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รหัสโปรแกรม : 23945  ( (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม  

MONO ITALY ROME - MILAN 7 DAYS 4 NIGHT BY GF (GULF AIR) 

โมโนอิตาลี โรม - มิลาน 7 วนั 4 คืน  โดยกลัฟ์แอร ์(GF) 
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วนั โปรแกรมการเดินทาง 
อาหาร 

โรงแรมทีพ่กั 
เช้า เทีย่ง เยน็ 

1. 
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติบาหเ์รน - 

สนามบินนานาชาติฟิวมิชิโน่ 
- - ✈ ✈ 

2. 

เท่ียวชมกรุงโรม-วาติกนั-โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์– 

น ้าพุเทรวี่-บนัไดสเปน-โคลอสเซียม –  

เดอะมอลเ์อาทเ์ลต  

✈   
CHARM HOTEL****  

หรือเทียบเท่า 

3. 
ฟลอเรนซ ์- มหาวิหารซานตามาเรีย -ปิซ่า –  

หอเอนเมืองปิซ่า-เวนิสเมสเตร ้  
   

RUSSOT HOTEL**** 

หรือเทียบเท่า 

4. 
เกาะเวนิส -จตัตุรสัเซนตม์ารค์-เวโรน่า - บา้นจเูลียต-

เบรสชา  
   

SHG HOTEL**** 

หรือเทียบเท่า 

5. 
มิลาน - ปราสาทสฟอรซ่์า –  มิลานดูโอโม ่– วิตตอริโอ

เอมมานูแอล-ชอปป้ิงมิลาน 
   

NOVOTEL 

MALPENSA**** 

หรือเทียบเท่า 

6. สนามบินฟิวมิชิโน่ – สนามบินบาหเ์รน - กรุงเทพ  ✈ ✈ ✈ 

7. สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - - -  

 

 

MONO ITALY ROME - MILAN 7DAYS 4 NIGHTS BY GF   

โมโนอิตาลี 7 วนั 4 คืน โรม- มิลาน เดินทางโดยสายการบิน กลัฟ์แอร ์GF 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พกั2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 

(ไม่เสริมเตยีง) พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

พกัเดีย่วเพิม่ 

ท่านละ 

18-24 ต.ค. 65 49,988 49,988 5,500 

 

 

เสน้ทางการบิน 
เวลาออกเดินทาง-เวลาถึง

ปลายทาง 
เท่ียวบิน 

ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 

สุวรรณภูมิBKK-บาหเ์รนBAH 17.30-20.45 GF153 7 ชัว่โมง 

บาหเ์รนBAH -โรมFCO 01.40-06.55 GF027 4.15ชัว่โมง 

มิลานMXP -บาหเ์รนBAH 11.35-18.35 GF024 5.30ชัว่โมง 

บาหเ์รนBAH -สุวรรณภูมิBKK 22.20-09.30 GF152 6.10ชัว่โมง 
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DAY1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาตบิาหเ์รน – สนามบินนานาชาตฟิิวมิชิโน่ 

 

14.30 คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประต ู9 บริเวณเคาเตอร ์T สายการบิน Gulf air 

โดยมีเจา้หนา้ท่ีของทางบริษัทฯ คอยตอ้นรบัท่านเพ่ืออ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรท่ี

นัง่และโหลดสมัภาระในการเดินทาง 

17.30 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Gulf air เท่ียวบินท่ี GF153 สู่สนามบินนานาชาติ

บาหเ์รน(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

20.45  เดินทางถึง สนามบินนานาชาตบิาหเ์รน เพ่ือรอเปล่ียนเท่ียวบิน ใหท่้านพกัผ่อนและเดินชอ้ปป้ิงใน

สนามบินท่ีมีรา้นคา้ปลอดภาษีมากมาย (เวลาทอ้งถ่ินในบาหเ์รนชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชม.) 

01.40 ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตกิรุงโรม เท่ียวบิน GF 027  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)  

DAY2 
เที่ยวชมกรุงโรม-วาตกินั-โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์-วิหารแพนธิออน-น ้าพุเทรว่ี-บนัไดสเปน-

โคลอสเซียม-เดอะมอลเ์อาทเ์ลต                                                        กลางวนั  

06.35 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฟิวมิชิโน กรุงโรม (เวลาทอ้งถ่ินในยุโรปชา้กว่าประเทศไทย 5 

ชม.) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร พรอ้มรบักระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ 

น าท่านเดินทางสู่ นครรฐัอิสระวาตกินั Vatican City เป็นนครท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในโลก  มีพ้ืนท่ีและ

ประชากรน้อยท่ีสุด เป็นท่ีประทับของพระสันตะปาปา ซ่ึง  เป็นประมุขสูงสุดแห่งคริสตจักร

โรมนัคาทอลิก น าท่านเขา้ชมภายในของ “มหาวิหารเซนตปี์เตอร”์ ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีใหญ่และ

ส าคญัท่ีสุดในนครรฐัวาติกนั เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธข์องพระศาสนจกัรโรมนัคาทอลิกท่ีมีขนาดใหญ่

ท่ีสุดในโลก ไดร้บัการออกแบบโดย ไมเคิลแองเจลโล   น าท่านเขา้สู่ภายในมหาวิหารซ่ึงประดับ

ประดาไปดว้ยงานศิลปะช้ินเอกมากมาย อาทิเช่น “ ปิเอตา้ The Pieta รูปแกะสลกัหินอ่อนแม่พระ

มารีอุม้พระศพของพระเยซูเจา้ไวบ้นตกั 
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*บางกรณีมีงานส าคญัทางศาสนา หรือ พิธีการส าคญัต่างๆ อาจไมส่ามารถเขา้ ใกลต้วัมหาวิหารได ้

ซ่ึงทางบริษัทไมส่ามารถทราบล่วงหนา้ได ้เพราะอาจมีการ จดังานขึ้ นตามความเหมาะสมและ

ก าหนดการไมแ่น่นอน แต่ทางบริษัทจะ พยายามน าท่านชมตวัมหาวิหารใหม้ากท่ีสุด* 

น าท่านเดินทางสู่ โรมันฟอรัม Roman Forum อดีตศูนย์กลาง ทางดา้นการเมือง ศาสนา และ

เศรษฐกิจของอาณาจกัรโรมนัท่ีสะทอ้นเห็น ความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมโรมนัในช่วง 2,000 

ปีท่ีผ่านมา ชมความยิ่งใหญ่ในอดีตและเก็บภาพสวยงามบริเวณรอบนอกของ สนามกีฬาโคลอส

เซียม Colosseum 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ อดีตสนามการประลองการต่อสูท่ี้

ยิ่งใหญ่ของชาวโรมนัท่ีสามารถจุผูช้มไดถึ้ง 50,000 คน น าท่าน ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก  

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือ1)  

บ่าย  น าท่านชมความสวยงามของ น ้าพุเทรว่ี ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสญัลกัษณข์องกรุงโรม น ้าพุแห่งน้ี เร่ิมเป็นท่ี

รูจ้กัและมีช่ือเสียงจากภาพยนตรเ์ร่ือง " Three Coins in the Fountain " นักท่องเท่ียวท่ีไดเ้ดินทาง

มาเยี่ยมชมน ้าพุแห่งน้ีมีความเช่ือกนัวา่ การโยนเหรียญลงไปแลว้จะไดก้ลบัมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง 

จากน้ัน น าท่านเดินทางต่อไปยงั บันไดสเปน The Spanish Step” สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง 

และเป็นสญัลกัษณ์อีกอย่างหน่ึงของกรุงโรม เป็นสถานท่ีนัดพบของหนุ่มสาววยัรุ่นของอิตาลีซ่ึงใน

เขตบริเวณน้ีเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโรมนัท่ีสวยงาม ใหท่้านไดถ่้ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก  อิสระชอป

ป้ิงย่านบนัไดสเปน ซ่ึงเป็นแหล่งแฟชัน่ชั้นน าสุดหรู ไม่ว่าจะเป็น Brandname ดงัๆมากมาย เส้ือผา้ 

รองเทา้ จากทุกมุมโลก รวมถึง รา้นอาหาร รา้นขนม รา้น กาแฟ รา้นไอศครีม มากมายใหเ้ลือกชิม

และชมอย่างจุใจ ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่ เดอะมอลล์เอาท์เลต The Mall Outlet 

(250Km.) เป็นเอาท์เลทจ าหน่ายสินคา้แบรด์เนมช่ือดังต่างๆ ซ่ึงเต็มไปดว้ยรา้นคา้แบรนด์ดัง

ระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นเ ส้ือผ้า กระเป๋า รองเท้าตามแฟชั ่น เช่น  Gucci, Burberry, Prada, 

Longchamp, Mulberry, Stella McCartney, DVF, Coach, Saint Laurent, Dior ฯลฯ  อี กทั้ ง ยั ง มี

รา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม คาเฟ่ มากมายใหล้องเลือกชิมอีกดว้ยโดยจ าหน่ายในราคาถูกกว่าราคา  

ปกติอย่างน้อย 30 เปอรเ์ซ็นต ์และมีบางช่วงโปรโมชัน่พิเศษตามฤดูกาลต่างๆท่ีอาจลดราคาไปถึง 
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70 เปอรเ์ซ็นตห์รือมากกว่า ท าใหเ้ป็นสถานท่ีท่ี ไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเท่ียวท่ี

ช่ืนชอบการช็อปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม 

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

  น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรม CHARM HOTEL PRATO หรือเทียบเท่า (4ดาว) 

DAY3 
ฟลอเรนซ ์- มหาวิหารซานตามาเรีย - ปิซ่า - เวนิสเมสเตร ้              เชา้,กลางวนั

,เยน็ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(ม้ือ2) 

 น าเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ ์Florence (20Km.) เมืองท่ีไดร้บักาขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย 

องค์การสหประชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี1982 เดินทางสู่ มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร 

Santa Maria Dell Fiore ชมความยิ่ งใหญ่ ท่ี ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป โดดเด่นด้วย 

สถาปัตยกรรมท่ีใชหิ้นอ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกันไดอ้ย่างงดงาม จตัุรสัเดลลาซิญญอเรีย 

Piazza Della Signoria ซ่ึงรายลอ้มไปดว้ยรูปป้ันอันวิจิตรสวยงามอาทิเช่น รูปป้ันเทพเจา้เนปจูน 

(Fountain of Neptune) วีรบุรุษเพอร์ซิอุสถือหวัเมดูซ่า (Persues with the Head of Medusa) รูป

ป้ันเดวิด ผลงานท่ีมีช่ือเสียงของไมเคิลแองเจโล่  ชม สะพานเวคดิโอ Vecchio สะพานเก่าแก่ท่ีมี

รา้นขายทองและอญัมณีอยูท่ั้งสองขา้ง สะพาน อิสระใหท่้านเลือกชมสินคา้หรือของท่ีระลึก  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือ3)  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า Pisa (80Km.) เป็นเมืองเล็กๆ แต่ก็เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ี

รูจ้กัของ นักท่องเท่ียวเพราะเป็นท่ีตั้งของสถาปัตยกรรมอนัสวยงามท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก น าท่าน

เดินทางสู่  จัตรุรัสเปียซซา เดล ดุโอโม่ (Piazza Dei Miracoli) ท่ีประกอบด้วยกลุ่มอาคาร

สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์ไดร้บัการขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ 

หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ.1987 โดยเร่ิมจากถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั หอพิธีเจมิน ้ามนต(์Baptistry of 

St. John) ใหญ่ท่ีสุดในอิตาลี ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั มหาวิหารดูโอโม่แห่งปิซ่า (Duomo de Pisa) 

อนัยิ่งใหญ่งดงาม และถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั หอเอนแห่งเมืองปิซ่า (Leaning tower of Pisa) อนั

เล่ืองช่ือ สญัลกัษณแ์ห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคกลางเร่ิมสรา้งเมื่อปี ค.ศ. 1173 
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ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 177 ปี แต่ระหวา่งการก่อสรา้ง ตอ้งหยุดชะงกัลงไปเมื่อสรา้งไปไดถึ้งชั้น 3 ก็

เกิดการยุบตวัของฐานขึ้ นมา และต่อมาก็มีการสรา้งหอต่อเติมขึ้ นอีกจนแลว้เสร็จ โดยท่ีหอเอนปิซ่า

น้ี กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร ์ซ่ึงเป็นชาวอิตาเล่ียนไดใ้ชเ้ป็นสถานท่ีทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วง

ของโลกท่ีว่า ส่ิงของสองช้ิน น ้าหนักไม่เท่ากนั ถา้ ปล่อยส่ิงของทั้งสองช้ินจากท่ีสูงพรอ้มกนั ก็จะตก

ถึงพ้ืนพรอ้มกนั 

 ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ เวนิสเมสเตร ้(320Km.) เมืองแห่งสายน ้า ความสวยงามตรึงใจ

ของท่ีน่ีเหมือนไดอ้ยูใ่นโลกนิทาน มีเอกลกัษณท่ี์ไม่มีท่ีไหนเหมือน 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือ4)  

น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรม RUSSOT HOTEL VENICE หรือเทียบเท่า (4ดาว) 

DAY4 
เกาะเวนิส - จตัตรุสัเซนตม์ารค์ - เวโรน่า บา้นจูเลียต - เบรสชา                    เชา้

,เยน็                      

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(ม้ือ5) 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ เกาะเวนิส ดว้ยเรือยอร์ชส่วนตัว (30 นาที) ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก 

แหล่งท่องเท่ียวในฝันของคนทัว่โลก เมืองอนัแสนโรแมนติกซ่ึงเป็นจุดหมาย ปลายทางของคู่รกัจาก

ทัว่โลก น าท่านเดินเยี่ยมชมจุดส าคัญต่างๆของเกาะเวนิส อาทิเช่น มหาวิหารเซนตม์ารก์ (St. 

Mark’s Basilica) มหาวิหารท่ีตั้งอยู่บน จัตุรัสซานมาร์โค (Piazza San Marco) กลางเมืองเวนิส 

เป็นมหาวิหารท่ีไดร้ับสมญานามว่า Cheisa d’oro หรือโบสถ์ทองตั้งแต่ในศตวรรษท่ี 11 ผ่านชม 

พระราชวังดอจส(์Doge’s Palace) เป็นพระราชวงัท่ีสรา้งขึ้ นในเวเนเซ่ียนโกธิคสไตล ์พระราชวงั

เคยเป็นท่ีพ านักของดยุคแห่งเวนิสท่ีมีอ านาจสูงสุดของอดีตสาธารณรฐั สรา้งขึ้ นในปี 1340 และ

กลายเป็นพิพิธภณัฑใ์นปี 1923 ชม สะพานทอดถอนใจ (Bridge of Sighs) เป็นสะพานท่ีเช่ือมต่อ

กบัคุก น าท่านชม สะพานริอลัโต (Ponte di Rialto หรือ Rialto Bridge) เป็นหน่ึงในสะพานขา้ม

คลองใหญ่แกรนดค์าแนลที่มีความเก่าแก่ที่สุด และยงัเป็นจุดที่นกัท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกนั

มากที่สุดอีกดว้ย แต่เดิมสะพานสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1181 และไดม้ีการร้ือสรา้งใหม่ดว้ยหิน จนเป็น

สะพานท่ีมีความสวยงามอย่างท่ีเห็นในปัจจุบนั สะพานแห่งน้ีเป็นตัวเช่ือมย่านส าคญัของเวนิส ซ่ึง

เต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร และคาเฟ่มากมาย อิสระใหท่้านถ่ายรูปและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ได้

เวลาสมควร น าท่านนัง่เรือกลบัสู่เมืองเวนิสเมสเตร ้
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เที่ยง   อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรน่า Verona (160Km.) เมืองเล็กๆ ในแควน้เวเนโต ประเทศอิตาลี 

ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมโดยองคก์าร UNESCO มีสมญานามวา่ “Little 

Roman” โดยยังคงสภาพสถาปัตยกรรมจากสมัยโรมันไวอ้ย่างสมบูรณ์  เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมี

ความส าคญัทางศิลปะ และวฒันธรรมเก่าแก่ท่ียงัมีใหเ้ห็นในงานนิทรรศการประจ าปี โรงละคร และ

โอเปร่าในโรงละครกลางแจง้ท่ีมีมาแต่โบราณ ท าใหเ้มืองน้ีเป็นตน้ก าเนิดผลงานปลายปากกาของวิ

ลเลียม เชกสเปียร ์โดยเฉพาะโศกนาฏกรรมต านานรกัอมตะของโรมิโอจูเลียต  ท่ีคุณจะไดส้ัมผัส

กล่ินอายของความรกัตลบอบอวลไปทั้งเมือง น าท่านชม บา้นของจูเลียต Casa di Giulietta  ตั้งอยู่

ท่ีถนน Via Cappello โดยในแต่ละปีมีนักท่องเท่ียว คู่รกั หนุ่มสาวจ านวนมากท่ีแวะเวียนไปถ่ายรูปท่ี

ระเบียงบา้นหลังน้ี บริเวณก าแพงของบา้นเต็มไปดว้ยขอ้ความบอกรัก และค าอธิษฐานเก่ียวกบั

ความรกัเขียนทับกนัไปมาจนแทบไม่เห็นพ้ืนผิวก าแพงเดิม ชมระเบียงหินอ่อนเล็กๆ ท่ีจูเลียตเคย

ยืนอยู่โดยมีโรมิโอ มาคอยเฝ้าขอความรกัอยู่ดา้นล่าง บริเวณบา้นมีรูปปั้นจูเลียตท่ีเป็นบรอนซ์ปั้น 

วา่กนัวา่ใครอยากสมหวงัในเร่ืองความรกัก็ใหไ้ป จบัท่ีหนา้อกของจูเลียต   พาท่านชมภายนอกของ 

Stadium De  Verona สเตเ ด้ียมของเ มืองเวโรนา  ตั้ งอยู่ ภ ายในบ ริ เวณ Piazza Bra เ ป็น

สถาปัตยกรรมศิลปะโรมนัโบราณอายุกว่า 2,000 ปี สามารถจุคนไดก้ว่า 15,000 คน มีขนาด

ใหญ่ติด 1 ใน 3 สเตเด้ียมของอิตาลี คลา้ยกบัโคลอซเซ่ียมท่ีกรุงโรม  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือ6)  

 น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรม SHG HOTEL CATULLO หรือเทียบเท่า (4ดาว) 

DAY5 
เวโรน่า – มิลาน – ปราสาทสฟอรซ่์า – มิลานดูโอโม่ - หา้งวิตตอริโอเอมมานูเอลที่2      

เชา้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(ม้ือ7) 

น าท่านเท่ียวชม เมืองมิลาน  เป็นเมืองหลกัของแควน้ลอมบารเ์ดียและเป็นเมืองส าคญัในภาคเหนือ

ของประเทศอิตาลี เมืองมิลานมีช่ือเสียงในดา้นแฟชัน่และศิลปะซ่ึง มิลานถูกจดัใหเ้ป็นเมืองแฟชัน่

ในลกัษณะเดียวกบันิวยอรก์ ปารีส ลอนดอน และโรม น าท่านชม ปราสาทสฟอรเ์ซสโก ้(Castello 

Sforzesco) เป็นปราสาทเก่าแก่หลายรอ้ยปีอนัเป็นแหล่งรวมแกลลอร่ีและพิพิธภณัฑท่ี์มีช่ือเสียงของ

เมืองมิลาน อดีตเคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ (Visconti) ต่อมาเป็นท่ีพ านักของ

ผูน้ าเผด็จการในช่วงศตวรรษท่ี 15 คือตระกูลสฟอร์ซา (Sforza) ชมตน้ก าเนิดของรถยนต์ Alfa 

Romeo ซ่ึงไดแ้รงบนัดาลใจในการออกแบบโลโก ้จากสญัลกัษณข์องตระกูลวิสคอนติ  
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ตระกูลท่ีสรา้งปราสาทน้ี น า น าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo de 

Milan) เป็นมหาวิหารท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ียิ่งใหญ่ดว้ยความสูง 157 เมตร และกวา้งถึง 

92 เมตร ตั้งอยู่ท่ีจตุัรสักลางเมืองมิลานเปรียบเหมือนเป็นสญัลกัษณข์องเมืองมิลานเป็นมหาวิหาร

ท่ีใหญ่เป็นอนัดับสองใน ประเทศอิตาลีรองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอรท่ี์ตั้งอยู่ท่ีเมืองวาติกัน *ค่า

บตัรเขา้ชมดา้นในของมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ท่านละ ประมาณ 10 ยูโร  

เที่ยง  อิสระรบัประทานอาหารเที่ยงตามอธัยาศยั  

บ่าย อิสระชอปป้ิงท่ี แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittario Emanuele II) ท่ีนับเป็น

ศูนยก์ารคา้ท่ีสวยงามหรูหราและเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองมิลาน ชอ้ปป้ิงอาเขตท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึง

ของโลก มีช่ือเรียกเล่นๆว่าเป็นหอ้งนัง่เล่นของเมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินคา้แบรนด์เนม

ราคาแพงขายแลว้ ยงัมีรา้นกาแฟท่ีเรียกกนัว่า ไซด ์วอลค์ คาเฟ่ ท่ีท่านสามารถนัง่จิบคาปชิูโน นัง่ดู

หนุ่มสาวแต่งกายดว้ยเส้ือผา้ทันสมยั หรือหากท่านไม่ตอ้งการชอ้ปป้ิงหรือนัง่กินกาแฟ ก็ควรท่ี

จะตอ้งไปเดินเล่นชมความงดงามของอาคารหลงัน้ีใหไ้ด ้อนุเสาวรีย ์ของกษัติยว์ิคเตอร ์เอ็มมานูเอล

ท่ี 2 (Vittorio Emanuele II Monument) ผูริ้เร่ิมการรวมชาติหวัเมืองต่างๆ ในอิตาลี น าท่านถ่ายรูป

กบั อนุเสาวรียข์องศิลปินช่ือดงัในยุคเรอเนสซองซอี์ก 1 ท่านคือ ลิโอนารโ์ด ดารวิ์นซ่ี ท่ีอยู่บริเวณ

ดา้นหนา้ของโรงละครสกาล่า  อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้บนถนนชอปป้ิงระดบัโลก  

Via Corso Emanuele   

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  

 น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรม NOVOTEL MALPENSA AIRPORT หรือเทียบเท่า (4ดาว) 
DAY6 สนามบินมิลานมลัเพนซ่า – สนามบินบาหเ์รน - กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ8) 

08.00 น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมิลานมัลเพนซ่า  มีเวลาให้ท่านท าคืนภาษี ณ 

สนามบิน เจา้หน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรท่ีนัง่และโหลดสมัภาระในการ

เดินทาง 

11.35 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินกลัฟ์แอร ์เท่ียวบินท่ี GF 026 

(บริการอาหารเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)  
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18.35  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติบาหเ์รน เพ่ือรอเปล่ียนเท่ียวบิน ใหท่้านพกัผ่อนและเดินชอ้ปป้ิงใน

สนามบินท่ีมีรา้นคา้ปลอดภาษีมากมาย (เวลาทอ้งถ่ินในบาหเ์รนชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชม.) 

22.20 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกลัฟ์แอร ์เท่ียวบินท่ี GF 152 

DAY7 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

09.30 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  พรอ้มความประทบัใจไมรู่ลื้ม 

***รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม*** 

 

การยื่ นวซ่ีาในแต่ละสถานทูตมีการเตรยีมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่ นวซ่ีาไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่ น 

รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (Economy Class)  

2. ค่าน ้าหนกัสมัภาระท่านละ 1 ใบ หนกัไม่เกิน 23  กิโลกรมั และถือข้ึนเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรมั เป็นไป

ตามท่ีสายการบินก าหนด 

3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

4. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการพรอ้มพนักงานขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง 

5. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

6. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

7. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

8. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 

   ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,500,000 บาทค่ารกัษาพยาบาลใน

กรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  

9. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าน ้าหนักเกินจากทางสายการบิน

และมากกวา่ 1ช้ิน, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ี

สูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา 

4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋า และทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี  

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการโดยประมาณ 4,500 บาท เด็กอายุ 6-12 ปี 3,000 บาท 

อตัราน้ีไม่รวมค่าใชจ้า่ยในกรณียืน่วีซ่าเร่งด่วน 
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ค่าวีซ่าลกูคา้จ่ายราคาจริงกบัทางศูนยย์ื่นวีซ่า โดยทางบริษัทจะมีเจา้หนา้ท่ีของทางบริษัทอ านวยความสะดวกพรอ้ม

ใหค้ าแนะน าในการยื่นวีซ่า 

 

6. ค่าทิปพนักงานขบัรถ ค่าทิปมคัคุเทศกจ์ากประเทศไทย และค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน 55 ยูโร ตอ่ ลกูคา้ 1 ท่าน 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามัดจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 –5,000 บาท 

แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  

2. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางไดท้างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย

ตามท่ีเกิดขึ้ นจริง และรอ Refund ค่าธรรมเนียมส่วนท่ีเหลือจากทางสายการบินใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือน

เป็นอยา่งนอ้ย 

3. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินของคณะเป็นตัว๋กรุป๊ ไมส่ามารถลอ๊คท่ีนัง่ได ้ท่ีนัง่อาจจะไมไ่ดติ้ดกนั และอาจจะไมส่ามารถ

สะสมไมล ์หรือใชสิ้ทธ์ิพิเศษอ่ืนๆไดใ้นกรณีท่ีท่านเป็นสมาชิกของสายการบินน้ันๆ  

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. ช าระเงินมัดจ  าท่านละ 20,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วนั ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้

เท่าน้ัน  

2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน เพ่ือท าการจองคิวยื่ นวซ่ีาภายใน  

3 วนันับจากวนัจอง หากท่านไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ใหท้างบริษัทตามก าหนดเวลา ท าใหท้างบริษัทไม่

สามารถจองคิววซ่ีาใหท่้านไดท้ันก าหนดท่ีวซ่ีาจะตอ้งออก ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามัดจ  าทัวร ์

และขออนุญาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ  

3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าไดท้นัที  

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี

เกิดข้ึน 

5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่

สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชิกภายในครอบครวัของ ท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทวัรท์ั้งหมด 
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ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พิจารณา ของ สถานทูตง่ายขึ้ น  

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บริษัทฯ ทราบ ล่วงหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้ง

นานและอาจไมส่ามารถดึงเล่มออกมาระหวา่งการพิจารณาอนุมติัวีซ่าได ้

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน

พ านักหรือศึกษาอยู่เท่าน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน โดยนับวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่กว่า 6 

เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้บั

ทางบริษัทดว้ย เน่ืองจาก ประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และ

จ านวนหนา้หนังสือเดินทาง ตอ้งเหลือวา่ง ส าหรบัติดวีซ่าไมต่ า่กวา่ 3 หนา้  

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง

น้ันๆ และ พาสปอรต์ ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตอ้งไมม่ีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ 

ในเล่ม 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึ้ นไปก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ้่ายตามจริงท่ีเกิดข้ึน 

2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทางเก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  

3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 25,000 บาท  

4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด  

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ 

   ตามจ านวนท่ีบริษัทฯก าหนดไว ้(25ท่านขึ้ นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี

เดินทางในคณะเดียวกนับริษัท ตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง  

   บริษัทฯจะท าการเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ี ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียก  

คืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไมผ่่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ 

   ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือ 

   ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออก ตัว๋เคร่ืองบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน 

 8. กรณีวีซ่า ผ่านแลว้แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นค่าทวัรท์ั้งหมด 

 9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นค่าทวัรท์ั้งหมด 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเกน้ (อิตาลี) ยืน่วีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูตอิตาลี 

ใชเ้วลาอนุมตัวีิซ่านบัจากวนัยืน่ 15 วนัท าการ 

ในวนัยืน่วีซ่า หนงัสือเดินทางตอ้งน าส่งเขา้สถานทูต และระหว่างรอผลอนุมตัิวีซ่า ไม่สามารถดึงหนงัสือเดินทาง

ออกมาได ้

 หนังสือเดินทาง (ตวัจริง,และเล่มเก่าแนบไปดว้ย) ท่ีเหลืออายุใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดือน และมีหนา้หนังสือ

เดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  

 รูปถ่ายสีฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ านวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง

ไมส่วมแวน่ตาไมย่ิ้ ม เห็นฟัน  

 ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาทะเบียนบา้น อยา่งละ 1 ชุด / ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด (กรณีอายุต า่ กวา่ 20 

ปี ) 

 ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีหมา้ย) / ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-

สกุล อยา่งละ1 ชุด (ถา้มี) 

 ใบจองตัว๋เคร่ืองบิน ๖[บริษัทเป็นผูด้  าเนินการ] 

 ใบจองท่ีพกั[บริษทัเป็นผูด้  าเนินการ] 

 ประกนัการเดินทางคุม้ครองโควิด19[บริษทัเป็นผูด้  าเนินการ] 

 หลกัฐานการไดร้บัวคัซีนครบ2เข็ม(ในหมอพรอ้มตอ้งมีภาษาองักฤษควบคู่ดว้ย) 

 หนังสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบญัชี (Bank Statement) (ตวัจริง)ของบญัชีออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 

โดยตอ้งมีเลขท่ีบญัชีระบุอยู่ทุกหนา้ (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรพัยเ์ป็นอนัดบัแรก)แต่ในกรณีท่ี

ยอดเงินในบญัชีช่ือออมทรพัย ์ไมถึ่ง6 หลกัสามารถแนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพ่ิมเติมในการ

ยื่นได)้ ( สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนั) 

***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรบัรองค่าใชจ้่ายใหก้นัได)้ *** 

กรณีเด็กอายุต า่ กวา่ 20 ปีบริบรูณ ์หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางกบั บิดา/มารดาคนใดคนหน่ึงหรือบิดามารดา

ไมไ่ดเ้ดินทางทั้งสองคนตอ้งมีจดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมาย

ตอ้งออกโดยท่ีวา่ การอ าเภอโดยระบุประเทศและวนัเดินทาง (ตวัจริง)**เอกสารมีอายุไม่เกิน1เดือนเม่ือ

ออกจากธนาคาร 

 หลกัฐานแสดงสถานการณท์ างาน 1 ชุด 

*** กรณีคา้ขาย : หลกัฐานทางการคา้เช่น ส าเนาใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือ

ผูเ้ดินทาง หรือ 

ส าเนาใบเสียภาษีรา้นคา้ (ภพ.20)อายุยอ้นหลงัไมเ่กิน 3 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

*** กรณีพนกังานและผูถ้ือหุน้ : หนังสือรบัรองการท างาน (ตวัจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน 

และวนั เร่ิมงานพรอ้มสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายุยอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

*** กรณีขา้ราชการ: หนังสือรบัรองจากตน้สงักดั(ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนั 

เร่ิมงานพรอ้มสลิปเงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายุ ยอ้นหลงัไมเ่กิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
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       *** กรณีนกัเรียนและนกัศึกษา: หนังสือรบัรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษ

จากสถาบนัท่ีศึกษาอยู ่อายุ ยอ้นหลงัไมเ่กิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 

*** กรณีที่สถานทูตมีการเรียกสมัภาษณก์รุณาเตรียมเอกสารตวัจริงทั้งหมด ไปในวนันดัสมัภาษณด์ว้ย*** 

***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอยา่งอื่นเพิ่มเตมิตามดุลยพินิจของสถานทูต อยา่งกะทนัหนั จงึขอความ

กรุณาเตรียมเอกสารเพ่ิมใหค้รบถว้น ตามที่สถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการพิจารณาอนุมตัอิอกวีซ่าของ

สถานทูต *** 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการ

ถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอ

ยื่นค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์

ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้ งน้ีทางบริษัท ฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและ

ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร

ดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวี

ซ่า ของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัท ฯ 

 ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้มและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงั

ประเทศตามท่ีระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิด

วตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ้่ายท่ี

เกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัรอ์อกเดินทางภายใน 30 วนั  

 

โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั้งน้ีค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผู้

เดินทางเป็นหลกั 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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