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รหัสโปรแกรม : 25902(กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

Beautiful North Italy 9 Day 
วนัที ่1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – ดูไบ - มิลาน (อติาล)ี  

07.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์ T 
ประต ู 9สายการบินเอมเิรสต ์ แอรไ์ลน ์ เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเรือ่ง
สมัภาระและการเช็คอิน 

 

09.55 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยเท่ียวบินท่ี EK 375 Airbus 380 

13.00 น. ถึงดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต ์ รอเปล่ียนเท่ียวบิน  

15.45 น. ออกเดินทางสู่ มิลาน ประเทศอิตาลี โดยเท่ียวบินท่ี EK 091 Airbus 380 

20.30 น. ถึงสนามบินมาเพลซ่า นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมือง และ

ศุลกากรแลว้ น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม 

 

หมายเหต ุ ทางบริษทัไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 30 วนั โดยซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน, เช่า

รถโคช้, จองท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเขา้ชมต่าง ๆ ไวล่้วงหนา้ใหก้บักรุ๊ปทวัร์ กรณี

ท่ีเกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาด

เท่ียวบิน (ข้ึนเคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถูกปฏิเสธ

การเขา้เมือง ท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือเหตุสุดวสิยัอ่ืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงั

จุดหมายตามโปรแกรมได ้ หวัหนา้ทวัร์ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่

สามารถคืนเงินค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  ท่ีช าระแลว้ เพราะทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  

ล่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เกิดข้ึนนอกจากในรายการทวัร์ หวัหนา้ทวัร์

จะแจง้ใหท่้านทราบ เพราะเป็นส่ิงท่ีทางบริษทั ฯ มิอาจรับผิดชอบได ้

 

วนัที ่2 มิลาน - เจนัว - อติาเลยีน ริเวยีร่า - ปอร์โตฟิโน่ - ซานตา มาร์เกริตา  

07.35 น. ถึงสนามบินมาเพลซ่า นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมือง และ

ศุลกากรแลว้ รถโคช้ปรับอากาศ พาคณะออกเดินทางสู่เมืองเจนวั (Genoa) ซ่ึงเป็น

หน่ึงในเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศอิตาลี เมืองบา้นเกิดของคริสโตเฟอร์ โคลมับสั 

นกัเดินเรือผูบุ้กเบิกและเป็นชาวยโุรปคนแรกท่ีคน้พบทวปีอเมริกา ถึงแมเ้มืองเจนวั

จะถูกบดบงัรัศมีจากเมืองอ่ืนท่ีมีช่ือเสียงมากกวา่อยา่งกรุงโรม หรือเวนิส แต่อยา่ง ไร

ก็ตามเจนวั ก็เปรียบดงัไข่มุกของประเทศอิตาลี เมืองสุดคลาสสิคแห่งน้ีประดบั

ประดาไปดว้ยตึกรามบา้นช่อง ตกแต่งดว้ยสีสไตลพ์าสเทล โบสถเ์ก่า แก่ดูมีมนตข์ลงั 

ถนนบางสายบ่งบอกถึงอารยธรรมเก่ายคุโรมนั เมืองแห่งน้ีเป็นดัง่ศูนยก์ลางทาง

 (146 ก.ม.) 
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ประวติัศาสตร์ สะทอ้นใหเ้ห็นวฒันธรรมจากยคุอดีตมาสู่ปัจจุบนั เร่ิมตน้การเดิน

เท่ียวชมเมืองจาก Galata Museo del Mare พิพิธภณัฑท์างทะเลแห่งแรกของเมดิเตอ

เรเนียน, Porto Antico ท่าเรือเก่าเป็นท่ีตั้งของพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ า (Aquarium) ท่ีใหญ่

ท่ีสุดในยโุรป, เคร่ืองเล่น Lift Bigo ท่ีทา้ทายความหวาดเสียว. Palazzo San Giorgio 

งดงามดว้ยภาพเขียนสีแบบเฟรสโกบ้นผนงัอาคาร เล่าเร่ืองราวเก่ียวกบันกับุญเซนต์

จอร์จปราบมงักร, Loggia di Banchi ตลาดแลกเปล่ียนสินคา้แห่งแรกของอิตาลี, 

Cathedral สร้างในคริสตศ์ตวรรษท่ี 12 และ 15 แด่นกับุญจอห์นเดอะแบบติสต ์

ดา้นหนา้เป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธิค ผสม ผสานกบัสถาปัตยกรรมแบบโรมนัเน

สกอ์ยา่งลงตวั, Porta Soprana ประตูสู่เมืองฝ่ังตะวนัออกท่ีจะพาท่านไปสู่บา้นของ

โคลมับสั, Palazzo Ducale ท่ีประทบัของดอทจ ์ ผูป้กครองสาธารณรัฐเจนวั, 

Palazzi dei Rolli ไดรั้บการดูแลใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2006 และ Strada 

Nuova หรือถนนสายใหม่ มีกลุ่มอาคารพิพิธภณัฑห์ลายแห่ง ดดัแปลงมาจากพระ

ราช วงัเก่า ไดรั้บการดูแลจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

14.00 น. น าคณะออกเดินทางสูเ่มืองปอรโ์ตฟิโน (Portofino) ซึง่เป็นเมืองทา่แหง่ชายทะเลเมดิ
เตอรเ์รเนยีนที่มีช่ือเสยีงระดบัโลกในเขตจงัหวดัเจนวั ลอ้มรอบดว้ยทา่เรอืเลก็ๆ จน
ไดร้บัการขนาดนามวา่เป็น “สวรรคแ์หง่เมืองทา่” ส าหรบันกัทอ่งเที่ยว ที่น่ีเป็นเมือง
เลก็ๆ นา่รกัประกอบดว้ยบา้นเรอืนหลากสสีนั ตัง้เบยีดเสยีดกนัไปตามเชิงเขาเขียว
ชอุม่โอบลอ้มอา่วที่มีทา่เรอืยอรช์จอดเต็มไปหมด จนไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะ
เดินทางสูเ่มืองซานตา มารเ์กรติา (Santa Margherita) อีกหนึง่เมืองสวยรมิฝ่ังทะเล
ของแควน้ลกิเูรยี  

(35 ก.ม.) 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร Local 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั PARK HOTEL SUISSE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.parkhotelasuisse.com 

 

วนัที ่3 อติาเลยีนริเวียร่า - ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาล ี  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าท่านเท่ียวชมความงามริมชายฝ่ังทะเลของแควน้ลิกเูรีย ท่ีเป็นยา่นตากอากาศและรี

สอร์ต ท่ีน่ีงดงามจนไดส้มญาวา่อิตาเลียนริเวยีร่า มีลกัษณะภูมิประเทศท่ีสวยงาม

แปลกตา มีภูเขาสูงชนัขนาบอยูช่ายหาด ซ่ึงบางจุดสูงชนั 90 องศา บางตอนของภูเขา

ลาดเทมาจนถึงชายหาด มีทั้งหาดทรายขาวสวยและหาดกรวดท่ีงามแปลกตา มีภูมิ

ทศันท่ี์งดงามตามธรรมชาติ ผสมผลานกนัของภูเขา ทะเล เมืองท่าคึกคกั และหมู่บา้น

ท่ีห่างไกลความเจริญ เป็นภาพท่ีมีเสน่ห์ประทบัใจของนกัเดินทางทุกคนท่ีไดม้า

 

http://www.parkhotelasuisse.com/
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เยอืนอิตาเลียนริเวยีร่า ขนาดท่ีนกัประพนัธ์เอกชาวองักฤษ ชาร์ล ดิกเกนส์ กล่าววา่ 

ชายทะเลระหวา่งเจนวักบัสเปเชียนั้นเป็นอิตาลีท่ีสวยท่ีสุด  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บ่าย น าท่านเทียว ซิงเคว เทเร่ (Cinque Terre) 5 หมู่บา้นสวยติดทะเลในแควน้ลิกเูรีย ซ่ึง

ทั้งหมดอยูใ่นเขตจงัหวดัสเปเซีย (Province La Spezia) ทั้งยงัเป็นเมืองท่ีไดรั้บการ

ยกใหเ้ป็น UNESCO WORLD HERITAGE เพราะชายหาด ทะเล ภูเขา ในแถบนั้น

เป็นพ้ืนท่ีอนุรักษข์องประเทศอิตาลี  Cinque Terre แปลวา่ 5 แผน่ดิน หรือ แผน่ดิน

ทั้ง 5 ในภาษาองักฤษ Five Lands พาท่านเยอืนเมืองมอนเตรอสโซ อลั มาเร 

(Monterosso al Mare) / เมืองเวร์นาซซา (Vernazza) / เมืองคอร์นีเลย (Corniglia) 

/ เมืองมานาโรลา (Manarola) และ เมืองริโอมจัจอร์เร (Riomaggiore) จนไดเ้วลา

อนัสมควร น าคณะเดินทางกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั 

 

     

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารในโรงแรม Chinese 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั PARK HOTEL SUISSE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.parkhotelsuisse.com 

วนัที ่4 ซานตา มาร์เกริตา - โมเดนา - พพิธิภัณฑ์เฟอร์รารี - เวอโรน่า  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่เมืองโมเดนา ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ พิพิธภณัฑ ์ Enzo Ferrari 

Museum (MEF) เปิดตวัอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2014 ซ่ึงตรงกบัวนั

เกิดของ Enzo Ferrari ผูก่้อตั้งแบรนด ์Ferrari ซ่ึงเกิดเม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 1898 

หรือเม่ือกวา่ 118 ปีท่ีแลว้  

(283 ก.ม.) 
 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บ่าย น าคณะเขา้ชม Enzo Ferrari Museum (MEF) ซ่ึงพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีจดัแสดงยนตร

กรรมท่ีมีความส าคญัท่ีสุดในประวติัศาสตร์ของ Ferrari ส่วนใหญ่เป็นรถสปอร์ตท่ี 

Enzo Ferrari ออกแบบ และผลิตข้ึนมาตลอดช่วงเวลาท่ีเขามีชีวติอยู ่ พร้อมกบัจดั

แสดงวดีีโอบอกเล่าเร่ืองราวความเป็นมาของแบรนดม์า้ล าพองอยา่งละเอียดทุกแง่มุม 

MEF ถือเป็นพิพิธภณัฑ ์ Ferrari แห่งท่ีสองในโลก โดยแห่งแรกตั้งอยูใ่นเมืองมา

ราเนลโล เปิดท าการเม่ืองเดือนกมุภาพนัธ์ปี 1990  จากนั้น เดินทางสู่เมืองเวอโรน่า 

เมืองตน้ก าเนิดของนิยายรักอมตะโรมิโอและจูเลียต ท่ีเล่าขานกนัมากวา่ 700 ปีโดย

ท่านเชคเปียร์ 

 

(115 ก.ม.) 

 

http://www.parkhotelsuisse.com/
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20.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร Asian 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั CROWNE PLAZA VERONA หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.crowneplazaverona.com 

 

วนัที ่5 เวอโรน่า - ซีร์มิโอเน่ - ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า - โดโลไมท์   

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่ เมืองซีร์มิโอเน่ (Sirmione) ซ่ึงเป็นเมืองเก่าแก่อายนุบั 2,000 ปี 

ดว้ยลกัษณะภูมิประเทศท่ีเป็นแหลมยืน่เขา้ไปในทะเลสาบการ์ดา (Lake Garda) ท่ี

สวยงาม ก่อนศตวรรษท่ี 15 ซีร์มิโอเน่ อยูภ่ายใตก้ารปกครองของเมืองเวนิส หรือจะ

เรียกไดว้า่เป็นอาณาบริเวณหน่ึงของเมืองเวนิสนัน่เอง เพราะสมยันั้นเมืองต่างๆ ใน

ประเทศอิตาลียงัไม่ไดร้วมตวักนั ต่างเป็นเอกเทศปกครองกนัเอง แถมมีการท า

สงครามเพ่ือแยง่ชิงเมือง ซีร์มิโอเน่เลยเป็นเมืองท่ีมีประวติัความเป็นมาอนัยาวนาน ท่ี

ส าคญัมีหลกัฐานและร่องรอยทางประวติัศาสตร์ตั้งแต่ยคุสมยัโรมนัทั้งก าแพงเมืองท่ี

ถูกสร้างข้ึนเพ่ือป้องกนัสงคราม ในอดีตเคยเป็นเมืองท่ีมีผูค้นท่ีมีฐานะในยคุสมยั

โรมนัใชเ้ป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจและปัจจุบนัก็เป็นเมืองพกัผอ่นริมทะเลสาบ เดินทาง

ถึงเมืองซีร์มิโอเน่ น าท่านล่องเรือชมทะเลสาบการ์ดา ชมความสวยงามของววิ

ทิวทศัน์ของทะเลสาบ ซ่ีงเป็นทะเลสาบน ้ าจืดท่ีเกิดจากน ้ าแขง็ละลายจากเทือกเขา

แอลป์ ดงันั้นซีร์มิโอเน่ จึงถูกลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบทั้งสองดา้น ถึงแมซี้ร์มิโอเน่จะ

เป็นแค่เมืองเลก็ๆ แต่ก็มีเสน่ห์ดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี น าท่านเท่ียวชม

เมือง และถ่ายภาพดา้นหนา้ปราสาทเก่าแก่ของเมือง The Scaliger of Sirmione สร้าง

ในปี 1277 เมืองน้ีเคยอยูใ่นการปกครองของตระกลู Scaliger  

(148 ก.ม.) 

 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บ่าย หลงัอาหาร น าคณะเดินทางสู่โดโลไมท ์ (Dolomites Mountains) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง

ของเทือกเขาแอลป์ท่ีทอดตวัอยูใ่นเขตอิตาลีตอนเหนือ มีอาณาเขตครอบคลุมบริเวณ

แควน้ทิโรลใต ้ และแควน้เนเนโต ้ เทือกเขาโดโลไมท ์ ไดช่ื้อวา่เป็นแนวเขาท่ีงดงาม

ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก เน่ืองจากลกัษณะของยอดเขาต่างๆ ท่ีแทงยอดสูงเสียดฟ้า มี

ทศันียภาพงดงาม จดัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกแห่งของนกัท่องเท่ียวท่ีไม่ควรพลาด 

ทั้งในช่วงฤดูหนาว ท่ีมีสกีรีสอร์ทเปิดตอ้นรับนกัสกี และในฤดูร้อน ท่ีน่ียงัมีทุ่งหญา้

ท่ีมีดอกไมส้วยตลอดช่วงเทือกเขา น าท่านพกัท่ีเมืองโบลซาโน ซ่ึงเป็นเมืองท่ีถือเป็น

ประตูสู่เทือกเขาโดโลไมท ์ เมืองยคุกลางเชิงเทือกเขาแอลป์ท่ีรุ่งเรืองตั้งแต่ยคุโรมนั 

งดงามดว้ยจตัรัุส โบสถ ์และวหิาร 

(159 ก.ม.) 
 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร Chinese 

http://program/www.crowneplazaverona.com
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 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั FOUR POINTS by SHERATON BOLZANO HOTEL หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

www.fourpointsbolzano.co

m  

วนัที ่6 ทะเลสาบเบรียส - ทะเลสาบมิซูริน่า – เซนต์มักดาเลนา  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าคณะเดินทางสู่ทะเลสาบ Braies ( Lago di Braies ) ไข่มุกเมด็งามแห่งโดโลไมท ์

ทะเลสาบน ้ าสีฟ้าเขียวมีอีกช่ือวา่ Prager Wildsee ซ่ึงองคก์รยเูนสโกจดัใหเ้ป็นมรดก

โลกทางรรมชาติ ติดอนัดบัทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลกอิสระใหท่้านไดมี้เวลา

ถ่ายภาพเก็บความประทบัใจ สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางสู่ทะเลสาบมิซูริน่า 

(Lake Misurina) ซ่ึงเป็นทะเลสาบน ้ าจืดขนาดใหญ่ น ้ าใสราวกระจก มีเวลาใหท่้าน

ไดเ้ดินเล่นถ่ายภาพตามอธัยาศยั ในฤดูหนาวทะเลสาบทุกแห่งจะกลายเป็นทะเลสาบ

น ้ าแขง็ ใหท่้านไดส้มัผสักบักบัความเป็นธรรมชาติท่ีแปลกตา 

 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ Saint Maddalena หมู่บา้นเลก็ๆ ท่ีแทรกตวัอยุใ่นหุบเขาส่วนหน่ึง

ของอุทยานแห่งชาติ Puez-Odle  โดยมีช่ือเสียงจากทิวทศัน์หุบเขาซ่ึงไดช่ื้อวา่งดงาม

ท่ีสุดในแควน้ทิโรลใต ้ มีจุดชมววิท่ีมองเห็น Odle Group หรืออีกช่ือหน่ึงเรียกวา่ 

Geisler Group ซ่ึงเป็นกลุ่มยอดเขาแหลมเหมือนฟันฉลาม เป็นท่ีนกัเดินทางตอ้งมา

เยอืนมียอดเขาหลกัคือ Sass Rigais และ Furchetta ทั้งสองยอดสูง 3025 เมตร

เท่ากนั 

 

19.00 รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร Chinese 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั FOUR POINTS by SHERATON BOLZANO HOTEL หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

www.fourpointsbolzano.co

m  

วนัที ่7 โดโลไมท์ – โคโม่ - ทะเลสาบโคโม่ - เบลลาจิโอ  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. พาคณะออกเดินทางเขา้สู่เมืองโคโม่ เป็นเมืองในแควน้ลอมบาร์เดีย ประเทศอิตาลี 

ตั้งอยูบ่ริเวณพรมแดนติดกบัประเทศสวติเซอร์แลนด ์เป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่น      เทือกเขา

แอลป์ ทิศเหนือของเมืองติดอยูติ่ดกบัทะเลสาบโคโม่  

(315 ก.ม.) 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

http://www.fourpointsbolzano.com/
http://www.fourpointsbolzano.com/
http://www.fourpointsbolzano.com/
http://www.fourpointsbolzano.com/
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บ่าย น าคณะล่องเรือทะเลสาบโคโม่ สู่เมืองเบลลาจิโอ Bellagio เมืองเลก็ๆ ริมทะเลสาบ

โคโม่ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นทะเลสาบท่ีสวยงามท่ีสุดของอิตาลี ทางตอนเหนือของทะเลสาบ

คือเทือกเขาแอลป์ อนัเปรียบเสมือนป้อมปราการทางธรรมชาติ ท่ีสร้างฉากหลงัอนั

งดงามอลงัการใหก้บัดินแดนแห่งน้ี เพลิดเพลินตลอดเสน้ทางไปดว้ยบา้นเรือน

สไตลอิ์ตาเลียนริมทะเลสาบ และวลิล่าเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผูค้รอบครอง เนน้

ความเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาติ และตน้ไม ้ ดอกไม ้ สวนน ้ า น ้ าพุ 

ทะเลสาบ เนินเขา ท่ีลอ้มรอบท าใหดู้โดดเด่น จากนั้น รถโคช้รอรับคณะและเดิน

ทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร Chinese 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL COMO หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hcomo.it 

วนัที ่8 โคโม่ - มิลาน – อสิระช้อปป้ิง - เดินทางกลบั  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. หลงัอาหาร น าคณะออกเดินทางสู่เมืองมิลาน พาท่านเขา้สู่จุดศูนยก์ลางอนัศกัด์ิสิทธ์ิ

คือ ดูโอโม (DUOMO) มหาวหิารแบบกอธิคท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามในยโุรป สร้างใน

ปี 1386 ดา้นนอก มีหลงัคายอดเรียวแหลมจ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจาก

ทุกยคุทุกสมยักวา่ 2,245 ช้ิน บนสุดมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่า

เป็นสง่าอยู ่ อิสระใหท่้านไดถ่้ายภาพเป็นท่ีระลึก แลว้ผา่นชมแกลลอเรีย วคิเตอร์ เอม็

มานูเอล็ อาคารกระจกท่ีเก่าแก่และมีความสวยงาม หลงัจากนั้นน าท่านชมโรงละคร

โอเปร่า ลาสกาล่า ชมรูปป้ันของ ลีโอนาโด ดาวนิชี จิตรกรเอกท่ีโด่งดงั 

(168 ก.ม.) 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

บ่าย อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนเนมช่ือดงัของโลก ท่ีหา้งแกลลอเรีย วคิเตอร์ เอม็

มานูเอล็ อยา่งจุใจ อาทิเช่น LV, Prada, Gucci, Tod’s ท่ีนบัวา่เป็นหา้งท่ีสวยงาม 

หรูหราและเก่าแก่ท่ีสุดในมิลาน และยงัเป็นท่ีตั้งของร้าน Prada ร้านแรกของโลก 

หรือเดินเล่นตามอธัยาศยั 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร Thai 

19.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ มีเวลาใหท่้านไดท้ า TAX 

REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 

 

22.20 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยเท่ียวบินท่ี EK 092 Airbus 380 

วนัที ่9 เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ  

06.25 น. ถึงดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต ์ รอเปล่ียนเท่ียวบิน  

09.40 น. ออกเดินทางสู่ มิลาน ประเทศอิตาลี โดยเท่ียวบินท่ี EK 372 Airbus 380 

19.15 น. สายการบินเอมิเรสต ์แอร์ไลน์ น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

http://www.hcomo.it/


 

EUR07B_BEAUTIFUL NORTH ITALY 9 DAY_2022-2023                                                    7/8 
 

(หมายเหตุ โปรแกรมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียว ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการจดัโปรแกรมของแต่ละ

วนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบูรณ์ครบถว้น จะส่งใหท่้าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น) 

PERIOD 
Tour Fare 

Adults 
Child 4-

11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL 

USED 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL / CHD 

13 – 21 ตุลาคม 2565 

115,000.- 103,500- 92,000.- 15,500.- 14,500.- 26,000 / 19,500.- 

22 – 30 ตุลาคม 2565 

05 – 13 พฤศจกิายน 

2565 

19 – 27 พฤศจกิายน 

2565 

03 – 11 ธันวาคม 2565 

24 ธ.ค. 65 – 01 ม.ค. 

2566 

31 ม.ค. – 08 ก.พ. 

2566 

18 – 26 ก.พ. 2566 

18 – 26 ม.ีค. 2566 

08 – 16 เม.ย. 2566 120,000.- 108,000- 96,000.- 15,500.- 14,500.- 28,000 / 21,000.- 
29 เม.ย. – 07 พ.ค. 

2566 
120,000.- 108,000- 96,000.- 15,500.- 14,500.- 28,000 / 21,000.- 06 – 14 พฤษภาคม 

2566 
คา่ทวัรร์วม : 

✔ คา่ตั๋วเครือ่งบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 

✔ คา่รถโคช้มาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมที่ระบ ุ

✔ คา่เขา้ชมสถานท่ีตามที่ระบไุวใ้นรายการ 

✔ คา่โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double **กรุณาดรูายละเอียด
แนบทา้ยในหวัขอ้  “โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation)” 

✔ คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแตล่ะประเทศ 

✔ คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คดิอตัรา 2 ยโูรตอ่ทา่น / วนั 

✔ คา่ธรรมเนียมวีซา่สาธารณรฐัอิตาล ี(เชงเกน้) 
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✔ คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสยีชีวิต/อวยัวะ/
สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัเิหต ุ ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่า
รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ 1,500,000 บาท รวมถงึคา่รกัษาพยาบาลตอ่เนื่องหลงัจากกลบัถงึประเทศไทยไมเ่กิน 150,000 บาท ทัง้นี ้
ครอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

✔ คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรมั สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 7 กิโลกรมั  

คา่ทวัรไ์มร่วม  

🗷 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

🗷 คา่ทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถ่ิน 

🗷 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอรต์) 

🗷 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพกั และคา่อาหารที่สั่งมาในหอ้งพกัคา่อาหารและเครือ่งดื่มที่สั่ง
พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษัิทจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่ง
เดียว ทา่นตอ้งมีคา่ใชจ้า่ยเพิ่ม 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 

หากทา่นสนใจและประสงคจ์ะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาตดิตอ่ Travel Agent ใกลบ้า้นหรอืที่ทา่นรูจ้กัและเช่ือถือได ้ซึง่

จะดแูลทา่นดว้ยขัน้ตอนท่ีงา่ย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณาจองทวัรแ์ละช ำระเงนิมัดจ ำ

ล่วงหน้ำ 60,000 บำทต่อผู้เดนิทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันทีจ่อง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น 

และกรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอืลว่งหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไมช่ าระเงินสว่นท่ีเหลอืตามวนัท่ีก าหนด ทางบรษัิทฯถือวา่

ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมร่บัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 

เนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมร่บัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุี่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 

3. ผูเ้ดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

4. ทา่นท่ีมีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกบัทวัร ์หรอืแยกจากคณะทวัรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร ์อาทิเช่น ผูท้ี่ดืม่สรุาบนรถ, ไมร่กัษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย สรา้งความ

ร าคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท้ี่ไมย่อมรบัเง่ือนไขระหวา่งทวัร ์ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท้ี่ก่อหวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดินทาง

บงัคบัใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผูร้ว่มคณะท่านอื่นหรอืโปรแกรมทอ่งเทีย่วได ้  

การยกเลกิการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  

1. การยกเลกิและขอเงินคา่บรกิารท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
    1.1 ยกเลกิการเดินทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไมน้่อยกว่าสามสบิวนั ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลกิการเดินทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไมน้่อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเทีย่ว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
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    1.3 ยกเลกิการเดินทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน กอ่นวนัท่ีน าเทีย่ว  
          ไม่ต้องคนืเงนิค่าบริการ 
2. คา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ไดจ้า่ยจรงิ เพื่อการเตรยีมการจดัการน าเที่ยวตอ่ไปนี ้ใหน้ ามาหกัจากเงิน  
    คา่บรกิารท่ีตอ้งจ่ายตามขอ้ 1 แตถ่า้คา่ใชจ้่ายสงูกวา่เงินคา่บรกิารท่ีไดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรยีกจาก 
    นกัทอ่งเที่ยวไมไ่ด ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานใหน้กัทอ่งเที่ยวทราบ ดงัตอ่ไปนี  ้
    2.1 คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ 
    2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเครือ่งบิน 
    2.3 คา่ใชจ้่ายที่จ าเป็นอื่นๆ 

หมายเหต ุ

หลกัเกณฑท์ี่น ามาใชน้ี ้ เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แหง่พระราชบญัญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก ์ พ.ศ.2551 โดยประกาศใช้
นบัตัง้แตว่นัท่ี 15 มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป 

ตั๋วเครือ่งบิน (Air Ticket) 

ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่น
ตา่งที่สายการบินเรยีกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถา้ทางบริษัทฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋วเครือ่งบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการ
บินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบินสามารถท า 
REFUND ไดห้รอืไมก่่อนที่ทา่นจะช าระเงินคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim) 

การเดินทางเป็นหมูค่ณะของ Emirates Airline ในกรณีตั๋วกรุป๊ สามารถสะสมไมลก์บัเครอื One World ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการสะสมไมลข์อง
สายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัคา่ธรรมเนยีม ณ วนัที่ 11 กรกฎาคม 2565 การเปลีย่นแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็นคา่
ทวัรส์ว่นเพ่ิมท่ีทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 

โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 

▪  ห้องพักแบบ Twin คือหอ้งพกัทีม่ีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่หอ้ง / ส าหรบัพกั 2 ทา่น 

▪  ห้องพักแบบ Double คือหอ้งพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรบัพกั 2 ทา่น 

▪  ห้องพักแบบ Triple Room คือหอ้งพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตยีง / ส าหรบัผูพ้กั 3 
ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที่แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  

▪  ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่หอ้ง / ส าหรบัพกั 1 ทา่น 

▪  ห้องพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรบัพกั 1 ทา่น 

▪  หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple Room) 
ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้้อง
ติดกนัตามทีต่อ้งการ 

▪  โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต  ่า เครือ่งปรบัอากาศที่มีจะใหบ้รกิารในช่วง
ฤดรูอ้นเทา่นัน้   
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▪  ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการปรบัเปลีย่น 
หรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

▪  โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั และไมม่ีอา่งอาบน า้ ซึง่
ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย หากทา่นตอ้งการความสะดวกสบายและ
หอ้งใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิ่มเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิได ้

สถานท่ีเขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

▪  การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ 
หรอื ปิดโดยมิไดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรบัจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ ทาง
บรษัิทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุวใ้นเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรอื สลบัโปรแกรมเพื่อใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักลา่วได ้แต่
หากมกีารลา่ชา้ หรอืเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่ีการ
คืนเงินใดใหแ้ก่ทา่น เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในช่วงวนั
เดินทางของทา่นก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 

▪  คา่ทวัรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋าเพิม่เติม ทา่นจะถกูเรยีก
เก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงินคืน
ได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

▪  ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบิน คือ 30 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / 
Economy Class Passenger)  การเรยีกคา่ระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสทิธิของสายการบินท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธได ้

▪  ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั และมีความกวา้ง+ยาว+สงู 
ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรอื 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

▪  ในบางรายการทวัร ์ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี ้
ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบิน บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมร่บัภาระความรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

▪  กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 

▪  บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรบัผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกิดจาก
สายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ ซึง่จะรบัผิดชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 

ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีขอ้ก าหนดที่ชดัเจนในเรือ่งการสบู
บหุรี ่และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

การเดินทางเป็นครอบครวั (Family) 

หากทา่นเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และ
ผูส้งูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชิกภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวซ่ีาของประเทศอติาล ีใช้เวลาย่ืนประมาณ 16 วนัท าการ 
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(การขอวซ่ีาประเทศอิตาลีผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศูนยรั์บค าร้องขอวซ่ีาประเทศอิตาลี)   

จามจุรี สแควร์ ชั้นท่ี 4 ยนิูตท่ี 404 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

🗷 พาสปอรต์ที่ยงัไมห่มดอาย ุ และมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมีวซีา่ในกลุม่
ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอื่น ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการงา่ยตอ่การอนมุตัิวซีา่ 

🗷 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสขีาว (ไมใ่ช่รูปขาวด าและหา้มสแกน) มีอายไุมเ่กิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 

🗷 ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส , หยา่  

🗷 ส าเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ ์ และกรณีที่ผูเ้ดินทางอายเุกิน 20 ปีบรบิรูณ ์แตย่งัคงสถานะเป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา 
และมีบิดาหรอืมารดาเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้

🗷 หนงัสอืรบัรองการท างานจากบรษัิท / สงักดัที่ทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหนง่, อตัราเงินเดือนใน
ปัจจบุนั, วนัเดือนปีทีเ่ริม่ท างานกบับรษัิทนีแ้ละชว่งเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทอ่งเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงั
ครบก าหนดลา (หนังสอืรับรองการท างานที่ยืน่ในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกนิ 30 วนั กอ่นการไปยืน่วีซ่าในแต่ละประเทศ)   

🗷 กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ , ใบทะเบียนพาณิชย ์ และหนงัสอืรบัรองบรษัิทท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 1  เดือน พรอ้ม
วตัถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบรษัิทฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 

🗷 หนังสือรับรองทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate) มีอายุไม่เกนิ 15 วนัจากวนัยืน่ค าร้องวีซ่า พร้อมส าเนาสมุด
บัญชีเงนิฝากที่แสดงยอดเงนิล่าสุดไม่เกิน 7 วัน โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ใดๆทั้งสิน้  ทัง้นีค้วรเลอืกเลม่ที่มกีารเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ 
และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงินเพยีงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้นเมื่อกลบัสูภ่มูิล  าเนา 
ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอวีซา่ ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้่ายในครอบครวัดว้ย ***สถานทตู
ไมร่บัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั*** 

🗷 กรณีที่บรษัิทของทา่น เป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1–6แลว้ ทาง
บรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบตอ่คา่ใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบช่ืุอผูเ้ดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

🗷 กรณีที่เป็นนกัเรยีน นกัศกึษาจะตอ้งมี หนงัสอืรบัรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจรงิเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ พรอ้มส าเนาบตัร
นกัเรยีน/นกัศกึษา   

🗷 กรณีที่เด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบับิดา หรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา 
จะตอ้งไปยื่นเรือ่งแสดงความจ านงในการอนญุาตใหบ้ตุรเดินทางไปกบัอีกทา่นหนึง่ได ้ ณ ที่วา่การอ าเภอหรอืเขต โดยมีนายอ าเภอ หรอื
ผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

🗷 การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ทา่นจะถกูปฏิเสธวี
ซา่ สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนยีมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม ่ก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

🗷 หากสถานทตูมีการสุม่เรยีกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และ
โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบรษัิทฯ ใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

🗷 กรณีท่ีทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจง้สถานทตู ยกเลกิวีซา่ของทา่น 
เนื่องจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถิติในนามของบรษัิทฯ  

🗷 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็
ตาม ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งคืนคา่วซีา่ได ้
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หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงนิมดัจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง    

และเง่ือนไขทีบ่ริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 

                                                           หากสนใจจองกรุณาติดตอ่ 

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