
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ                                        (ไทย) 

22.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประต ู

9 แถว T สายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน ์(EK) เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

 

 



 

 

วนัท่ีสอง ดไูบ - นีซ - คานส ์                     (ยูเออี-ฝรัง่เศส) 

02.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK371      

( บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

05.35 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

08.45 น. เดินทางสู่ เมืองนีช ประเทศฝรัง่เศส โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK77 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

13.40 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองนีช ประเทศฝรัง่เศส หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและสัมภาระแลว้ น าทา่น

เดินทางสู ่เมืองคานส ์(Cannes) พาทา่นเท่ียวชมเมืองคานส ์เมืองท่ีมี

อากาศดี และวิวทิวทศัน์อนัสวยงาม ราชวงศอ์งักฤษ, รัสเซีย และชน

ชัน้สูงตลอดจนเศรษฐีน ้ามนัอเมริกนันิยมกนัมาพกัผอ่น ณ เมืองน้ี ชม

สถานท่ีจดังานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติซ่ึงมีข้ึนตัง้แตช่ว่งปลาย

ทศวรรษ 1940 จนกลายเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในปัจจุบนั แลว้น าทุก

ทา่นชม ครวัแซท (The Croisette) เสน้ทางเดินชมทศันียภาพริมโคง้

อา่วท่ีติดอนัดบัโลก ดว้ยความยาวกวา่ 3 ก.ม. ใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินกบัการเดินชมวิวตน้ปาลม์ หาดทรายสีทอง

อร่าม และอาคารสถาปัตยกรรมในยุคโคโลเนียลอนัทรงเสน่ห ์

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ Mercure Antibes Sophia Antipolis 

หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสาม คานส ์- Serravelle Outlet – มิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน                (ฝรัง่เศส-อิตาลี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู่ Serravalle Outlet ซ่ึงตัง้อยูใ่กลเ้มืองมิลาน 

สถานท่ีรวมสินคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมจากหลากหลายเมือง และจากดีไซเนอร์ช ัน้น าระดบัแถวหนา้ของอิตาลี มี

รา้นคา้แฟชัน่และสินคา้ตา่งๆกวา่ 180 รา้น ทัง้ Versace, Dolce & Gabbana, Prada, Roberto Cavalli, 

Bulgari, Trussardi, Calvin Klein ,Diesel,Camper, Furla, Moschino, Bulgari, Bose, 7 for all mankind 

และอ่ืนๆ โดยสินคา้แฟชัน่จะลดราคาตัง้แต ่30% - 70% ตลอดทัง้ปี อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวก

ในการท่องเท่ียว หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ กรุงมิลาน (MILAN) เมืองส าคญัทางภาคเหนือของอิตาลี 

ตัง้อยูบ่ริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี ช่ือเมืองมิลานมาจากภาษาเซลตค์ าวา่ MID-LAN ซ่ึงหมายถึงอยูก่ลางท่ีราบ มี

ช่ือเสียงในดา้นแฟชัน่และศิลปะ ชมภายนอก ดูโอโม ่หรือมหาวิหารแหง่เมืองมิลาน (เป็นโบสถท่ี์ใหญเ่ป็นอนัดบั 

3 ใน ยุโรป) ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก เร่ิมสรา้งเม่ือปี ค.ศ. 1386 

ตกแตง่เสร็จสมบุรณใ์นปี ค.ศ. 1813 รวมระยะเวลาการกอ่สรา้งกวา่ 427 ปี น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้มหาวิหาร

แห่งเมืองมิลาน หรือท่ีเรียกวา่ดูโอโม ่(DUOMO) ช่ือน้ีไวใ้ชเ้รียกมหาวิหารประจ าเมือง เป็นมหาวิหารท่ีใหญ่

เป็นอบัดบัสอง รองจากมหาวิหารเซนตปี์เตอร์ ในกรุง

วาติกนั (เป็นมหาวิหารแบบโกธิคและใหญเ่ป็นอนัดบัสาม

ของยุโรป) ดา้นหนา้ของมหาวิหารเป็นลานกวา้ง เรียกวา่ 

ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del Duomo) เป็น

ศูนยก์ลางแหลง่ชุมนุมของผูค้นมาทุกยุคสมยั อิสระให ้

ทา่นไดถ้า่ยรูปตามอธัยาศยัและชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม 

ซ่ึงมีจ าหน่ายมากมายในบริเวณ กลัเลเรีย วิตโตรีโอ เอ

มานูเอล หรือจะเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองตามอธัยาศยั  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ As Hotels Economy Bedbank หรือระดบัเดียวกนั 



 

 

วนัท่ีส่ี มิลาน – เกาะเวนิส - จตัุรสัซานมารโ์ค                                    (อิตาลี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู่  เมืองเวนิส (Venice Mestre) ฝั่ ง

แผน่ดินใหญ ่เมืองหลวงของแควน้เวเนโต เวนิสถูกสรา้งข้ึนจากการเช่ือมเกาะเล็ก ๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกนัใน

บริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซ่ึงเป็นสว่นหน่ึงของทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองทา่โบราณ และเป็นเมืองท่ีใชค้ลองในการ

คมนาคมมากท่ีสุด น าทา่นสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต ้(Tronchetto) เพ่ือลอ่งเรือผา่นชมบา้นเรือนของชาวเวนิสสู่

เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองท่ีไมเ่หมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ ใช ้

คลองแทนถนน มีสมญานามวา่เป็น “ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก” มีเกาะนอ้ยใหญก่วา่ 118 เกาะและมีสะพาน

เช่ือมถึงกนักวา่ 400 แหง่ ข้ึนฝั่งท่ีบริเวณซานมาร์โค ศูนยก์ลางของเกาะเวนิส 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอน

หายใจ (Bridge of Sighs) ท่ีมีเร่ืองราวน่าสนใจในอดีต เม่ือนักโทษท่ีเดินออกจากหอ้งพิพากษาไปสูคุ่กจะไดมี้

โอกาสเห็นแสงสวา่งและโลกภายนอกเป็นครั้งสุดทา้ย ระหวา่งเดินผา่นชอ่งหนา้ตา่งท่ีสะพานน้ี ซ่ึงเช่ือมตอ่กบัวงั

ดอดจ ์(Doge’s Palace) อนัเป็นสถานที่ พ  านักของเจา้ผูค้รองนครเวนิสใน อดีต ซ่ึงนักโทษช่ือดงัท่ีเคยเดินผา่น

สะพานน้ีมาเเลว้คือคาสโนวา่นั่นเอง น าทา่นถา่ยรูปบริเวณจตัุรสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ท่ีนโปเลียน

เคยกลา่วไวว้า่ “เป็นหอ้งนั่งเลน่ท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป” จตุัรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอนังดงาม รวมทัง้โบสถซ์าน

มารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ท่ีมีโดมใหญ ่5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้นอิสระใหท้า่นไดมี้เวลาเท่ียว

ชมเกาะอนัแสนโรแมนติก เชน่ เพ่ือชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนิส, ชมโบสถซ์านมาร์โค, เลือกซ้ือสินคา้ของท่ี

ระลึกตามอธัยาศยั อาทิเชน่ เคร่ืองแกว้มูราโน่,หนา้กากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟในรา้น  Cafe Florian ท่ีเปิด

ใหบ้ริการมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1720 สมควรแกเ่วลาน าทา่นลอ่งเรือกลบัข้ึนสูฝ่ั่งเมสเตร 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ Bedbank Venice Mestre Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีหา้ ปิซ่า-จตัุรสัดโูอโม่แห่งปิซ่า-มหาวิหารดูโอโม-หอเอนปิซ่า- พราโต ้        (อิตาลี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) เมืองแหง่ศิลปะท่ีส าคญั

ของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยูท่างตะวนัตกของ Florence ดา้นตะวนัตกของเมืองติดกบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

แมว้า่จะเป็นเมืองเล็กๆ แต ่Pisa ก็เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรูจ้กัของนักทอ่งเท่ียวท ัว่โลก 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูบ่ริเวณ จตัุรสัดูโอโมแห่งปิซ่า หรือ จตัุรสักมัโป เดย ์

มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ท่ีประกอบดว้ยกลุม่อาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์โดยเร่ิมจากหอพิธี

เจิมน ้ามนต ์(Baptistry of St. John) ท่ีใหญท่ี่สุดในอิตาลี ชม

มหาวิหารดูโอโม (Duomo) ท่ีงดงามและหอเอนแห่งเมืองปิ

ซ่าอ ัน เ ล่ือง  ชมหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of 

Pisa) สัญลกัษณ์แห่งเมืองปิซา่ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์อง

โลกยุคกลาง เ ร่ิมสร้างเ ม่ือปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสร้าง



 

 

ประมาณ 175 ปี แตร่ะหวา่งการกอ่สรา้งตอ้งหยุดชะงกัลงไปเม่ือสรา้งไปไดถึ้งชัน้ 3 ก็เกิดการยุบตวัของฐาน

ข้ึนมา และตอ่มาก็มีการสรา้งหอตอ่เติมข้ึนอีกจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้งทัง้หมดถึง 177 ปี โดยท่ีหอเอนปิซา่

น้ี กาลิเลโอ บิดาแหง่วิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นชาวอิตาเล่ียนไดใ้ชเ้ป็นสถานท่ีทดลองทฤษฎีแรงโนม้ถว่งของโลกท่ีวา่ 

ส่ิงของสองช้ิน น ้าหนักไมเ่ทา่กนั ถา้ปลอ่ยส่ิงของทัง้สองช้ินจากท่ีสูงพรอ้มกนั ก็จะตกถึงพ้ืนพรอ้มกนั จากนั้น

ใหท้า่นอิสระใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ที่ ระลึกราคาถูก ท่ีมีรา้นคา้เรียงรายอยูม่ากมาย น าทา่นสูเ่มืองพราโต ้เมือง

ส าคญัอีกเมือง หน่ึงในแควน้ทสัคานีตัง้อยูบ่นระดบัความสูง 768 เมตรจากระดบัน ้าทะเลและเป็นเมืองใหญเ่ป็น

อนัดบั 2 ใน แควน้ทสัคานี และใหญเ่ป็นอนัดบั 3 รองจากกรุงโรมและฟลอเรน้ซ ์

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ President Prato หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหก ฟลอเรน้ซ ์– มหาวิหารแห่งเมืองฟลอเรน้ซ ์– กรุงโรม                  (อิตาลี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู่เมืองฟลอเรน้ซ ์นครท่ีรุ่งเรืองสุดในชว่งยุค

ทองของศิลปะอิตาลี (ใชเ้วลา เดินทางประมาณ 45 นาที) น า

ท่านเขา้สู่เขตเมืองเก่า ของฟลอเร้นซ์ ท่ีไดร้ับเลือกโดย

องคก์ารยูเนสโกให ้ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก เม่ือปี ค.ศ. 

1982 เดินชมความสวยงามบริเวณจตัุรสัดูโอโม ท่ีต ัง้ของ 

มหาวิหารแห่งเมืองฟลอเรน้ซ์ท่ีสวยงามและย่ิงใหญ ่ชม

จตัุรสัซิกนอเรีย, สะพานเก่าเวคคิโอ ท่ีทอดขา้มแมน่ ้าอาร์

โน ซ่ึงอดีตเป็นแหลง่ขายทองค าท่ีเกา่แกข่องฟลอเรน้ซแ์ละ

ยงัคงอนุรักษ์ บรรยากาศแบบดัง่เดิมไวไ้ดอ้ยา่งดีชมทศันียภาพของตวัเมืองท่ีมีแมน่ ้าอาร์โน ไหลผา่นนครทย่งีคัง

รกษัาสถาปตยักรรมโบราณไวอ้ยา่งน่าช่ืนชม 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสู่กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองทอ่งเท่ียวท่ีมี

ช่ือเสียงของประเทศอิตาลี นักทอ่งเท่ียวจากทุกมุมโลกตา่งเดินทางไปกรุงโรม เพ่ือช่ืนชมกบัศิลปะ สถาปัตยกรรม 

และประวติัศาสตร์แห่งความย่ิงใหญย่าวนานมากกวา่ 2,800 ปี ตัง้อยูบ่นเนินเขาทัง้ 7 ริมฝั่งแมน่ ้าไทเบอร์

ตอนกลางของประเทศ โรมเคยเป็นเมืองท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดของอารยธรรมตะวนัตกและในอดีตไดเ้ป็นอาณาจกัร

ท่ีใหญท่ี่สุดในโลก 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ Midas Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีเจ็ด นครรฐัวาติกนั – มหาวิหารเซนตปี์เตอร ์– สนามกีฬาโคลอสเซ่ียม – น ้าพุเทรว่ี – บนัไดสเปน    (อิตาลี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่น

เขา้สูน่ครรฐัวาติกนั (Vatican) ประเทศท่ีเล็กท่ีสุดในโลก

ตัง้อยูใ่จกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียวในโลกท่ีมีก าแพง

ลอ้มรอบเมืองเอาไวไ้ดท้ ัง้หมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้ และ

เป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก โดยมี

พระสันตะปาปา มีอ านาจปกครองสูงสุด น าทา่นเขา้ชม

มหาวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มหาวิหารเซนต์ปีเตอร ์

(St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรมอนัลือช่ือ ปิเอตา้ 

(Pieta) ของมิเคลนัเจโล และชมแทน่บูชาบลัแดคคิโน (St. 

Peter's Baldachin) เป็นซุม้ส าริดท่ีสรา้งโดยจานโลเรนโซ 

แบร์นินี ซ่ึงสรา้งตรงบริเวณท่ีเช่ือกนัวา่เป็นท่ีฝังพระศพของ



 

 

นักบุญปีเตอร์  จากนั้นน าท่าน เก็บภาพบรรยากาศบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลอสเซ่ียม 

(Colosseum) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ อดีตสนามประลองการตอ่สูท่ี้ย่ิงใหญข่องชาวโรมนัท่ี

สามารถจุผูช้มไดถึ้ง 50,000 คน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐาน

บริเวณ น ้าพุเทรว่ี (Trevi Fountain) สญัลกัษณข์องกรุงโรมที่ โดง่ดงั แลว้เชิญอิสระตามอธัยาศยักบัการเลือก

ซ้ือสินคา้แฟชัน่และของท่ีระลึกในบริเวณยา่นบนัไดสเปน (The Spanish Step) ซ่ึงเป็นแหลง่แฟชัน่ช ัน้น าสุด

หรูและยงัเป็นแหลง่นัดพบของชาวอิตาเล่ียน สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

22.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK96 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีแปด ดไูบ-กรุงเทพฯ           (ยูเออี-ไทย) 

05.55 น. เดินทางถึงเมืองดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง  

11.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK370 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

21.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ 2,000   บาท 

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ 10,000 บาท 

 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมิเรตส ์

 คา่ที่ พกั โรงแรมระดบั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่วีซา่เชงเกน้ (สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมทุกกรณี) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่  และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที่ ระบุในรายการ 

 คา่บริการหวัหนา้ทวัร์ ไกดท์อ้งถ่ิน(พูดภาษาองักฤษ) ใหบ้ริการทอ่งเท่ียวตามรายการ 

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

 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

กรกฎาคม 24-31 ก.ค. 2561 53,900 

สิงหาคม 9-16 ส.ค. 2561 53,900 



 

 

 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 คนขบัรถทอ้งถ่ินและไกดท์อ้งถ่ิน  (2 ยูโร / วนั  / คน) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน (100 * 6 วนั) 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 24 ชัว่โมง) พรอ้มส าเนา

หนังสือเดินทาง 

2. ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั  

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

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

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  



 

 

ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหา

การเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายน้ิวมือ 

ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาท่ีนดัหมาย 

1. แบบค ารอ้งขอวีซา่เชงเกน้พรอ้มกรอกขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง ดว้ยภาษาองักฤษ และลงลายเซ็นต์

ของผูส้มคัร  

2. รุปถา่ยขนาด 2 น้ิว พ้ืนหลงัขาว จ านวน 2 รูป  

3. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุคงเหลืออยา่งน้อย 6 เดือน นับจากวนัท่ี

เดินทาง พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง จ านวน 2 ชุด  

4. ส าเนาบตัรประชาชน  

5. ส าเนาทะเบียนบา้น  

6. ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั / ใบยืนยนัการจองโรงแรม / โปรแกรมการเดินทาง / ประกนัภยัการเดินทาง  

7. ใบรับรองการท างานหรือหลกัฐานการจา้งงานฉบบัภาษาองักฤษท่ีออกโดยตน้สงักดัท่ีทา่นท างาน

อยู ่โดยมีอายุไมเ่กิน 1 เดือนนับจากวนัท่ีออก  

กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ใชห้นังสือจดทะเบียนบริษัทหรือหนังสือรับรองบริษัทฉบบัภาษาองักฤษ

เท่านัน้ โดยมีอายุไมเ่กิน 1 เดือนนับจากวนัท่ีออก  

ส าหรับท่านท่ีเกษัยณอายุหรือไม่ไดป้ระกอบธุรกิจใดๆ ไม่จ าเป็นตอ้งเตรียมเอกสารในขอ้น้ี 

หลกัฐานทางการเงิน (สถานทูตรบัพิจารณาเฉพาะบญัชีออมทรัพยเ์ทา่นั้นและควรมีเงินหมุนเวียนใน

บญัชีไม่น้อยกว่า 6 หลกั) หนังสือรับรองบญัชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบบั

ภาษาองักฤษ) ท่ีมีอายุไม่เกิน 15 วนันับจากวันท่ีมาย่ืนค าร้องขอวีซ่า และ บนัทึกรายการ

เคล่ือนไหวทางบญัชี (BANK STATEMENT ฉบบัภาษาองักฤษ) ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยรายการอพัเดต

ลา่สุดไมเ่กิน 7 วนั นับจากกอ่นวนัท่ีมาย่ืนค ารอ้งขอวีซา่  

กรณีผูส้มคัรขอวีซา่มีผูร้บัรองสถานะทางการเงินให ้(SPONSOR) 

 หนังสือรับรองบญัชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ) ท่ีมีอายุไมเ่กิน 15 วนันับ

จากวนัท่ีมาย่ืนค ารอ้งขอวีซา่ของผูท่ี้รบัรองใหแ้ละระบุช่ือของผูท่ี้รบัการรบัรอง 

 บนัทึกรายการเคล่ือนไหวทางบญัชี (BANK STATEMENT ฉบบัภาษาองักฤษ) ยอ้นหลงั 6 เดือน โดย

รายการอพัเดตลา่สุดไมเ่กิน 7 วนั นับจากวนัท่ีมาย่ืนค ารอ้งขอวีซา่  



 

 

 หลกัฐานยืนยนัความสมัพนัธร์ะหวา่งผูส้มคัรและผูท่ี้ออกคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนาทะเบียนบา้น หรือ 

ส าเนาสูติบตัร หรือ ส าเนาทะเบียน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ  

 

หมายเหตุ   

1. ผูท่ี้สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้นัไดต้อ้งมีความสมัพนัธท่ี์ถุกตอ้งตามกฎหมายเทา่นั้น เชน่ คูส่มรส 

บิดา-มารดา-บุตร พ่ีนอ้งร่วมบิดา-มารดา เป็นตน้ 

2. ส าหรบัเอกสารท่ีตอ้งแปลภาษาองักฤษ ทางศูนยร์บัย่ืนวีซา่อิตาลี จะรบัเอกสารการแปลจากบริษัทท่ี

ไดร้ับรองเท่านั้น เชน่ ส าเนาทะเบียนบา้น เป็นตน้ หากตอ้งการใหบ้ริษัทชว่ยด าเนินการใหมี้

คา่ใชจ้า่ยใบละ 500 บาท 

 

 

 

 

 

 

 


