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วนัแรก กรุงเทพฯ          (ไทย) 
17.30 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4ประตู 

9แถว T สายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน์ (EK) เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

เกาะเวนิส-เมืองโบโลญญ่า-หอเอนปิซ่า-ลา สเปเซีย 

มิลาน-เจนวั-ทะเลสาบโคโม-่Serravalle Designer Outlet 

Cinque Terre – Venice Island 
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21.05 น. ออกเดินทางสูเ่มืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ ยวบินที่  EK373 
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีสอง ดูไบ-มิลาน-เวนิส เมสเตร-้เกาะเวนิส-จตัุรสัซานมารโ์ค    (ดูไบ-อิตาลี) 
00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ ยนเคร่ือง 
03.35 น. ออกเดินทางสูเ่มืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ ยวบินที่  EK101 (บริการ 

 อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

08.15 น. เดินทางถึง เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและสมัภาระแลว้ น าทา่นเดินทางสู่ 
เวนิส เมสเตร ้แควน้เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ ไมเ่หมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ 
ใชค้ลองแทนถนน มีสมญานามวา่เป็น “ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก” มีเกาะน้อยใหญก่วา่ 118 เกาะและมี
สะพานเช่ือมถึงกนักวา่ 400 แหง่ ขึ้นฝ่ังที่ บริเวณซานมาร์โค ศูนยก์ลางของเกาะเวนิส 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นออกเดินทางสู ่ ท่าเรือตรอนเคตโต ้เพ่ือเตรียมตวันั่ง
เรือขา้มสู่เกาะเวนิส จากนั้นน าทา่นเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชม สะพานถอนหายใจ ที่ มีเร่ืองราว
น่าสนใจในอดีต เม่ือนักโทษที่ เดินออกจากหอ้งพิพากษาไปสู่คุกจะไดม้ีโอกาสเห็นแสงสวา่งและโลกภายนอก
เป็นครั้งสุดทา้ย ระหวา่งเดินผา่นชอ่งหน้าตา่งที่ สะพานน้ี ซ่ึงเช่ือมตอ่กบั  วงัดอดจ ์อนัเป็นสถานที่ พ านักของ
เจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต ซ่ึงนักโทษ
ช่ือดังที่ เคยเดินผ่านสะพานน้ีมาเเลว้คือ
คาสโนวา่นั่นเอง น าทา่นถา่ยรูปบริเวณ 
จตัุรสัซานมารโ์ค ที่ นโปเลียนเคยกลา่ว
ไวว้า่ “เป็นหอ้งนั่งเลน่ที่ สวยที่ สุดในยุโรป” 
จัตุรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอนังดงาม 
รวมทัง้โบสถซ์านมาร์โค ที่ มีโดมใหญ่ 5 
โดมตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้น
อิสระใหท้า่นไดม้ีเวลาเที่ ยวชมเกาะอนัแสนโรแมนติก เชน่ ลอ่งเรือกอนโดลา, ชมโบสถซ์านมาร์โค, เลือกซ้ือ
สินคา้ของที่ ระลึกตามอธัยาศยั อาทิเช่น เคร่ืองแกว้มูราโน่,หน้ากากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟในร้าน  Cafe 
Florian ที่ เปิดใหบ้ริการมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1720 เป็นตน้ ถึงเวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางกลบัสู่ เวนิส เมสเตร ้
โดยเรือ  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่ พกั ณ Russott Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสาม เมืองโบโลญญ่า-ย่านเมืองเก่า-ปิซ่า-หอเอนแห่งเมืองปิซ่า    (อิตาลี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองโบโลญญ่า Bologna เมืองหลวงของ
แควน้เอมิเลียโรมญัญา 1 ใน 20 แควน้ของประเทศอิตาลี โดยตวัเมืองนั้นตัง้อยูร่ะหวา่งแมน่ ้าโปกบัเทือกเขาอลั
เพนไพน์ นอกจากนั้นยงัเป็นหน่ึงในเมืองยุคกลางที่ ไดร้ับการรักษาไวเ้ป็นอยา่งดีที่ สุดแหง่หน่ึงในยุโรป และยงัเป็น
ที่ ต ัง้ของมหาวิทยาลยัที่ เกา่แกท่ี่ สุดคือ Alma Mater Studiorum เดินชมบริเวณจตุัรัสมจัโจเร่ Piazza Maggiore 
จตุัรัสขนาดใหญท่ี่ ต ัง้อยูใ่จกลางเมืองเกา่ ที่ ลอ้มรอบดว้ยโบสถซ์านเปโตรนิโอ ที่ สรา้งขึ้นเพ่ือถวายแดน่ักบุญเป
โตรนิโอพระสังฆราชองคแ์รกของโบโลญญา่ รวมถึงซิต้ีฮอลลห์รือศาลาวา่การเมือง ลานน ้าพุเทพเนปจูนและ
อาคารปาวาซโซ ่เดล โพเดสตา อิสระใหท้า่นเดินเลน่ชมเมืองและถา่ยรูปตามอธัยาศยั 
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เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) เมืองแห่งศิลปะที่ส าคญั
ของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยูท่างตะวนัตกของ Florence ดา้นตะวนัตกของเมืองติดกบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
แมว้า่จะเป็นเมืองเล็กๆ แต ่Pisa ก็เป็นเมืองที่ มีช่ือเสียงและ
เป็นที่ รู ้จักของนักท่องเที่ ยวท ั่วโลก  น าท่านเขา้สู่บริเวณ 
จตัุรสัดูโอโมแห่งปิซ่า หรือ จตัุรสักมัโป เดย ์มีราโกลี 
(Compo Dei Miracoli ) ที่ ประกอบดว้ยกลุ ่มอาคาร
สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ โดยเร่ิมจากหอพิธีเจิม
น ้ามนต ์(Baptistry of St. John) ที่ ใหญท่ี่ สุดในอิตาลี ชม
มหาวิหารดูโอโม (Duomo) ที่ งดงามและหอเอนแหง่เมืองปิ
ซา่อนัเล่ืองช่ือ น าทา่นถา่ยภาพคูก่บั หอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สญัลกัษณ์แหง่เมืองปิซา่ 1 ใน 7 
ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง เร่ิมสรา้งเม่ือปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แตร่ะหวา่งการกอ่สรา้ง
ตอ้งหยุดชะงกัลงไปเม่ือสรา้งไปไดถึ้งชัน้ 3 ก็เกิดการยุบตวัของฐานข้ึนมา และตอ่มาก็มีการสรา้งหอตอ่เติมขึ้น
อีกจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้งท ัง้หมดถึง 177 ปี โดยที่หอเอนปิซา่น้ี กาลิเลโอ บิดาแหง่วิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็น
ชาวอิตาเลี่ ยนไดใ้ชเ้ป็นสถานที่ ทดลองทฤษฎีแรงโนม้ถว่งของโลกที่ วา่ ส่ิงของสองช้ิน น ้าหนักไมเ่ทา่กนั ถา้ปลอ่ย
ส่ิงของท ัง้สองช้ินจากที่ สูงพรอ้มกนั ก็จะตกถึงพ้ืนพรอ้มกนั จากนั้นใหท้า่นอิสระใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ที่ ระลึก
ราคาถูก ที่ มีรา้นคา้เรียงรายอยูม่ากมาย 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่ พกัณ Hotel Galilei หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีส่ี ลา สเปเซีย-ชิงเคว เทเร-เมืองเจนัว-มหาวิหารซานลอเรนโซ     (อิตาลี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่าน
เดินทางดว้ยรถโคช้สู ่เมืองลา สเปเซีย (La Spezia) จากนั้น
น าท่านเดินทางตอ่ดว้ยรถไฟสู่หมูบ่า้นมรดกโลกและอุทยาน
แห่งชาติ ชิงเคว เทเร (Cinque Terre) Cinque Terre อา่น
วา่ ชิงเคว เทเร หรือแปลในความหมายตามภาษาองักฤษก็คือ 
The Five Land แดนมหัศจรรยท์ ัง้ 5 ที่ ประกอบกนัขึ้นมาเป็น
ดินแดนแห่งความงดงาม หมูบ่า้นเล็กๆ 5 หมูบ่า้นที่ ซอ่นตวัเอง
อยูห่า่งไกลจากสายตาของคนภายนอก แผน่ดินที่ ยากจะเขา้ถึงไดโ้ดยงา่ย หมูบ่า้นเล็กๆ 5 หมูบ่า้นที่ ต ัง้เรียงอยูมิ่
ห่างกนั ประกอบไปดว้ย Monterosso al Mare (มอนเตรอสโซ อัล มาเร), Vernazza (เวร์นาซซา), 
Corniglia (คอรนี์เลีย) , Manarola (มานาโรลา) และ Riomaggiore (ริโอมจัจอรเ์ร) อนัดว้ยท าเลที่ ต ัง้
ของท ัง้หา้หมูบ่า้น ท ัง้หมดอยูบ่นภูเขาสูง โดนมีหน้าผาสูงชนั และทะเลกวา้งใหญเ่ป็นฉากหน้า ท าใหม้ีความ
สวยงามประดุจดงัภาพวาด จึงเป็นอุปสรรคส าหรับผูค้นจากภายนอกในการที่ จะเขา้ไปใหถึ้งเพชรกลางมงกุฎเม็ด
น้ีย่ิงนัก แต่ในแง่ดีก็คือ หมู ่บา้นท ัง้หา้ ยงัคงสภาพดั้งเดิมของมันมาไดต้ ัง้แต่ศตวรรษที่  11 จึงไม่ใช่เร่ืองน่า
ประหลาดใจแตอ่ยา่งใด ที่ มนัจะไดร้ับการคุม้ครองจาก UNESCO ใหเ้ป็นมรดกโลก จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ 
เมืองเลแวนโต (Levanto)  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู่เมืองเจนัว เมืองใหญสุ่ดของ อิตาลีทาง
ภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ อาจเป็นจุดแรกที่ จุดประกายความหวงัและจิตนาการของโคลมับสัที่ จะกา้วผา่นผืนน ้า
กวา้งใหญไ่ปยงัโลกที่ เขาใฝ่ฝัน น าทา่นถา่ยรูปบริเวณอ่าวเจนัว อนัเป็นทา่เทียบเรือสาราญ เรือยอชทห์รู เรือใบสี
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ขาวละลานตา และยงัคงมีเรือโบราณจาลองขนาดยกัษ์ ดูปืนไฟ สลกัเสลาดว้ยรูปปั้นอนัวิจิตรคลา้ยย า้เตือนให้
ระลึกถึงความส าเร็จอนัย่ิงใหญข่องชาวเมืองเจนัวคน น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ มหาวิหารซานลอเรนโซ หรือ ดู
โอโมท่ี่ สรา้งขึ้นในแบบโรมนัเนสคแ์ละโกธิค ในสมยัศตวรรษที่  12-14 และน ้าพุ กลางเมือง น าทา่นเยี่ ยมชม 
เปียซซ่า เฟร ์ราร่ี ซ่ึงสถานที่ แห่งน้ีเคยเป็นบริเวณที่ โคลมับสัเคยอาศยัอยูเ่ม่ือครั้งตอนเด็กๆ อิสระใหท้า่นได ้
เลือกซ้ือสินคา้ของที่ ระลึกตามอธัยาศยั 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่ พกั ณ Holiday Inn Genoa City หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหา้ เมืองเจนัว-Serravalle Designer Outlet-กรุงมิลาน     (อิตาลี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ Serravalle Designer Outletเป็น
สถานที่ ที่ รวมสินคา้แฟชั่นแบรนดเ์นมจากหลากหลายเมืองและจากดีไซเนอร์ชัน้น าระดบัแถวหน้าของอิตาลี มี
ร้านคา้แฟชั่นและสินคา้ต่างๆกว่า 180 ร้าน ท ั้ง Versace, Dolce & Gabbana, Prada, Roberto Cavalli, 
Bulgari, Trussardi, Calvin Klein ,Diesel,Camper,Furla, Moschino, Bulgari, Bose, และอ่ืนๆ โดยสินคา้
แฟชั่นจะลดราคาตัง้แต ่30% - 70% ตลอดทัง้ปี อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 
ถึงเวลอนัสมควรน าทา่น เดินทางสู่ กรุงมิลาน (MILAN) เมืองส าคญัทาง ภาคเหนือของอิตาลี ตัง้อยูบ่ริเวณที่
ราบลอมบาร์ดี ช่ือเมืองมิลานมาจากภาษาเซลตค์ าวา่ MID-LAN ซ่ึงหมายถึงอยูก่ลางที่ ราบ มีช่ือเสียงในดา้น
แฟชัน่และศิลปะ 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่ พกั ณ Klima Hotel Milano Fiere หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหก มิลาน-มหาวิหารดูโอโม่-ทะเลสาบโคโม่-สนามบิน-ดูไบ          (อิตาลี – ยูเออี) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสูปิ่อาซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza 

Del Duomo) ซ่ึงเป็นที่ ต ัง้ของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน 
หรือที่ เรียกว่าดูโอโม่ (DUOMO)ช่ือน้ีไวใ้ชเ้รียกมหาวิหาร
ประจ าเมือง สรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1386 แลว้เสร็จ 400 กวา่ปี
หลังจากนั้น ดา้นนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีช่ือ
เรียกว่า "มหาวิหารเม่น" มีรูปสลักหินอ่อนจากยุคต่างๆ 
ประดบัอยูก่วา่สามพนัรูป บนยอดของมหาวิหารมีรูปปั้นทอง
ขนาด 4 เมตร ของพระแมม่าดอนน่า และบริเวณนั้นยงัเป็น
ศูนยก์ลางแหลง่ชุมนุมของผูค้นมาทุกยุคสมยั อิสระใหท้า่นไดถ้า่ยรูปตามอธัยาศยัและชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม 
ซ่ึงมีจ าหน่ายมากมายในบริเวณ กลัเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล หรือจะเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองตามอธัยาศยั  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เมืองโคโม่ เป็นเมืองในแควน้ลอมบาร์เดีย 
ตัง้อยูบ่ริเวณพรมแดนกบัประเทศสวิตเซอร์แลนด ์โคโมเป็นเมืองที่ ต ัง้อยูใ่นเทือกเขาแอลป์ ทิศเหนือของเมืองอยู่
ติดกบัทะเลสาบโคโม โคโมเป็นเมืองทอ่งเที่ ยวยอดนิยม
แหง่หน่ึง อิสระใหท้า่นไดเ้ดินเลน่บริเวณทะเลสาบโคโม 
(Lago di Como) ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นทะเลสาบที่ สวยงาม
ที่ สุดของอิตาลี ตัง้อยู ่ใกลก้บัเมืองโคโม ในแควน้ลอม
บาร์ เดีย ทางเหนือของประเทศอิตาลี  บริเวณเชิง
เทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบโคโมลอ้มรอบดว้ยภูเขาสูงที่ ยงั
มีป่าไมเ้ขียวชะอุม่ หลายจุดบนชายฝ่ังเป็นชอ่งเขาแคบ
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และหนา้ผาที่สวยงาม ทางเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ยาวเหยียดสุดสายตาเป็นก าแพงธรรมชาติที่ สรา้ง
ฉากหลงัอนังดงามอลงัการใหก้บัดินแดนบริเวณน้ี เทือกเขาแอลป์นั้นมีหิมะปกคลุมอยูต่ลอดปี จึงท าใหส้ามารถ
เล่นสกีหิมะไดต้ลอดเวลา น่ีคือจุดดึงดูงใหผู้ค้นจากทั่วโลกหลั่งไหลมาทอ่งเที่ ยวพ ักผอ่นกนัอย่างไมข่าดสาย 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

22.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ ยวบินที่  
EK092(บริการอาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)  

วนัท่ีเจ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ            (ยูเออี-ไทย) 
06.25 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ ยนเคร่ือง 
09.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน์ เที่ ยวบินที่  EK 372(บริการ

อาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

18.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

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

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ ยนแปลงตามความเหมาะสมทัง้น้ี
ขึ้นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

 
อตัราค่าบริการ  
  เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ 2,000  บาท 
  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ 10,000 บาท 
 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 

 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

พฤษภาคม 5-11 / 9-15 / 29 พ.ค.-4 มิ.ย. 2563 39,900 

มิถุนายน 18-24 / 25 มิ.ย.-1 ก.ค. 2563 39,900 

กรกฎาคม 2-8 / 23-29 ก.ค. 2563 39,900 
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**ส าหรบัผูเ้ดินทางตัง้แต่พีเรียดเดือนมกราคม 2563 เป็นตน้ไป  

ช าระค่าวีซ่าโดยตรงกบัศูนยร์บัย่ืนวีซ่า ตามตารางอตัราค่าบริการโดยประมาณตามดา้นล่างน้ี** 

 
อตัราน้ีรวม 
✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

✓ คา่ที่ พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามที่ ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีที่ ไม ่
สามารถเขา้พกัที่ เมืองนั้นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเที่ ยวตามที่ ระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานที่  และคา่ธรรมเนียมตามที่ ระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามที่ ระบุในรายการ 

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

✓ หวัหนา้ทวัร์ผูม้ีประสบการณ์น าเที่ ยว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 
อตัราน้ีไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 
 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอย่ืนวีซ่ากลุ่มเชงเกน้ ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน  (2 ยูโร x 1 วนั = 2 ยูโร) 
 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยูโร x 5 วนั = 10 ยูโร) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700บาท 

ตารางแสดงอตัราค่าธรรมเนียมวีซา่เชงเกน้ (โดยประมาณ) 
ส าหรบัประเภทท่องเท่ียว  

ผูส้มคัรวีซ่าท าการช าระค่าธรรมเนียมโดยตรงกบัเจา้หนา้ท่ีของศูนยร์บัย่ืนวีซ่า ณ วนัย่ืนวีซ่า 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนไดถึ้งแมผู้ย่ื้นค ารอ้งจะไดร้บัการปฏิเสธวีซ่า 

อตัราค่าธรรมเนียมวีซ่าข้ึนอยู่กบัการตดัสินใจของหน่วยงานกงสุลและไดร้บัการปรบัปรุงเป็น
ระยะ ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่ีใชเ้ป็นสกุลเงินบาทนั้นข้ึนอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนปัจจุบนัซ่ึง 

สามารถเปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ประเทศ 
ราคาผูใ้หญ่ 
12 ปีข้ึนไป 

ราคาเด็ก  
6-11 ปี 

ราคาเด็ก 
อายุต า่กว่า 6 ปี 

เยอรมนั 2,700 1,800 550 
อิตาลี 2,500 1,600 400 
ฝรัง่เศส 3,000 2,200 970 

เนเธอรแ์ลนด ์ 2,600 1,800 520 
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ช่ือธนาคาร สาขา ประเภท เลขท่ีบญัชี ช่ือบญัชี 

       ธนาคารกรุงเทพ เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 877-7-31971-9 นายราเมศร์ เสือยงค ์
       ธนาคารไทยพาณิชย ์ เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 407-989482-0 นายราเมศร์ เสือยงค ์
       ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 670-1-23301-0 นายราเมศร์ เสือยงค ์
       ธนาคารกสิกรไทย เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 026-8-69526-5 นายราเมศร์ เสือยงค ์
       ธนาคารกรุงไทย เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 986-0-65322-4 นายราเมศร์ เสือยงค ์
 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  
2. ช าระยอดสว่นที่ เหลือท ัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั   
3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
4. หากทา่นที่ ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพ่ือมาย่ืนวีซา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่น 
 ติดตอ่เจา้หนา้ที่  กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่

รับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึน 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 
1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด (ในกรณีที่ ย่ืนวีซา่แลว้ขอเก็บคา่ใชจ้า่ยตามที่ เกิดข้ึนจริง) 
2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 
4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 
5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วนักอ่นเดินทาง ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัร์ท ัง้หมด 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียก

เก็บคา่ใชจ้า่ยตามที่ เกิดข้ึนจริง  
7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามที่ เกิดข้ึนจริง เชน่ คา่วีซา่และ

คา่บริการย่ืนวีซา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   
หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที่ ผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั 
 เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่ จะเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมรั่บผิดชอบใดๆ  

ในกรณีที่ สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที่ นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหา
การเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 
ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้ าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  
 จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯที่ ไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
5. ส าหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที่ มีคุณสมบติัตามที่สายการบิน 
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ก าหนด  เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมม่ีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการใหท้ี่ นั่ง LONG LEG ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หน้าที่ สายการบินตอนเวลาที่ เช็คอิน
เทา่นั้น 

6. โรงแรมที่ พกัในยุโรปสว่นใหญไ่มม่ีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศที่ มีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น 

(TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม 

7. กรณีผูเ้ดินทางด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและเดินทางมาร่วมกบัคณะในตา่งประเทศ  (Join Land) ผูเ้ดินทางตอ้ง
รับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางมาพบคณะดว้ยตวัเอง 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายน้ิวมือ ณ 
สถานทูต ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย(เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกนัและอาจจะมี
การเปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถูกตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่า) 
1. แบบค ารอ้งขอวีซา่เชงเกน้พรอ้มกรอกขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง ดว้ยภาษาองักฤษ และลง

ลายเซ็นตข์องผูส้มคัร  
2. รุปถา่ยขนาด 2 น้ิว พ้ืนหลงัขาว จ านวน 2 รูป  
3. หนังสือเดินทางที่ มีอายุคงเหลืออยา่งน้อย 6 เดือน นับจากวนัที่ เดินทาง พรอ้มส าเนา

หนังสือเดินทาง จ านวน 2 ชุด  
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น  
6. ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั / ใบยืนยนัการจองโรงแรม / โปรแกรมการเดินทาง / ประกนัภยัการเดินทาง  
7. ใบรับรองการท างานหรือหลกัฐานการจา้งงานฉบบัภาษาองักฤษที่ ออกโดยตน้สงักดัที่ ทา่นท างานอยู ่ โดยมีอายุไมเ่กิน 

1 เดือนนับจากวนัที่ ออกเอกสาร  
8. กรณีที่ เป็นเจา้ของกิจการ ใชห้นังสือจดทะเบียนบริษัทหรือหนังสือรับรองบริษัทฉบบัภาษาองักฤษเท่านั้น โดยมีอายุ

ไมเ่กิน 1 เดือนนับจากวนัที่ ออก  
9. ส าหรับทา่นที่ เกษียณอายุหรือไม่ไดป้ระกอบธุรกิจใดๆ ไม่จ าเป็นตอ้งเตรียมเอกสารในขอ้น้ี หลกัฐานทางการเงิน 

(สถานทูตรับพิจารณาเฉพาะบญัชีออมทรัพยเ์ทา่นั้นและควรมีเงินหมุนเวียนในบญัชีไมน่อ้ยกวา่ 6 หลกั) หนังสือรับรอง
บญัชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ) ที่ มีอายุไมเ่กิน 15 วนันับจากวนัที่ มาย่ืนค ารอ้งขอวี
ซา่ และ บนัทึกรายการเคล่ือนไหวทางบญัชี (BANK STATEMENT ฉบบัภาษาองักฤษ) ยอ้นหลงั 6 เดือน โดย
รายการอพัเดตลา่สุดไมเ่กิน 7 วนั นับจากกอ่นวนัที่ มาย่ืนค ารอ้งขอวีซา่  

กรณีผูส้มคัรขอวีซา่มีผูร้ับรองสถานะทางการเงินให ้(SPONSOR) 

• หนังสือรับรองบญัชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ) ที่ มีอายุไมเ่กิน 15 วนันับจากวนัที่ มา
ย่ืนค ารอ้งขอวีซา่ของผูท้ี่ รับรองใหแ้ละระบุช่ือของผูท้ี่ รับการรับรอง 

• บนัทึกรายการเคล่ือนไหวทางบญัชี (BANK STATEMENT ฉบบัภาษาองักฤษ) ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยรายการอพัเดต
ลา่สุดไมเ่กิน 7 วนั นับจากวนัที่ มาย่ืนค ารอ้งขอวีซา่  

• หลกัฐานยืนยนัความสมัพนัธร์ะหวา่งผูส้มคัรและผูท้ี่ ออกคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนาทะเบียนบา้น หรือ ส าเนาสูติบตัร หรือ 
ส าเนาทะเบียน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ  

กรณีเด็กที่ ไมไ่ดเ้ดินทางกบัพอ่และแม ่

1. หนังสือยินยอมใหเ้ด็กเดินทางไปตา่งประเทศ ตอ้งระบุวา่เด็กเดินทางไปกบัใครดว้ย (ใชต้วัจริง) 
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2. หนังสือแสดงอ านาจปกครองบุตรแตเ่พียงผูเ้ดียว (ใชส้ าเนา) 
3. ตอ้งน าเอกสารเอกสารในขอ้ 1 และ 2 ไปใหท้างกรมการกงสุลประทบัตราครุฑ ที่ ฝ่ังซา้ยบน ถึงจะใชย่ื้นวีซา่อิตาลีได ้

หากไมม่ีตราประทบัศูนยท์ี่ รับย่ืนวีซา่ จะไมร่ับย่ืนและยืนยนัย่ืนไมไ่ด ้
หมายเหตุ   
1. ผูท้ี่ สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยใหไ้ดต้อ้งเป็น บิดา มารดา กนัทางสายเลือดเทา่นั้น ผูท้ี่ เป็นญาติ ลุง ป้า น้า อา จะไม่

สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้นัได ้ 
2. ส าหรับเอกสารที่ ตอ้งแปลภาษาองักฤษ ทางศูนยร์ับย่ืนวีซา่อิตาลี จะรับเอกสารการแปลจากบริษัทที่ ไดร้ับรองเทา่นั้น 

เชน่ ส าเนาทะเบียนบา้น เป็นตน้ หากตอ้งการใหบ้ริษัทชว่ยด าเนินการใหม้ีคา่ใชจ้า่ยใบละ 500 บาท 
 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร 
หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 
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แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เติม (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไมส่ามารถแกไ้ขภายหลงัได้ 
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  
แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 

 
 

ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 
นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 
ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
สถานที่เกิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนดิ หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….……..  

ที่อยู่ปัจจุบนัที่สามารถติดต่อได ้ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 
 

โทรศพัท ์(มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 
ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ 
ดูแลผูเ้ยาว ์ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

สถานที่ท างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ที่อยู่ที่ท างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 
ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทท์ี่ท างาน..........................................โทรสารท่ีท างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอ่ื้น.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
 

ชื่อ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 
ชื่อ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
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ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 
วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 
จังหวดัที่เกิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคูส่มรส................................................. 
 
วีซ่าเชงเกน้ที่เคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 
 ไม่เคย 
 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที่..........................................ถึงวนัที่................................................................ 
เคยถูกพิมพล์ายนิ้ วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 
เคย (กรุณาระบุวนัที่ หากทราบ)...................................................................................................... 
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม ่
ไม่เคย 
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 
 
ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอ่ื้นออกให ้  
                                                                 โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล............................................ 
                                                                 ที่อยู่………………………………………………………………………………….. 
 
 

******************************************************************************* 
 หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไมม่ีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ 
ทั้งสิ้ นทั้งนี้ บรษิทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น  

 
 

 
 

 

 

 

 

  


