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รหัสโปรแกรม : 12352 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 
โปรแกรมเสน้ทางยโุรป เทีย่วสนุก คุม้ค่า ราคาโดนใจ  
ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคญัทีค่ดัสรรมาอย่างด ี 

พรอ้มลิม้รสอาหารทอ้งถิน่ขึน้ชือ่  
อกีท ัง้มอีสิระมือ้อาหาร ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ทานตามปรารถนา 

เทีย่วแบบคุม้ค่า สมราคาทีไ่ดร้บั  
************************* 
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ก าหนดการเดนิทาง :           
9–15, 18-24 พ.ค.62        ราคา  39,900.- 
 

 

 

เวนิส (Venice) อญัมณีเม็ดงามของอติาล ีราชนีิแห่งทะเลอาเดรยีตกิ เมอืงแห่งสายน ้า เมอืง
แห่งสะพาน และเมอืงแห่งแสงสว่าง เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยมนตเ์สน่หท์ีไ่ม่เสือ่มคลาย เป็นเมอืงที่
ลอ้มรอบไปดว้ยน ้า มคีลองกว่า 150 สาย มกีารเช ือ่มหมู่เกาะ เกาะเล็กเกาะนอ้ยถงึ 118 เกาะ มี
สะพานเชือ่มกว่า 400 แห่ง  
 
สมัผสักบัความเป็นเวนิส คอืการล่องเรอืกอนโดล่าไปคลองทีส่วยงามของเมอืงนี ้ดืม่ด ่าไปกบัววิ
อนัสวยงามของอาคารบา้นเรอืนรมิคลองทีค่ลา้ยกบัว่าลอยอยู่เหนือแผ่นน ้าใหค้วามวจิติรงดงาม
ราวกบัเขา้ไปยงัอกีโลกหน่ึง  
 
Cinque Terre ประกอบดว้ย 5 หมู่บา้นเล็ก ๆ สสีนัสดใสตัง้เรยีงรายตามเชงิเขาและหนา้ผาสงู
เป็นหมู่บา้นเกา่แกม่อีายยุาวนานกว่า 1,300 ปี 
 
มลิาน (Milan) หรอื มลิาโน่ (Milano) เมอืงหลวงทางแฟชนัของโลก และยงัมจีดุแข็งหลาย
ดา้น ทัง้ในดา้นศลิปะ การออกแบบการศกึษา ความบนัเทงิ การเงนิ รวมไปถงึการท่องเทีย่ว  
เป็นความงามทีซ่อ่นอยู่ในสถานทีท่ีม่คีณุค่าทางประวตัศิาสตรแ์ละความทนัสมยัไปพรอ้มๆ  

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

เวนิสเจด็ส ีมลิานเจด็แสง 
อติาล ี 

7 วนั 4 คนื 
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์[EK] 
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- เยอืนเมอืงมลิาน (Milan) เมอืงหลวงแห่งแฟช ัน่ของโลก 
- ล่องเรอืสู่เกาะเวนิส  (Venice) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ "ราชนีิแห่งทะเลเอเดรยีตกิ" 
- สมัผสัฟลอเรนซ ์(Florence) ศนูยก์ลางแห่งศลิปะในยคุเรอเนสซองส ์
- นั่งรถไฟไปเทีย่วชงิเคว เตเร ่(Cinque Terre) ดนิแดนสสีนัท ัง้ 5  
- เทีย่วเจนัว (Genoa) ชมบา้นเกดิของครสิโตเฟอร ์โคลมับสั นักเดนิทางผูย้ิง่ใหญ่

คน้พบทวปีอเมรกิา 
*** เมนูพเิศษ.... สปาเกต็ตีห้มกึด า ,พซิซา่*** 

 
 
 
 
22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมีเจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรบัและอ านวยความ
สะดวก  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 

 
01.15 น. ออกเดนิทางสู่ดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์  EK 385 
 
04.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลีย่นเคร ือ่ง 
 

วนัแรกของการเดนิทาง  กรุงเทพฯ 

วนัทีส่อง  กรุงเทพฯ – มลิาน – เวนิส เมสเตร ้

http://bit.ly/2NMk5YE
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09.45 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงมลิาน โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 205 
 
14.20 น. ถงึ สนามบนิมลิาโนมลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาลี (เวลาทอ้งถิน่ชา้

กว่าประเทศไทย 5 ช ัว๋โมง) น าท่านผ่านพิธตีรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าท่าน
เดินทางสู่เวนิส เมสเตร  ้เพื่อเที่ยวเกาะเวนิส  หรอื เวเนเซยี (Venezia) 
ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมืองทีไ่ม่เหมือนใคร โดยใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทน
ถนนมีสมญานามว่าเป็น "ราชนีิแห่งทะเลเอเดรยีติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 
เกาะ และมสีะพานเชือ่มถงึกนักว่า 400 แห่ง  

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
 
ทีพ่กั  น าท่านเดนิทางเขา้ทีพ่กั HOLIDAY INN MESTRE MAGHERA หรอืเทยีบเท่า 

 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 
น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto) น าท่านล่องเรอืผ่านชม
บา้นเรอืนของชาวเวนิส จนเขา้สู่ท่าเรอืของเกาะเวนิส จากน้ันน าท่านเดินชม
ความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ที่มี
เร ือ่งราวน่าสนใจในอดตี เมื่อนักโทษทีเ่ดินออกจากหอ้งพิพากษาไปสู่คุกจะไดม้ี
โอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นคร ัง้สดุทา้ยระหว่างเดนิผ่านชอ่งหนา้ต่าง
ทีส่ะพานนี ้ ซ ึง่เช ือ่มต่อกบัวงัดอดจ ์(Doge’s Palace) อนัเป็นสถานทีพ่ านัก
ของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดตี ซ ึง่นักโทษชือ่ดงัทีเ่คยเดนิผ่านสะพานนีม้าเเลว้คอื 
คาสโนว่าน่ันเอง น าท่านถ่ายรูปบร ิเวณจ ัตุรสัซานมารโ์ค (St.Mark’s 
Square) ทีน่โปเลยีนเคยกล่าวไวว่้า “เป็นหอ้งน่ังเล่นทีส่วยทีสุ่ดในยโุรป” จตัุรสัถูก
ลอ้มรอบด ้วยอาเขตอันงดงาม รวมทั้งโบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’s 
Bacilica) ทีม่โีดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศลิปะไบแซนไทน ์จากน้ันอสิระใหท่้านได ้
มเีวลาเทีย่วชมเกาะอนัแสนโรแมนตกิ เชน่ เพือ่ชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนิส, เขา้ชม
โบสถซ์านมารโ์ค, ชอ๊ปป้ิงสินคา้ของที่ระลึก อาทิเช่น เคร ื่องแกว้มูราโน่ ,
หนา้กากเวนิส หรอืน่ังจบิกาแฟในรา้น Café Florian ทีเ่ปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี 
ค.ศ.1720 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (สปาเกต็ตีห้มกึด า , Squid-ink   
    spaghetti) 
 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเวโรน่า (Verona) เมืองใหญ่อนัดบั 2 รองจากเวนิส ของ

แควน้เวเนโต ้และเมืองเวโรน่ายงัไดข้ึน้ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรม
ขององคก์ารยูเนสโกเมื่อปี คศ. 2000 อีกทัง้วิลเลียม เชกสเปียร ์นักกวีและ

วนัทีส่าม  เวนิส เมสเตร ้- เกาะเวนิส - เวโรน่า 
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นักเขียนบทละครชาวองักฤษ ผูไ้ดร้บัการยกย่องว่าเป็นนักเขียนผูย้ิ่งใหญ่ของ
องักฤษและของโลกยงัใชบ้รรยากาศและเร ือ่งราวความรกัของหนุ่มสาวสองตระกูล
ในเวโรน่า แต่งเป็นละครโศกนาฏกรรมขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1595 เร ือ่ง โรมิโอกบัจูเลยีต 
จากน้ันน าท่านเดนิชมอาคารบา้นเรอืนสสีดใสสวยงาม จตัุรสักลางเมืองทีค่กึคร ืน้มี
ช ีวิตชีวา จากน้ันพาท่านถ่ายรูปกบัโรงละครโรมนักลางแจ้ง (Verona 
Arena) ทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก สรา้งขึน้เมื่อตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่1 
โดยมีลกัษณะเช่นเดียวกบัโคลอสเซยีมในกรุงโรม เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่า ซ ึง่
ปัจจุบนัยงัคงมีการเปิดแสดงโอเปร่าหรอืคอนเสิรต์กลางเเจง้ในสนามกฬีาอยู่เป็น
ประจ า น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบับา้นเลขที่ 23 ของจูเลียต ชมระเบียงแห่ง
เร ือ่งราว โรแมนตกิทีจ่เูลยีตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอทุกค ่าคนื และบรเิวณหนา้บา้นยงั
มรีปูป้ันส ารดิขนาดเท่าตวัจรงิของจเูลยีต 

 
ค ่า อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
 
ทีพ่กั  น าท่านเดนิทางเขา้ทีพ่กั SHG HOTEL CATULLO หรอืเทยีบเท่า 

 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 

น าท่านเดนิทางต่อสู่แควน้ทสัคานี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแควน้คือ 
ฟลอเรนซ ์(Florence) ทีไ่ดร้บัขนานนามว่าเป็นเมอืงศูนยก์ลางแห่งศลิปะในยุค
เรอเนสซองส ์ซ ึง่ลว้นแลว้แต่มีโบราณสถานส าคญั และมีทวิทศันต์ามธรรมชาตทิี่

สวยงามจนไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์รยูเนสโกเ้มื่อ ปี ค.ศ.1982 
ท าใหท้สัคานีมชี ือ่เสยีงในฐานะดนิแดนท่องเทีย่วยอดนิยมระดบัโลก อติาล ีจากน้ัน
น าท่านชมความยิ่งใหญ่ และอลงัการของมหาวิหารซานตา มาเรยี เดล ฟิ
โอเร (Santa Maria Dell Fiore) วหิารของเมืองฟลอเรนซ ์ทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 
4 ของทวีปยโุรป ซ ึง่โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมที่ใชห้ินอ่อนหลายสีตกแต่ง
ผสมผสานกนัไดอ้ย่างงดงาม น าชมจตัุรสัเดลลาซญิญอเรยี (Piazza Della 
Signoria) ซึง่รายลอ้มไปดว้ยรูปป้ัน อาทิ เช่น รูปป้ันเทพเจ้าเนปจูน 
(Fountain of Neptune),วีรบุรุษเปอรซ์อิุสถอืหวัเมดูซา่ (Perseus 
with the Head of Medusa), รูปป้ันเดวดิ ผลงานทีม่ีช ือ่เสยีงของ ไมเคลิ 
แองเจโล่ จากน้ันน าท่าน มาร ิมฝ่ังแม่น ้าอารโ์น จะพบกบัสะพานเวคคิโอ 
(Vecchio) สะพานเกา่แกท่ีม่มีรีา้นขายทอง และอญัมณีอยู่ท ัง้สองขา้งสะพาน ให ้
เวลาท่านอสิระเลอืกซ ือ้สนิคา้ทัง้ของฝาก ของทีร่ะลกึ รวมทัง้สนิคา้แฟช ัน่น าสมยั 
 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 

วนัทีส่ ี ่  เวโรน่า – ฟลอเรนซ ์- ปิซา่ 
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บา่ย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงปิซา่ (Pisa) เมืองแห่งศลิปะทีส่ าคญัของอติาล ีเป็นเมือง
เล็กๆอยู่ทางตะวนัตกของ Florence ดา้นตะวนัตกของเมืองตดิกบัทะเลเมดเิตอรเ์ร
เนียน แมว่้าจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็นเมืองที่มีช ือ่เสียงและเป็นที่รูจ้กัของ
นักท่องเทีย่วทั่วโลก น าท่านเขา้สู่บรเิวณจตัุรสัดโูอโมแห่งปิซา่หรอืจตัุรสักมัโป 
เดย ์มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบดว้ยกลุ่มอาคาร
สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์โดยเร ิม่จากหอพธิเีจมิน ้ามนต ์(Baptistery of 
St. John) ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในอติาล ีชมมหาวหิารดูโอโม (Duomo) ทีง่ดงามและ
หอเอนแห่งเมืองปิซา่อนัเลือ่ง ชมหอเอนปิซา่ (Leaning Tower of Pisa) 
สญัลกัษณแ์ห่งเมืองปิซา่ 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง เร ิม่สรา้งเมื่อปี 
ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสรา้งตอ้งหยุดชะงกัลง
ไปเมื่อสรา้งไปไดถ้ึงช ัน้ 3 ก็เกดิการยุบตวัของฐานขึน้มา และต่อมาก็มีการสรา้ง
หอต่อเตมิขึน้อกีจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้งทัง้หมดถงึ 177 ปี โดยทีห่อเอนปิ
ซ่านี้ กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร ์ซ ึง่เป็นชาวอิตาเลี่ยนไดใ้ชเ้ป็นสถานที่

ทดลองทฤษฎแีรงโนม้ถ่วงของโลกทีว่่า สิง่ของสองชิน้ น ้าหนักไม่เท่ากนั ถา้ปล่อย
สิง่ของทัง้สองชิน้จากทีส่งูพรอ้มกนั ก็จะตกถงึพืน้พรอ้มกนั จากน้ันใหท่้านอสิระให ้
ท่านไดเ้ลอืกซ ือ้สนิคา้ทีร่ะลกึราคาถกู ทีม่รีา้นคา้เรยีงรายอยู่มากมาย 

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
 
ทีพ่กั  น าท่านเดนิทางเขา้ทีพ่กั GALILEI HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 
 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 
  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมอืงลา สเปเซยี (La Spezia) เมืองในเขตลกิูเรยี 

ตอนเหนือของอติาลอียู่ระหว่างเมอืงเจนัว และ ปิซา่ ในบรเิวณอ่าวลกิูเรหน่ึงในอ่าว
ทีม่ีความส าคญัทางดา้นการคา้และการทหาร น าท่านโดยสารรถไฟสู่ชงิเกว 
แตรเ์ร (Cinque Terre) หมู่บา้นเล็กๆ ที่ต ัง้อยู่บรเิวณรมิชายฝ่ังรเิวียร่าของ
อติาล ีทีม่ีความหมายว่า “ดนิแดนทัง้หา้ (Five Land)” ตัง้บนหน้าผาสูงชนั
เหนือทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนติดทะเลบรเิวณชายฝ่ังแควน้ลิกูเรยี ประกอบดว้ย
หมู่บา้น 5 แห่ง  ไดแ้ก่ MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, 
CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทัง้หา้หมู่บา้นนี ้มีหุบ
เขาลอ้มรอบ ประกอบกนัเป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติฯ และไดร้บัการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกอ้ีกดว้ย น าท่านชมความงามของหมู่บา้นที่มี
สสีนัสวยงาม สรา้งลดหลัน่กนัตามเนินผารมิทะเล น าท่านเดนิเล่นชมหมู่บา้นรโิอ
แมกจิโอเร ่(Rio – Maggiore) เป็นหมู่บา้นประมงเล็กๆ ที่มีเสน่หแ์ละมี
บรรยากาศเหมือนเมืองตุก๊ตา บา้นเรอืนทีต่ ัง้ลดหลั่นกนับนหนา้ผาที่ปกคลุมดว้ย

วนัทีห่า้  ปิซา่ – ลา สเปเซยี  -  เจนัว 
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ตน้ไมเ้ขยีวขจตีดักบัน ้าทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนสเีทอรค์วอยซ ์อสิระใหท่้านชมความ
งดงามและถ่ายรปูตามอธัยาศยั 

 
กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 
บา่ย  จากน้ันน าท่านสู่หมู่บา้นมานาโรล่า (Manarola) อาจไดช้ ือ่ว่าเป็นหมู่บา้นที่

เล็กเป็นอนัดบัสอง แต่มีความเก่าแก่ทีสุ่ดในบรรดาหมู่บา้นทัง้ 5 ทีส่รา้งมาตัง้แต่ปี 
ค.ศ. 1338  

 
  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมอืงเจนัว (Genoa) เมืองทีใ่หญ่ที่สุดของอติาลีทาง

ภาคตะวนัตกเฉียงเหนือชมเขตเมืองเก่าศูนยก์ลางทางประวตัิศาสตรท์ี่ใหญ่ที่สุด
ของยโุรปเป็นเมืองที่มีความรุ่งเรอืงมาตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที่ 11 มาจนถึง ค.ศ. 
1797 ปัจจบุนัเป็นเมอืงศนูยก์ลางเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมผลติรถยนตข์องอติา
ลีไ่ดแ้ก่ เฟียต, อลัฟ่าโรมีโอ, แลนเซยี น าท่านชมมหาวหิารประจ าเมืองสถานที่

ประกอบศาสนพิธีอนังดงามและศกัดิส์ิทธิ ์เป็นที่เคารพของทัง้คนในทอ้งถิ่นและ
นักท่องเทีย่วทัว่ไปทีม่าเยอืน  

 
ค ่า     รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (พซิซา่)   
 
ทีพ่กั  น าท่านเขา้ทีพ่กั MERCURE GENOA SAN BIAGIO หรอืเทยีบเท่า 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 
 น าท่านชมบา้นเกดิของครสิโตเฟอร ์โคลมับสั (จากภายนอก) นักเดนิทางผู ้

ยิง่ใหญ่คน้พบทวปีอเมรกิา เป็นเมืองท่าพาณิชยส์ าคญัของอติาล ีซ ึง่มีอายุกว่าแก่
กว่าสองพันปี มีตึกเก่า สมัยโรมันยอ้นยุค อาคารบา้นเร ือนที่ค่อนขา้งแออัด 
บรเิวณอ่าวเจนัวเป็นทีท่อดไวด้ว้ยเรอืส าราญ เรอืยอชทห์รู เรอืใบสขีาว เรอืโบราณ
จ าลองขนาดยกัษ ์และมปีระภาคารสงูตระหง่าน กลางเมอืงทีน่ี่ มีน ้าพุจตุรสัเฟอราร ี ่
ทีนั่กท่องเทีย่วนิยมไปถ่ายรูป น าท่านชมมหาวิหารซานลอเรนโซ หรอื ดโูอโม่ ที่

สรา้งขึน้ในแบบโรมนัเนสค ์และโกธคิ ราวศตวรรษที ่11  
 

จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ SERRAVALLE OUTLET ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิง
สินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, 
BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, 
LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอืน่ๆอกีมากมาย 

 
กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

วนัทีห่ก  เจนัว -  SERRAVALLE OUTLET - มลิาน - สนามบนิมลิาน       
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บา่ย น าท่านเดินทางสู่เมอืงมลิาน (Milan) เมืองที่เรยีกไดว่้า เป็นเมืองหลวงแห่ง

แฟช ั่นของโลก น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกของมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน 
(Duomo di Milano) ทีส่รา้งดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิ ผสมผสานกนั ชมความ
งดงามอนัน่าอศัจรรย ์ ของสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยัฟ้ืนฟูศลิปวิทยาการ 
น าท่านชมแกลเลอร ี วิคเตอร ์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio 
Emanuele II) ซึง่นับว่าเป็นชอ้ปป้ิงมอลลท์ีส่วยงาม หรูหราและเก่าแก่ทีสุ่ดใน
เมืองมิลาน อนุสาวรยี ์ของกษตัรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอล ที ่2 ผูร้เิร ิม่การรวมชาติ
หวัเมืองต่างๆในอิตาล ีและอนุสาวรยีข์องศลิปินชือ่ดงัในยุคเรเนซองสอ์กี 1 ท่าน 
คอืลโีอนารโ์ด ดารว์นิซ ี ่ทีอ่ยู่ในบรเิวณ ดา้นหนา้ของโรงละครสกาล่า   

 
17.30 น. น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิมลิาน เพื่อใหท่้านมีเวลาท าคนืภาษี (Tax Refund) 

และมเีวลาชอ๊ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ี(Duty Free) ภายในสนามบนิ  
 
22.20 น. ออกเดนิทางกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EK 92 
 
 
 
06.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเคร ือ่ง 
08.45 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 370 
 
18.15 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

############################################### 
############################################ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทติย,์  

ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงนั้นมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ  

ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

วนัทีเ่จ็ด   ดูไบ – กรุงเทพ ฯ  
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กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมาย
เหตุ   

1. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุ
สดุวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอื
ยกเลิกของเที่ยวบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรอื
กองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะใช ้
หนังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง  
หากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ให ้
ทราบล่วงหนา้ 
3. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 10 ท่าน ทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดย
ทางบรษิทัฯ  จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  
5. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและ
ยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ 

มฉิะนั้นทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ท ัง้สิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึน้อยู่กบั 
สภาวะอากาศและเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณล่์วงหน้าโดยทางบรษิทัฯ  

จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

โปรแกรม : เวนิสเจด็ส ีมลิานเจด็แสง 
อติาล ี7 วนั 4 คนื  
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
 
ก าหนดวนัเดนิทาง :  09-15 , 18-24 พ.ค. 62    39,900.-  

อตัราค่าบรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พกัคู่ 1 หอ้ง ท่านละ 39,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านละ  
(กรุณาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 

39,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ท่านละ 4,500.- 

เด็กมีเตยีง (อายไุม่เกนิ 12 ปี) พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ท่านละ 39,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายไุม่เกนิ 12 ปี) พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ 39,900.- 
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(กรุณาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เคร ือ่งบนิ ท่านละ 23,900.- 
ไมร่วมค่าธรรมเนียมวซีา่ประเทศอติาล ี

(ผูย้ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงินตรงกบัศูนยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่  
เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท 

ชัน้ธุรกจิเพิม่เงินจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่่านละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้ต็่อเมือ่ทีน่ั่ง confirm เท่านั้น) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

อตัราค่าบรกิารนี้รวม  
1. ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิ ช ัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หน้าที)่ 

        ค่าประกนัอบุตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

         ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

       ** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ ือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถ 

 สอบถามขอ้มูล  เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

          เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

          เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

          **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

          [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8. ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมคัคุเทศก)์  

อตัราค่าบรกิารนี้ไม่รวม  
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทเิชน่  ค่าเคร ือ่งดืม่ทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอื

เดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  ค่า
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รกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคี่าทีสู่ญหายใน

ระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวซีา่ประเทศอติาล ี(ผูย้ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงินตรงกบัศูนยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ 

เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท) 

6. ค่าทปิพนกังานขบัรถ (10 ยูโร) 

7. ค่าทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย ( 21 ยูโร) 

8. ค่าภาษมูีลคา่เพิม่ 7% 

 

เง่ือนไขการจอง 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 

2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ 

ภายใน  3 วนันับจากวนัจอง  

หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัว่ากรุป๊ออกเดนิทางได ้ลูกคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัท ี

4. หากท่านทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้า่นตดิต่อ

เจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่

รบัผดิชอบ ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่คณะ

และยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง

เจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตวั 

หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ทา่นและครอบครวัตอ้งให ้

การดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวาม

จ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 
 

เง่ือนไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลอื 30 วนัก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 
  ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิิจของสถานทตู มิใชบ่รษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่ีและถูกตอ้งจะชว่ยให ้

การพจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 
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2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วีซา่ หรอื ก่อนเดินทางกบัทางบรษิทั ท่านตอ้งแจง้

ใหท้างบรษิัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการ

พจิารณาวซีา่ทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร ือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที่

ตนพ านักหรอืศกึษาอยู่เทา่นั้น 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวนัเร ิม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 

6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสือเดินทางเล่ม

เกา่ ใหก้บัทางบรษิทัดว้ย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้ง

ขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรบัตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่ส่ปกหนังสอืเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือ

เดินทางนั้นๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน 

หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

 

  ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เคร ือ่งบนิและทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิ 

1. ทางบรษิทัไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเคร ือ่งบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ย

สาเหตใุด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร ือ่งบนิ ซ ึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 

5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเคร ือ่งบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิเ์รยีกเก็บ

ค่าใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่าง

นอ้ย 

3. นั่งที ่Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนั่งตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตามทีส่าย

การบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีทีเ่คร ือ่งบนิมี

ปัญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใชผู่ท้ีม่ีปัญหาทางดา้น

สุขภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบิน 

ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นั้น 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืค่าใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บค่าใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บค่าใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท า 

ใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความ 

เสยีหายต่อทางบรษิทัและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษิทัตอ้งน าไป   ช าระค่าเสยีหายต่างๆ 
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ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท า 

    การเลือ่นการเดนิทางของทา่น   ไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้

    คอื ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และทา่นไดช้ าระค่า 

    ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่ ค่ามดัจ าตั๋ว 

    เคร ือ่งบนิ หรอืค่าตั๋วเคร ือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเคร ือ่งบนิแลว้)   ค่าส่วนต่างในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไม่ 

    ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนื 

    ค่าทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ ไม่ว่า 

    เหตุผลใดๆตามทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว  

  (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple   

  Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่ 

  มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญอ่าจจะไม่มเีคร ือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่ ี

   อณุหภูมติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม  

    บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะ 

   ทดัรตั และไม่มอีา่งอาบน ้า ซ ึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจม ี

   ลกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่าประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่า VFS Global (จามจุรสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

หมายเหตุ: การยืน่วซี่าแต่ละคร ัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งท าการยืน่วซี่า ประเภทหมู่คณะ 

เทา่น ัน้ โดยการยืน่เป็นหมู่คณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ขึน้ไป โดยทางศูนยร์บัยืน่ จะเป็นผู ้

ก าหนดวนัยืน่วซี่าเทา่น ัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไม่สามารถไปยืน่วซี่าในวนัทีก่ าหนดได ้อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้ 

 ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซี่าน้อยกว่า 11 วนัท าการ นบัจากวนัเดนิทาง  มี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่  ทา่นละ 2,200 บาท   

 ในกรณีทีเ่หลอืเวลายืน่วซี่าเหลอืนอ้ยกว่า 5 วนัท าการ จะมคีา่ Fast Track เพิม่เตมิ

อกี ทา่นละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 
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2. รูปถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลงั

ขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผู ้

เดนิทาง ยอ้นหลงั 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดย

การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วัน

กอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2. ถา่ยส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้่ายให ้เชน่ ส าเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 
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6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

6.1 บดิาหรอืมารดา ตอ้งท าหนงัสอืชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษวา่ใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศ

กบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก คนละ 1 ชุด (ลกูคา้เขยีนหรอืพมิพข์ ึน้เอง) 

6.2 บดิาหรอืมารดา ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศจากเขตหรอื

อ าเภอ (1 ใบ ตอ่ เด็ก 1 ทา่น เทา่นัน้) 

6.3 ในกรณีพอ่หรอืแมป่กครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ใหข้อหนงัสอืปกครองบุตรจากเขต

หรอือ าเภอและจะตอ้งเป็นหนงัสอืทีม่กีารสบืพยานและหลกัฐานเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้เทา่น ัน้ 

6.4 ทา่นจะตอ้งน าหนังสอืยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางไปตา่งประเทศตัวจรงิ จากขอ้ 6.2 หรอื หนังสอื

ปกครองบตุรเป็นส าเนาจากขอ้ 6.3 ไปแปลประทบัตรากบักรมการกงสุลใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยกอ่น

น ามายืน่ มเิชน่นัน้ทางศนูยรั์บยืน่ vfs จะไมรั่บยืน่เอกสารของบตุรทา่นโดยเด็ดขาด 

6.5 เนือ่งจากการประทบัตรากงสุล จะมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ย หากทา่นไมแ่น่ใจวา่เอกสารใชไ้ด ้

หรอืไม ่รบกวนสอบถามบรษัิททัวรก์อ่นน าไปประทับตรากงสลุ มเิชน่นัน้ทา่นอาจจะตอ้งไปเสยีเงนิ

และเสยีเวลาอันมคีา่ของทา่นเพือ่ไปท าเอกสารใหมอ่กีรอบ หากเอกสารทีท่า่นท ามาแลว้นัน้

กลายเป็นเอกสารทีใ่ชย้ืน่ไมไ่ด ้

 

***โปรดอา่น กอ่นทีท่า่นจะไปท าหนงัสอืยนิยอมจากเขตหรอือ าเภอใหบุ้ตรของทา่น 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่ท าไม

ไมม่ ีpassport *** 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 
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7. หากพอ่หรอืแมม่วีซีา่เชงเกน้อยุแ่ลว้และไมไ่ดย้ืน่วซีา่พรอ้มลกู ใหท้ าจดหมายชีแ้จงภาษาอังกฤษ 

อธบิายวา่มวีซีา่เชงเกน้ของประเทศอะไร ระบวัุนเริม่และวันหมดอายวุซีา่ พรอ้มทัง้ถา่ยส าเนาหนา้

พาสปอรต์และหนา้วซีา่นัน้มาแนบดว้ย 

8. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศอติาล ี
 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซี่าของทา่น) 
 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง 

[ภาษาไทย]…………………………………………………………………….………………………... 

1. นามสกลุ 

[ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..………………………………. 

2. นามสกลุตอนเกดิ 

[ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..………………………………………….. 

3. ชือ่ตัว 

[ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) 

เกดิ……………………………………….……………………………………………………………… 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) 

…………………………………………………..………………………………………………………. 

6. ประเทศที่

เกดิ……………………….……………………………..………………………………………………. 

7. สญัชาตปัิจจุบัน ..................................สญัชาตโิดยก าเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน............................. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

    

……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

รหัสไปรษณีย…์……………………………………………………………………………………………... 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื.......................................................................................................... 

อเีมล...................................................................................................................................................... 
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12. อาชพีปัจจุบัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

........................................................................................................................................... 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา ………………………………………………………………………………………….. 

รหัสไปรษณีย…์………….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่..............................ถงึวันที.่.................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .............................................    

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    
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