
 

ทัวร์ยุโรป : TOUR30228 

 

 
บินด้วยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS(EY): ขึ�นเครื�องสนามบินสุวรรณภมิู (BKK) 

EY407 BKK(สุวรรณภมิู)–AUH(อาบูดาบี) 19.30 – 23.10 

EY085 AUH(อาบูดาบี)–FCO(โรม) 01.40 – 05.50 

EY088 MXP(มิลาน)–AUH(อาบูดาบี) 09.25 – 19.45 

EY402 AUH(อาบูดาบี)–BKK(สุวรรณภมิู) 22.35–08.05 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนํ�าหนักไม่เกิน 30  ก.ก. (ไม่เกิน 1ชิ�น) และ ถือขึ�นเครื�องบินได้นํ�าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

**เวลาบินอาจจะมีการเปลี�ยนแปลงเลก็น้อยขึ�นอยู่กบัสายการบิน** 



 

 

มาตรการความปลอดภยัยคุโควดิ-19 
** หวัหน้าทวัร,์ไกดแ์ละคนขบัรถ ฉดีวคัซนีครบแลว้ก่อนรบักรุ๊ป 14 วนั 
** รบัจองเฉพาะลูกคา้ที�ฉดีวคัซนีครบแลว้ 14 วนัก่อนเดนิทาง 

** รบัแค่กรุ๊ปละ 20 ท่านเท่านั �น  
** ใชร้ถบสัคนัใหญ่ 44 ที�นั �ง นั �งสบาย ปลอดภยัเบาะเวน้เบาะ และทําความสะอาดและฆา่เชื�อโรคทุกวนั 

** บรกิารเจลลา้งมอืตลอดทรปิ  
** บนิเชา้อติาลรีบัวคัซนีทุกชนิด ฉดีครบโดสแลว้ ยกเวน้ Sinovac / Sinopharm 

 
DAY 1  กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู)– อาบูดาบี(มีอาหารและเครื�องดื�มบริการบนเครื�องบิน) 
16.30  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ ชั �น 4 เคาน์เตอร์เชค็อนิ สายการบิน 

ETIHAD AIRWAYSโดยมเีจา้หน้าที�ของบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั อํานวยความสะดวกตลอดขั �นตอนการ

เชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้าํแนะนําเพื�อเตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  
19.30 ออกเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอาบูดาบี ประเทศUAEโดยสายการบิน ETIHAD 

AIRWAYS เที�ยวบนิที�EY407** มบีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ **  

23.10  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุอาบดูาบ ีประเทศUAE(เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง) 

 

DAY 2 อาบูดาบี– โรม(อิตาลี)–นครวาติกนั–แพนธีออน –โคลอสเซี�ยม–นํ�าพเุทรวี�–     บนัได

สเปน        (–/L/–) 
01.40 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกรุงโรม ประเทศอิตาลีโดยสายการบิน โดยสายการบิน ETIHAD 

AIRWAYS เที�ยวบนิที�EY085** มีบริการอาหารและเครื�องดื�มบริการ ** 

05.50 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานกรงุโรม ประเทศอิตาลีหลงัผ่านขั �นตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรบั

สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ เปลี�ยนการเดนิทางเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ  
 จากนั �นนําท่านเดนิทางพาท่านเขา้สูน่ครรฐัวาติกนั (VATICAN)(ถ่ายรปูด้านนอก)ประเทศที�เลก็ที�สุดใน

โลกตั �งอยู่ใจกลางกรงุโรม เป็นประเทศเดยีวในโลกที�มกีาํแพงลอ้มรอบเมอืงเอาไวไ้ดท้ั �งหมด ยกเวน้ดา้นหน้า

ทางเข้าและเป็นศูนย์กลางของศาสนาครสิต์นิกายโรมนัคาทอลกิโดยมพีระสนัตะปาปา มอีํานาจปกครอง

สูงสุด นําท่านเขา้ชมมหาวิหารที�ใหญ่ที�สุดในโลก มหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ชม

ประตมิากรรมอนัลอืชื�อปิเอตา้ (Pieta) ของมเิคลนัเจโลและชมแท่นบูชาบลัแดคคโิน (St. Peter's Baldachin) 

เป็นซุ้มสาํรดิที�สรา้งโดยจานโลเรนโซ แบรนิ์นี ซึ�งสรา้งตรงบรเิวณที�เชื�อกนัว่าเป็นที�ฝังพระศพของนักบุญปี

เตอร ์ 

 นําท่านสูจ่ตัุรสันาโวนา (PIAZZA NAVONA)จตัุรสัที�มชีื�อเสยีงมากที�สุดและสวยที�สดุในกรุงโรม  เตม็เปี� ยม

ไปดว้ยความมชีวีติชวีาของผูค้นที�เยี�ยมเยอืนแล้ว ตกึรามบา้นช่องสสีนัสดใส รา้นไอศครมีเจลาโต้ รา้นกาแฟ



เก๋ๆ และรา้นอาหาร  ทั �งนํ�าพุสวยๆ มากมายหลายจุดในบรเิวณนี� เช่น Fontana dei Quattro Fiumi และ

นํ�าพจุตุมหานททีี�มเีสาโอเบลสิก ์ดา้นหน้า Sant’Agnese โบสถ์สไตลบ์าโรก  

 
 หลงัจากนั �นนําชมมหาวิหารแพนธีออน (PANTHEON)ที�มอีายุกว่า 2,000 ปี แสดงใหเ้หน็ถงึอจัฉรยิะแหง่

การสรา้งสรรคข์องสถาปนิกสมยัโบราณกบัเอกลกัษณ์ไมเ่หมอืนใคร  คอื เป็นวหิารทรงกระบอก กวา้ง 142 
ฟุต และสงู 142 ฟุตเท่ากนั ไม่มเีสาคํ�ากลางคอยรบันํ�าหนักทั �งที�มขีนาดใหญ่โต  นอกจากนี�วหิารแพนธอีอน

ยงัใชเ้ป็นสถานที�ฝังศพกษตัรยิ ์บุคคลในราชวงศ์และบุคคลสาํคญั เช่น พระศพของกษตัรยิ ์2 พระองค์

สุดทา้ยของอติาลคีอื พระเจา้วกิเตอร ์เอมมานูเอลที� 2 และพระเจา้อมุแบรโ์ตที� 1 และยงัมศีพของ ราฟาเอล 

จติรกรชาวอติาลทีี�อายนุ้อยที�สุดในบรรดาจติรกรผูย้ิ�งใหญ่ในยุคฟื�นฟูศลิปวทิยาดว้ย 

 



เที�ยง บริการอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารพื�นเมือง เมนูพิซซ่าอิตาเลียน 

 จากนั �นผา่นชมกลุ่มโรมนัฟอรมั (ROMAN FORUM)อดตีศนูยก์ลางทางดา้นการเมอืง ศาสนา และเศรษฐกจิ

ของอาณาจกัรโรมนั ที�สะทอ้นใหเ้หน็ความเจรญิรุง่เรอืงของอารยะธรรมโรมนัในช่วง 2,000 ปีที�ผา่นมา  

 
 ชมความยิ�งใหญ่ในอดตีและเกบ็ภาพสวยบรเิวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลอสเซี�ยม (COLOSSEUM)1 

ใน 7 สิ�งมหศัจรรย์ของโลกยุคโบราณ อดตีสนามประลองการต่อสูท้ี�ยิ�งใหญ่ของชาวโรมนัที�สามารถจุผูช้มได้
ถงึ 50,000 คน  

 
จากนั �นนําท่านเดนิชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรกีและโยนเหรยีญอธิษฐานบรเิวณนํ�าพุเทรวี� 

(TREVI FOUNTAIN)สญัลกัษณ์ของกรุงโรมที�โด่งดงัจากภาพยนตรเ์รื�อง สามรกัในกรุงโรม แล้วเชญิอสิระ

ตามอธัยาศยักบัการเลือกซื�อสนิค้าแฟชั �นและของที�ระลึกในบริเวณย่านบนัไดสเปน(THE SPANISH 

STEP)ซึ�งเป็นแหล่งแฟชั �นชั �นนําสดุหรแูละยงัเป็นแหล่งนัดพบของชาวอติาเลี�ยน 



 
คํ�า อิสระอาหารเพื�อความสะดวกในการท่องเที�ยว 

พกัที� IH HOTEL ROMA Z3 , ROMEระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

DAY 3 Leccio Outlet – ซิตี�ทวัรเ์มืองฟลอเรนซ ์    (B/–/L) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นําท่านเดนิทางสู ่เมืองเลคซิโอ (LECCIO)(ระยะทาง 250 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ชม.) อสิระใหทุ้ก  

 ทา่นไดช้อ้ปปิ�งที� LECCIO THE MALL OUTLET ใหท่้านเลอืกซื�อสนิคา้ชั �นนําของอติาลใีนราคาย่อมเยา  

 ภายในเอาทเ์ลทมรีา้นคา้ แบรนดเ์นมมากมายอาท ิARMANI, BALENCIAGA, BOTTEGA VENETA,   

 BURBERRY, DIOR,FENDI, GUCCI, TOD’S, VALENTINO เป็นตน้ 

 
เที�ยง อิสระอาหารเพื�อความสะดวกในการท่องเที�ยว 

  จากนั �นนําทา่นเดนิทางต่อสู ่แคว้นทสัคานี (TUSCANY)(ระยะทาง 40 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชม.) โดย 

  เมอืงหลวงของแควน้ คอื ฟลอเรนซ ์(FLORENCE)ที�ไดร้บัขนานนามวา่เป็นเมอืงศนูยก์ลางแหง่  

  ศลิปะในยคุเรอเนสซองส ์ซึ�งลว้นแลว้แต่มโีบราณสถานสาํคญั และมทีวิทศัน์ตามธรรมชาตทิี�สวยงาม จน 

  ไดร้บัการแต่งตั �งใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโกเ้มื�อ ปี ค.ศ.1982 ทาํใหท้สัคานีมชีื�อเสยีงในฐานะ 
  ดนิแดนท่องเที�ยวยอดนิยมระดบัโลก นําทา่นชมววิทวิทศัน์ของเมอืง   



 
  นําท่านเดนิเที�ยวชมเมอืงเก่า ฟลอเรนซ์ (FLORENCE) นําชมจตัุรสัเดลลาซญิญอเรยี (PIAZZA DELLA  

  SIGNORIA)ซึ�งรายลอ้มไปดว้ยรปูปั�น อาท ิเชน่ รปูปั�นเทพเจา้เนปจนู (FOUNTAIN OF NEPTUNE), 

  วรีบุรษุเปอรซ์อิสุถอืหวัเมดซู่า (PERSEUS WITH THE HEAD OF MEDUSA),รปูปั�นเดวดิ ผลงานที�ม ี

  ชื�อเสยีงของ ไมเคลิ แองเจโล ่ จากนั �นนําทา่นชมความยิ�งใหญ่ และอลงัการของมหาวหิารซานตา มาเรยี  
  เดล ฟิโอเร (SANTA MARIA DELL FIORE) วหิารของเมอืงฟลอเรนซ์ ที�ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของทวปียโุรป  

  ซึ�งโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมที�ใชห้นิอ่อนหลายสตีกแต่งผสมผสานกนัไดอ้ยา่งงดงาม 

 
คํ�า  บริการอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

พกัที�  DATINI HOTEL , PRATOระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 



DAY 4 หอเอนเมืองปิซ่า – เกาะเวนิส – จตัรุสัซานมารโ์ค-เวนิส เมสเตร้   (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นําท่านเขา้สูบ่รเิวณ จตัรุสัดโูอโมแห่งปิซ่า หรอื จตัรุสักมัโป เดย ์มีราโกลี (COMPO DEI MIRACOLI) 

  (ระยะทาง 80 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชม.)ที�ประกอบดว้ยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์โดย 

  เริ�มจากหอพธิเีจมินํ�ามนต ์(BAPTISTRY OF ST. JOHN) ที�ใหญ่ที�สุดในอติาล ี 

  ชมมหาวิหารดโูอโม (DUOMO)ที�งดงามและหอเอนแห่งเมอืงปิซ่าอนัเลื�อง ชมหอเอนปิซ่า (LEANING  

  TOWER OF PISA)สญัลกัษณ์แหง่เมอืงปิซ่า 1 ใน 7 สิ�งมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง เริ�มสรา้งเมื�อปี ค.ศ. 

  1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสรา้งตอ้งหยุดชะงกัลงไปเมื�อสรา้งไปไดถ้งึชั �น 3 กเ็กดิ 

  การยุบตวัของฐานขึ�นมา และต่อมากม็กีารสรา้งหอต่อเตมิขึ�นอกีจนแลว้เสรจ็ โดยใชเ้วลาสรา้งทั �งหมดถงึ  

  177 ปี โดยที�หอเอนปิซ่านี� กาลเิลโอ บดิาแหง่วทิยาศาสตร ์ซึ�งเป็นชาวอติาเลี�ยนไดใ้ชเ้ป็นสถานที�ทดลอง 

  ทฤษฎแีรงโน้มถ่วงของโลกที�ว่า สิ�งของสองชิ�น นํ�าหนักไม่เทา่กนั ถา้ปล่อยสิ�งของทั �งสองชิ�นจากที�สงูพรอ้ม 

  กนั กจ็ะตกถงึพื�นพรอ้มกนั จากนั �นใหท้า่นอสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้ที�ระลกึราคาถูก ที�มรีา้นคา้เรยีงราย 

  อยูม่ากมาย 

 
เที�ยง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

  นําท่านเดนิทางต่อสูเ่มืองเวนิส (VENICE MESTRE)(ระยะทาง 322 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 4 ชม.)ฝั �ง 

  แผ่นดนิใหญ่  เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เวนิสถูกสร้างขึ�นจากการเชื�อมเกาะเล็ก ๆ จํานวนมากเข้า



ดว้ยกนั  ในบรเิวณทะเลสาบเวนิเทยี ซึ�งเป็นสว่นหนึ�งของทะเลอาเดรยีตกิ เป็นเมอืงทา่โบราณ และเป็นเมอืงที�ใช ้

  คลองในการคมนาคมมากที�สดุ  

 
  นําท่านออกเดนิทางสูท่่าเรือตรอนเคตโต้ (TRONCHETTO)นําท่านลอ่งเรอืเหมาส่วนตวัผ่านชม  

  บา้นเรอืนของชาวเวนิส สูเ่กาะเวนิส หรอื เวเนเซยี (VENEZIA) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมอืงที�ไม่เหมอืน 

  ใคร โดยใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน  มสีมญานามวา่เป็น "ราชนีิแห่งทะเลเอเดรยีตกิ" มเีกาะน้อยใหญ่ 

  กวา่ 118 เกาะและมสีะพานเชื�อมถงึกนักวา่ 400 แหง่ ขึ�นฝั �งที�บรเิวณ ซานมารโ์ค ศนูยก์ลางของเกาะเวนิส  

  จากนั �นนําทา่นเดนิชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ (BRIDGE OF SIGHS) ที�มเีรื�องราว 
  น่าสนใจในอดตี เมื�อนกัโทษที�เดนิออกจากหอ้งพพิากษาไปสูค่กุจะไดม้โีอกาสเหน็แสงสวา่งและโลกภายนอก 

  เป็นครั �งสดุทา้ยระหวา่งเดนิผา่นช่องหน้าต่างที�สะพานนี�  ซึ�งเชื�อมต่อกบัวงัดอดจ ์(DOGE’S PALACE) อนั 
  เป็นสถานที�พาํนกัของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดตี ซึ�งนกัโทษชื�อดงัที�เคยเดนิผา่นสะพานนี�มาเเลว้คอื คาสโน 

  วา่นั �นเอง  

  นําท่านถ่ายรปูบรเิวณจตัุรสัซานมารโ์ค (ST.MARK’S SQUARE) ที�นโปเลยีนเคยกล่าวไวว้า่ “เป็น  
  หอ้งนั �งเล่นที�สวยที�สดุในยโุรป” จตัุรสัถกูลอ้มรอบดว้ยอาเขตอนังดงาม รวมทั �งโบสถซ์านมารโ์ค   

  (ST.MARK’S BACILICA) ที�มโีดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศลิปะไบแซนไทน์ จากนั �นอสิระใหท้า่นไดม้เีวลา 
  เที�ยวชมเกาะอนัแสนโรแมนตกิ เชน่ เพื�อชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนิส, ชมโบสถซ์านมารโ์ค, เลอืกซื�อสนิคา้ 

  ของที�ระลกึตามอธัยาศยั อาทเิช่น เครื�องแกว้มรูาโน่,หน้ากากเวนิส หรอืนั �งจบิกาแฟในรา้น CAFÉ   

  FLORIAN ที�เปิดใหบ้รกิารมาตั �งแต่ปี ค.ศ.1720 



 
  จากนั �นอสิระตามอธัยาศยัจนไดเ้วลานัดหมาย นําทา่นขึ�นเรอืกลบัสูแ่ผน่ดนิใหญ่ 
คํ�า  บริการอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารพื�นเมือง  

พกัที�  ELITEHOTEL RESIDENCE , VENICE MESTREระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

DAY 5 เวโรน่า– บ้านจเูลียต - แกลเลอรี วิคเตอร ์เอม็มานูเอล – มิลาน Duomo (B/L/–) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  จากนั �นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเวโรน่า (VERONA)(ระยะทาง 115 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1.30 ชม.)เมอืงที� 

  โดง่ดงัมาจากนิยายรกัอมตะเรื�องเอกของ วลิเลี�ยม เชกสเ์ปียร ์เรื�องโรมโิอและจเูลยีต นําท่านชมย่านเมอืง 

  เก่า ที�ยงัคงสภาพบา้นเรอืนแบบโบราณ นําท่านเดนิเที�ยวชมจตัุรสัเออรเ์บ(PIAZZA DELLE ERBE หรอื  

  MARKET'S SQUARE) ที�รายลอ้มไปดว้ยคฤหาสน์  วงัเกา่ของตระกูลที�เคยปกครองเวโรน่า  

  เดนิผ่านโรมนั อารน่ีา (VERONA ARENA) สนามกฬีากลางแจง้แบบโบราณในสมยันั �น  แลว้นําทา่นเยี�ยม 

  ชม บา้นของจเูลยีต ถ่ายรปูกบัระเบยีงที�โรมโิอปีนเขา้หาจเูลยีต และรปูปั�นสมัฤทธิ �จเูลยีต ปั�นโดย   

  N.COSTANTINI วา่กนัวา่ใครอยากสมหวงัในเรื�องความรกักใ็หไ้ปจบัที�หน้าอกของจเูลยีตนอกจากนี�ภายใน 

  บรเิวณกาํแพงบา้นจเูลยีตยงัมกีารเขยีนแสดงความรกักนัมากมายจนแทบไมเ่หน็สกีาํแพงเดมิ  

 
เที�ยง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารพื�นเมือง  

  จากนั �นเดนิทางสูต่วั เมืองมิลาน (MILAN)(ระยะทาง 160 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) เมอืงที� 

  เรยีกไดว้า่ เป็นเมอืงหลวงแหง่แฟชั �นของโลก  



นําท่านสูแ่กลเลอรี วิคเตอร ์เอม็มานูเอล (GALLERIA VITTORIO EMANUELE II)ที�นับว่าเป็นชอปปิง

มอลล์ที�สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที�สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรยี์ ของกษัตรยิ์วคิเตอร์ เอ็มมานูเอลที� 2 ผู้

รเิริ�มการรวมชาตหิวัเมอืงต่างๆในอติาล ีและอนุสาวรยี์ของศลิปินชื�อดงัในยุคเรเนซองสอ์กี 1 ท่าน คอื ลโิอ

นารโ์ด ดารว์นิซี� ที�อยูใ่นบรเิวณดา้นหน้าของโรงละครสกาลา่  

นําท่านถ่ายรูปกบั มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (DUOMODI MILANO)ที�สรา้งดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิ ที�

ผสมผสานกนั เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก สมยัฟื� นฟูศิลปวิทยาการดูโอโมแห่งมิลาน สร้างด้วย

สถาปัตยกรรมแบบโกธกิที�อลงัการมากอนัแสดงถึง ความเชื�อศรทัธาในครสิต์ศาสนา และความยิ�งใหญ่ของ

พระศาสนจกัร ในการเผยแผ่ความเชื�อครสิตชน ในเขตลอมบาเดยี ทางภาคเหนือของประเทศอติาล ีถอืเป็น

อาสนวหิารแมข่องอคัรสงัฆมณฑลมลิาน ซึ�งเป็นอคัรสงัฆมณฑลที�ใหญ่ที�สดุในโลก 

 
คํ�า  อิสระอาหารเพื�อความสะดวกในการท่องเที�ยว 

พกัที�  BEST WESTERN CAVALIERI HOTEL, MILANระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

DAY 6  สนามบินมิลาน – อาบูดาบี        (B/–/–) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

07.00  นําท่านเดนิทางสูท่่าอากาศยานนานาชาติ กรงุมิลาน  ประเทศอิตาลีเพื�อใหท้่านไดท้าํ Tax Refund  

  และเตรยีมการเชค็อนิเดนิทางกลบั 

09.25 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอาบูดาบี ประเทศ UAE โดยสายการบิน 

ETIHADAIRWAYS เที�ยวบนิที�EY088** มบีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 

19.45  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุอาบดูาบ ีประเทศ UAE (เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง) 

22.35 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทยโดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS 

เที�ยวบนิที�EY402** มบีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 

 

DAY 7  กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู)(มีอาหารและเครื�องดื�มบริการบนเครื�องบิน) 
08.05  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ  

  ประทบัใจ 

 



 

 

** หากลูกค้าท่านใดที�จาํเป็นต้องออกตั �วภายใน (ตั �วเครื�องบิน , ตั �วรถทวัร ์, ตั �วรถไฟ)  

กรณุาสอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทุกครั �งก่อนทาํการออกตั �วเนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจอง

ทวัรท์ั �งนี�เพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง รายละเอียดไฟลทบิ์น 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  

เดก็มีเตียง 

(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ท่านละ 

พกัเดี�ยว 

เพิ�ม 

อตัรา 

ท่านละ 

04 – 10 ตลุาคม 65 
EY407/085 BKK-AUH-FCO 

EY088/402 MXP-AUH-BKK 
49,999 49,999 47,999 8,000 

10 – 16ตลุาคม 65 
EY407/085 BKK-AUH-FCO 

EY088/402 MXP-AUH-BKK 
49,999 49,999 47,999 8,000 

28 ตค. – 03 พย. 65 
EY407/085 BKK-AUH-FCO 

EY088/402 MXP-AUH-BKK 
49,999 49,999 47,999 8,000 

27 ธค. – 02 มค. 65 
EY407/085 BKK-AUH-FCO 

EY088/402 MXP-AUH-BKK 
59,999 59,999 57,999 10,000 

29 ธค. – 04 มค. 65 
EY407/085 BKK-AUH-FCO 

EY088/402 MXP-AUH-BKK 
59,999 59,999 57,999 10,000 

 

** อตัรานี�ยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศก์ท้องถิ�น ตามธรรมเนียม 60ยโูร(EURO) ต่อ 

ทริปต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant)ทั �งนี�ท่าน

สามารถให้มากกว่านี�ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการ

เรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ที�สนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

 

** ราคาเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท** (ไม่มีที�นั �งบนเครื�องบิน) 

 

อตัราค่าบริการนี�  รวม 

- คา่บตัรโดยสารโดยเครื�องบนิ (ตั �ว) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชั �นประหยดั (ECONOMY CLASS)รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิ และค่าภาษนํี�ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลี�ยนแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เที�ยวใด 



เที�ยวหนึ�ง  กรณุาตดิต่อเจา้หน้าที�เป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใชต่ั �วเครื�องบนิ ตามที�

ตามที�ตารางอตัราคา่บรกิารระบุ 

- คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื�องบนิ สายการบนิอนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้ง

เครื�องบนิ โดยมีนํ�าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (1 ชิ�น) และ ถือขึ�นเครื�องบินได้นํ�าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.(ไมจ่าํกดัจาํนวน

ชิ�น แต่ทั �งนี�เจา้หน้าที�จะพจิารณาตามความเหมาะสม)ต่อทา่น(ตามเงื�อนไขของสายการบนิ)  

- คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

- ค่าโรงแรมที�พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที�ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักฬีา  

หรอื กจิกรรมอื�นๆ ที�ทาํใหโ้รงแรมตามรายการที�ระยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการปรบัเปลี�ยนโรงแรมที�พกั ไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

- คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการที�ระบุ กรณีไมร่วมจะชี�แจงแต่ละสถานที�ในโปรแกรม 

- คา่อาหาร ตามรายการที�ระบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม    

- คา่มคัคเุทศกท์ี�คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

- ค่าเบี�ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที�ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไข

ตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการนี�  ไม่รวม 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซักรดี คา่มนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที�ไมไ่ดร้ะบุในรายการ 

- คา่ทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ตามธรรมเนียม 60EURO ต่อ ทริปต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ทา่น รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT)ทั �งนี�ท่านสามารถใหม้ากกว่านี�ไดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี� ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 

ที�สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี�าหนักเกนิกว่าที�สายการบนินั �นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองที�นั �งบนเครื�องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครื�องบนิแต่ละไฟลท์ที�ใชบ้นิ ซึ�งอาจเปลี�ยนแปลงไดอ้ยู่ที�สายการบนิเป็นผูก้าํหนด 

- คา่ภาษนํี�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ�ม ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตั �วเครื�องบนิไปแลว้ 

- ภาษมีลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

- คา่วซี่าเชงเกน้แบบท่องเที�ยว + คา่บรกิารยื�นวซ่ีา (5,500 บาท) 

 

 



เงื�อนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจาํท่านละ 30,000 บาทและตดัที�นั �งการจอง

ภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี� กรุณาชําระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั �น โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัิทนัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาที�กําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งทาํจองเขา้มาใหม่ นั �นหมายถงึว่า กรณีที�มคีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิ �ไปตามระบบ 

ตามลาํดบั เนื�องจากทุกพเีรยีด เรามทีี�นั �งราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั 

- ชาํระส่วนที�เหลือทั �งหมด 30 วนัก่อนเดินทาง 

- กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลี�ยนชื�อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 21 วนั ขอสงวนสทิธิ �ไม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆใน

กรณีที�ไมส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงื�อนไขการยกเลิก และ เปลี�ยนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตั �งแต่ 30 วนัขึ�นไปคนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจริง 

ในกรณีที�วนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วนั 

- ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-29 วนัคืนเงิน 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัคา่ใช้จ่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจําตั �วเครื�องบนิ 

โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจาํเป็นอื�นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนัขอสงวนสทิธิ �ไม่คนืเงนิคา่ทวัรท์ี�ชาํระแลว้ทั �งหมด  

- หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใชค่วามผดิของบรษิทัทวัร์ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ไม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์

ส่วนใดส่วนหนึ�งให้ท่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น เช่น สถานทูตปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้

ออกประเทศฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลี�ยนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี�ยนชื�อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วนั ก่อนออก

เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าที�ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการ

เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที�เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น

สาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าที�เป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื�อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิ �ในการหกัค่าใช้จ่ายการ

ดําเนินการต่างๆ ที�เกดิขึ�นจรงิสําหรบัการดําเนินการจองครั �งแรก ตามจํานวนครั �งที�เปลี�ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทั �งสิ�น 

 

 

 



เงื�อนไขสาํคญัอื�นๆที�ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นต้องมขีึ�นตํ�า อย่างน้อย 15 ท่าน หากตํ�ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที�จะชําระค่าบริการเพิ�มเพื�อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที�จะ

ประสานงาน เพื�อใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิ �ในการงดออกเดนิทาง หรือ เลื�อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื�นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้าเพื�อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครั �ง ทั �งนี� ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที�

เป็นกรณีพเิศษทกุครั �งหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลี�ยนแปลงได ้

- กรณีที�ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตั �วภายในประเทศ เช่น ตั �วเครื�องบนิ , ตั �วรถทวัร ์, ตั �วรถไฟ) กรณุาตดิต่อ

สอบถามเพื�อยนืยนักบัเจา้หน้าที�ก่อนทุกครั �ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที�สามารถเลื�อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีที�สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั �งนี�ขึ�นอยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านั �น สิ�งสําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื�อเชค็อนิก่อนเครื�องบนิ อย่างน้อย 3 ชั �วโมง โดยในส่วนนี�หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิัทขอสงวนสทิธิ �
ในการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�นใดๆทั �งสิ�น  

- อาจจะมกีารเปลี�ยนแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้า่นทราบอกีครั �งก่อนการเดนิทาง 
- กรณีที�ทา่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื�อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าที�เป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดินทาง หรือตั �งแต่ที�ท่านเริ�มจองทวัร์ เพื�อให้ทางบริษัทประสานงานกบัสายการบินเพื�อจัดเตรียม

ล่วงหน้า กรณีมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ �ในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิที�เกดิขึ�นกบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณุาส่งรายชื�อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสาํเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที�หลงัจากชําระเงนิกรณีที�

ทา่นเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าที�ใหท้ราบ 

- กรณีที�ออกบตัรโดยสาร (ตั �ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ�ง หากท่านไม่ดาํเนินการส่งสาํเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื�อใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 

- หลงัจากท่านชาํระคา่ทวัรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ทา่นอย่างน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์นี� เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื�องบินแบบหมู่คณะ (ตั �วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื�อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได ้จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านั �น หากต้องการเปลี�ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าที�เป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ที�ไมรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีที�ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นต้องชําระค่า

หอ้งพกัเดี�ยวตามที�ระบุ 

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  



- ฤดหูนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกติ สี�โมงเยน็กจ็ะเริ�มมดืแล้ว สถานที�ท่องเที�ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกติ ประมาณ 1-2ช.ม. การเดนิทางควรเผื�อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที�ท่องเที�ยว

กลางแจ้ง เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื�นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ที�สามารถเดนิ

บนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื�อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �เปลี�ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากฤดกูาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื�อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยสว่นนี�ทางบรษิทั

จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที�จําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ�ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- เนื�องจากการเดนิทางท่องเที�ยวในครั �งนี� เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิัทจงึขอสงวนสทิธิ � ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ�งที�ท่านไม่ต้องการไดร้บั

บรกิารหากระหวา่งเดนิทาง สถานที�ทอ่งเที�ยวใดที�ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิ �ในการไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�งให้ท่าน เนื�องจากทางบริษัทไดท้ําการจองและถูกเก็บ

คา่ใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหน้าทั �งหมดแลว้ 

- กรณีที�ทา่นถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที�จะเกดิขึ�นตามมา และ 

จะไม่สามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ี�ทา่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�ง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าที�สายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพยีงเลก็น้อย เช่น เปียกนํ�า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ�ง มหีน้าใดหน้าหนึ�งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ�งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น 

ทางสายการบิน หรอื เจา้หน้าที�ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมอืงมีสทิธิ �ไม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันั �น

กรุณาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพื�อทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที�บรษิทัเรว็ที�สุด เพื�อยนืยนัการเปลี�ยนแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาที�

บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที�ยงัไม่แ (ตั �วเครื�องบิน) ท่านสามารถเปลี�ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตร

โดยสาร (ตั �วเครื�องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ซึ�งโดย

ส่วนใหญ่ตั �วเครื�องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20วนั ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กบักระบวนการและขั �นตอน

ของแต่ละคณะ 

- เกี�ยวกบัที�นั �งบนเครื�องบิน เนื�องจากบตัรโดยสาร (ตั �ว) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบิน ขอ

สงวนสทิธิ �ในการเลือกที�นั �งบนเครื�องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะ

พยายามที�สดุใหท้่านไดน้ั �งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากที�สดุ  



- ขอ้มูลเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมที�พกัเนื�องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดี�ยว (Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple)จะแตกต่าง

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั �นกนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิ �การเกบ็คา่นํ�ามนัและภาษสีนามบนิทกุแห่งเพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรบัขึ�นกอ่นวนัเดนิทาง  

- มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆทั �งสิ�นแทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเทา่นั �น 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ � ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ � ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิ �ในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิ�งของไวท้ี�โรงแรมและจําเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมาย

ปลายทางตามที�ทา่นตอ้งการ  

- รายการนี� เป็นเพียงข้อเสนอที�ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั �งหนึ�ง หลงัจากได้สํารองโรงแรมที�พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรบัเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม 

 

*เมื�อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื�อนไขข้อตกลงทั �งหมดนี�แล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทกุท่านที�มอบความไวว้างใจ ให้เราบริการ ** 

 

 

 
 

1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบนัฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน และมหีน้าวา่ง 

ไมต่ํ�ากวา่ 2 หน้า 

2. รปูถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม.  

จาํนวน 2 รปู ฉากหลงัตอ้งเป็นพื�นสขีาวเท่านั �น 

ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศรีษะ และด้านบนของหวัไหล่ เพื�อ
สามารถเหน็ใบหน้า ถงึ 70-80% ของภาพ และเพื�อความชดัเจน 

3. หลกัฐานการทาํงาน/การเรียน 

 กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการบรษิทั / รา้นคา้:  

 

เอกสารประกอบการยื�นขอวีซ่าเชงเก้น (อิตาลี) 



หนังสอืรบัรองบรษิัทฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรบัรอง (มอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน) / ใบจดทะเบยีน
พาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

 กรณีพนกังานบรษิทั: จดหมายรบัรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง วนัเริ�มงาน เงนิเดอืน 

จดหมายรบัรองการทํางานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERNแทนการระบุชื�อประเทศ 

จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษิทัฯ ที�มหีวัจดหมาย ตราประทบั (ถ้าม)ี ที�อยู่ และเบอร์

ตดิต่ออย่างชดัเจน 

 กรณีที�เป็นขา้ราชการ: หนงัสอืรบัรองการทํางานจากหน่วยงาน  

 กรณีเกษยีณอายุราชการ: สาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ หรอื จดหมายชี�แจงตนเองเกี�ยวกบัการ
เกษยีณอายุ 

 กรณีประกอบธรุกจิไมจ่ดทะเบยีน:จดหมายชี�แจงตนเองเกี�ยวกบัหน้าที�การงาน 

 กรณีเป็นนกัเรยีน นกัศกึษา:จดหมายรบัรองการเรยีน ภาษาองักฤษ 

 
(จดหมายรบัรองการทาํงาน / การเรยีน ตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัยื�นวซี่า จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษเท่านั �นและตอ้งสะกดชื�อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) 
 

4. หลกัฐานการเงินสถานทตูรบัพจิารณาสมุดบญัชีประเภทออมทรพัย ์เท่านั �น   

 หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน(BANK CERTIFICATE)ฉบบัจริงระบุชื�อเจา้ของบญัชใีห้

ครบถว้น(สะกดชื�อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์)มีอายุไม่เกิน30 วนันับจากวนัที�ยื�นวี

ซ่า 

 หลกัฐานทางการเงิน(BANK STATEMENT)ยอ้นหลงั 3 เดอืนอพัเดทเป็นวนัที �ล่าสดุไม่

เกนิ 30 วนั นับจากวนัที �นดัยื �นวซี่า 
สําเนาจากสมุดบญัชี ย้อนหลงั 3 เดอืนอัพเดทเป็นวนัที �ล่าสุดไม่เกิน 30 วนั สามารถใช้แทน 
BANK STATEMENT ไดใ้นกรณีที�สมุดบญัชดีงักล่าวมกีารเคลื�อนไหวบญัชอีย่างต่อเนื�องไม่มี

การกระโดดขา้มเดอืน และในทุกหน้าที�มรีายการเดนิบญัชขีองผูส้มคัร ตอ้งมกีารระบุหมายเลข
สมุดหรอืหมายเลขบญัช ีหากไมม่ไีมส่ามารถใชย้ื�นได ้

***หลกัฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นสมุดบญัชีเล่มเดียวกนัเท่านั�น*** 

5. สาํเนาสลปิ เงนิเดอืนยอ้นหลงั 3 เดอืน (ถา้ม)ี 

6. สาํเนาทะเบยีนบา้น, สาํเนาบตัรประชาชน 

7. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบยีนหย่า(ถา้ม)ี 

8. สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อ - เปลี�ยนนามสกุล (ถา้ม)ี 



9. สาํเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุตํ�ากวา่ 20 ปีบรบิรูณ์) 
 

เอกสารเพิ�มเติมกรณีเป็นเดก็อายุตํ�ากว่า 20 ปีและไม่ได้เดินทางพร้อม บิดาและมารดา 

 เดก็เดินทางกบับุคคลอื�นบดิาและมารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซึ�งออกให้โดยที�วา่

การเขตหรอือําเภอเท่านั �น และให้ระบุว่า ยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัใคร มคีวามสมัพนัธอ์ย่างไร

กบัเดก็ 

 เดก็เดินทางกบับิดามารดาต้องทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซึ�งออกให้โดยที�ว่าการเขตหรอื

อําเภอเท่านั �น และใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบับดิา (ระบุชื�อบดิา)  

 เดก็เดินทางกบัมารดาบดิาต้องทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซึ�งออกให้โดยที�ว่าการเขตหรอื

อําเภอเท่านั �น และใหร้ะบุวา่ บดิายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัมารดา (ระบุชื�อมารดา) 

 

กรณีรบัรองการเงินให้บุคคลในครอบครวั (เกี�ยวข้องทางสายเลอืดเท่านั �น บิดามารดา,บุตร,พี�น้อง,สามี

ภรรยา) ตอ้งยื�นเอกสารเพิ�มเตมิดงันี� 

 หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบบัจรงิระบุชื�อเจ้าของบญัชี(ผู้

รบัรอง) และต้องระบุชื�อผูถ้กูรบัรองด้วยมอีายุไม่เกนิ 30 วนั นบัจากวนัที�ยื�นวซี่า(สะกดชื�อ-

นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) 

 หลกัฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT)ยอ้นหลงั 3 เดอืน อพัเดทเป็นวนัที�ล่าสดุไมเ่กนิ 

30 วนั นบัจากวนัที�นดัยื�นวซี่า 

สาํเนาจากสมดุบญัช ียอ้นหลงั 3 เดอืน อพัเดทเป็นวนัที�ล่าสดุไมเ่กนิ 30 วนั สามารถใชแ้ทน 

BANK STATEMENT ไดใ้นกรณีที�สมุดบญัชดีงักล่าวมกีารเคลื�อนไหวบญัชอีย่างตอ่เนื�องไมม่ี

การกระโดดขา้มเดอืนและในทุกหน้าที�มรีายการเดนิบญัชขีองผูส้มคัร ตอ้งมกีารระบุหมายเลข

สมุดหรอืหมายเลขบญัช ีหากไมม่ไีมส่ามารถใชย้ื�นได ้

***หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบญัชเีล่มเดยีวกนัเท่านั �น*** 

 

 

 

 

 

 



หมายเหต:ุ 

 ผูส้มคัรตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ื�นคาํรอ้งขอวซี่า เพื�อสแกนลายนิ�วมอื 

 ระยะเวลาในการพจิารณาวซี่าของสถานทตูฯ โดยประมาณ 10-15 วนัทาํการ 

 หลงัจากที�ผูส้มคัรไดท้าํการยื�นขอวซี่ากบัทางศูนยย์ื�นคาํรอ้งขอวซี่าแลว้ทางสถานทูตไมอ่นุญาตให้

ผูส้มคัรทาํการยมืหนงัสอืเดนิทางจากสถานทตูฯ ในขณะทาํการพจิารณาวซี่าไมว่า่กรณใีดๆ กต็าม 

ดงันั �นหากท่านมคีวามจาํเป็นในการใชเ้ล่มเพื�อเดนิทาง กรุณาแจง้บรษิทัทวัร ์

 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิหรอืใหข้อ้มลูเทจ็แก่สถานทตูฯ อาจถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชง

เกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซี่า สถานทูตฯ ไมม่นีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียม 

 ค่าแปลเอกสารที�ตอ้งรบัรองไม่รวมอยู่ในค่าบริการ 

 
      

 

 

 

 

เมื�อท่านไดท้าํการจอง ทวัร์ยโุรป กบั ไทยฟลาย ทราเวล จาํกดั จากนั�น เจา้หนา้ที�จะติดต่อกลบั  

เพื�อแจง้รายละเอียดการชาํระเงินโทร 02-713-8992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองไดต้ลอดเวลาทาํการค่ะ 

 

 

 

 
 

 
 

 


