)  คอร์ติน่า – คอร์ดิน่า ดิ เอมเพสโซ – นั่งกระเช้าริฟูจิโอ ฟาโลเรีย ชมเมือง – ทะเลสาบมิซู
ริน่า – เวนิส 



 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
น าท่านเดินชมหมู่บ้านกอร์ตีนา ดัมเปซโซ (Cortina d'Ampezzo) เมืองสกีรีสอร์ทแสนสวย ที่ตั้งในหุบเขา มี
ชื่อเสียงโด่งดังมายาวนาน อิสระทุกท่านเก็บภาพ
ความงดงามของเมืองตามอัธยาศัย จากนั้นน า
ท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่จุดชมวิวริฟูจิโอ ฟาโรเรีย
(Rifugio Faloria) ที่ระดับความสูง 2,150 เมตร 
ท่านจะได้สัมผัสกับวิวอันงดงามของตัวเมืองและ
ทิวเขาที่โอบล้อมตัวเมืองอยู่แสนสวยงาม อิสระทุก
ท่านเก็บภาพตามอัธยาศัย(ทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจุดขึ้นชมวิวทั้งนี้เนื่องจาก
การปิดซ่อมหรือปรับปรุงกระเช้า) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านออกเดินทางสู่บริเวณทะเลสาบมิซูริน่า(Misurina) ณ หม่
บ้านเบลลูโน่ ทะเลสาบที่มีความยาวถึง 2.6 กิโลเมตร มีความลึก
กว่า 5 เมตร สัมผัสอากาศดี ๆ สูดดมหายใจลึก ๆ ให้ทุกท่านได้ชม
ความสวยงามของทะเลสาบอันกว้างใหญ่ที่ใส เป็นเงาสะท้อนเห็น

วิวเขาลดหลั่นไปมา อันมีฉากหน้าเป็น
โรงแรมสีเหลืองตัดกันกับฟ้าครามสวย
จับใจ ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่
เมืองเวนิส 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมืองเมนูพิเศษสปาเก็ตตี้ กุ้งมังกร  
(Lobster Spaghetti) พร้อมเครื่องดื่มรสเลิศ  

พักที่: NH Venezia Laguna Palace Hotel / เทียบเท่าระดับใกล้เคียง  
วันที่ห้าของการเดินทาง(5)  เวนิส – นั่งเรือเกาะบูราโน – เกาะเวนิส – ชมจตุรัสซานมาร์โค นั่งเรือกอนโดล่าชมเมือง 

– สะพานเรียลอัลโต้ – สปาเก๊ตตี้ “ล็อบสเตอร์” – ฟลอเรนซ ์  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ลงเรือส่วนตัว
ของคณะเรา สู่เกาะบูราโน(Burano Island) 
เกาะแสนสวยที่ตั้งของบ้านเรือนสีลูกกวาด มี
ความ เก่ าแก่ ไม่ แ พ้ เกาะเวนิ ส  ซึ่ งปั จุ บั นมี
ประชากรอยู่อาศัยกว่าสามพันคน และส่วนใหญ่
บ้านเรือนผู้คนจะปรับปรุงมาเป็นร้านค้าร้าน
กาแฟที่สวยงาม มีเวลาให้ท่านเก็บภาพอย่างจุใจ  
ได้เวลาสมควร น าคณะเดินทางเข้าสู่ “เกาะเว



 

นิส” เกาะอันแสนโรแมนติกซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของคู่รักจากท่ัวโลก เมืองเวนิสได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลอาเด
รียตริก (Queen of the Adriatic), เมืองแห่งสายน ้า (City of Water), เมืองแห่งสะพาน (City of Bridges), และ 
เมืองแห่งแสงสว่าง (The City of Light) เรือน าท่านเดินทางเข้าสู่“เกาะซานมาร์โค ” ศูนย์กลางของเมืองเวนิส  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าคณะเดินทางเข้าสู่บริเวณ “จตุรัสซานมาโค” ระหว่างการเดินทางชม อนุสาวรีย์ของพระเจ้าวิคเตอร์เอมานูเอลที่ 2 

ถ่ายภาพคู่กับ“ สะพานถอนหายใจ ” สะพานแห่งสัญลักษณ์ที่เชื่อมต่อกับพระราชวังดอร์จ  ชมความสวยงามของจตุรัส

ด้านหน้าพระราชวังดอร์จ อันเป็นที่ประทับของเจ้าเมืองเวนิสในยุคที่ยังเป็นรัฐอิสระอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการ

ปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้น ชมรอบบริเวณ“โบสถ์เซนต์มาร์ค” ซึ่งเป็นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ที่ “ใหญ่ที่สุด” ในยุโรป

ตะวันตก อิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังนานาชนิด อาทิ Gucci ,Louis Vuitton ,Prada ,Bally ,Chanel 

หรือ“ เครื่องแก้วมูราโน่ ” สินค้าพ้ืนเมืองอันเลื่องชื่อ อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็น

อัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรม

ที่“สะพานเรียลอัลโต้” ให้

คณะได้สัมผัส วิวสองฝั่ ง

คลองแห่งเวนิส อันสุดแสน

โรแมนติกโดยการ “นั่งเรือ

กอนโดร่า” Gondora ที่มี

ชื่อเสียงระดับโลก (เรือนั่ง

ได้ 5-6 ท่านต่อ 1 ล า หากท่านต้องการนั่งแบบส่วนตัวกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) (รวมในค่าทัวร์แล้ว) ได้เวลาสมควรน า

ท่านเดินทางกลับสู่ฝั่งเมืองเวนิส 

ออกเดินทางสู่เมืองฟลอเรนซ์(Florence)   
ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร  / น าคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก  
พัก: Grand Hotel Mediterraneo / หรือระดับใกล้เคียง  

วันทีห่กของการเดินทาง(6)  ฟลอเรนซ์ – เกรฟ อิน เชียนติ – ชิมไวน์เชียนติ Castello di Verrazzano – ฟลอเรนซ์ 
– เดินชมเมือง – จัตุรัสไมเคิลแองเจโล – ช้อปปิ้ง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเกรฟ อิน เคียนติ (Greve in Chianti) 
น าท่ าน เดิ น ชมบ ริ เวณ ป ราส าท วาร์ ราซา โน  (Castle of 
Verrazzano) ตั วปราสาทตั้ งอยู่ ใจกลางของพื้ นที่  Chianti 
Classico เริ่มต้นปราสาทเป็นของชาวอิทรุสกัน ซึ่งเป็นเคยที่ตั้ง
ถิ่นฐานของชาวโรมัน ไร่องุ่นที่ตั้งอยู่ใน Verrazzano มีการระบุไว้
ในเอกสารที่มีอายุย้อนหลังไปถึงปี ค.ศ. 1100 ตัวปราสาทได้ผลัด
มือเขาครอบครองโดยหลายตระกูล ค.ศ.1958 ครอบครัว 



 

Cappellini เข้าครอบครองปราสาท และบูรณะวิลล่าและสร้างใหม่ โดยดูแลไร่องุ่นตามแบบโบราณ ไม่ใช้สารเคมี
(Organic Wine) ท าให้มีชื่อเสียงโด่งดังไปท่ัวโลก  
*** น าท่านเข้าสวนองุ่น และชมโรงงานบ่มไวน์ ที่เต็มไปด้วยถังไม้โอ๊ก หลายสิบถังที่วางเรียงราย ให้ท่าน ได้ชิมรสชาติ
อันกลมกล่อมของไวน์เชียนติ อย่างจุใจ *** 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวันม้ือพิเศษ ณ ภัตตาคาร ภายใน ไร่ไวน์ Castello of Verrazzano  
Menu Starter and Bruschetta: Ham, Wild boar salami, Head cheese, Crostino with lard from the 
Greve Valley,  
Main Course: Pasta with tomato sauce and herbs, Roast loin of pork with salad from the garden and 
white beans  
Dessert: Cantuccini (Almond cookies), Tasting of Grappa, Coffee 

ไวน์ชนิดต่างๆ ที่ท่านจะได้ชิม 
Verrazzano Ser Chiaro” IGT / Fettunta Chianti Classico DOCG / Chianti Classico Riserva DOCG 
Supertuscan” IGT or Chianti Classico Gran Selezione DOGC 

*** หากไวน์บางชนิดหมดหรือ ไม่ได้ตามคุณภาพอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ณ ภัตตาคาร *** 

ได้เวลาสมควรท่านท่านชม“เมืองฟลอเรนซ์”  เป็นเมืองต้นแบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ซึ่งเป็นเมืองที่มีความเจริญ
สูงสุดในช่วงศตวรรษที่ 13-16 โดยตระกูลเมดิซี่ น าคณะเดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่า น าท่านชม “จัตุรัสเพียซซ่าซินยอเรต
ตา” ชมสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของเมืองที่ “มหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟิออเร” เป็นวิหารที่มียอดโดมขนาดใหญ่
สัญลักษณ์แห่งเมืองฟลอเรนซ์ ใช้หินอ่อนหลากสีจากหลายเมืองในอิตาลีในการก่อสร้าง จากนั้นน าท่านชม “โบสถ์ซันตา
โคเช่” โบสถ์ขนาดใหญ่ซึ่งใช้เป็นสถานที่ฝังศพของศิลปินชื่อก้องโลก“ไมเคิลแองเจลโล และกาลิเลโอ” และศิลปินชื่อดัง
ของเมือง ชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างมาก 
เนื่องจากเป็นที่ตั้งของรูปปั้นเดวิด อันเป็นผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 
 
ที่พัก: Grand Hotel Mediterraneo / หรือระดับใกล้เคียง 
 
 
 
 
 
 

วันทีเ่จ็ดของการเดินทาง(7) ฟลอเรนซ์ – เส้นทางโรแมนติก แห่ง ทัสคานี มอนเตริคจิเน่ – เซียน่า – ซานจีมิญญาโน 
– ลา สเปเซีย 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 



 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เส้นทางโรแมนติก แห่งทอสคานี แคว้นทอสคานี เสมือนเป็นอู่ข้าวอู่น ้าของประเทศอิตาลี 
มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถปลูกพืชพันธุ์ได้หลากหลาย และมีฟาร์มปศุสัตว์ ที่มีคุณภาพอยู่มากมายหลาย น าท่านเดิน
ทางเข้าสู่หมู่บ้านมอนเตริคจิโอนิ (Monteriggioni) (60 กม.) เป็น
เมืองหน้าด่าน อันเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางของเมืองเซียน่า แคว้นทอส
คานี มีก าแพงล้อมรอบตัวเมือง ตั้งอยู่บนเนินธรรมชาติที่สร้างข้ึนในปี 
ค.ศ. 1214 ในอดีตเมืองนี้ เป็นแนวหน้าในสงครามกับเมืองฟลอเรนซ์ 
ก าแพงรอบตัวเมืองมีหอคอย 14 แห่งตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส มี
ประตูทางทิศเหนือ Porta Fiorentina เปิดสู่ฟลอเรนซ์ และทางทิศ
ใต้อีก Porta Romana หันหน้าไปกรุงโรม ถนนสายหลักภายใน
ก าแพงเชื่อมต่อทั้งสองประตูเข้าด้วยกันเป็นเส้นตรง กลางเมืองมี
จัตุรัส Piazza Roma บ้านเรือนส่วนใหญ่สไตล์เรเนสซองส์ (เคยเป็น
เจ้าของขุนนางท้องถิ่นพ่อค้าที่ร ่ารวยและผู้ดี) เก็บภาพความสวยงาม น าท่านเดินทางสู่เมืองเซียน่า(ระยะทาง 40 ก.ม.) 
ตลอดทั้งใจกลางเมืองเก่าของเซียน่าได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ.1995 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ ฟิออเรนติน่า สเต๊ก  
(Fiorentina Beef Steak) เมนูสุดพิเศษท่ีมีชื่อเสียงที่สุดของแคว้นทัสคานี ซึ่งโดยปกต ิ
เชฟจะย่างเนื้อทั้งก้อนแล้วมา บรรจงแล่ให้ลูกค้าที่โต๊ะอาหารขณะที่ยังร้อนอยู่  

              (ท่านใดไม่ทานเนื้อวัวกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทางบริษัทจะเปลี่ยนเมนูอ่ืนแทน) 

เชิญท่านเยี่ยม จตุรัสเปียซซ่า เดล คัมโป Piazza del Campo ซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นมรดกโลก และเคยเป็นบ้านของาลิ
โอนักแข่งม้าที่มีชื่อกระฉ่อนที่สุดในโลก ชมจตุรัสเปียซซ่า เดล คัมโป ที่ได้ชื่อว่าสวยแปลกตาเพราะมีรูปทรงเป็นรูปพัด 
ลาดเอียงแบบขั้นบันได ตั้งอยู่ ด้านหน้าศาลาว่าการเมืองเซียน่า เดินเล่นชมเมือง บ้านเรือนต่างๆ ถึงแม้ดูเก่าแก่ แต่
ยังคงถูกใช้งานเป็นที่อยู่อาศัยและร้านค้า มีศาลากลางจังหวัดสไตล์โกธิค น ้าพุเกีย โบสถ์พระแม่นิรมล ที่นี่มีเทศกาลพา
ลิโอแสดงในชุดพ้ืนเมืองทุกปีมีชื่อเสียงมาก จากนั้นน าท่าน ออกเดินทางสู่เมืองซานจีมิญญาโน(San Gimignano) 
เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีก าแพงล้อมรอบอยู่ระหว่างเมืองฟลอเรนซ์และเมือง Siena มีชื่อเสียงด้านสถาปัตยกรรมยุคกลาง
ที่น่าทึ่ง และหอคอยที่สูงขึ้นจากสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ เป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญ ท าให้เห็นทัศนียภาพสวยงามอันน่าประทับใจ
ของเมือง  



 

จากเส้นทางโดยรอบ โดยเริ่มต้นจากขุนนางประจ าเมืองได้สร้างหอคอยขึ้นราว 72 แห่งเพ่ือเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่ง
คั่งและอ านาจของพวกเขา แม้ว่าปัจจุบันจะเหลืออยู่
เพียง 14 หอคอยเท่านั่น เมืองซานจีมิญญาโน ได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จากองค์การ UNESCO 
ตั้งแต่ปี  ค.ศ.1990 เมืองท่านเข้ามาในเมืองซานจี
มิญญาโน เสมือนท่านได้ย้อนเวลากลับไปในยุคกลาง
อย่างแท้จริง / น าท่านเดินรทางสู่เมืองลา สเปเซีย 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก: NH Hotel La Spezia / หรือระดับใกล้เคียง 
 

วันทีแ่ปดของการเดินทาง(8) ลา สเปเซีย – นั่งรถไฟชมหมู่บ้านทั้งห้า ลงเรือสู่พอร์โตฟิโน – มิลาน 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
น าท่านนั่งรถไฟสู่ ชิงเกว่ แตร์เร (Cinque Terre) หมู่บ้านเล็กๆ ทั้งห้า ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งริเวียร่า ของอิตาลี CINQUE 
TERRE มีความหมายว่า “ห้าดินแดน” (FIVE LANDS) ประกอบด้วย หมู่บ้านห้าแห่ง ได้แก่ MONTEROSSO AL 
MARE, , CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE 
โดยทั้งห้าหมู่บ้านนี้มีหุบเขาล้อมรอบ ประกอบกันเป็นส่วน
หนึ่งของอุทยานแห่งชาติฯ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้อีกด้วย แวะชมความงามของ
หมู่บ้านริโอแมกจิโอเร (RIOMAGGIORE) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ 
ที่มีเสน่ห์ และมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุ๊กตา บ้านเรือนที่ตั้ง
ลดหลั่นกันบนหน้าผาที่ปกคลุมด้วยต้นไม้เขียวขจีตัดกับน ้า
ทะเลเมดิ เตอร์เรเนียนสี เทอร์ควอยซ์ ท าให้  กลายเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตแห่งหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัย อิสระ
ให้ท่านชมความงดงาม และถ่ายภาพตามอัธยาศัย น าท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่เมืองเซนต์ มาการิตา   

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
น าท่านลงเรือ(เรือส่วนตัวเฉพาะคณะเราเท่านั้น)สู่เมืองพอร์โตฟิโน (นั่งเรือประมาณ 20 นาที) เดินทางถึงเมืองพอร์โตฟิ
โน(Portofino) น าท่านเดินเล่นเที่ยวชมเมือง 
โดยรอบ พอร์โตฟิโนเป็นเมืองท่า แห่งชายทะเลเมดิเตอร์เร
เนียนที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดของเจ
นัว ที่ถูกล้อมรอบด้วยท่าเรือเล็กๆ จนได้รับการขนานนาม
ว่าเป็น "สวรรค์แห่งเมืองท่า" ส าหรับนักท่องเที่ยวก็ว่าได้ 
เมืองเล็กๆ ที่แสนน่ารัก ภายในตัวเมืองประกอบไปด้วย
ด้วยบ้านเรือนหลากสีสัน ซึ่งตั้งเบียดเสียดกันไปตามเชิงเขา
เขียวชอุ่ม โอบล้อมอ่าวที่มี เรือยอร์ชส่วนตัว จอดเต็มไป



 

หมด เก็บภาพโบสถ์เซนต์ มาร์ติน (St.Martin) ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 โดยตัวโบสถ์นั้นมีขนาดที่ไม่ใหญ่โต แต่ก็มี
ความสวยงามมากพอสมควร ได้เวลาสมควรน าท่านออกเดินทางกลับได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองเจนัว  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น าคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก  
พักที่: NH Milano Touring Hotel / Meliá Milano Hotel / หรือระดับใกล้เคียง 

วันทีเ่ก้าของการเดินทาง(9)  มิลาน – ป้อมซฟอร์ซ่า – จัตุรัสดูโอโม – ช้อปปิ้ง     

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
น าท่านออกเดินทางสู่เมืองมิลาน (Milan) เมืองส าคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบแห่งแคว้น
ลอมบาร์ดี น าคณะเดินทางสู่บริเวณ “ปราสาทสฟอร์เซสโก้” ปราสาทสวยงามหลังนี้ได้เคยเป็นป้อมปราการของพวก
ตระกูลวิสคอนติ ต่อมาเป็นที่พ านักของผู้น าเผด็จการในช่วง
ศตวรรษที่  15 คือ ตระกูลสฟอร์ซา  มี เวลาให้ท่านได้
ถ่ายภาพกับมุมสวยๆ ของน ้าพุที่โพยพุ่งบริเวณด้านหน้า
ปราสาทสฟอร์เซสโก้ น าท่านเก็บภาพ “มหาวิหารแห่งมิ
ลาน หรือดูโอโม” สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมือง อันมี
ขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะ
แบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ปัจจุบันเป็น “โบสถ์
แคธอลิกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก” ลานด้านหน้าเป็น
ที่ตั้งของพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 
ทรงม้า รายล้อมด้วยอาคารที่เก่าแก่คลาสสิคและช้อปปิ้งมอลล์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
มีเวลาให้ท่านได้เลือกหาซื้อสินค้าชื่อดังมากมายที่ “แกลเลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2” ที่ใช้เวลาก่อสร้างถึง 12 
ปีเป็นอาคารหลังคากระจกโครงเหล็กพ้ืนโมเสกลวดลายงดงามมาก ภายในประกอบด้วยร้านค้าสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง 
เช่น Prada, Louis Viton, Gucci, Bally, Amani, Moschino , Versace ฯลฯ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย บนถนน
มองท์ นโปลียอง และถนนวิคเตอร์เอมมานูเอล หรือนั่งจิบกาแฟชมบรรยากาศ 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคารไทย / น าคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก  
พักที่: NH Milano Touring Hotel / Meliá Milano Hotel / หรือระดับใกล้เคียง 
 

วันทีสิ่บของการเดินทาง(10)  มิลาน – Serravalle Designer Outlet – สนามบิน – เดินทางกลับ     

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เซอร์ราวาเล เอ้าท์เล็ท (Serravalle Designer Outlet) เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม
มากมายในราคาพิ เศษ 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. ได้ เวลา
สมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติมิลาน ***อิสระอาหารกลางวันภายในเอาท์เล็ทเพื่อความสะดวก
ในการช้อปปิ้ง***  



 

16.15 เหิรฟ้ากลับสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR128 
23.05 ถึงสนามบินกรุงโดฮา รอเปลี่ยนเครื่องภายในสนามบิน  

วันทีสิ่บเอ็ดของการเดินทาง(11)  สนามบินสุวรรณภูมิ     

02.10 เหิรฟ้ากลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR836 
13.10 เดนิทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

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

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ, การล่าช้าอัน
เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง 
โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์
ของหมู่คณะเป็นส าคัญ เม่ือท่านท าการจองและช าระเงินมัดจ าแล้ว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขของทางบริษัทฯ 
แล้ว 

 

* อัตราค่าบริการ * รวมค่าวีซ่า * ค่าทิปตลอดการเดินทาง  

วันเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี พักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พักเดี่ยว 
เพิ่มท่านละ 

09 – 19 ก.ย.65 122,900 122,900 122,900 32,900 

23 ก.ย. – 3 ต.ค.65 122,900 122,900 122,900 32,900 
07 – 17 ต.ค.65 122,900 122,900 122,900 32,900 

21 – 31 ต.ค.65 122,900 122,900 122,900 32,900 

*** ที่นั่งช้ันธุรกิจ เพิ่มประมาณท่านล่ะ 110,000 บาท จากราคาด้านบน ***  
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มิลาน-กรงุเทพฯ  
2. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 

12 ช.ม./วัน  
3. โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบ

ที่มีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลหรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่
ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  

4. ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ  
5. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ

พิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
6. ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) **  
7. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ   



 

8. ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป  
9. น ้าดื่มบริการบนรถโค้ชทุกวัน  
10.ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกครั้ง) หากท่านลืมสัมภาระไว้

ในห้องพัก มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน และอาจเกิดความล่าช้าหรือสูญหายได้ *** บางโรงแรมมีพนักงานยกกระเป๋าไม่พอท าให้
เกิดความล้าช้า ท่านสามารถน าสัมภาระขึ้นห้องพักได้ด้วยตัวเอง ***  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
2. ค่าด าเนินการท าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
4. ค่าผกผันของภาษีน ้ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาทต่อวัน (หากท่านประทับใจในการบริการ)  
6. ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนวันเดินทางตัวเครื่องบิน(กรณีอยู่ต่อหรือกลับก่อน) 
 

การจองและช าระเงิน  

1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 60,000 บาท เมื่อจอง พร้อมพร้อมหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณา
ช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 
ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน
ให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ ถ้าท่านต้องการ 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 
 

เงื่อนไขการยกเลิก   

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจ าที่ต้อง 
การันตีที่นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่ พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง)      

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100  



 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นวีซ่า VISA (ทุกท่านต้องมาโชว์ตัวและสแกนนิ้วในวันยื่นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
2. รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 3 รูป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวม

แว่นตา ไม่ยิ้มเห็นฟัน ขึ้นอยู่กับประเทศท่ีจะเดินทาง  
3. หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด  

*** กรณีค้าขาย  : หลักฐานทางการค้า เช่น ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้
เดินทาง หรือส าเนาใบเสียภาษี ร้ านค้า (ภ พ.20) อายุย้อนหลั งไม่ เกิน  3 เดือน (นับจากเดือนที่ จะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนังสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่ม
งาน พร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 
*** กรณีข้าราชการ: หนังสือรับรองจากต้นสังกัด (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่มงาน
พร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 
*** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษจากสถาบันที่

ศึกษาอยู่ อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

4. หนังสือแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง)บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้องมีเลขท่ี
บัญชีระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีที่ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 
หลัก สามารถแนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจ าเพ่ิมเติมในการยื่นได้) ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ) 
หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค า
ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต (เนื่องจากประเทศในยุโรปเข้าร่วมกลุ่มยูโรโซน) 
กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ  Statement ที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลา
ด าเนินการขอประมาณ 3-5 วันท าการ) โดยต้องท าแยกกัน ระบุตามชื่อผู้เดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ (ตัวจริง / ไม่สามารถ
ถ่ายเอกสารได้ ) ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้)  

5. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้ง
สองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอ าเภอ โดย
ระบุประเทศและวันเดินทาง (ตัวจริง) 

6. ส าเนาบัตรประชาชน  1 ชุด / ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด / ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต ่ากว่า 20 ปี) 
7. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีเป็นหม้าย) / ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่าง

ละ 1 ชุด (ถ้ามี)  
*** กรณีที่สถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงท้ังหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย  
*** สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอ่ืนเพิ่มเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียม
เอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ 88ออกวีซ่าส าหรับสถานทูต   

8. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร  และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  



 

9. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

10 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

11. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามท่ี
ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 
30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้
เดินทางเป็นหลัก 
 

หมายเหตุ 

1. ทางบริษัทจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 20 ท่าน  และได้รับคิวการตอบรับจากทาง
สถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน, ห้องพักที่ยืนยันมาจากทาง
ยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่าง
ถูกต้อง  

2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่าน
จะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และ
อ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก าหนด ท่าน
ที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น 
มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 

4. ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ
พิจารณา 

5. ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่ส าคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่
ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน 
และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจ าตั๋ว
ตามจริงเท่านั้น 

6. ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจ าห้องใน 
2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัท
จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 

7. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100% 



 

8. บริษัทฯ เริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะ
ส ารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท  ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% 
ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

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

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https//:lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http//:m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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