
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 11420 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 
IG501 : BEST EUROPE >>>>     7D5N <<<< 

>>>>   7D5N <<<< 

อติาล ีสวสิเซอรแ์ลนด ์ฝร ัง่เศส 

บนิตรงโดยสายการบนิ Air Italy 
น าทา่นบนิตรงโดยสายการบนิแหง่ชาตขิองอติาล ีAir Italy เยอืนกรงุมลิาน เมอืงใหญเ่ป็นอนัดบัสองรอง

จากกรงุโรม ไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงหลวงแหง่แฟช ัน่ช ัน้น าของโลก สวสิเซอรแ์ลนด ์พชิติยอดเขาทติลสิ เป็นยอด

เขาทีม่คีวามสงูถงึ 3,238 เมตร มหีมิะปกคลมุยอดเขาตลอดท ัง้ปี เมอืงมองเทรอซ ์เมอืงเล็กๆแสนนา่รกั 

ประเทศฝร ัง่เศส เมอืงชาโมนกิซ ์และน าทา่นไปยงัสถาน ีไอกยุ ด ูมดิ ิเป็นกระเชา้ทีส่งูทีส่ดุในโลก จากน ัน้ไป

ยงัเมอืงตรูนิ หรอืโตรโิน ่อดตีเมอืงหลวงเกา่แกข่องประเทศอติาล ี

 

 

 

 

 



** ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่ 3,500 ** 
 

 FLIGHT  

DEPARTURE:  IG932  BKK-MXP 07.40-14.20 
RETURN:         IG931  MXP-BKK 13.05-05.45+1 
 
 

 
04.30 น.      พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิช ัน้ 4 ประตูหมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิแอรอ์ติาล ีเจา้หนา้ที่

พรอ้มคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

07.40 น. ออกเดนิทางสู ่มลิาน ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิแอรอ์ติาล ีเทีย่วบนิที ่IG932 

14.20 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานมลิาโนมลัเปนซา กรงุมลิาน ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศ  ไทย 6ชัว่โมง     

กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) นําทา่น

ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง และพธิีการทางศุลกากร ใหนํ้าท่านขึน้รถ

โคช้ปรับอากาศเดนิทางสู ่กรงุมลิาน (Milan)(ระยะทาง 55 ก.ม./ใช ้

เวลา 1 ชวัโมง)  เมอืงใหญเ่ป็นอันดับสองรองจากกรุงโรม ตัง้อยู่ทาง

ตอนเหนือของประเทศอติาลี มลิานไดช้ือ่ว่าเป็นหลวงแห่งแฟชั่นชัน้นํา

ของโลกอีกเมืองหนึ่งเช่นเดียวกับปารีส และนิวยอร์คอีกทั ้งยังเป็น

ศนูยก์ลางทางธรุกจิของประเทศอติาลอีกีดว้ย  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2  ปี 
พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ทีน่ ัง่ 
หมาย
เหต ุ

12-18 ม.ีค. 2019 49,900 
 

เด็กไมเ่กนิ2ขวบ/Infant 

50% ของราคาทวัร ์
 

12,500 25 
 

24 -30 ม.ีค. 2019 49,900 12,500 25 
 

วนัทีแ่รก        ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ– มลิาน – มหาวหิารดโูอโม ่– Santa Maria Delle Grazie             
                     Piazza del Duomo – แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล            บรกิารอาหารเย็น                                      

http://bit.ly/2NMk5YE


16.20 น.        นําทา่นถา่ยภาพดา้นนอก มหาวหิารดโูอโม ่(Milan Duomo) มหาวหิารทีส่รา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ จัดวา่

เป็นมหาวหิารทีม่คีวามใหญโ่ตเป็นอันดับสามของโลก เริม่สรา้งในปี ค.ศ.1386 แต ่ กวา่จะแลว้เสร็จใชร้ะยะเวลารวม

กว่า 400 ปี ดา้นนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมที่ทําจากหนิอ่อนจํานวน 

135 ยอด และมีรูปปั้นหนิอ่อนจากสมัยต่างๆ กว่า 2,245ชิน้ โดยยอด

หลังคาที่สงูทีส่ดุ มีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่าเป็น

สงา่อยู ่ถา่ยรปูกบั Santa Maria Delle Grazie เป็นสถานทีท่ีไ่ดรั้บการ

ยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลก และเป็นทีรู่จั้กกันดใีนฐานะสถานทีเ่ก็บผลงาน

ศลิปะชิน้สําคัญในประวัตศิาสตรอ์ยา่งภาพ The Last Supper ของลโีอ

นาร์โด ดาวินช ีโบสถ์ที่มีลักษณะเหมือนถ้ําแห่งนี้เป็นอีกแห่งที่ไดรั้บ

เกยีรตสิงูสดุในอติาล ีโดยไดรั้บการยกยอ่ง  ใหเ้ป็นมรดกโลก ภาพ The 

Last  Supper ถกูเก็บรักษาอยูใ่นบรเิวณหอ้งอาหารของโบสถ ์จากนัน้ นํา

ทา่นสู ่Piazza del Duomo เป็นจัตรัุสหลักของเมอืงมลิานทีล่อ้มรอบไป

ดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร การบรกิารมากมายใหเ้ลือกใชบ้รกิาร อกีทัง้ยัง

ลอ้มรอบไปดว้ยอาคารสําคัญๆ รวมไปถงึสถานทีท่อ่งเทีย่วทีสํ่าคัญอยา่ง

แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Victor Emmanuel) 

อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้นําของโลก 

อาทเิชน่ LV, GUCCI, TOD’S รวมถงึรา้น PRADA แหง่แรกของโลก 

ใหท้่านถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึจากดา้นในของอาคาร ซึง่มลีักษณะ  เป็น

อาคารกระจกสมัยโบราณ นับเป็นอาคารทีเ่กา่แกแ่ละสวยงามอกีแหง่หนึง่

ของโลก 

ค า่      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (มือ้ที ่1) หลังรับประทานอาหาร นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

   ทีพ่กั: พกัทีเ่มอืง Milan โรงแรมระดบั 4 ดาวหรอืใกลเ้คยีง 

   (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทฯจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นเดนิทาง) 

 

 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่2) 

        นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงแองเกลิเบริก์ (ระยะทาง 249 ก.ม./ใชเ้วลา 4 ชม.)  เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยูบ่นเขาสงู อยูใ่น

รัฐออบวัลเดนิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ จุดสงูสดุในพรมแดนของเมอืงเป็นยอดเขาทติ

ลสิ ซึง่ยอดเขาทติลสิมคีวามสงูประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง เป็นทีต่ัง้ของสถานีกระเชา้

โรแตรเ์พือ่เดนิทางขึน้สู ่ยอดเขาทติลสิ (Titlis) ท่านจะไดส้ัมผัสกับกระเชา้ทรงกลมทีเ่รยีกว่า โรแตร ์ เคเบิล้

คาร ์ทีจ่ะหมนุรอบๆทา่นสามารถดวูวิได ้360 องศาในขณะทีเ่คลือ่นทีข่ ึน้ไปเรือ่ยๆ ท่านจะไดข้ึน้ชมทัศนียภาพที่

งดงามของเทอืกเขาแอลป์  ชมถ้ําแข็งทีส่วยงาม และเดนิเล่นถ่ายรูปหรือเล่นหมิะบนยอดเขา และชมสะพาน

แขวน TITLIS CLIFF WALK สรา้งขึน้ฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเทีย่วบนยอดเขาทติลสิ สะพานมคีวาม

ยาว 100 เมตร ความสงู 3,000 เมตร ทอดขา้มหนา้ผา อสิระใหท้า่นถา่ยรปูตามอธัยาศัย 

 

 

เทีย่ง                รบัประทานอาหาร ภตัตาคารบนยอดเขาทติลสิ  (มือ้ท ี ่3) 

บา่ย  หลังอาหารเทีย่งอสิระใหท้่านชมววิทวิทัศน์ หรอืถ่ายรูป จากนัน้ นําท่านน่ังเคเบิล้คารล์งมาทีส่ถานีดา้นล่างและ

เดนิทางสูเ่มอืงลูเซริน์ (Lucerne) (ระยะทาง 35 ก.ม./ใชเ้วลา1 ชม.) เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอนัดบัหนึง่ของ  

สวติเซอรแ์ลนด ์ทีถ่กูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขาจากนัน้พาทา่นชม สะพานไม ้Kapellbrucke สะพานไม ้

เก่าแก่อีกหนึ่งสัญลักษณ์ประจําเมือง โดดเด่นดว้ยหอคอยน้ํา Wasserturm 

หอคอยทรงแปดเหลีย่มขนาดใหญย่ักษ์ทีต่ัง้อยูเ่กอืบๆ จะใจกลางสะพาน ชม

สงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิ

เพือ่เป็นอนุสรณ์รําลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิจากการ

ปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมื่อปี ค .ศ . จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิ

วนัทีส่อง     มลิาน – เมอืงแองเกลิเบริก์ – ยอดเขาทติลสิ – TITLIS CLIFF WALK – เมอืงลเูซริน์ –    

                  สะพานไม ้– Kapellbrucke – ชมสงิโตหนิแกะสลกั      บรกิารอาหารเชา้, เทีย่ง, เย็น 



บรเิวณยา่น Old Town เชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer 

เป็นตน้ 

เย็น      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มือ้ที ่4) หลังรับประทานอาหาร นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

     ทีพ่กั: พกัทีเ่มอืง Lucern โรงแรมระดบั 4 ดาวหรอืใกลเ้คยีง 

     (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทฯจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นเดนิทาง) 

 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่5) 

 นําทา่นเดนิทางไปยังเมอืงมองเทรอซ ์(Montreux) (ระยะทาง 198 
ก.ม./ใชเ้วลา 2.30 ชม.) เมอืงเล็กๆแสนน่ารักทีต่ัง้อยูบ่นชายฝ่ังทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva)  ทะเลสาบ
แสนสวยทีเ่ป็นทีช่ืน่ชอบของนักทอ่งเทีย่วจํานวนมาก ซึง่เมอืงแหง่นี้ถอื
เป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งในประเทศสวติเซอร์แลนด์ ที่เป็นอีกจุดหมาย
ปลายทางในฝันของใครหลายคนทีฝั่นเอาไวว้า่จะตอ้งมาเยอืนใหไ้ดส้ัก
ครัง้ แมแ้ตผู่ท้ีเ่คยมาเยอืนแลว้ก็อยากทีจ่ะกลับมาซมึซับบรรยากาศ ณ 
เมืองแห่งนี้อีกอย่างไม่รูเ้บื่อ จากนั้น นําท่านไปยังปราสาทชยีอง  
(Chillon Castle)  ซึง่ตัง้อยูท่างดา้นตะวันออกของทะเลสาบเจนีวา 
โดยอยูห่า่งจากตัวเมอืงไปประมาณ 3 กโิลเมตร ปราสาทชลิยอง นับวา่
เป็นปราสาทยคุกลางทีม่คีวามเกา่แกก่วา่ 1,000 ปี โดยปราสาทถกูสรา้งขึน้ในชว่งสมัยของโดยราชวงศ ์SAVOY ซึง่ถอื
ไดว้า่เป็นอญัมณีทางประวัตศิาสตรข์องสวติเซอรแ์ลนด ์และใหท้า่นเดนิเลน่พักผอ่นบรเิวณใกลเ้คยีง 

เทีย่ง                รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มือ้ท ี ่6) 

บา่ย  นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงเวเวย่ ์ (Vevey) (ระยะทาง 8 ก.ม.ใช ้

เวลา 30 นาท)ี เมอืงทีแ่สนโรแมนตกิน่ารักตัง้อยูใ่นรัฐโวของ

สวติเซอรแ์ลนด ์นักท่องเทีย่วต่างก็ขนานนามเวเว่ยแ์ละมงเท

รอซใ์หเ้ป็นไข่มุกแห่งรเิวยีร่าสวสิ Pearls of the Swiss 

Riviera เพราะมอีากาศดอีบอุน่เกอืบทุกฤดูกาล และเมอืงนี้ยัง

ยังเป็นที่ตัง้ของสํานักงาน

ใหญ่ของบริษัทใหญ่ดา้น

อ า ห า ร ข อ ง โ ล ก อ ย่ า ง 

เนสท์เล่ Nestle ดว้ย แวะ

ถ่ายรูปกับจุดไฮไลท์ของ

เมือง รูปปั้น“ชาลี แชป

ป ลิ้ น ”(Chaplin 

Statue) ชาวอังกฤษทีม่ี

ผลงานสรา้งชือ่เสยีงในอเมรกิาทีม่คีวามหลงใหลและท่านเลอืกเวเว่ยเ์ป็นสถานทีพั่กกายใจในบัน้ปลายของชวีติ 

ถ่ายรูปสอ้มยกัษ ์ The Fork ทีอ่ยูก่ลางทะเลสาบหนา้พพิธิภัณฑเ์นสทเ์ล่ ไดเ้วลาอันสมควร นําท่านเดนิทางสู่

เมอืงโลซาน(Lausanne) (ระยะทาง 19 ก.ม.ใชเ้วลา 1 ช.ม.) เมอืงเล็ก ๆ ทีต่ัง้อยูต่ดิกับทะเลสาบเจนีวา

ทางดา้นเหนอื มวีวิทวิทัศนท์ีส่วยงาม มภีเูขาโอบลอ้ม พรอ้มทัง้ทะเลสาบกวา้งใหญ ่ผูค้นสว่นใหญ่ในเมอืงจะพูด

ภาษาฝร่ังเศส เพราะเมอืงโลซานอยูใ่กลก้ับชายแดนประเทศฝร่ังเศส สภาพบา้นเรอืนของโลซานเต็มไปดว้ยตกึ

และอาคารรูปทรงคลาสสกิในชว่งสมัยศตวรรษที ่12-14 มบีรรยากาศเงยีบสงบไมวุ่่นวาย มรีะบบรถไฟฟ้าใตด้นิ

ใหบ้รกิารอยา่งทั่วถงึ เมอืงนี้ยังเป็นแหล่งผลติไวน์ทีด่ทีีส่ดุแห่งหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนดด์ว้ย นอกจากนัน้ยังเป็น

เมอืงทีป่ระทับของสมเด็จพระศรนีครนิทราฯ(สมเด็จย่า)และพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวรัชกาลที9่ทรงสําเร็จ

การศกึษาจากเมอืงนี้ดว้ย ใหท้่านชมบรรยากาศของเมอืงยา่นเมอืงเกา่สมัยโบราณ ผา่นชม มหาวหิารแห่งโล

ซาน หรอื วหิารนอเตรอดาม (Notre-Dame) ตามชือ่เดมิเป็นโบสถค์าทอลกิ เป็นอาคารแบบโกธคิสวยตดิ

อนัดับยโุรปและถา่ยรปูหนา้พพิธิภณัฑโ์อลมิปิก (อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั)ไมร่วมอยูใ่นบรกิาร หลังจากนัน้

นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

     ทีพ่กั: พกัทีเ่มอืง Lausanne โรงแรมระดบั 4 ดาวหรอืใกลเ้คยีง 

     (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทฯจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นเดนิทาง) 

 

 

 

 

วนัทีส่าม      เมอืงลเูซริน์ – เมอืงมองเทรอซ ์– ปราสาทชยีอง – เมอืงเวเวย่ ์– เมอืงโลซาน –  

                   วหิารนอเตรอดาม                                                               บรกิารอาหารเชา้, เทีย่ง 



 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่7) 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงเจนวีา่ (Geneva) (ระยะทาง 64 ก.ม.ใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ1ชัว่โมง30  นาที) เมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็น
ศนูยก์ลางทางการเงนิ การทตู เป็นเมอืงทีม่อีงคก์รระหว่างประเทศ
ตัง้อยู่มากที่สุดในโลก นําท่านชมทะเลสาบเจนวีา (Geneva 
Lake) เป็นจดุทอ่งเทีย่วสําคัญของเมอืง บรเิวณโดยรอบทะเสสาบ
เต็มไปดว้ยสวนสาธารณะและสวนหย่อมทีส่วยงาม ดงึดูดสายตา
ดว้ยน า้พุจรวดเจ็ทโด (Jet d-Eau) ทีม่น้ํีาพุพุ่งสงูถงึ 400 ฟตุ
เหนือทะเลสาบเจนีวานอกจากเต็มไปดว้ยพื้นที่สเีขยีวแลว้ ยังมี

พื้นที่เขตเมอืงเก่าที่มตีรอกซอกซอยที่มคีวามน่าสนใจทางประวัตศิาสตร ์
รวมถงึวหิารเซนตปิ์แอร ์(St Peter's Cathedral) ซึง่มอีายมุากกว่า 850 ปี 
นาฬกิาดอกไม ้จุดถ่ายรูปสําคัญตัง้อยูด่า้นหนึง่ของสวน Jardin Anglais ที่
ตดิกบัถนน มองขา้มไปจะเห็น  รา้นสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ดอกไม ้ จะถูก
จัดเรียงใหม้ีสีสัน ต่างกันไปตามฤดูกาล และถ่ายรูปกับ St. Pierre 

Cathedral 
เทีย่ง                 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มือ้ท ี ่8) 

                     บา่ย   ได เ้วลาอันสมควร นําท่านไปยั งประเทศฝร ั่ง เศส  เมืองชาโมนิกซ ์

(Chamonix) (ระยะทาง 80 ก.ม.ใชเ้วลา 1.30 นาท)ี เมอืงตากอากาศทีม่ี

ชือ่เสยีงของประเทศฝร่ังเศส เป็นเมอืงทีนั่กเลน่สกแีละนักปีนเขานิยมมาเลน่สกี

หรือปีนเขาที่แห่งนี้โดยมียอดเขามองบลังค(์Mont Blanc) เป็นจุดหมาย

ปลายทาง ใหท้า่นอสิระเดนิชมเมอืงชาโมนกิส ์ทีล่อ้มรอบดว้ยขนุเขาสงู 

อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิเดนิเล่น ชมเมือง ชาโมนิกซ ์ที่เป็นเมืองตาก

อากาศสสีันสดใส และมีการตกแต่งบา้นเรือนไวอ้ย่างสวยงาม ใหท้่าน

เดนิเลน่ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงของฝากของทีร่ะลกึมากมายกบับรรยากาศ

โอบลอ้มไปดว้ยภเูขาสงู หาก   อากาศดีๆ  ทา่นสามารถมองเห็นยอดเขา

มองบลัง ทีส่งูถงึ 4,807 เมตร สงูสดุในยโุรป และ อันดับที ่11 ของโลก 

อสิระเดนิชมเมืองเล่นชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมืองของฝากของที่ระลกึ น่ัง

เคเบิล้ไฟฟ้าขึน้สูส่ถาน ีไอกุย ดู มดิ ิ(Aiguille du Midi) เป็น

กระเชา้ทีสู่งทีสุ่ดในโลก ใชเ้วลาประมาณ 45 นาท ีจากสถานีนี้ท่าน

สามารถมองเห็น ยอดเขามองบลงัค ์ยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในยโุรป (สงูกวา่

จุงฟราวน์) และสงูเป็นอันดับที ่11 ของโลก อสิระเล่นหมิะหรือถา่ยรูป

ตามอัธยาศัย จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ ประเทศอติาล  ีเมอืงตูรนิ 

(Turin) หรือโตรโิน่ (Torino) (ระยะทาง 172 ก.ม.ใชเ้วลา 2.30 

นาที) อดตีเมอืงหลวงเก่าแก่ของประเทศอติาล ีปัจจุบันเป็นเมือง

หลวงของแควน้ปิเอดมอนต ์ซึง่ในอดตีเคยทีป่ระทับกษัตรยิแ์หง่แควน้ซา

วอย (Savoy) มาตัง้แตปี่ ค.ศ.1574  

เย็น       รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (มือ้ที ่9) หลังรับประทานอาหาร นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

     ทีพ่กั: พกัทีเ่มอืง Turin โรงแรมระดบั 4 ดาวหรอืใกลเ้คยีง 

     (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทฯจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นเดนิทาง) 

 

 
เชา้                   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่10) 

น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่SERRAVALLE OUTLET (ระยะทาง 131 ก.ม.ใชเ้วลา  2ชัว่โมง) ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบ
รนดเ์นมราคาถกู เชน่ Prada, Gucci, Saint Laurent, 
Burberry, Michael Kors, Armani, Adidas, Nike, Benetton, 
Bottega, VerdeE และอกีหลากหลายแบรนดม์ากมายใหท้า่น
อสิระชอ้ปป้ิง (อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั)ไมร่วมอยู่
ในรายการ 

                                นําท่านเดนิทางสู ่กรุงมลิาน (Milan) (ระยะทาง94ก.ม./ใช ้
เวลาประมาณ 2ชั่วโมง40นาที) เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็น    

วนัทีส่ ี ่         เมอืงเจนวีา่ – น า้พจุรวดเจ็ทโด – นาฬกิาดอกไม ้– เมอืงชาโมนกิซ ์–  

                   สถานไีอกยุ ด ูมดิ ิ– ตรูนิ                                              บรกิารอาหารเชา้, เทีย่ง,เย็น 

วนัทีห่า้         SERRAVALLE OUTLET – กรงุมลิาน                                   บรกิารอาหารเชา้, เย็น                                                                                             

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8


อันดับสองรองจากกรุงโรม ตัง้อยูท่างตอนเหนือของประเทศอติาลี มลิานไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงหลวงแห่งแฟชั่นชัน้นํา
ของโลก อกีเมอืงหนึง่เชน่เดยีวกบั ปารสี และนวิยอรค์ อกีทัง้ยังเป็นศนูยก์ลางทางธรุกจิของประเทศอติาลอีกีดว้ย มุง่
หนา้สูศ่นูยก์ลางอนัศักดิส์ทิธิข์องเมอืงมลิาน 

ค า่           รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มือ้ที ่11) หลังรับประทานอาหาร นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

     ทีพ่กั: พกัทีเ่มอืง Milan โรงแรมระดบั 4 ดาวหรอืใกลเ้คยีง 

     (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทฯจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นเดนิทาง) 

 
เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่12) 

09.00 น.           น าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานมลิาโนมลัเปนซา(ระยะทาง 10 ก.ม.ใชเ้วลา 1 ช.ม.)  

10.00 น.          เดนิทางถงึทา่อากาศยานมลิาโนมลัเปนซาใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษี (Tax     

Refund) และเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

13.05 น.          เหนิฟ้าสูท่่าอากาศยานสวุรรณภูม ิ ประเทศไทยโดยสายการบนิแอรอ์ติาล ี

เทีย่วบนิที ่IG931 

 

 
05.45+1 น.   เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 
 
 

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

 

หมายเหต ุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย

การบนิ,  การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผู ้

จดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตาม

โปรแกรม 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจํานวนดังกลา่ว 
- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดยทาง
บรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
 
3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
- กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 20,000 +3,500บาท =23,500 บาท 
กรณุาสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารชําระมดัจําคา่ทัวร ์
- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืชําระ 30 วันกอ่นออกเดนิทาง  
- กรณีบรษัิทตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทาง ทา่นจําเป็นตอ้งชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทกําหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง  )จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกว่า  6  เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ และ
จํานวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่่ากว่า 3หนา้ ** (กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิท

จะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ **  กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา 
 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  
และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงด
การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่
วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 
 

วนัทีห่ก          ทา่อากาศยานมลิาโนมลัเปนซา - ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ         บรกิารอาหารเชา้                                                                                                             

วนัทีเ่จ็ด           ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ  

                                                                                                                      



5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ต ัว๋กรุป๊ไมส่ามารถUpgradeทีน่ ัง่เป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มต ัว๋กรุป๊เทา่น ัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพัก
เมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล**    
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิแอรอ์ติาล ีน า้หนกั 23 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัย
เครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน้ําสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรับตามทีส่ายการบนิเรยีก
เก็บ  
6.การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั MSIG แบบ
แผนประกนัภยัแบบ EASY VISA โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดงันี ้ 
- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีาย ุ15-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีาย ุ1-14 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีาย ุ76-80 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 750,000 บาท 
คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศผูเ้อาประกนัทีม่อีายุ 1-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 2,000,000 บาท ผูเ้อาประกันทีม่อีายุ 76-80 
ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
คา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งในประเทศไทยผูเ้อาประกันภัยทีม่อีายุ1-75 วงเงนิคุม้ครอง 100,000 บาท ผูเ้อาประกันทีม่อีายุ 76-80 
ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การทําประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ 
ตาม พ.ร.บ. ธรุกจินําเทีย่ว ทีบ่งัคับใหบ้รษัิทนําเทีย่ว ทําประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษา
เงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด์ MSIG ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้
ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 
 
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 55 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
8. ไมร่วมคา่วซีา่วซีา่เชงเกน้  3,500 บาท 
 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้ ) 

 
7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 



11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การ
ถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์ (ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ 
ในระหวา่งการเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัทั่วไปและควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
13. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ดนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การ
ถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้(ประเทศอติาล)ี  
ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่วนัท าการ 15-10  

ผูส้มคัรตอ้งเดนิทางมาแสดงตวั และสแกนลายนิว้มอื ตามวนัเวลานดัหมายยืน่วซีา่ 
โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 

 
 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายไุมตํ่่ากวา่  6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุโดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมจํีานวนหนา้

เหลอือยา่งนอ้ย 2-3  หนา้  เพือ่ใหท้างสถานทูตตดิหนา้วซีา่   )หากมอีายไุม่เพยีงพอ กรุณาดําเนนิการทําพาสปอรต์เล่มใหม่ 

กอ่นจัดสง่ใหก้บัเจา้หนา้ที ( หากผูส้มคัรเคยไดรั้บวซีา่เชงเกน้ กรุณาจัดสง่หลักฐานใหก้ับทางบรษัิททัวร ์     เพือ่นําไปแสดง

ตอ่สถานทตู 
 

2. รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด  2 x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ  3 เดอืน หา้ม

ตกแตง่รปู,หา้มสวมแวน่ตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดับ,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

   )ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80 % ของขนาดภาพ( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เอกสารสว่นตวั )ถา้มี(  

 - สําเนาบตัรประชาชน/สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาบตัรขา้ราชการ )ภาษาไทย(  
 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ ทา่นจําเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี้ 
 - สําเนาทะเบยีนสมรส /สําเนาทะเบยีนหยา่/ สําเนาใบมรณะบตัร  ) กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ( 
 - สําเนาใบเปลีย่นชือ่ -สกลุ )ถา้เคยมี การเปลีย่น( 
 

กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่18ปี บดิาและ)มารดาเดนิทางไปดว้ย( จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้
 - สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาสตูบิตัร 
 

กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่18ปี /บดิา)มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง( จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้
 - สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาสตูบิตัร 
 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/สําเนาพาสปอรต์บดิา -มารดา  
โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัน้ หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา
บดิา  หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา  จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับบุคคลทีส่าม พรอ้มกับยนิยอม
สนับสนุนคา่ใชจ้่ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีสํ่านักงานเขต  /อําเภอตามหลักฐานทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น
) ของทา่นพรอ้มแนบสําเนาพาสปอรต์   (มารดา-สําเนาบัตรประชาชนของบดิา/โดยมนีายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการเขต  ลงนามและ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย  โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยืน่คํารอ้งขอวีซ่า บดิามา-รดา 
จําเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ทีท่ีรั่บยืน่วซี่า  กรณีบดิา-มารดาหย่ารา้ง  จะตอ้งแนบ
สาํเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีทํ่างานปัจจบุนั (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิททีท่า่นทํางานปัจจบุนั   โดยระบุ

ตําแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ริม่ทํางาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยโุรป (โดยไมต่อ้งระบชุ ือ่ประเทศ 

ใหใ้ช ้European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบกําหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท และลงนามผูม้อํีานาจ

อยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชสํ้าเนาใบทะเบยีนการคา้ )พค.0403( , หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ )DBD(, )คัด
สาํเนาไมเ่กนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ(  

 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจรงิจากสถาบันการศกึษาเท่านัน้ สถานทูตไม่รับพจิารณาบัตร

นักเรยีน, ใบประกาศนยีบตัร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ 
 

4.5  กรณีเป็นแมบ่า้น  ใชสํ้าเนาทะเบยีนสมรส /ใบมรณะ )กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ (, หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี   ใน

กรณีทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางร่วมกันกับสาม ี จําเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองค่าใชจ้่ายจากสาม ี)  Sponsor Letter)  ระบุชือ่-สกลุ     วัน 

เดอืน ปีเกดิ ของสามแีละบตุร ทีม่คีวามสมัพันธร์ว่มกนั จดหมาย)ชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้( 
 



4.6  กรณีกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ  )Freelance (, ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ฯลฯ 
จําเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะนําตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการทํางาน แหล่งทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐานหรอืเอกสาร

ประกอบ อาท ิรปูถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้  )จดหมาย ชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้( 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5  .1  กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชสํ้าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์ หรอืสําเนาสมุดบัญชเีงนิฝากประจํา    )บัญชสี่วนตัว ( 

รายการเดนิบญัชยีอ้นหลัง 6 เดอืน )กรณุาเลอืกบญัชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบัญชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้ -ออก สมํ่าเสมอ  ( และมี

ยอดเงนิคงเหลอือยูใ่นบญัชนัีน้ๆไมตํ่่ากวา่ 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายได ้

อยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่ทา่นเดนิทางกลับสูภ่มูลํิาเนา 
 

 

5.2  ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  เขยีนจดหมายชีแ้จงความสัมพันธร์ะหว่างตนกับผูเ้ดนิทาง  )Sponsor Letter( 
พรอ้มแนบหนังสอืรับรองการเงนิ สําเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยท์ีม่รีายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง กรุณาเลอืกบัญช ี)  เดอืน  6
(ออก สมํา่เสมอ-ทีม่ปีระวัตกิารเดนิบญัชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้ 
 

 ทัง้นี้ ผูท้ีส่ามารถสนับสนุนค่าใชจ้่ายใหผู้เ้ดนิทางได ้ตอ้งเป็นบดิา / มารดา  / พีน่อ้งทอ้งเดยีวกัน สายเลอืดเดยีวกัน-

เทา่นัน้!! กรณุาระบ ุชือ่ สกลุ ลงในจดหมายชีแ้จง้เป็นภาษาองักฤษ-และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกบัพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทาง 
 

หมายเหต:ุ หากสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยไ์มส่มบรูณ์  ) Bookbank( หรอืมปีระวตักิารเดนิบญัชไีมค่รอบคลมุตามเงือ่นไขที่

กําหนด ทา่นจําเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลัง ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ )Bank Statement( 
 

กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุ ภายใน 1-2  วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 
** สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 
 

 เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่  กรุณากรอกแบบฟอรม์สําหรับยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มลูความเป็นจรงิ  เนื่องจาก
บรษัิทฯ ตอ้งนําสง่ขอ้มลูใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพือ่อนุมัตคํิารอ้งขอวซีา่  และทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถกรอกประวัติ  /ขอ้มูล
สว่นตัวแทนผูส้มคัรได ้หากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มลูของทา่นเป็นเท็จ ขอ้มลูไมถ่กูตอ้งกบัความเป็นจรงิ/ทา่นอาจถูกปฏเิสธวซีา่ 
หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาดําเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 

 เมือ่ท่านชําระเงนิมัดจําค่าทัวรเ์รยีบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทันท ี !! 
หากดําเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 

 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่าน
จะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ําระไปแลว้ทกุกรณี 
  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่คํารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มคัรตอ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
 

 บางกรณี  สถานทูตอาจมกีารสุ่มเรยีกสัมภาษณ์ผูส้มัครบางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์
ตามทีส่ถานทูตนัดหมาย  )โปรด แต่งกายสภุาพ ( ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอํานวยความสะดวกแกท่่าน ตลอดทัง้ชว่ย
ประสานงานกบัทางการสถานทตู และหากสถานทตูมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่ขอความร่วมมอืใหท้่าน
จัดสง่เอกสารดังกลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่นําสง่สถานทตูเชน่กนั 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดรั้บวซีา่แลว้  ทางบรษัิทฯ  ขอสงวนสทิธินํ์าเรยีนสถานทูตเพือ่พจิารณาต่อวซีา่ของท่าน 
เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 



เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 
พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย )โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง(  

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 
 

แบบฟอรม์สําหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศอติาล)ี 
โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

1 . ชือ่ - นามสกลุ )ภาษาไทย (       ............................................................................................ ........ 

2 . ชือ่ - นามสกลุ )ภาษาองักฤษ (   ............................................................................................ ........ 

3 . ชือ่ - สกลุเดมิ )ตอนเกดิ  (    ......................................................................................... .......... 

4 .เพศ    ชาย          หญงิ 

5 .ทีอ่ยูปั่จจบุนั  ตรงตามสําเนาทะเบยีนบา้น  )ภาษาองักฤษ(  

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

.................................... .............รหัสไปรษณีย์  .................... อเีมลแ์อดเดรส  ............................................. . 

โทรศัพทม์อืถอื  .......................................................  ... โทรศัพทบ์า้น  ..........................................................  

6 .อาชพีปัจจบุนั ....................................................  

    ตําแหน่งงาน )ตรงกบัทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองการงาน ( ......................................................................  

7 . ชือ่สถานทีทํ่างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย )หากประกอบกจิการคา้ขาย  โปรดระบอุยา่งชดัเจน( 

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

ทีอ่ยูท่ีทํ่างาน ...........................................................................................................................................  

รหัสไปรษณีย ์ ............. โทรศัพทท์ีทํ่างาน /โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ....................... ............อเีมล์ ..........................  

8. รายไดต้อ่เดอืน  ........................................................... บาท 

9 .สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣    แตง่งาน )ไมจ่ดทะเบยีน(  

  ⃣   หยา่   ⃣   มา่ย   ⃣   อยูก่นิฉันสามี -ภรรยา     ⃣   แยกกนัอยู ่

10.  ชือ่ -สกลุคูส่มรส )ถา้มี  ............................................. (วั น/เดอืน/ปี เกดิ ................  สถานทีเ่กดิ  .....................  

11.  ชือ่ -สกลุ ของบดิา   ..................................................... วัน /เดอืน/ ปี เกดิ ................. สถานทีเ่กดิ  ......................  

12.  ชือ่ -สกลุ ของมารดา   ..................................................วั น/เดอืน/ปี เกดิ ................  สถานทีเ่กดิ  ......................  

13. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี ้

      เลขพาสปอรต์  ..................... วันออก  ..................... วันหมดอายุ  .................. ออกให ้ณ ประเทศ  ...................  

14. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรัพย ์ )ทีท่า่นใชแ้สดงกบัสถานทตูเพือ่ยืน่คํารอ้งขอวซีา่ (  

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

15 . วซีา่ Schengen ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา  )โปรดระบรุหัสประเทศและเลขวซีา่ ...............................................( 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที่  ..............................................  ถงึวันที่  ..................................................  

16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                    ไมเ่คย  เคย  )กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีดํ่าเนนิการ หากทราบ (  ……………………………………… 

17.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

18 .ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ  

            ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้  ) บดิา -มารดา/ ญาติ /บรษัิท/องคก์ร ) 

     เชค็เดนิทาง     กรณุาระบชุือ่ ................................................... .......... 



   บตัรเครดติ    ความสมัพันธ ์ ................................................... ......... 

   เงนิสด 

 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารใหบ้ริษัทฯล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวซี่าจากทางสถานทูต         
กรณีวซีา่ของทา่นไมไ่ดรั้บการอนุมัตทัินตามกําหนดวนัเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 

 เมือ่ทา่นไดจ้องทําการจองโปรแกรมทัวร ์และชําระเงนิมัดจําคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 - กรณุาจัดสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มลูสําหรับยืน่วซีา่ )เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร์(     พรอ้ม

จัดส่งใหก้ับบรษัิทฯทันท ี !! หากดําเนนิการล่าชา้  อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์   ไม่

รับผดิชอบทกุกรณี 
 -  กรุณากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจน โดยขอ้มูลทีท่่านกรอกตอ้งตรงกับเอกสารที่จะใชย้ืน่สถานทูต 

เนือ่งจากขอ้มลูทัง้หมด บรษัิทฯจําเป็นตอ้งดําเนนิการนําสง่สถานทตูผา่นระบบออนไลน ์หากนําสง่ขอ้มลูทีไ่มส่อดคลอ้งกับ
ความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  - หากหน่วยงานยงัไมส่ามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบบัจรงิได ้กรณุากรอกขอ้มลูการทํางานของท่านใหช้ดัเจน  )ระบุ

เป็นภาษาองักฤษ (ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ตําแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ และวันเดอืนปีทีเ่ริม่งาน 
 

 เมือ่ทา่นไดรั้บยนืยันการเดนิทางใบนัดหมาย/สําหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 
  -  กรุณาจัดสง่หนังสอืเดนิทาง  )Passport) และเอกสารฉบับจรงิสําหรับยืน่วซีา่ใหก้ับบรษัิทฯ อยา่งชา้ไมเ่กนิ 2  สัปดาห์ 

กอ่นถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 
          - ทา่นจําเป็นตอ้งนําสง่ หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดูประวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่า่นมา 

 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีง
ตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
 

 

 
 
 
 
 

 


