
 

 
 

Italy Saver 8 D 5 N 
มลิาน เกาะเวนิส เวโรน่า ฟลอเรนซ์ ชมหอเอนปิซ่า 

ลา สเปเซีย ชิงเคว เตรเร่ หมู่บ้านริโอแมกจโิอเร่ 
หมู่บ้านมานาโรล่า เจนัว Serravalle Outlet มลิาน  
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พิเศษ!! นัง่รถไฟชมหมู่บา้นชิงเคว เตรเร  
วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู – ดไูบ  
17.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบิน เอมิเรตส ์(EK)  

เจา้หน้าทีใ่หก้ารตอ้นรบัพรอ้มอํานวยความสะดวก 
21.25 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK373 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 
 
วนัท่ีสอง ดไูบ  - มิลาน 
00.50 น. แวะเปล่ียนเครื่องท่ีเมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์
03.35 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบนิ เอมเิรตส ์ 

เทีย่วบนิที ่EK101 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)  
08.15 น. เดนิทางสู่ เวโรน่า (Verona) หนึ่งในหวัเมอืงใหญ่ของแควน้ และ

เป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที ่ 3 ทางภูมภิาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของอติาล ีและยงัเป็นหนึ่งในเมอืงท่องเทีย่วทีส่ําคญัของอติาลตีอน
เหนืออกีดว้ย นําท่านเทีย่วชมย่านเมอืงเก่า ทีย่งัคงเสน่หข์องความ
เป็นเมอืงยุคกลางไวไ้ดอ้ย่างครบถว้น เมอืงเวโรน่าแห่งนี้ยงัมี
ชือ่เสยีงดว้ยการเป็นเมอืงโลเกชัน่ของวรรณกรรมชือ่ดงัอย่าง 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านชม บ้านโรมิโอ & จเูลียต (Casa di Giulietta) บา้นปนูสี

ขาวทีม่จีุดเด่นคอื ระเบยีง สถานที่ๆ  โรมโิอและจูเลยีตไดพ้บรกักนั 
จุดนี้เองทีด่งึดูดนกัท่องเทีย่วมากมายมายงัเมอืงเวโรน่า เพื่อชมตน้
กําเนิดของตํานานความรกัชือ่ดงั 

เยน็ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ SHG BEDBANK Hotel  หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสาม เวนิส - พระราชวงัดอดจ ์- จตัุรสัเซนต์มารค์ - สะพานถอนหายใจ 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 ออกเดนิทางสู่ เวนิส (Venice) โดยรถโคช้ปรบัอากาศ  สู่จุดหมายแรกของการเดนิทางที ่ เวนิส เมสเตร 

(Venice Mestre) ย่านเมอืงเก่าของเมอืงเวนิส นําทุกท่านนัง่เรอืต่อเพื่อไปยงั 
ท่าเรือซานมารโ์ค (San Marco Pier) บนเกาะเวนิส แวะใหถ้่ายรูปสวยๆ เกบ็
เป็นทีร่ะลกึกนัที ่ พระราชวงัดอดจ ์ (Doge’s Palace) พระราชวงัรมิน้ําแสน
อลงัการทีส่รา้งตัง้แต่ศตวรรษที ่ 14 ในสไตลเ์วเนเชยีนโกธคิ ทีเ่ค ยเป็นทีป่ระทบั
ของผูป้กครองแต่เก่าก่อนของเวนิส แต่ตัง้แต่ปี 1923 กไ็ดเ้ปลีย่นเป็นพพิธิภณัฑ์
ใหค้นทัว่ไปไดเ้ขา้ชม เป็นหนึ่งในแลนดม์ารก์หลกัของเวนิส 

 
 
 



   

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้เดนิเทีย่วชมแลนดม์ารค์
สําคญัต่างๆ ในเมอืง และเกบ็ภาพสถานทีต่่าง
ของเมอืงแห่งคลองไม่วา่จะเป็น จตัุรสัเซนต์
มารค์ (St. Mark’s Square) จตัุรสัหลกัของ
เมอืงเวนิสและยงัเป็นศนูยก์ลางเมอืงตัง้แต่

โบราณ รายลอ้มไปดว้ยอาคารสวยๆ สไตลโ์กธคิ และจุดเด่นของ
จตัุรสัเซนตม์ารค์แห่งนี้กค็อื มหาวิหารเซนต์มารค์ (St. Mark’s 
Basilica) ทีต่ ัง้อยู่ ทางฝัง่ตะวนัตกของจตัุรสัเซนตม์ารค์ มหาวหิารใหญ่ของศาสนาครสิตน์ิกาย
โรมนัคาทอลกิ อลงัการดว้ยการตกแต่งดว้ยโดมใหญ่ รูปปัน้มากมายทีท่ ัง้ละเอยีดและประณตี และทีอ่ยู่
ตดิกนัและโดดเด่นดว้ยความสูงถงึ 50 เมตรกค็อื หอระฆงั ถอืเป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์ของเมอืงทีเ่หน็ไดไ้ม่
วา่จะอยู่มุม ไหนของเมอืงกต็าม และทีพ่ลาดไม่ไดเ้ลยกค็อื สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) 
สะพานอนัโด่งดงัแห่งนี้ตัง้อยู่เหนือแม่น้ําทีค่ ัน่กลางระหวา่งคุกเก่ากบัพระราชวงัดอดจ ์ทําจากหนิปนูที่
แกะสลกัและออกแบบอย่างงดงามเชน่เดยีวกบัพระราชวงัดอดจแ์ละอาคารโดยรอบ  

 
เยน็ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Russott Hotel หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีส่ี  เวนิส - ฟลอเรนซ ์- ปิซ่า 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นําท่านเดนิทางต่อสู่ แคว้นทสัคานี (Tuscany) 

โดยเมอืงหลวงของแควน้คอื ฟลอเรนซ ์ (Florence) ทีไ่ดร้บั
ขนานนามวา่เป็นเมอืงศนูยก์ลางแห่งศลิปะในยุคเรอเนสซองส ์
ซึ่งลว้นแลว้แต่ม ีโบราณสถานสําคญั และมทีวิทศัน์ตาม
ธรรมชาตทิีส่วยงามจนไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นมรดกโลกจาก 
องคก์รยูเนสโกเ้มื่อ ปี ค .ศ.1982 ทําใหท้สัคานีมชีือ่เสยีงใน
ฐานะดนิแดนท่องเทีย่วย อดนิยมระดบัโลก อติาล ีจากนัน้นํา
ท่านชมความยิง่ใหญ่ และอลงัการของ มหาวิหารซานตา มา
เรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) วหิารของเมอืงฟลอเรนซ์ ทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 4 ของทวปียุโรป 

ซึ่งโดด เด่นดว้ยสถาปัตยกรรมทีใ่ชห้นิอ่อนหลายสตีกแต่ง
ผสมผสานกนัไดอ้ย่างงดงาม นํา ชม จตัุรสัเดลลา ซิญญอเรีย 
(Piazza Della Signoria) ซึ่งรายลอ้มไปดว้ยรูปปัน้ อาท ิเชน่ รปู
ปัน้เทพเจ้าเนปจนู (Fountain of Neptune), วรีบุรุษเปอรซ์อิุสถอื
หวัเมดูซ่า (Perseus with the Head of Medusa), รูปปัน้เดวดิ 
ผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงของ ไมเคลิ แองเจโล่ จากนัน้นํ าท่าน มารมิฝัง่

แม่น้ําอารโ์น จะพบกบั สะพานเวคคโิอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ทีม่มีรีา้นขายทอง และอญัมณอียู่ทัง้สอง
ขา้ง สะพาน ใหเ้วลาท่านอสิระเลอืกซื้อสนิคา้ทัง้ของฝาก ของทีร่ะลกึ รวมทัง้สนิคา้แฟชัน่นําสมยั 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



   

 

 นําท่านเดนิทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) เมอืงแห่งศลิปะทีส่ําคญัของอติาล ีเป็นเมอืงเลก็ๆอยู่ทางตะวนัตก 
ของ Florence ดา้นตะวนัตกของเมอืงตดิกบัทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน แมว้า่จะเป็นเมอืงเลก็ๆ แต่ Pisa ก็
เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นทีรู่จ้กัของนกัท่องเทีย่วทัว่โลก นําท่ านเขา้สู่บรเิวณจตัุรสัดูโอโมแห่งปิซ่า 
หรอื จตัุรสักมัโป เดย ์มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ทีป่ระกอบดว้ยกลุ่มอาคาร สถาปัตยกรรมแบบ
โรมาเนสก ์โดยเริม่จากหอพธิเีจมินํ้ามนต ์ (Baptistery of 
St. John) ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในอติาล ี ชมมหาวิหารดโูอโม 
(Duomo) ทีง่ดงามและหอเอนแห่งเมอืงปิซ่าอนัเลื่อง ชม
หอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สญัลกัษณ์แห่ง
เมอืงปิซ่า 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุค กลาง เริม่
สรา้งเมื่อปี ค .ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แต่
ระหวา่งการก่อสรา้งตอ้งหยุดชะงกัลงไปเมื่อสรา้งไปได้
ถงึชัน้ 3 กเ็กดิการยุบตวัของฐานขึน้มา และต่อมากม็กีารสรา้งหอต่อเตมิขึน้อกี จนแลว้เสรจ็ โดยใชเ้วลา
สรา้งทัง้หมดถงึ 177 ปี โดยทีห่อเอนปิซ่านี้ กาลเิลโอ บดิาแห่งวทิยาศาสตร ์ซึ่งเป็นชาวอติาเลีย่นไดใ้ช้
เป็นสถานทีท่ดลองทฤษฎแีรงโน้มถ่วงของโลกทีว่า่ สิง่ของสองชิน้ นํ้าหนกั ไม่เท่ากนั ถา้ปล่อยสิ่ งของทัง้
สองชิน้จากทีสู่งพรอ้มกนั กจ็ะตกถงึพืน้พรอ้มกนั จากนัน้ใหท้่านอสิระ ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้ทีร่ะลกึ
ราคาถูก ทีม่รีา้นคา้เรยีงรายอยู่มากมาย 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ EURO HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีห้า  ปิซ่า - ลา สเปเซีย  -  เจนัว 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ เมืองลา สเปเซีย (La Spezia) เมอืงในเขตลกิูเรยี ตอนเหนือของอติาลอียู่ 
ระหวา่งเมอืงเจนวั และ ปิซ่า ในบรเิวณอ่าวลกิูเรหนึ่งในอ่าวทีม่คีวามสําคญัทางดา้นการคา้และ การทหาร 
นําท่านโดยสารรถไฟสู่ชงิเกว แตรเ์ร (Cinque Terre) 
หมู่บา้นเลก็ๆ ทีต่ ัง้อยู่บรเิวณรมิ ชายฝัง่รเิวยีร่าของอติาล ี
ทีม่คีวามหมายวา่ “ดินแดนทัง้ห้า (Five Land)” ตัง้บน
หน้าผาสูงชนัเหนือทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ตดิทะเลบรเิวณ
ชายฝัง่แควน้ลกิูเรี ย ประกอบดว้ยหมู่บา้น 5 แห่ง ไดแ้ก่ 
MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, 
CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดย

ทัง้ หา้หมู่บา้นนี้ มหีุบเขาลอ้มรอบ ประกอบกนัเป็นส่วนหนึ่งของอุทยาน
แห่งชาตฯิ และไดร้บัการขึน้ ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกอ้กีดว้ย นํา
ท่านชมความงามของหมู่บา้นทีม่สีสีนัสวยงาม สรา้ง ลดหลัน่กนัตามเนินผารมิ
ทะเล นําท่านเดนิเล่นชม หมู่บ้านริโอแมกจิโอเร่ (Rio - Maggiore) เป็น
หมู่บา้นประมงเลก็ๆ ทีม่เีสน่หแ์ละมบีรรยากาศเหมอืนเมอืงตุ๊กตา บา้นเรอืน
ทีต่ ัง้ลดหลัน่กนับนหน้า ผาทีป่กคลุมดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจตีดักบัน้ํา ทะเลเมดิ
เตอรเ์รเนียนสเีทอรค์วอยซ์ อสิระใหท้่านชมความ งดงามและถ่ายรูปตาม

อธัยาศยั 



   

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้นําท่านสู่ หมู่บ้านมานาโรล่า (Manarola) อาจได้
ชือ่วา่เป็นหมู่บา้นทีเ่ลก็เป็นอนัดบัสอง แต่ม ีความเก่าแก่
ทีสุ่ดในบรรดาหมู่บา้นทั ้ ง 5 ทีส่รา้งมาตัง้แต่ปี ค .ศ. 1338 
จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่เมืองเจนัว (Genoa) เมอืงที่
ใหญ่ทีสุ่ดของอติาลทีางภาคตะวนัตกเฉียง เหนือชมเขต
เมอืงเก่าศนูยก์ลางทางประวตัศิาสตรท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดของยุโรป
เป็นเมอืงทีม่คีวามรุ่งเรอืงมา ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่11 มาจนถงึ ค .ศ. 1797 ปัจจุบนัเป็นเมอืงศนูยก์ลาง
เทคโนโลยแีละ อุตสาหกรรมผลติรถยนตข์องอติาลีไ่ดแ้ก่ เฟียต , อลัฟ่าโรมโีอ , แลนเซยี นําท่านชมมหา
วหิารประจํา เมอืงสถานทีป่ระกอบศาสนพธิอีนังดงามและศกัดิส์ทิธิ ์เป็นทีเ่คารพของทัง้คนในทอ้งถิน่และ
นกัท่องเทีย่วทัว่ไปทีม่าเยอืน 

เยน็ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Star President Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหก เจนัว - Serravalle Outlet - มิลาน 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่าน ชมบ้านเกิดของคริสโตเฟอร ์โคลมับสั (จากภายนอก) นกัเดนิทางผู้

ยิง่ใหญ่คน้พบทวปี อเมรกิา เป็นเมอืงท่าพาณชิยส์ําคญัของอติาล ีซึ่งมอีายุกวา่
สองพนัปี มตีกึเก่า สมยัโรมนัยอ้น ยุค อาคารบา้นเรอืนทีค่่อนขา้งแออดั บรเิวณ
อ่าวเจนวัเป็นทีท่อดไวด้ว้ยเรอืสําราญ เรอืยอชทห์รู เรอืใบสขีาว เรอืโบราณ
จําลองขนาดยกัษ์ และมปีระภาคารสูงตระหง่าน กลางเมอืงทีน่ี่ มน้ํีาพุ จตุรสัเฟอ
รารี ่ทีน่กัท่องเทีย่วนิยมไปถ่ายรูป 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําทุกท่านสู่ SERRAVALLE OUTLET ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม 3 ชัว่โมง กบั

สนิคา้มากมาย อาท ิเชน่ GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN 
KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆ อกีมากมาย  นํา
ทุกท่านเดนิทางสู่มลิาน 

เยน็ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Best Western Hotel Goldenmile หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีเจด็ มิลาน – Galleria Vittorio - มหาวิหารมิลาน – สนามบิน 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดนิทางถงึมลิาน เทีย่วชม เมืองมิลาน (Milan) หนึ่งในเมอืงหลกัของประเทศอติาล ี เป็นศนูยก์ลางเมอืง

หลวงแห่งแฟชัน่และการออกแบบ แวะเทีย่วชมแลนดม์ารก์ของ
เมอืง นําท่านถ่ายรูปกบั มหาวิหารมิลาน (Milan Cathedral) 
มหาวหิารประจําเมอืงขนาดใหญ่แห่งนี้คอืโบสถท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดใน
ประเทศอติาล ีเด่นดว้ยศลิปะแบบโกธคิทีต่กแต่งดา้นนอกดว้ยยอด
แหลมจํานวนมากถงึ 135 ยอด พรอ้มดว้ยรูปแกะสลกัจากหนิอ่อน
จํานวนมากทีป่ระดบัอยู่โดยรอบ 



   

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 อิสระช้อปป้ิง ท่ี Galleria Vittorio Emanuele II ทีต่ ัง้อยู่ทางฝัง่

ขวาของมหาวหิารมลิาน เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดใน
อติาล ีโดยสรา้งขึน้ในปี 1877 มากมายดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร 
มากมายในอาคารขนาด 4 ชัน้สองขา้งทางเดนิกวา้ง ทีโ่ดดเด่น
มากกค็อืหลงัคาทรงโดมเป็นกระจกใส ทําใหส้ามารถชอ้ปป้ิงไดใ้น
ทุกสภาพอากาศ ไดเ้วลาอนัสมควร นําทุกท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 
เดนิทางกลบัประเทศไทย 

22.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK92 แวะเปล่ียนเครื่อง (บริการ
อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

วนัท่ีแปด ดไูบ – สวุรรณภมิู  
06.25 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครื่อง 
09.40 น. เดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK372 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่องบนิ) 
19.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

อตัราค่าบริการ 
 
 
 
 
 
 
เดก็ (อายุไม่เกนิ 12 ปี) ไม่มเีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 10,000 บาท 
  
อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารนําเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 
 
 

วนัเดินทาง   ราคา 

ตุลาคม 2-9 / 9-16 / 12-19 / 16-23 ต.ค. 62 37,900 



   

 

อตัราน้ีไม่รวม 

✗ ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวซ่ีากลุ่มเชงเกน้ (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทูตจะไม่คนืเงนิค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

✗ ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการใบเสรจ็  (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตดักรุป๊
เท่านัน้) 

✗ ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าในกรณเีกนิกวา่สายการบนิกําหนดให ้30 กโิลกรมัต่อหนึ่งคน 

✗ ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี และค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั 

✗ ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทอ้งถิน่ ท่านละ 2 ยูโร / คน / วนั (12 ยูโร / ท่าน) 

✗ ค่าทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ข ัน้ตํ่า 100 บาท / วนั / คน  
 
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. สําหรบัการจอง กรุณาชาํระเงนิมดัจําท่านละ 20,000 บาทพรอ้มค่าวซ่ีา  (3,500 บาท/ท่าน) (หลงัจองภายใน 3 
วนั) พรอ้มสําเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. ชาํระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไม่น้อยกวา่ 20 วนั 
3. หากไม่ชาํระค่าใชจ้่ายภายในกําหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 
 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจําทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้่ายเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจําทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
 
 
หมายเหตุ 
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณทีีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย

หกัเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจําเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ  

ในกรณทีีสู่ญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร ์เชน่ภยัธรรมชาต ิปัญหา

การเมอืง เป็นตน้ 

3. เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้

ประเทศไม่วา่กรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณ ี

4. เมื่อท่านไดช้าํระเงนิมดัจําหรอืทัง้หมดไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษิทัหรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอบรบัเงื่อนไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 
 



   

 

เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอายุ และมอีายุไม่ต่าํกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัเขา้สู่ประเทศ หากมพีาสปอรต์
เล่มเก่า ไม่วา่จะเคยมวีซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้หรอืไม่กต็ามควรนําไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมตัวิซ่ีา 
2. รูปถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่ ) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้และมี
อายุไม่เกนิ 6 เดอืน ไม่สวมใส่เครื่องประดบัและแวน่สายตา) 
3. เอกสาระสําคญัส่วนบุคคล  
   3.1 สําเนาทะเบยีนบา้น  

3.2 สําเนาบตัรประชาชน หรอื สําเนาบตัรขา้ราชการ  
3.3 สําเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  
3.4 สําเนาใบเปลีย่นชือ่หรอืนามสกุล (ถา้ม)ี 

4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั 
    ใบรบัรองการทํางานจากบรษิทัทีท่่านทํางานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุตําแหน่ง อตัราเงนิเดอืนใน
ปัจจุบนั  วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทํางานกบับรษิทันี้ และชว่งเวลาทีข่อลางาน เพื่อเดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ทํางานตามปกตหิลงัครบกําหนด 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนงัสอืรบัรองทีค่ดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน พรอ้มวตัถุประสงคห์รอืใบเสยีภาษแีละหลกัฐาน
การเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน  
- Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (นบัจากวนัปัจจุบนัในวนัทีย่ื่นวี
ซ่า) ควรเลอืกเล่มทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม่าํเสมอ และมจีํานวนไม่ต่าํกวา่ 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้หน็วา่ม ีฐานะ
การเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้น เม่อืกลบัสู่
ภูมลิําเนา 

- Bank Certificate ฉบบัจริง วนัทีอ่พัเดทตรงกนักบั Statement 
(ในกรณีท่ีผูอ่ื้นเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธพ์ร้อมย่ืนเอกสารฉบบั
แปลภาษาองักฤษและจดหมายสปอนเซอร)์  **สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

7. กรณทีีบ่รษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 
1-6 แลว้ ทางบรษิทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึ่งฉบบัเพื่อแสดง ความรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลบัมา
ทํางานของท่าน โดยระบุรายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจ่ดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา  

จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เท่านั้น  
9. กรณีท่ีเดก็อายตํุ่ากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ได้เดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมาย ยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจาก อ าเภอ / เขต ทีท่่านอยู่  (เป็นภาษาองักฤษ ) พรอ้มนํา

เอกสารทัง้ภาษา ไทยและภาษาองักฤษไปประทบัตราทีก่งสุลแจง้วฒันะ หากไม่มกีารประทบัตราทางสถานทูต
อติาลจีะไม่รบัพจิารณาทุกกรณ ี

- บตัรประชาชน และสําเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้่าย (ภาษาองักฤษ) 



   

 

- ใบสูตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
- เอกสารเชือ่มโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกค่าใชจ้่ายใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และสําเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้่าย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสูตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหตุ!! ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวีซ่าให้กบับุตร ** 
10. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ เป็นการถาวร 
และถงึแมว้า่ท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นคํารอ้งใหม่
กต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมกีารสุ่ม เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืใน
การเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอํานวยความ
สะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษิทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร 
ดงักล่าวเชน่กนั 
11. กรณยีกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพื่อใหอ้ยู่ในดุลย
พนิิจของสถานฑูตเรื่องวซ่ีาของท่านเนื่องจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
12. การยื่นวซ่ีานัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งชาํระยอดมดัจําท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านัน้ถงึสามารถดําเนินข ัน้ตอนการ
ยื่นวซ่ีาได ้

** ทางบริษทัไมมี่นโยบายการแปลเอกสารให้ ถา้หากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 
ระยะเวลาในการยื่น 15 วนัทําการ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายน้ิวมอื ณ ศนูยย์ื่นวซ่ีา ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 
กรณุากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ  

ชือ่-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอรต์).................................................................................................................  

ชือ่-นามสกุล (เดมิ) ............................................................................................................................. .......... 

ทีอ่ยู่................................................................................................................. ...............................................  

เบอรโ์ทรศพัท.์.................................................... เบอรม์อืถอื........................................................................  

E-Mail................................................... ........................................................................................................  

สถานะ  สมรส      โสด     หย่ารา้ง   แยกกนัอยู ่

เลขทีพ่าสปอรต์................................................... วนัหมดอายุ........................ ..............................................  

วนั/เดอืน/ปี เกดิ............................................. อาชพี...................................................................................  

สถานทีท่ํางาน............................................................................................................................. .................  

ทีอ่ยู่สถานทีท่ํางาน.................................................................................. .....................................................  

เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ํางาน.................................................  

การเดนิทางในครัง้นี้ท่านออกค่าใขจ้่ายเองหรอืไม่ .................................................................................. ........ 

ชือ่ผูอ้อกค่าใชจ้่าย .............................................................................................. ความสมัพนัธ ์....................  

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซ่ีา (Issue)................................. วนัหมดอายุ...............................  
  ไม่เคย  
ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือท าวีซ่าหรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซ่ีา (Issue)............................. ....วนัหมดอายุ...............................  
  ไม่เคย  

** หากเคยแสกนลายนิ้วมอืแลว้ กรุณาถ่ายรูปหน้าวซ่ีาเพื่อใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสอบ ** 


