
 

 

 

 

 

 

 

โพรวองซ ์– ทสัคานี 11 วนั (EY) 

สมัผสั 2 แควน้งามแห่งฝรัง่เศสและอิตาลี 
ก าหนดการเดินทาง ปี 2566 :  

26 มี.ค. – 5 เม.ย. / 5-15 เม.ย. / 30 เม.ย. – 10 พ.ค. 

2-11 มิ.ย./ 21-31 ก.ค. / 8-18 ส.ค. / 22 ก.ย. – 2 ต.ค. 
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เสน้ทางน้ีเราไดค้ิดคน้เพื่อน ำท่ำนสมัผสัควำมเป็นเน้ือแทข้องฝรัง่เศสท่ีมีควำมพิเศษเป็นเอกลกัษณท่ี์น้อยคนไดส้มัผสัใน

ดินแดนท่ีเรียกวำ่ โคท๊ดำซ ู(la Cote d’Azur) แปลวำ่ ฝั่งทะลน ้ำสีครำม สมัผสัแควน้โปรวอ้งซ ์ของฝรัง่เศส ริมฝัง่ทะเล

น ้าสีครามแห่งเมดิเตอรเ์รเนียน หรือท่ีชำวฝรัง่เศสเรียกวำ่ โคท๊ ดา ซู (COTE D’AZUR) เมืองน้อยใหญ่ริมเมดิเตอรเ์ร

เนียน มีควำมสวยงำมดัง่ภำพวำด บำ้นเรือนรมิทะเลมีระเบียบ สะอำด น ้ำใสสีครำม  เรือยอรช์ใหญ่น้อย จอดเรียงรำย

ผสมผสำนกบั ธรรมชำติ และมีหุบผำ ชมวิวของฝั่งทะเลท่ีเป็นเอกลกัษณไ์ปตลอดเสน้ทำงท่ีทำ่นฝันจะพบเห็นในภำพ

ควำมเป็นจริงของฝรัง่เศสที่ไม่ใช่ปำรีส ไม่ใช่ลิยอง ลดัเลำะริมฝั่งทะเลน ้ำสีครำม  
 

เยือนแควน้ทสัคานี (องักฤษ: Tuscany) หรือ ตอสคำนำ (อิตำลี: Toscana) เป็นหน่ึงใน 20 แควน้ของสำธำรณรฐั

อิตำลี ซ่ึงมีเมืองฟลอเรนซ ์(ฟีเรนเซ) เป็นเมืองหลวง มีเน้ือท่ีทั้งหมด 22,990 ตำรำงกโิลเมตร และมีผูค้นอำศยัอยู ่3.6 

ลำ้นคน แควน้ทสัคำนีน้ีมีควำมส ำคญัในทำงประวติัศำสตร ์ศิลปกรรม (เน่ืองจำกเป็นท่ีก ำเนิดของยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยำ

หรือยุคเรอเนซองซ)์ สถำปัตยกรรม ศำสนำ วฒันธรรม และอุตสำหกรรม (เน่ืองจำกมีโรงงำนผลิตเสื้ อผำ้ เครื่องนุ่งห่ม 

เครื่องหนัง จ ำนวนมำกของประเทศอิตำลี ซ่ึงแควน้แห่งน้ีเองท่ีเป็นท่ีตั้งของหอเอนเมืองปิซำอนัโด่งดงั นอกจำกน้ี 

แควน้ทสัคำนีก็ยงัขึ้ นชื่อวำ่มีทิวทศัน์งดงำมมำก และมีไวน์ท่ีรสชำติดีเยี่ยม ส ำหรบัชื่อแควน้ ชำวอิตำลีเรียกชื่อแควน้น้ีวำ่ 
"ตอสคำนำ" (Toscana) แต่ภำษำองักฤษเรียกชื่อแควน้น้ีวำ่ ทสัคำนี (Tuscany)ในภำษำอื่นๆ ก็มีชื่อเรียกต่ำงกนัไปอีก 

เท่ียวชมเมืองหลกัๆท่ีมีชื่อเสียงของแควน้ อำทิ เมืองซำน จิมิญยำโน เมืองเซียน่ำ  

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
26 มี.ค. – 5 เม.ย. / 30 เม.ย. – 10 พ.ค. / 2-11 

มิ.ย./ 21-31 ก.ค. / 8-18 ส.ค. / 22 ก.ย. – 2 ต.ค.  

 

149,900 บาท  

5-15 เม.ย. 66  155,000 บาท 

 
 

ตารางเที่ยวบิน 

วนัแรก กรุงเทพฯ-อำบูดำบี BKK-AUH EY407 19:55-23:25 

วนัท่ีสอง อำบูดำบี-ซูริค AUH-ZRH EY073 02:15-06:45 

วนัท่ีสิบ มิลำน-โดฮำ MXP-AUH EY088 10:50-18:55 

วนัท่ีสิบ โดฮำ-กรุงเทพฯ AUH-BKK EY402 21:40-07:20+1 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ-ซูริค   

16:30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทำ่อำกำศยำนสุวรรณภูมิ ทางเขา้ที่ 4 พบกบัเจำ้หน้ำท่ี 

ของบริษัทฯ ท่ีเคานเ์ตอรส์ายการบินเอทิฮดั แอรเ์วย ์(EY) ประตู 4  

เคาทเ์ตอร ์G โดยมีเจำ้หน้ำท่ีบริษัทฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำน  

 

19:55 น. ออกเดินทำงจำกกรุงเทพฯ สู ่อาบูดาบี โดยเที่ยวบินที่ EY407  

23:25 น. เดินทำงถึง อาบูดาบี เพื่อรอเปล่ียนเครื่องท่ีสนำมบิน 
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วนัที่ 2 ซูริค – เจนีวา (สวิตเซอรแ์ลนด)์ – แอนซี ่(ฝรัง่เศส)  
02:15 น. ออกเดินทำงสู่ ซูริค เท่ียวบินท่ี EY073  

06:45 น. เดินทำงถึง สนามบินซูริค หลงัจำกผ่ำนพิธีตรวจคนเขำ้เมืองแลว้ ออกเดิน

ทำสู่เมือง เจนีวา (GENEVA) ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 4 ชัว่โมง  

 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บ่ำย ชมเมืองเจนีวา (GENEVA) ริมทะเลสำบเจนีวำ ท่ีทำ่นอำจไดเ้ห็นน ้ำพุจรวด 

(Jet d’eau) ท่ีสำมำรถส่งน ้ำขึ้ นทอ้งฟ้ำไดสู้งถึง 140 เมตร และเป็น
สญัลกัษณอ์ยำ่งหน่ึงของเจนีวำถำ่ยรูปกบันำฬกิำดอกไม ้

 

 จำกน้ัน ออกเดินทำงสู่ เมืองแอนซี่ (ANNECY) (41 กิโลเมตร) เมือง

สวยงำมแห่งหน่ึงของฝรัง่เศส ตั้งอยูบ่นฝั่งทะเลสำบแอนซ่ี น ้ำใสและสะอำด

ท่ีสุดของโลก  ชมเมืองเก่ำบนฝั่งแม่น ้ำเทียว (Thio) สวนสำธำรณะริม

ทะเลสำบ ตน้เรดวูด๊ท่ีน ำมำจำกอเมริกำ สูงใหญ่ตระหง่ำน รำยรอบโคนตน้

ดว้ยพนัธุไ์มด้อก สวยงำมมำก สวนน้ี เรียกวำ่ จำรแ์ดงเดอเลอรอป (le 

Jardin de l’Europ) 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร หรือ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกัโรงแรม  NOVOTEL ANNECY CENTRE  ATRIA  หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่ 3 แอนซี่ - อาวีญยอง – ป๊องดูการด์ - นีมส ์   

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอาวีญยอง (AVIGNON) (339 กิโลเมตร)  

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนชมเมืองเก่ำในยุคกลำงท่ียงัคงควำมงดงำม และคลำสสิกท่ีสุดจน 
ไดร้บักำรขนำนนำมวำ่ The Jewels of the Southern Rhone เมืองอดีต

ท่ีพ ำนักของพระสนัตปำปำแคลมอ้งทท่ี์ 5 ไดท้รงหนีควำมยุง่ยำกปัญหำ

ทำงกำรเมืองในกรุงโรม และทรงสรำ้งวงัแห่งพระสนัตะปาปาของ

พระองค ์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1309 ถึง 1377 ปัจจุบนัก ำแพงเมืองลอ้มรอบวงั

พระสนัตปำปำและสิ่งกอ่สรำ้งยงัมีควำมสมบูรณ ์และท ำใหเ้มืองอำวญียอง

กลำยเป็นสถำนท่ีส ำคญัของแควน้โปรวอ้งซ ์ ปาเล่สเ์ดสป์าปส ์(Palais 

des Papes) หรือ อดีตพระรำชวงัของพระสนัตะปำปำ สรำ้งขึ้ นดว้ย
สถำปัตยกรรมแบบโกธิค และเคยเป็นท่ีประทบัขององคพ์ระสนัตะปำปำ

ถึง 7 พระองค ์เดินชมภำยนอก ปาเล่สเ์ดสป์าปส ์ปัจจุบนัแมจ้ะถูกท ำลำย

ไปจำกกำรเกิดเพลิงไหมใ้นบำงส่วนแต่ก็ไดร้บักำรบูรณะกลบัมำเป็น

เหมือนดงัเดิมรำยรอบ ดว้ยก ำแพงเมืองเก่ำ แม่น ้ำโรนท่ีไหลผ่ำนวงัพระ
สนัตปำปำ ท่ำนจะเห็นสะพำนคอนกรีตโบรำณขำดเหลือไม่ถึงครึ่ง ชื่อ

สะพานเบเนเซ่ (Le Pont St.Benezet) โดดเด่นและสะดุดตำมำกท่ีสุด 

สรำ้งตั้งแต่ปี ค.ศ. 1177 ถึง1185 
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 จำกน้ันออกเดินทำงต่อสู่ ป้องดูการด์ เพื่อเขา้ชมท่อส่งน ้าโบราณของ

โรมนั (Le Pont du Gard) อยูสู่งขึ้ นเหนือสะพำนกั๊กดองกวำ่ 47 เมตร  มี

ควำมยำวประมำณ 275 เมตร ในอดีตคลองส่งน ้ำลอยฟ้ำโรมนัน้ี มี

ระยะทำงยำว 50 กโิลเมตร ในอดีตสำมำรถสง่น ้ำได ้34.8 ลำ้นลิตร ต่อวนั

ซ่ึงเป็นกำรจดักำรเรื่องน ้ำจำกแม่น ้ำโรน ของชำวโรมนัในอดีต  ถือวำ่เป็น

สิ่งมหศัจรรยท่ี์ชำวโรมนัสรำ้งไวเ้ม่ือกวำ่ 2,000 ปี ปัจจุบนั ยงัมีสภำพ

สมบูรณอ์ยูนั่บวำ่แข็งแรงมำก และเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1985 โดย 

UNESCO 

จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองนีมซ ์(NÎMES) (45 กิโลเมตร) ....ชมเมือง

นีมส ์ชมสถำปัตยกรรมอนัสวยงำมและหำชมไดย้ำก  ….ชมอารีน่าโคลี

เซ่ียมแห่งเมืองนีมส ์(ไม่รวมค่าเขา้ชม) ท่ีสรำ้งโดยโรมนัและยงัคงรูป

และสภำพเดิมๆ ไม่ถูกท ำลำย ยงัใชใ้นกำรสูว้วักระทิงในปัจจุบนัน้ี   

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร หรือ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกัโรงแรม GRAND HOTEL DE NIMES หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่ 4 นีมส ์– เอก๊ซซ์องโปรวองซ ์– คานส ์– นีซ  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
 ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทำ่นออกเดินทำงสู ่เมืองเอก๊ซซ์องโปรวองซ ์(AIX 

EN PROVENCE) (108 กิโลเมตร) เพื่อเท่ียวชมเมืองท่ีอดีตเป็นเมืองหลวง

ของแควน้โปรว์องซ ์เป็นศูนยก์ลำงอ ำนำจและควำมเจรญิของแควน้ 

ปัจจุบนัก็ยงัเป็นเมืองมหำวิทยำลยัท่ีมีช่ือเสียงของประเทศ และควำม

เก่ำแก่กวำ่ 600 ปี ถนนสำยหลกัท่ีน่ีชื่อวำ่ มิรำโบ (Le cour Mirabeau) 
ก็คลำ้ยๆปำรีสมีถนน ชองเซลิเซ่ นัน่แหละ จะมีรำ้นขำยกำแฟท่ีตัง่มำ

เก่ำแก่ตั้งแต่สมยัปี ค.ศ. 1792 ในขณะที่กำแฟบำ้นเรำเพิ่งจะตื่นตวัด่ืมกนั

ในปัจจุบนั  

 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
บ่ำย จำกน้ันออกเดินทำงสู ่เมืองคานส ์(CANNES) ชมเมืองคานส ์เมืองท่ีม ี

 
อำกำศดี และวิวทิวทศัน์อนัสวยงำม รำชวงศอ์งักฤษ, รสัเซีย และชน
ชั้นสูง ตลอดจนเศรษฐีน ้ำมนัอเมริกนันิยมกนัมำพกัผ่อน ณ เมืองน้ี ชม
สถำนท่ีจดังำนเทศกำลภำพยนตรน์ำนำชำติซ่ึงมีขึ้ นตั้งแต่ช่วงปลำย

ทศวรรษ 1940 จนกลำยเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในปัจจุบนั แลว้น ำทำ่นชม 

ครวัแซท (The Croisette) เสน้ทำงเดินชมทศันียภำพริมโคง้อ่ำวท่ีติด

อนัดบัโลก ดว้ยควำมยำวกวำ่ 3 ก.ม. ใหท้ำ่นไดเ้พลิดเพลินกบักำรเดินชม
วิวตน้ปำลม์ หำดทรำยสีทองอร่ำม และอำคำรสถำปัตยกรรมในยุคโค

โลเนียลอนัทรงเสน่ห ์ออกเดินทำงสู่ เมืองนีซ (NICE) ....ชมเมืองนีซ  ใน

ส่วนท่ีเป็นควำมสวยงำมของอำคำรบำ้นเรือนท่ีติดริมทะเล และผ่ำนชม
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ถนนท่ีเรียกวำ่ พรอมเมอนาดเดซองแกลส ์ฝั่งน ้ำสีครำม และ เมืองรี

สอรท์ ท่ีมีควำมแตกต่ำงในเรื่องค่ำครองชีพท่ีแพง จำกผูค้นท่ีมีก ำลงัซื้ อมำ

อำศยั ท่ีเมืองนีซ ดว้ยอำกำศท่ีอบอุ่นจำกแสงอำทิตยม์ำกเป็นพิเศษนัน่เอง 

ผูร้กักำรอำบแดด และถือเป็นแฟชัน่คนรวยท่ีท ำอยำ่งไรใหส้ีผิว เป็นสี

น ้ำตำล หรือเพ่ือเรือนรำ่งมีร่องรอยของกำรเผำของแดดริมทะเล  น่ีคอื

แฟชัน่ ค่ำนิยมของชำวเมืองนีซ    

ค ำ่ รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร หรือ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
 จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกัโรงแรม HIPARK HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
วนัที่ 5 นีซ – นครรฐัโมนาโค – มอนตคิารโ์ล - แซง ปอล เดอ วองซ ์ - นีซ  
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
 จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ ประเทศโมนาโค  แวะเยือน นครรฐัโมนาโค 

(Principaute de Monaco) (202 กิโลเมตร)เป็นรฐัอิสระเน้ือท่ี 1.95 

ตำรำงกิโลเมตร ตั้งอยูบ่นชะง่อนหน้ำผำริมทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน ปลำย

สุดของฝรัง่เศส กรงัดป์รีเดอโมนำโค เรำไดย้ินกำรแข่งรถท่ีมีช่ือเสียง

คำสิโนอำคำรสวยอยำ่งวงั ซ่ึงรำยไดส้่วนใหญ่ มำจำกกำรหมุนเวียนเงนิ

จำกบรรดำเศรษฐีของโลกท่ีน ำเงินไปใชจ้่ำยและพกัผ่อนเพรำะไม่ตอ้งเสีย

ภำษี  กำรเล่น  คำสิโน  นักท่องเท่ียว เป็นหลกัแต่ทั้งน้ีทุกอยำ่งตอ้งพึง่พำ

อำศยัประเทศฝรัง่เศส ทั้งหมดโดยเฉพำะกำรป้องกนัประเทศ  กำร

ต่ำงประเทศ  ถ่ำยรูปสถำนคำสิโนตำมอธัยำศยั ชมวิวตระกำรตำของเรือ

ยอชทบ์นเนินเขำดว้ยวิวทิวทศัน์น ้ำสคีรำมสวยงำมเหนือค ำบรรยำยชม

โบสถค์ำทีดรำล สถานที่ฝังพระศพเจา้หญิงเกรซแห่งโมนำโค จำกน้ัน

เดินทำงต่อไปยงัอีกดำ้นหน่ึงซึ่งกค็ือ มอนติคารโ์ล เมืองหลวงของรฐัอิสระ

โมนำโค ท่ีไดช้ื่อวำ่ร ำ่รวยท่ีสุด ตั้งอยูท่ำงตอนใตสุ้ดของประเทศฝรัง่เศส 

เป็นเมืองเล็กๆท่ีสวยงำม ประชำชนไม่ตอ้งเสียภำษี เดินเท่ียวเล่นและ

ถ่ำยรูปจนอิ่มเอมใจ  

 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
บ่ำย จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงผ่ำนเมืองเล็กๆ อีกเมืองท่ีมีนำมวำ่ เอส (EZE) (10 

กิโลเมตร) อยูร่ิมชำยฝ่ังริเวียร่ำ ทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน ทำงตอนใตข้อง

ประเทศฝรัง่เศส เป็นเมืองแห่งน ้ำหอม ซึ่งเป็นโรงงำนน ้ำหอมเกำแกช่ื่อดงั

อยำ่ง FRAGONARD RIVIERA จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู ่เมือง แซง ปอล 

เดอ วองซ ์(SAINT PAUL DE VENCE) (19 กิโลเมตร) เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่

บนยอดเขำตั้งแต่ยุคกลำงท่ีมีควำมสวยงำมมำกและเดินดูของอำคำรตำม

ขั้นบนัใดหำดูยำกและไม่มีใครเคยคิดจดัมำท่ีน่ีเพรำะไม่ทรำบวำ่มีของดีอยู ่

ตวัหมู่บำ้นตั้งอยูท่่ำมกลำงหุบเขำเหนือชำยฝ่ังริเวียร่ำและมีก ำแพงหนิ

ลอ้มรอบ ซึ่งเป็นท่ีดึงดดูและสรำ้งแรงบันดำลใจใหก้บัศิลปินชื่อกอ้งโลกใน

อดีตหลำยท่ำนท่ียำ้ยมำอำศยัอยูแ่ละสรำ้งผลงำนทำงดำ้นศิลปะมำกมำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6 
 

 

พำท่ำนเดินเท่ียวชมบรรยำกำศในหมู่บำ้น ผ่ำนชมบำ้นเรือนแบบปรำสำท

เก่ำที่ไดร้บักำรตกแต่งดว้ยดอกไมใ้หน่้ำดู ถนนในหมู่บำ้นปูลำดดว้ยอิฐ

หรือหินอยำ่งแน่นหนำ สองขำ้งทำงมีทั้งรำ้นคำ้ โบสถ ์ท่ีอยูอ่ำศยัของ

ชุมชน เป็นอีกหน่ึงสถำนท่ีท่ีคุม้ค่ำแก่กำรไปเยือน 

 
 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร หรือ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
 จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกัโรงแรม  HIPARK HOTEL   หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่ 6 นีซ –  ซานตา มาเกรติตา้ (อิตาล)ี– พอรต์โตฟีโน่ – ลา สเปเซีย  
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
 น ำท่ำนออกเดินทำงสู ่เมืองซานตา มาเกริตา้ (SANTA MAGHERITA 

LIGURE) (230 กิโลเมตร) ตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดัเจนัว หน่ึงในเขตดินแดน

แห่งลิกูเรียขนำบขำ้งดว้ยทะเลกบัภูเขำลิกูเรีย เป็นภูมิภำคที่มีช่ือเสียงมำ

นำนในเรื่องของอำกำศท่ีเย็นสบำยตลอดทั้งปี มีชำยหำดท่ีสวยงำม  

จำกน้ันเดินทำงโดยเรือเฟอรรี่ สู่ เมืองพอรต์โตฟิโน (PORTOFINO) 

เมืองตำกอำกำศที่มี ชือ่เสียงอยูติ่ดน ้ำมีควำมงำมท่ีโดดเด่น  

 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   
บ่ำย น ำท่ำน ชมเมืองพอรต์โตฟิโน เมืองท่ีถูกคน้พบโดยเศรษฐีสมยัหลงั 

สงครำมโลก ครั้งท่ีสอง เดินเล่นชมเมืองและถ่ำยรูปควำมน่ำรกัของเมืองท่ี

มีบำ้นทำสีสดในตดักบัพื้ นน ้ำใสกระจ่ำง ปัจจุบนัพอรต์ฟิโนเป็นเมืองท่ี

เหล่ำเศรษฐีนิยมมำแล่นเรือยอรช์โดยเฉพำะในหน้ำรอ้น  ไดเ้วลำอนั

สมควร นัง่เรือกลบัสู่ เมืองซานตา มาเกริตา้ แลว้เดินทำงต่อโดยรถโคช้ 

สูเ่มืองลาสเปเซีย (LA SPEZIA) เมืองในเขตลิกูเรียทำงตอน เหนือของ

อิตำลี อยูร่ะหวำ่งเมืองเจนัวและปิซ่ำบนทะเลลิกูเรียและเป็นหน่งในอ่ำวท่ี

มีควำมส ำคญัทำงดำ้นกำรคำ้และกำรทหำร 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร หรือ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   
 จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกัโรงแรม NH HOTEL LA SPEZIA หรอืเทียบเท่ำ 
วนัที่ 7 ลา สเปเซีย -  ชิงเกว่ แตรเ์ร – ซาน จมิิญยาโน – เซียน่า  
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
 จำกน้ันน ำท่ำนนัง่รถไฟ สู่ เมืองชิงเกว่ แตรเ์ร (CINQUE TERRE) 

หมู่บำ้นเล็กๆท่ีตั้งอยูบ่น ชำยฝั่งริเวียรำ่ของอติำลี CINQUE TERRE มี

ควำมหมำยวำ่ หา้ดินแดน (FIVE LANDS) ประกอบดว้ยหมู่บา้น 5 แห่ง 

ไดแ้ก่ MONTEROSSO AL MARE. VERNAZZA. CORNIGLIA. 

MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทั้งหำ้หมู่บำ้นน้ีมีหุบเขำลอ้มรอบ
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ประกอบกนัเป็นส่วนหน่ึงของอุทยำนแห่งชำติฯ และไดร้บักำรขึ้ นทะเบียน

เป็นมรดกโลกจำกองคก์ำรยูเนสโก  

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงต่อสู่ เมืองซาน จมิิญยาโน (SAN GIMIGNANO) (81  

กิโลเมตร) เมืองเล็กๆ ท่ีมี ทิวทศัน์งดงำมท่ีสุดในแควน้ทสัคำนี ตั้งอยูบ่น 

เนินเขำท่ีลอ้มรอบดว้ยก ำแพงเมืองโบรำณ เป็นเมืองแห่งสุดยอด 
สถำปัตยกรรมของยุคกลำง โดยเฉพำะหอคอยสูงตระหงำ่น 14 หอท่ี 
สำมำรถมองเห็นไดแ้มอ้ยูห่่ำงจำกตวัเมืองหลำยกิโลเมตร เป็นเมืองเดียว 
ในอิตำล่ีท่ีสำมำรถอนุรกัษ์สิ่งก่อสรำ้งและสถำปัตยกรรมยุคกลำงไวไ้ด้

อยำ่งครบถว้นจนไดร้บักำรประกำศเป็นเมืองมรดกโลกโดยองคก์ร 

UNESCO ชมโบสถป์ระจ าเมือง (SAN  GIMIGNANO DUOMO) โบสถ์

หลกัประจ ำเมืองตั้งอยูใ่นจตัรุสัดโูอโม (PIAZZA DEL DUOMO) ภำยในมี

กำรตกแตง่แบบโรมำเนสก ์และมีภำพเฟรสโกตกแต่งก ำแพงภำยในโบสถ์

ท่ีเป็นเรื่องรำวเกี่ยวกบัศำสนำ  ชมภายนอกพระราชวงัโปโปโล 

(POPOLO PALACE) อดีตเป็นท่ีตั้งของศำสนำ คริสตนิ์กำยโรมนัคำทอลิก 
ทรงกระบอก 8 ชั้น สรำ้งดว้ยหินอ่อนสีขำว สูง 55.86 เมตร น ้ำหนักรวม  
14,500 ตนั มีบนัได 293 ขั้น เอียง 3.97 องศำ ยอดของหอห่ำงจำก 

แนวตั้งฉำกประมำณ 3.9 เมตร  ชม La Rocca ป้อมโบรำณสมยัศตวรรษ

ท่ี 14 จำกน้ันเดินทำงสูเ่มืองเซียน่า (SIENA) (46 กิโลเมตร) แควน้ทสั

คำนี ในยุคกลำง มีชื่อเสียงอยำ่งยิ่งในสมยัช่วงยุคกลำงของประเทศอติำลี  

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร หรือ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
 จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกัโรงแรม SIENA DEGLI ULIVI HOTELหรือเทียบเท่ำ 
วนัที่ 8 เซียน่า – ฟลอเรนซ ์– ชอ้ปป้ิง THE MALL OUTLET  
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
 จำกน้ันน ำท่ำน ชมเมืองเก่าเซียน่า (SIENA OLD TOWN) ท่ีไดร้บักำรขึ้ น

ทะเบียน เป็นมรดกโลกจำกองคก์ำรยูเนสโกใ้นปี 1995 ชมควำมเป็นเมือง

เก่ำสมยัฟ้ืนฟูศิลปวิทยำกำรหรือยุคเรอเนสซองส ์เต็มไปดว้ยอำคำรต่ำงๆ 

โบสถ ์และพิพิธภณัฑ ์และสมัผัสบรรยำกำศของประวติัศำสตรแ์ละรำ้นคำ้

มำกมำย เซียน่ำเป็นเมืองคู่แข่งของฟลอเรนซ์ในเรื่องของศิลปะและ

สถำ ปัตยกร รม  น าท่ านถ่ าย รูปกับมหา วิหาร เ ซี ย น่ า  (SIENA 

CATHEDRAL) มหำวิหำรท่ีมี สถำปัตยกรรมแบบกอธิคและเรอเนซองส์

จำก น้ันน ำท่ ำนเ ดินทำงต่อสู่  เ มืองฟลอเรนซ์ (FLORENCE) (72 

กิโลเมตร) เมืองแห่งตน้ต ำรับ ศิลปแบบเรอเนอซองส์ ถ่ินกำเนิดของ

ศิลปินระดบัโลก 2 ท่ำน คือ ลีโอนำโด ดำรว์ินซีและไมเคิล แองเจโล   
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....อิสระชอ้ปป้ิงสินคำ้แบรนดเ์นมท่ี THE MALL OUTLET กบัสินคำ้ชั้นน ำ
ของ อิตำลีหลำกหลำยยี่หอ้ เช่น อำรม์ำน่ี บำลองเชียกำ้ โบเตกำ้ เวเนตำ้ 
กุชชี ่เฟอรร์ำกำโม่ TOD’S, PRADA เป็นตน้  

เท่ียง *.*.*. อิสระอำหำรกลำงวนั เพื่อควำมสะดวกในกำรชอ้ปป้ิง *.*.*.  
บ่ำย จำกน้ันน ำท่ำน ชมเมือง ชมรูปป้ัน เดวิด ซ่ึงหล่อดว้ย บรอนซต์ั้ง 

ตระหง่ำนอยูบ่นฐำนสูง จำกท่ีน่ีมองลงไปเบ้ืองล่ำงจะเห็นทิวทศัน์อนั 

สวยงำมของเมืองฟลอเรนซท์ั้งเมือง ชมยา่นเมืองเก่า ชมดูโอโม่ประจ า 

เมืองฟลอเรนซ ์ท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสำมของโลก ตำมแบบเรอเนอซองส ์ชม 

สะพานแวคคิโอ สัญลักษณ์ของเมืองฟลอเรนซ์ เดินผ่ำน รำ้นคำ้และ

สินค้ำ ท่ีวำงขำยอยู่มำกมำยชมจัตุรัสซิญญอเรีย ท่ีแวดล้อมไปด้วย

สถำปัตยกรรมช้ินส ำคญัต่ำงๆมำกมำยจนไดฉ้ำยำวำ่พิพิธภณัฑก์ลำงแจง้ 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร หรือ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
 จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกัโรงแรม CONFERENCE FLORENTIA HOTEL หรือเทียบเทำ่ 
วนัที่ 9 ฟลอเรนซ ์- มิลาน   
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ มิลาน (MILAN) (306 กิโลเมตร) เมืองส ำคญั

ทำงภำคเหนือของอิตำลี ตั้งอยูบ่ริเวณท่ีรำบลอมบำรดี์ ชื่อเมืองมิลำนมำ

จำกภำษำเซลตค์ ำวำ่ MID-LAN ซ่ึงหมำยถึงอยูก่ลำงที่รำบ มีชื่อเสียงใน
ดำ้นแฟชัน่และศิลปะ 

 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรจนี  
บ่ำย ชมภำยนอก ดูโอโม่ หรือมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (เป็นโบสถท่ี์ใหญ่

เป็นอนัดบั 3 ในยุโรป) ซ่ึงเป็นสถำปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีสมบูรณแ์บบ

ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก เริ่มสรำ้งเมื่อปี ค.ศ. 1386 ตกแต่งเสร็จสมบูรณใ์นปี 

ค.ศ. 1813 รวมระยะเวลำกำรก่อสรำ้งกวำ่ 427 ปี จำกน้ันอิสระใหท้ำ่นได้

เก็บบนัทึกภำพไวเ้ป็นท่ีระลึกอิสระชอ้ปป้ิงสินคำ้แบรนดเ์นม อำทิ หลุยส ์ 

วิตอง กุชชี ่อำรม์ำน่ี ฯลฯ จำกรำ้นคำ้แบรนดเ์นมมำกมำย  

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร หรือ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกัโรงแรม  LEONARDO HOTEL MILAN CITY CENTER หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่ 10 มิลาน -กรุงเทพฯ  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
07:00 น. จำกน้ันน ำท่ำนออกเดินำงสู่สนำมบินเมืองมิลำน  

10:50 น. ออกเดินทำงสู่อาบูดาบี โดยสายการบินเอทิฮดั แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี 
EY088 

 

18:55 น. ถึงสนำมบินอาบูดี  เพือ่แวะเปลี่ยนเครื่อง  

21:40 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี EY402  
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วนัที่ 11 กรุงเทพฯ  
07:20 น. เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพ 

 

*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 

 

*** ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่  
 การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษัทฯ 

จะยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั *** 
หมายเหต ุ: การยื่นวีซ่าจะตอ้งแสดงตน ณ สถานทูตฝรัง่เศส ทุกท่าน 

ค่าทวัรต์อ่ท่าน  

➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ทำ่น) ท่ำนละ     
➢ ในกรณีท่ีท่ำนเดินทำงคนเดียว หอ้งพกัเด่ียวเพิ่มท่ำนละ 
➢ มีตัว๋เครื่องบินแลว้ ลดท่ำนละ 
*.*.*. ทางบริษัทฯไม่มีบริการส าหรบัลกูคา้ที่ตอ้งการนอนหอ้ง Triple 

(หอ้งส าหรบัผูใ้หญ่ 3 ท่าน)  .*.*. 

149,900 .- 
25,000.- 

40,000.- 

หมายเหต ุ: 
➢ กฎของสำยกำรบินน้ี จะตอ้งออกตัว๋ก่อน 20 วนั ก่อนกำรเดินทำง 

การจองทวัร ์ 

➢ หำกท่ำนสนใจและประสงคจ์ะเดินทำง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าล่วงหนา้ 50,000 บาท 
ตอ่ท่าน (เพื่อเป็นกำรยนืยนักำรเดินทำงของทำ่น) 

➢ กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 45 วนั ก่อนกำรเดินทำง หำกท่ำนไม่ช ำระเงินส่วนท่ีเหลือตำมวนัท่ี
ก ำหนด ทำงบริษัทฯ ถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่มีเงื่อนไข 

ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 
 
 
 
 

ค่าทวัรร์วม :  
✓ ค่ำตัว๋เครื่องบิน กรุงเทพฯ-ซูริค / มิลำน-กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอทิฮัด แอรเ์วย ์
✓ ค่ำภำษีสนำมบินทุกแหง่ และค่ำประกนัภยัสำยกำรบิน 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ส าหรบัหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น (มีวีซ่าแลว้หกัท่านละ 2,600 บาท) 
✓ ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่านเท่านั้น) 
✓ ค่ำอำหำรทุกมื้ อตำมระบุ 
✓ ค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนท่ีตำ่งๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 
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✓ ค่ำพำหนะในกำรน ำเท่ียว ตลอดกำรเดินทำง 
✓ ค่ำหวัหนำ้ทวัรค์นไทย ตลอดกำรเดินทำง 
✓ ค่ำประกนัอุบติัเหตุกำรเดินทำง วงเงินทำ่นละไม่เกิน 1,500,000 บำท เงื่อนไขตำมกรมธรรม ์(ประกนัไม่

ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตัง้แต7่5ปีข้ึนไป) 

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
 ค่ำทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ วนัละ 5 ยูโร ต่อท่ำน ต่อวนั รวม 8 วนั คิดเป็น 40 ยูโร  
 ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรไ์ทย คิดเป็น 35 ยูโร หรือแลว้แต่ควำมกรุณำ  
 ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวัอำทิ คำ่โทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, คำ่เครื่องด่ืมในหอ้งพกั และค่ำอำหำรท่ีสัง่มำในหอ้งพกัค่ำอำหำรและ

เครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรำ้นอำหำรนอกเหนือจำกท่ีทำงบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หำกท่ำน

ทำนไดเ้ฉพำะอำหำรทะเลเพียงอยำ่งเดียว ท่ำนตอ้งมีค่ำใชจ้่ำยเพิ่ม 
 ค่ำท ำหนังสือเดินทำง (พำสปอรต์) 
 ค่ำจดัท ำเอกสำร และคำ่ธรรมเนียมวีซ่ำของคนต่ำงดำ้ว 
 ค่ำน ้ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงท่ีเกินกวำ่สำยกำรบินก ำหนด (30 กก./ท่ำน) 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 
 ค่ำธรรมเนียมน ้ำมนัของสำยกำรบิน (หำกมีกำรปรบัขึ้ น) 
 ค่ำใชจ้่ำยอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
 ไม่มีแจกกระเป๋ำหรือของพรีเมี่ยมต่ำงๆ 

 

การยกเลิก : 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่ำใชจ้ำ่ยทั้งหมด (ยกเวน้ค่ำวีซ่ำท่ียื่นและตัว๋เครื่องบินท่ีออกล่วงหน้ำและ

กรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวนัหยุดหรือเทศกำล (สงกรำนต ์วนัแรงงำน ช่วงเดือน

ตุลำคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งกำรนัตี มดัจ ำกบัทำงสำยกำรบินหรือกรุ๊ปท่ีมีกำร 
กำรนัตีค่ำมดัจ ำท่ีพกั โดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศหรอื

ต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได)้ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ำใชจ้่ำย 50% + คำ่วีซ่ำและคำ่ใชจ้ำ่ยอ่ืน (ถำ้มี) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-29 วนั หกัค่ำใชบ้ริกำร 100% 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง ต  า่กว่า 10 ท่าน โด9ยที่จะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง
ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนั 

เอกสารในการใชย้ืน่วีซ่า : 
เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ใชเ้วลายื่น 15 วันท าการ)  

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทำง ตอ้งมีหน้ำเหลือส ำหรบัประทบัวีซำ่อยำ่งนอ้ย 2 หน้ำตอ้งมีอำยุกำร

ใชง้ำนเหลือไม่น้อยกวำ่ 6 เดือน นับจำกหลงัวนัเดินทำง หนังสือเดินทำงหำ้มช ำรุด  

หรือขีดเขียนใดๆทั้งสิ้ นภำยในหนังสือเดินทำง (ส ำหรบัท่ำนท่ีมีหนังสอืเดินทำงเล่มเก่ำ กรุณำน ำมำประกอบกำรยื่นวี

ซ่ำดว้ย เพื่อควำมสะดวกในกำรพิจำรณำวีซำ่ของท่ำน)  
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2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ  านวน 2 ใบ (สดัส่วนใบหน้ำโดยละเอียดเฉพำะใบหน้ำสงู 3 ซม. 

วดัจำกหนำ้ผำกถึงคำง***) (ใชรู้ปสีพื้ นหลงัขำวเท่ำน้ัน ถ่ำยไวไ้ม่เกิน 6 เดือนและตอ้งไม่ซ ้ำกบัรูปวีซำ่ท่ีมีในเล่ม 

สต๊ิกเกอรใ์ชไ้ม่ได,้ หำ้มสวมแวน่ตำหรือเครื่องประดบั) และกรุณำเขยีนช่ือ-นำมสกุลตวับรรจงไวด้ำ้นหลงัรูป และให้

ประกบดำ้นหนำ้เขำ้หำกนั (กรุณำอยำ่ใหรู้ปเลอะหมึก และอยำ่ใหรู้ปมีรอยลวดเย็บกระดำษ เพรำะสถำนฑตูจะไม่รบั

รูปแบบน้ี ท่ำนอำจจะตอ้งถ่ำยใหม่) 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น/บตัรประชาชน หรือ ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถา้เคยเปลี่ยน) 

4. หลกัฐานการเงิน  

- กรณีผูเ้ดินทำงออกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชีออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน ของผูเ้ดินทำง ขอจำกทำง

ธนำคำรเท่ำน้ัน ตอ้งเป็น Statement ตวัเต็มจำกธนำคำรเท่ำน้ัน ไม่ใช่ส ำเนำจำกสมุดบญัชี และ อพัเดทไม่เกิน 15 

วนัหรืออยูใ่นเดือนท่ียื่นวีซ่ำสถำนทูตไม่รบัพิจำรณำบญัชีกระแสรำยวนั และสถำนทูตไม่รบัพจิำรณำบญัชีฝำกประจ ำ  

- กรณีผูเ้ดินทำงไม่ไดอ้อกค่ำใชจ้ำ่ยเอง ใชส้ ำเนำ Bank Statement บญัชีออมทรพัย(์ของผูท่ี้ออกค่ำใชจ้่ำย) ยอ้นหลงั 

6 เดือน  

5. หลกัฐานการท างาน(ภาษาองักฤษและมีอายุ 1 เดือน นับยอ้นหลงัจากวนันัดสมัภาษณ)์  

- กรณีเป็นพนักงำน หนังสือรบัรองกำรท ำงำนจำกบริษัทฯ ระบุต ำแหน่ง, เงินเดือน, วนัเริม่ท ำงำนและช่วงเวลำท่ี

อนุมติัใหล้ำหยุด ตอ้งสะกดใหต้รงตำมหน้ำพำสปอรต์ 

- กรณีเจำ้ของกจิกำร ส ำเนำใบทะเบียนกำรคำ้และหนังสือรบัรองกำรจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทำงเป็นกรรมกำร

หรือหุน้ส่วน พรอ้มทั้ง เซ็นชื่อรบัรองส ำเนำและประทบัตรำบริษัทฯ (อำยุส ำเนำไม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษำ ใชห้นังสอืรบัรองจำกทำงโรงเรียนหรือสถำบนัท่ีก ำลงัศึกษำอยู ่(สถำนทูตไม่รบั

เอกสำรท่ีเป็นบตัรนักเรียน ไม่วำ่เป็นช่วงปิดเทอม และตอ้งมีอำยุ 1 เดือน นับยอ้นหลงัจำกวนันัดสมัภำษณ)์ ตอ้ง

สะกดชื่อ-สกุล ใหต้รงตำมหน้ำพำสปอรต์ 

6. กรณีที่เด็กอายุต  า่กว่า 20 ปี ขอส าเนาสูติบตัร  

กรณีเด็กไม่ไดเ้ดินทำงพรอ้มผูป้กครอง 

(กรุณำขอ 2 ฉบบั เพื่อส ำหรบัย่ืนวีซำ่ 1 ฉบบั และอีก 1 ฉบบั รบกวนเตรียมมำวนัเดินทำงส ำหรบัเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคน

เขำ้เมืองท่ีสนำมบิน)  

- หำกเด็กเดินทำงไปกบับิดำจะตอ้งมีใบรบัรองจำกมำรดำ โดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยินยอมใหบุ้ตรเดินทำงไป

ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมีกำรรบัรองค่ำใชจ้ำ่ยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่ำเสียหำยท่ีอำจจะเกิดขึ้ น

โดยคดัฉบบัจริงจำกอ ำเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบบัแปลภำษำองักฤษ พรอ้มทั้งแนบส ำเนำบตัรประชำชนหรือหนำ้

พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

- หำกเด็กเดินทำงกบัมำรดำจะตอ้งมีใบรบัรองจำกบิดำ โดยบิดำจะตอ้งคดัจดหมำยยินยอมใหบุ้ตรเดินทำงไป

ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมีกำรรบัรองค่ำใชจ้ำ่ยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่ำเสียหำยท่ีอำจจะเกิดขึ้ น

โดยคดัฉบบัจริงจำกอ ำเภอตน้สงักดั พรอ้มทั้งแนบส ำเนำบตัรประชำชนหรือหน้ำพำสปอรต์บิดำมำดว้ย 

- หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงทั้งกบับิดำและมำรดำ โดยบิดำและมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยินยอมใหบุ้ตรเดินทำงไป

ต่ำงประเทศกบัใคร โดยมีกำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่ำเสียหำยท่ีอำจจะเกิดขึ้ นโดย

คดัฉบบัจริงจำกอ ำเภอตน้สงักดั พรอ้มทั้งแนบส ำเนำบตัรประชำชนหรือหน้ำพำสปอรต์บิดำและมำรดำมำดว้ย พรอ้ม

ทั้งแนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำหรือมำรดำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 
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- กรณีเด็กท่ีบิดำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมีกำรสลกัหลงัโดยมีรำยละเอียดวำ่ฝ่ำยใดเป็นผูดู้แล

บุตรแต่เพียงผูเ้ดียว  

- กรณีเด็กอำยุต ำ่กวำ่ 18 ปี บิดำ-มำรดำลงชื่อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวีซ่ำ 

7. กรณีสมรสแลว้ ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาใบหยา่ หรือ ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสยีชีวิต) 

 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออพัเดทเพิ่มเติมไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิ่มเติม 

 

*** ทางสถานทูตไม่ใหด้ึงเล่มพาสปอรต์ในทุกกรณี หากลกูคา้จ  าเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทางในช่วงที่ยื่นวีซ่า
กรุป๊ ลกูคา้จะตอ้งไปแสดงตวัยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้นและตอ้งแนบตัว๋ที่จะเดินทางก่อนหนา้  

เพื่อแจง้ใหส้ถานทูตรบัทราบ *** 
หมายเหต ุ: 
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรม รำคำ และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ 
▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อำจแกไ้ขได ้
▪ รำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบิน โรงแรมท่ีพกัใน

ต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมือง และภยัธรรมชำติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของทำงบริษัทฯ หรือ 

ค่ำใชจ้่ำยเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้ นทำงตรง หรือทำงออ้ม เช่น กำรเจ็บป่วย กำรถูกท ำรำ้ย กำรสูญหำย ควำมล่ำชำ้ 

หรือ จำกอุบัติเหตุต่ำงๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและควำมสะดวกของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 
▪ บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมือง หำ้มผูเ้ดินทำงเขำ้ประเทศ เน่ืองจำกมีสิ่งผิดกฎหมำย 

หรือสิ่งของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ เอกสำรเดินทำงไม่ถูกตอ้ง หรือ ควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย หรือดว้ย

เหตุผลใด ๆ ก็ตำมท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองพิจำรณำแล้ว ทำงบริษัทฯ ไม่อำจคืนเงินใหท้่ำนได ้ไม่ว่ำจ ำนวน

ทั้งหมด หรือ บำงส่วน 
▪ รำยกำรน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บักำรยืนยนัจำกบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจำกไดส้ ำรองท่ีนัง่บนเครื่อง และ

โรงแรมท่ีพกัในต่ำงประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรน้ีอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
▪ บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสำรเขำ้เมืองใหก้บั

ชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงดำ้วท่ีพ ำนักอยู่ในประเทศไทย 
▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 

▪ กำรไม่รบัประทำนอำหำรบำงมื้ อไม่เท่ียวตำมรำยกำร ไม่สำมำรถขอหกัค่ำบริกำรคืนได ้เพรำะกำรช ำระคำ่ทวัร์

เป็นไปในลกัษณะเหมำจ่ำย 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
▪ ของมีค่ำทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเครื่อง เพรำะหำกเกิดกำรสูญหำย สำยกำร

บินจะรบัผิดชอบชดใชต้ำมกฎไออำตำ้เท่ำน้ัน และประกนักำรเดินทำงแบบกลุ่มมีจะชดใชใ้หใ้นวงเงินไม่เกิน 5,000 
บำท 
ดงัน้ันจึงไม่แนะน ำใหโ้หลดของมีค่ำทุกประเภทลงกระเป๋ำใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋ำใบใหญ่เกิดกำรสูญหำยระหว่ำงกำรท่องเท่ียว (ระหว่ำงทัวร ์ไม่ใช่ระหว่ำงบิน) โดยปกติประกนัภัยกำร

เดินทำงท่ีบริษัททวัรไ์ดจ้ดัท ำใหลู้กคำ้จะไม่ครอบคลุมค่ำชดเชยในกรณีกระเป๋ำใบใหญ่สูญหำย ดงัน้ันท่ำนจึงไม่ควร
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โหลดของมีค่ำทุกประเภทในกระเป๋ำใบใหญ่ เพรำะหำกเกิดกำรสูญหำย ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิกำรชดเชย

ค่ำเสียหำยตำมรำยระเอียดขำ้งตน้เท่ำน้ัน 
กรณีกระเป๋ำใบเล็ก (Hand Carry) เกิดกำรสูญหำย บริษัทฯ ไม่สำมำรถรบัผิดชอบชดเชยค่ำเสียหำยใหท้่ำนได ้ดงัน้ันท่ำนตอ้ง
ระวงัทรพัยส์ินส่วนตวัของท่ำน 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข 
ที่บริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


