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ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผูใ้หญ่รำคำ 

ท่ำนละ 

เด็ก  

(ไม่มีเตียง)

ท่ำนละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมท่ำนละ 

ตุลำคม 2562 19 – 26 / 23 - 30 39,900 37,900 10,000 

พฤศจิกำยน 2562 20 – 27 / 30 พ.ย. - 7 ธ.ค. 39,900 37,900 10,000 

ธนัวำคม 2562 5 - 12 39,900 37,900 10,000 

 
 

ทวัรยุ์โรป อิตำลี ดินแดนในฝัน 
 ITALY SAVER 8วนั 5คืน 
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วนัแรกของกำรเดินทำง (1) สนำมบินสุวรรณภูมิ  

17.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สำยกำรบิน เอมิเรตส ์(EK)  

เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวก 

21.25 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ 

โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ ยวบินท่ี EK373 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง (2) ดูไบ  - มิลำน 

00.50 น. แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมิเรตส ์

03.35 น. ออกเดินทางสู ่เมืองมิลำน ประเทศอิตำลี โดยสายการบิน เอ

มิเรตส ์ 

เที่ ยวบินท่ี EK101 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)  

08.15 น. เดินทางสู ่เวโรน่ำ (Verona) หน่ึงในหวัเมืองใหญข่องแควน้ และ

เป็นเมืองท่ีใหญเ่ป็นอนัดบัที่  3 ทางภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ

อิตาลี และยงัเป็นหน่ึงในเมืองทอ่งเที่ ยวท่ีส าคญัของอิตาลีตอนเหนือ

อีกดว้ย น าทา่นเท่ียวชมยา่นเมืองเกา่ ท่ียงัคงเสน่ห์ของความเป็น

เมืองยุคกลางไวไ้ดอ้ยา่งครบถว้น เมืองเวโรน่าแหง่น้ียงัมีช่ือเสียงดว้ย

การเป็นเมืองโลเกชัน่ของวรรณกรรมช่ือดงัอยา่ง 

เท่ียง บริกำร☺อำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 น าทา่นชม บำ้นโรมิโอ & จูเลียต (Casa di Giulietta) บา้นปูนสี

ขาวท่ีมีจุดเด่น

คื อ  ร ะ เ บี ย ง 

สถานท่ีๆ โรมิโอ

และจูเลียตไดพ้บรักกนั จุดน้ีเองท่ีดึงดูดนักทอ่งเที่ ยวมากมายมายงั

เมืองเวโรน่า เพ่ือชมตน้ก าเนิดของต านานความรักช่ือดงั 

 

 

 

เย็น บริกำร☺อำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั ณ SHG BEDBANK Hotel  หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง (3) เวนิส - พระรำชวงัดอดจ ์- จตัุรสัเซนตม์ำรค์ - สะพำนถอนหำยใจ 

เชำ้ บริกำร☺อำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

ออกเดินทางสู ่เวนิส (Venice) โดยรถโคช้ปรับอากาศ  สูจุ่ดหมายแรกของการเดินทางท่ี เวนิส เมสเตร (Venice 

Mestre) ยา่นเมืองเกา่ของเมืองเวนิส น าทุกทา่นน่ังเรือตอ่เพ่ือไปยงั ท่ำเรือซำนมำรโ์ค (San Marco Pier) บน

เกาะเวนิส แวะใหถ้า่ยรูปสวยๆ เก็บเป็นท่ีระลึกกนัท่ี พระรำชวงัดอดจ ์(Doge’s Palace) พระราชวงัริมน ้าแสน 



   

ทวัร์ยุโรป อิตาลี ดินแดนในฝนั Italy Saver 8D5N_EKhub_Oct-Dec2019_MZ_Update01Aug2019 
 

 

อลงัการท่ีสรา้งตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 14 ในสไตลเ์วเนเชียนโกธิค ท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของผูป้กครองแตเ่กา่กอ่นของเวนิส แต่

ต ัง้แตปี่ 1923 ก็ไดเ้ปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑใ์หค้นทัว่ไปไดเ้ขา้ชม เป็นหน่ึงในแลนดม์าร์กหลกัของเวนิส 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริกำร☺อำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

จากน้ันเดินเท่ียวชมแลนดม์าร์คส าคญัตา่งๆ ในเมือง และเก็บภาพสถานท่ีตา่งของเมืองแหง่คลองไมว่า่จะเป็น จตัุรสั

เซนตม์ำรค์ (St. Mark’s Square) จตุัรัสหลกัของเมืองเวนิสและยงัเป็นศูนยก์ลางเมืองตัง้แตโ่บราณ รายลอ้มไป

ดว้ยอาคารสวยๆ สไตลโ์กธิค และจุดเดน่ของจตุัรัสเซนต์มาร์คแห่งน้ีก็คือ มหำวิหำรเซนตม์ำรค์ (St. Mark’s 

Basilica) ท่ีต ัง้อยูท่างฝั่งตะวนัตกของจตุัรัสเซนตม์าร์ค มหาวิหารใหญข่องศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก อลงัการ

ดว้ยการตกแตง่ดว้ยโดมใหญ ่ รูปปั้นมากมายท่ีท ัง้ละเอียดและ

ประณีต และท่ีอยูติ่ดกนัและโดดเดน่ดว้ยความสูงถึง 50 เมตรก็

คือ หอระฆงั ถือเป็นหน่ึงในสญัลกัษณ์ของเมืองท่ีเห็นไดไ้มว่า่

จะอยู่มุมไหนของเมืองก็ตาม และท่ีพลาดไม่ไดเ้ลยก็ คือ 

สะพำนถอนหำยใจ (Bridge of Sighs) สะพานอนัโดง่ดงั

แหง่น้ีต ัง้อยูเ่หนือแมน่ ้าท่ีค ัน่กลางระหวา่งคุกเกา่กบัพระราชวงั

ดอดจ ์ท  าจากหินปูนท่ีแกะสลักและออกแบบอย่างงดงาม

เชน่เดียวกบัพระราชวงัดอดจแ์ละอาคารโดยรอบ  

เย็น บริกำร☺อำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั Russott Hotel หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีส่ีของกำรเดินทำง (4)  เวนิส - ฟลอเรนซ ์- ปิซ่ำ 

เชำ้        บริกำร☺อำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น าทา่นเดินทางตอ่สู ่แควน้ทสัคำนี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแควน้คือ ฟลอเรนซ ์(Florence) ท่ีไดร้ับขนาน

นามวา่เป็นเมืองศูนยก์ลางแหง่ศิลปะในยุคเรอเนสซองส ์ ซ่ึงลว้นแลว้แตมี่ โบราณสถานส าคญั และมีทิวทศัน์ตาม

ธรรมชาติท่ีสวยงามจนไดร้ับการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นมรดกโลกจาก องคก์รยูเนสโกเ้ม่ือ ปี ค.ศ.1982 ท าใหท้สัคานีมีช่ือเสียง

ในฐานะดินแดนทอ่งเที่ ยวยอดนิยมระดบัโลก อิตาลี จากน้ันน าทา่นชมความย่ิงใหญ ่และอลงัการของ มหำวิหำรซำน

ตำ มำเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ ์ท่ีใหญเ่ป็นอนัดบั 4 ของทวีปยุโรป ซ่ึง

โดด เดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีใชหิ้นออ่นหลายสีตกแตง่ผสมผสานกนัไดอ้ยา่งงดงาม น าชม จตัุรสัเดลลำ ซิญญอ

เรีย (Piazza Della Signoria) ซ่ึงรายลอ้มไปดว้ยรูปปั้น อาทิ เช่น รูปป้ันเทพเจ้ำเนปจูน (Fountain of 

Neptune), วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหวัเมดูซา่ (Perseus with the Head of Medusa), รูปปั้นเดวิด 
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ผลงานท่ีมีช่ือเสียงของ ไมเคิล แองเจโล ่จากน้ันน าทา่น มาริมฝั่งแม่น ้าอาร์โน จะพบกบั สะพานเวคคิโอ (Vecchio) 

สะพานเกา่แกท่ี่มีมีรา้นขายทอง และอญัมณีอยูท่ ัง้สองขา้ง สะพาน ใหเ้วลาทา่นอิสระเลือกซ้ือสินคา้ทัง้ของฝาก ของท่ี

ระลึก รวมทัง้สินคา้แฟชัน่น าสมยั 

เท่ียง บริกำร☺อำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองปิซ่ำ (Pisa) เมืองแหง่ศิลปะท่ีส าคญัของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยูท่างตะวนัตก ของ Florence 

ดา้นตะวนัตกของเมืองติดกบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แมว้า่จะเป็นเมืองเล็กๆ แต ่Pisa ก็เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ี

รูจ้กัของนักทอ่งเท่ียวทัว่โลก น าทา่นเขา้สูบ่ริเวณจตุัรัสดูโอโมแหง่ปิซา่ หรือ จตัุรสักมัโป เดย ์มีรำโกลี (Compo 

Dei Miracoli) ท่ีประกอบดว้ยกลุม่อาคาร สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์โดยเร่ิมจากหอพิธีเจิมน้าํมนต ์ (Baptistery 

of St. John) ท่ีใหญท่ี่สุดในอิตาลี ชมมหำวิหำรดูโอโม (Duomo) ท่ีงดงามและหอเอนแหง่เมืองปิซา่อนัเล่ือง ชมหอ

เอนปิซ่ำ (Leaning Tower of Pisa) สญัลกัษณ์แหง่เมืองปิซา่ 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุค กลาง เร่ิมสรา้งเม่ือ

ปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แตร่ะหวา่งการกอ่สรา้งตอ้งหยุดชะงกัลงไปเม่ือสรา้งไปไดถึ้งชัน้ 3 ก็เกิด

การยุบตวัของฐานข้ึนมา และตอ่มาก็มีการสรา้งหอตอ่เติมข้ึนอีก จนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้งทัง้หมดถึง 177 ปี 

โดยท่ีหอเอนปิซา่น้ี กาลิเลโอ บิดาแหง่วิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นชาวอิตาเล่ียนไดใ้ชเ้ป็นสถานท่ีทดลองทฤษฎีแรงโนม้ถว่ง 

ของโลกท่ีวา่ ส่ิงของสองช้ิน น้าํหนัก ไมเ่ทา่กนั ถา้ปลอ่ยส่ิงของทัง้สองช้ินจากท่ีสูงพรอ้มกนั ก็จะตกถึงพ้ืนพรอ้มกนั 

จากน้ันใหท้า่นอิสระ ใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกราคาถูก ท่ีมีรา้นคา้เรียงรายอยูม่ากมาย 

เย็น บริกำร☺อำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร  

น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั ณ EURO HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 
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วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง (5)  ปิซ่ำ - ลำ สเปเซีย  -  เจนัว 

เชำ้        บริกำร☺อำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากน้ันน าทา่นเดินทางสู ่เมืองลำ สเปเซีย (La Spezia) 

เมืองในเขตลิกูเรีย ตอนเหนือของอิตาลีอยู ่ระหวา่งเมืองเจ

นัว และ ปิซา่ ในบริเวณอา่วลิกูเรหน่ึงในอา่วท่ีมีความส าคญั

ทางดา้นการคา้และ การทหาร น าทา่นโดยสารรถไฟสูชิ่ง

เกว แตร์เร (Cinque Terre) หมูบ่า้นเล็กๆ ท่ีต ัง้อยูบ่ริเวณริม 

ชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี ท่ีมีความหมายวา่ “ดินแดนทัง้หำ้ 

(Five Land)” ตัง้บนหนา้ผาสูงชนัเหนือทะเลเมดิเตอร์เร

เนียน ติดทะเลบริเวณชายฝั่งแควน้ลิกูเรีย ประกอบดว้ย

ห มู่บ ้าน  5  แห่ง  ได ้แก่ MONTEROSSO AL MARE, 

VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA แ ล ะ 

RIOMAGGIORE โดยทัง้ หา้หมูบ่า้นน้ี มีหุบเขาลอ้มรอบ 

ประกอบกนัเป็นสว่นหน่ึงของอุทยานแหง่ชาติฯ และไดร้ับ

การข้ึน ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกอี้กดว้ย น าทา่น

ชมความงามของหมูบ่า้นท่ีมีสีสนัสวยงาม สรา้ง ลดหลัน่กนั

ตามเนินผาริมทะเล น าทา่นเดินเลน่ชม หมู่บำ้นริโอแมกจิ

โอเร่ (Rio - Maggiore) เป็นหมู่บา้นประมงเล็กๆ ท่ีมี

เสน่ห์และมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุ๊กตา บา้นเรือนท่ีตัง้

ลดหลัน่กนับนหนา้ ผาท่ีปกคลุมดว้ยตน้ไมเ้ขียวขจีตดักบัน ้า

ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอร์ควอยซ ์อิสระใหท้า่นชมความ งดงามและถา่ยรูปตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริกำร☺อำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

จากน้ันน าทา่นสู ่หมู่บำ้นมำนำโรล่ำ (Manarola) อาจไดช่ื้อวา่เป็นหมูบ่า้นท่ีเล็กเป็นอนัดบัสอง แตมี่ ความเกา่แก่

ท่ีสุดในบรรดาหมูบ่า้นทัง้ 5 ท่ีสรา้งมาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1338 จากน้ัน น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเจนัว (Genoa) เมืองท่ี

ใหญท่ี่สุดของอิตาลีทางภาคตะวนัตกเฉียง เหนือชมเขต

เมืองเกา่ศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์ท่ีใหญท่ี่สุดของยุโรป

เป็นเมืองท่ีมีความรุ่งเรืองมา ตัง้แตค่ริสตศ์ตวรรษท่ี 11 มา

จนถึง ค.ศ. 1797 ปัจจุบนัเป็นเมืองศูนยก์ลางเทคโนโลยี

และ อุตสาหกรรมผลิตรถยนตข์องอิตาล่ีไดแ้ก ่เฟียต, 

อลัฟ่าโรมีโอ, แลนเซีย น าทา่นชมมหาวิหารประจ า เมือง

สถานท่ีประกอบศาสนพิธีอนังดงามและศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นท่ี

เคารพของทัง้คนในทอ้งถ่ินและนักทอ่งเที่ ยวทัว่ไปที่ มาเยือน 

เย็น บริกำร☺อำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั ณ Star President Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
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วนัท่ีหกของกำรเดินทำง (6) เจนัว - Serravalle Outlet - มิลำน 

เชำ้        รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น าทา่น ชมบำ้นเกิดของคริสโตเฟอร ์โคลมับสั (จำกภำยนอก) นักเดินทางผู ้

ย่ิงใหญค่น้พบทวีป อเมริกา เป็นเมืองทา่พาณิชยส์ าคญัของอิตาลี ซ่ึงมีอายุกวา่สองพนั

ปี มีตึกเกา่ สมยัโรมนัยอ้น ยุค อาคารบา้นเรือนท่ีคอ่นขา้งแออดั บริเวณอา่วเจนัวเป็นท่ี

ทอดไวด้ว้ยเรือส าราญ เรือยอชทห์รู เรือใบสีขาว เรือโบราณจ าลองขนาดยกัษ์ และมี

ประภาคารสูงตระหงา่น กลางเมืองท่ีน่ี มีน ้าพุ จตุรัสเฟอราร่ี ท่ีนักทอ่งเท่ียวนิยมไป

ถา่ยรูป 

กลำงวนั บริกำร☺อำหำรกลำง ณ ภตัตำคำร 

บ่ำย น าทุกทา่นสู ่SERRAVALLE OUTLET ใหเ้วลาทา่นไดอิ้สระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม 3 

ชัว่โมง กบัสินคา้มากมาย อาทิ เชน่ GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, 

CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆ อีกมากมาย  น าทุกทา่นเดินทางสูมิ่ลาน 

เย็น บริกำร☺อำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั ณ Best Western Hotel Goldenmile หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีเจ็ดของกำรเดินทำง (7) มิลำน – Galleria Vittorio - มหำวิหำรมิลำน – สนำมบิน 

เชำ้        บริกำร☺อำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 เดินทางถึงมิลาน เที่ ยวชม เมืองมิลำน (Milan) หน่ึงในเมืองหลกัของประเทศอิตาลี เป็นศูนยก์ลางเมืองหลวงแหง่

แฟชัน่และการออกแบบ แวะเที่ ยวชมแลนดม์าร์กของเมือง น าทา่นถา่ยรูปกบั มหำวิหำรมิลำน (Milan Cathedral) 

มหาวิหารประจ าเมืองขนาดใหญแ่หง่น้ีคือโบสถท่ี์ใหญท่ี่สุดในประเทศอิตาลี เดน่ดว้ยศิลปะแบบโกธิคท่ีตกแตง่ดา้นนอก

ดว้ยยอดแหลมจ านวนมากถึง 135 ยอด พรอ้มดว้ยรูปแกะสลกัจากหินออ่นจ านวนมากท่ีประดบัอยูโ่ดยรอบ 

 

 

 

 

 

 

 

กลำงวนั บริกำร☺อำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

อิสระชอ้ปป้ิง ท่ี Galleria Vittorio Emanuele II ท่ีต ัง้อยูท่างฝั่ง

ขวาของมหาวิหารมิลาน เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีเกา่แกท่ี่สุดในอิตาลี 

โดยสรา้งข้ึนในปี 1877 มากมายดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร มากมาย

ในอาคารขนาด 4 ชัน้สองขา้งทางเดินกวา้ง ท่ีโดดเดน่มากก็คือ 
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หลงัคาทรงโดมเป็นกระจกใส ท าใหส้ามารถชอ้ปป้ิงไดใ้นทุกสภาพอากาศ ไดเ้วลาอนัสมควร น าทุกทา่นเดินทางสู่

สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 

22.20 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองดูไบ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK92 แวะเปล่ียนเคร่ือง (บริกำรอำหำรและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีแปดของกำรเดินทำง (8) ดูไบ – สุวรรณภูมิ  

06.25 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

09.40 น. เดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเท่ียวบินท่ี EK372 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

19.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

อตัรำน้ีรวม 

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) 

✓ คา่ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเที่ ยวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัรำน้ีไม่รวม 

✗ คา่ธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซา่กลุม่เชงเกน้ (3,500 บำท/ท่ำน) ทางสถานทูตจะไมคื่นเงินคา่ธรรมเนียมทุกกรณี 

✗ คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ (เฉพำะในกรณีกรุป๊เหมำหรือตดักรุป๊เท่ำนั้น) 

✗ คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

✗ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 

✗ คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน ทา่นละ 2 ยูโร / คน / วนั (12 ยูโร / ทา่น) 

✗ คา่ทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ขัน้ต  ่า 100 บาท / วนั / คน  

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผูใ้หญ่รำคำ 

ท่ำนละ 

เด็ก  

(ไม่มีเตียง)

ท่ำนละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมท่ำนละ 

ตุลำคม 2562 19 – 26 / 23 - 30 39,900 37,900 10,000 

พฤศจิกำยน 2562 20 – 27 / 30 พ.ย. - 7 ธ.ค. 39,900 37,900 10,000 

ธนัวำคม 2562 5 - 12 39,900 37,900 10,000 
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เง่ือนไขในกำรจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าทา่นละ 25,000 บาทพรอ้มคา่วีซา่ (3,500 บำท/ท่ำน) (หลงัจองภายใน 3 

วนั) พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง 

2. ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั 

3. หากไมช่  าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 

กำรยกเลิกและคืนค่ำทวัร ์

1.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทัง้หมด 

2.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วนั เก็บเงินมดัจ าทัง้หมด 

4.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5.ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

 

หมำยเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหน้าในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญ

หาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่
กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทจะถือวา่ทา่น

รับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 

เอกสำรท่ีตอ้งใชใ้นกำรย่ืนวีซ่ำ 

1. พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ํากวา่ 6 เดือน นับจากวนัท่ีเดินทางกลบัเขา้สูป่ระเทศ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่

จะเคยมีวีซา่ในกลุม่เชงเกน้หรือไมก็่ตามควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่ 

2. รูปถา่ยสีขนาด 2 น้ิว (แบบหนา้ใหญ)่ ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่น้ันและมีอายุไมเ่กิน 6 

เดือน ไมส่วมใสเ่คร่ืองประดบัและแวน่สายตา) 

3. เอกสาระส าคญัสว่นบุคคล  

   3.1 ส าเนาทะเบียนบา้น  

3.2 ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาบตัรขา้ราชการ  

3.3 ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี)  

3.4 ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล (ถา้มี) 
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4. กรณีเป็นพนักงำนบริษทั 

    ใบรับรองการท างานจากบริษัทท่ีทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น้ัน โดยระบุต าแหน่ง อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั วนั

เดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทน้ี และชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลงัจากน้ันจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบ

ก าหนด 

5. กรณีเป็นเจำ้ของกิจกำร  

ขอใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรับรองท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของ

บริษทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

6. หลกัฐำนทำงกำรเงิน  

- Statement ยอ้นหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเทา่น้ัน (นับจากวนัปัจจุบนัในวนัท่ีย่ืนวีซา่) ควรเลือก

เลม่ท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ํากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มี ฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุม

กบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง และสามารถท่ีจะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้น เม่อืกลบัสูภู่มิล าเนา 

- Bank Certificate ฉบบัจริง วนัท่ีอพัเดทตรงกนักบั Statement 

(ในกรณีท่ีผูอ่ื้นเป็นคนออกค่ำใชจ่้ำยให ้ตอ้งมีหลกัฐำนเช่ือมโยงควำมสมัพนัธพ์รอ้มย่ืนเอกสำรฉบบัแปลภำษำ

องักฤษและจดหมำยสปอนเซอร)์  **สถานทูตไมร่ับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั** 

7. กรณีท่ีบริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทาง

บริษทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดง ความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบุรายช่ือผู ้

เดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษำ  

จะตอ้งมี หนังสือรบัรองจำกทำงสถำบนักำรศึกษำ ภำษำองักฤษ (ตวัจริง) เทา่น้นั  

9. กรณีท่ีเด็กอำยุตํ่ำกว่ำ 20 ปี  

9.1 ไม่ไดเ้ดินทำงไปกบับิดำ มำรดำ หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 

- จดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปตา่งประเทศจาก อ ำเภอ / เขต ท่ีทา่นอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) พรอ้มน าเอกสารทัง้ภาษาไทย

และภาษาองักฤษไปประทบัตราท่ีกงสุลแจง้วฒันะ หากไมมี่การประทบัตราทางสถานทูตอิตาลีจะไมร่ับพิจารณาทุกกรณี 

- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของบิดา / มารดา 

- ส าเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา 

- หลกัฐานการเงินของผูเ้ป็นสปอนเซอร์ในการออกคา่ใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 

- ใบสูติบตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

- เอกสารเช่ือมโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้ดินทางกบัผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 

9.2 เดินทำงไปกบับิดำ มำรดำ  

- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของบิดา / มารดา 

- ส าเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา 

- หลกัฐานการเงินของผูเ้ป็นสปอนเซอร์ในการออกคา่ใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 

- ใบสูติบตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมำยเหตุ!! ในวนัท่ีมำย่ืนขอวีซ่ำ บิดำและมำรดำ ตอ้งเดินทำงมำเซ็นแบบฟอรม์กำรรอ้งขอวีซ่ำใหก้บับุตร ** 
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10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้ เป็นการถาวร และถึงแมว้า่

ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียม

ใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย 

และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะสง่เจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ

เอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสาร ดงักลา่วเชน่กนั 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสถาน

ฑูตเร่ืองวีซา่ของทา่นเน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูก บนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทั 

12. การย่ืนวีซา่น้ันผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่น้ันถึงสามารถด าเนินขัน้ตอนการย่ืนวีซา่ได ้

** ทำงบริษทัไม่มีนโยบำยกำรแปลเอกสำรให ้ถำ้หำกตอ้งกำรใหท้ำงเรำแปลเอกสำรจะมีค่ำใชจ่้ำยเพ่ิมเติมใบละ 500 บำท ** 
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รำยละเอียดและเอกสำรในกำรขอย่ืนวีซ่ำประเทศเชงเกน้ 

ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท  าการ 

ผูเ้ดินทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายน้วิมือ ณ ศูนยย่ื์นวีซา่ ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย 

กรณุำกรอกขอ้มูลเป็นภำษำองักฤษ  

ช่ือ-นามสกุล (ตามหนา้พาสปอร์ต)................................................................................................................. 

ช่ือ-นามสกุล (เดิม) ....................................................................................................................................... 

ท่ีอยู.่............................................................................................................................................................... 

เบอร์โทรศพัท.์.................................................... เบอร์มือถือ........................................................................ 

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

สถานะ  สมรส      โสด     หยา่รา้ง   แยกกนัอยู ่

เลขท่ีพาสปอร์ต................................................... วนัหมดอายุ...................................................................... 

วนั/เดือน/ปี เกิด............................................. อาชีพ................................................................................... 

สถานท่ีท างาน.............................................................................................................................................. 

ท่ีอยูส่ถานท่ีท  างาน....................................................................................................................................... 

เบอร์โทรศพัทท่ี์ท  างาน.................................................  

การเดินทางในครั้งน้ีทา่นออกคา่ใขจ้า่ยเองหรือไม ่.......................................................................................... 

ช่ือผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย .............................................................................................. ความสมัพนัธ ์.................... 

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่ำนมำ ท่ำนเคยมีวีซ่ำเชงเกน้หรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดือน/ปี ของวนัออกวีซา่ (Issue).................................วนัหมดอายุ...............................  

  ไมเ่คย  

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่ำนมำ ท่ำนเคยสแกนลำยน้ิวมือเพ่ือท ำวีซ่ำหรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดือน/ปี ของวนัออกวีซา่ (Issue).................................วนัหมดอายุ...............................  

  ไมเ่คย  

** หากเคยแสกนลายน้ิวมือแลว้ กรุณาถา่ยรูปหนา้วีซา่เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบ ** 


