
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ                                        (ไทย) 

22.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 

9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

วันที่สอง ดูไบ - นีซ - คานส์                     (ยูเออี-ฝรั่งเศส) 

01.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385(

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

04.45 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเครื่อง 

08.45 น. เดินทางสู่ เมืองนีช ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK77 (บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

13.40 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองนีช ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและสัมภาระแล้ว น าท่าน

เดินทางสู่ เมืองคานส์ (Cannes) พาท่านเที่ยวชมเมอืงคานส ์เมืองที่มีอากาศดี และวิวทิวทัศน์อันสวยงาม 

ราชวงศ์อังกฤษ, รัสเซีย และชนชั้นสูงตลอดจนเศรษฐีน้ ามันอเมริกันนิยมกันมาพกัผ่อน ณ เมืองนี้ ชมสถานที่

จัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติซึ่งมีขึ้นตัง้แต่ช่วงปลายทศวรรษ 1940 จนกลายเป็นเมืองที่มีชือ่เสียงใน

ปัจจุบัน แล้วน าทุกท่านชม ครวัแซท (The Croisette) เส้นทางเดินชมทศันียภาพริมโค้งอ่าวที่ติดอันดับโลก 

ด้วยความยาวกวา่ 3 ก.ม. ให้ทา่นได้เพลิดเพลินกับการเดินชมวิวต้นปาล์ม หาดทรายสีทองอร่าม และอาคาร

สถาปัตยกรรมในยุคโคโลเนียลอันทรงเสน่ห์ 

ค่่า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร สมควรแกเ่วลาน าท่านเขา้สู่ที่พัก ณ Mercure Antibes Sophia Antipolis 

หรือระดับเดียวกัน 

วันที่สาม คานส์ - Serravelle Outlet – มิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน                (ฝรั่งเศส-อิตาลี) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าทา่นเดนิทางสู่ Serravalle Outlet ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เมืองมิลาน 

สถานที่รวมสินคา้แฟชั่นแบรนด์เนมจากหลากหลายเมือง และจากดีไซเนอร์ชั้นน าระดับแถวหน้าของอิตาลี มี

ร้านค้าแฟชั่นและสินค้าต่างๆกว่า 180 ร้าน ทั้ง Versace, Dolce & Gabbana, Prada, Roberto Cavalli, 

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

และอื่นๆ โดยสินค้าแฟชั่นจะลดราคาตั้งแต่ 30% - 70% ตลอดทั้งปี อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวก

ในการท่องเที่ยว หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงมิลาน (MILAN) เมืองส าคัญทางภาคเหนือของอิตาลี 

ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี ชื่อเมืองมิลานมาจากภาษาเซลต์ค าว่า MID-LAN ซึ่งหมายถึงอยู่กลางที่ราบ มี



 

ชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ชมภายนอก ดูโอโม่ หรือมหาวิหารแหง่เมืองมิลาน (เป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 

3 ใน ยุโรป) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่สมบูรณ์แบบทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1386 

ตกแต่งเสร็จสมบุรณ์ในปี ค.ศ. 1813 รวมระยะเวลาการก่อสร้างกว่า 427 ปี น าท่านถ่ายรปูด้านหน้ามหาวิหาร

แห่งเมืองมิลาน หรือที่เรียกวา่ดูโอโม่ (DUOMO) ชื่อนี้ไว้ใช้เรียกมหาวหิารประจ าเมือง เป็นมหาวิหารทีใ่หญ่

เป็นอับดับสอง รองจากมหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ ในกรงุวาติกนั (เป็นมหาวิหารแบบโกธิคและใหญ่เป็นอันดับสาม

ของยุโรป) ด้านหน้าของมหาวหิารเป็นลานกว้าง เรียกว่า ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del Duomo) เป็น

ศูนย์กลางแหล่งชุมนุมของผู้คนมาทุกยุคสมัย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยและช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม 

ซึ่งมีจ าหน่ายมากมายในบริเวณ กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล หรือจะเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย  
ค่่า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเขา้สู่ที่พกั ณ As Hotels Economy Bedbank หรือระดับเดียวกัน 

วันที่สี ่ มิลาน – เกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค                                    (อิตาลี) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองเวนิส (Venice Mestre) ฝั่ง

แผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เวนิสถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็ก ๆ จ านวนมากเข้าด้วยกันใน

บริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึง่เปน็ส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองที่ใชค้ลองในการ

คมนาคมมากทีสุ่ด น าท่านสู่ ทา่เรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) เพื่อล่องเรอืผ่านชมบ้านเรอืนของชาวเวนิสสู่
เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้
คลองแทนถนน มีสมญานามวา่เป็น “ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก” มีเกาะน้อยใหญก่ว่า 118 เกาะและมีสะพาน

เชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ้นฝ่ังที่บริเวณซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอน

หายใจ (Bridge of Sighs) ที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนกัโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุกจะได้มี

โอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครัง้สุดท้าย ระหวา่งเดินผ่านช่องหนา้ต่างทีส่ะพานนี้ ซึ่งเชื่อมต่อกับวัง

ดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็นสถานที่พ านักของเจ้าผู้ครองนครเวนสิใน อดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผ่าน

สะพานนี้มาเเล้วคือคาสโนว่านัน่เอง น าท่านถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียน
เคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเลน่ที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถกูล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม รวมทั้งโบสถ์ซาน

มาร์โค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้นอิสระให้ท่านได้มีเวลาเที่ยว

ชมเกาะอันแสนโรแมนติก เช่น เพื่อชมมนต์เสน่ห์แหง่นครเวนิส, ชมโบสถ์ซานมาร์โค, เลือกซื้อสินคา้ของที่

ระลึกตามอัธยาศัย อาทิเช่น เครื่องแก้วมูราโน่,หน้ากากเวนิส หรือนั่งจบิกาแฟในร้าน  Cafe Florian ที่เปิด

ให้บริการมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1720 สมควรแก่เวลาน าทา่นล่องเรอืกลับขึ้นสู่ฝ่ังเมสเตร 

ค่่า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเขา้สู่ที่พกั ณ Bedbank Venice Mestre Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วันทีห้่า ปิซ่า-จัตุรัสดูโอโม่แห่งปิซ่า-มหาวิหารดูโอโม-หอเอนปิซ่า- พราโต้         (อิตาลี) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) เมืองแห่งศิลปะที่ส าคัญ
ของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยู่ทางตะวันตกของ Florence ด้านตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

แม้ว่าจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและเปน็ที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่บรเิวณ จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า หรือ จัตุรัสกัมโป เดย์ 

มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบด้วยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ โดยเริ่มจากหอพิธี
เจิมน้ ามนต์ (Baptistry of St. John) ที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี ชมมหาวิหารดูโอโม (Duomo) ที่งดงามและหอเอนแห่ง
เมืองปิซ่าอันเล่ือง ชมหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์

ของโลกยุคกลาง เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1173 ใช้เวลาสร้างประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการกอ่สร้างตอ้ง

หยุดชะงักลงไปเมื่อสร้างไปไดถ้ึงชั้น 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึ้นมา และต่อมาก็มีการสรา้งหอต่อเติมขึ้นอีก



 

จนแล้วเสร็จ โดยใช้เวลาสร้างทั้งหมดถึง 177 ปี โดยที่หอเอนปิซ่านี้ กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นชาว

อิตาเล่ียนได้ใช้เป็นสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกที่ว่า สิ่งของสองชิ้น น้ าหนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อย

สิ่งของทั้งสองชิ้นจากที่สูงพร้อมกัน ก็จะตกถึงพื้นพร้อมกัน จากนั้นให้ท่านอิสระใหท้่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึก

ราคาถูก ที่มีร้านคา้เรียงรายอยูม่ากมาย น าท่านสูเ่มืองพราโต้ เมืองส าคัญอีกเมอืง หนึง่ในแคว้นทัสคานีตัง้อยู่บน

ระดับความสงู 768 เมตรจากระดับน้ าทะเลและเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ใน แคว้นทัสคานี และใหญ่เป็นอันดับ 

3 รองจากกรงุโรมและฟลอเร้นซ์ 

ค่่า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเขา้สู่ที่พกั ณ President Prato หรือระดับเดียวกัน 

วันทีห่ก ฟลอเร้นซ์ – มหาวิหารแห่งเมืองฟลอเร้นซ์ – กรุงโรม                  (อิตาลี) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่เมืองฟลอเร้นซ์ นครที่รุ่งเรืองสุดในชว่งยุค

ทองของศิลปะอิตาลี (ใช้เวลา เดินทางประมาณ 45 นาที) น าท่านเข้าสู่เขตเมืองเก่า ของฟลอเร้นซ์ ที่ได้รับ

เลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1982 เดินชมความสวยงามบริเวณจัตุรัสดู

โอโม ที่ตั้งของ มหาวิหารแห่งเมืองฟลอเร้นซ์ที่สวยงามและยิ่งใหญ่ ชมจัตุรัสซิกนอเรีย, สะพานเก่าเวคคิ

โอ ที่ทอดข้ามแม่น้ าอาร์โน ซึ่งอดีตเป็นแหล่งขายทองค าที่เก่าแก่ของฟลอเร้นซ์และยังคงอนรุักษ์ บรรยากาศแบบ

ดั่งเดิมไว้ได้อย่างดีชมทศันียภาพของตัวเมอืงที่มีแม่น้ าอาร์โน ไหลผ่านนครทย่ีงัคงรกัษาสถาปตัยกรรมโบราณไว้

อย่างน่าชื่นชม 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเดินทางสู่กรงุโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองทอ่งเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงของประเทศอิตาลี นักท่องเที่ยวจากทกุมุมโลกต่างเดินทางไปกรุงโรม เพือ่ชื่นชมกับศิลปะ สถาปัตยกรรม 

และประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี ตั้งอยู่บนเนินเขาทัง้ 7 ริมฝ่ังแม่น้ าไทเบอร์

ตอนกลางของประเทศ โรมเคยเป็นเมืองที่มีบทบาทมากที่สุดของอารยธรรมตะวันตกและในอดีตได้เป็นอาณาจักร

ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

ค่่า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเขา้สู่ที่พกั ณ Midas Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วันทีเ่จ็ด นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม – น้่าพุเทรวี่ – บันไดสเปน    (อิตาลี) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าทา่นเข้าสู่นครรัฐวาติกัน (Vatican) ประเทศที่เล็กที่สุดใน

โลกตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียวในโลกที่มีก าแพงล้อมรอบเมืองเอาไว้ได้ทั้งหมด ยกเว้นด้านหน้า

ทางเข้า และเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก โดยมีพระสันตะปาปา มีอ านาจปกครองสูงสุด 

น าท่านเข้าชมมหาวหิารที่ใหญท่ี่สุดในโลก มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรม

อันลือชื่อ ปิเอต้า (Pieta) ของมิเคลันเจโล และชมแท่นบูชาบัลแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุ้มส าริด

ที่สร้างโดยจานโลเรนโซ แบร์นินี ซึ่งสร้างตรงบริเวณที่เชื่อกนัว่าเป็นที่ฝังพระศพของนกับุญปีเตอร์ จากนั้นน า

ท่านเก็บภาพบรรยากาศบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์

ของโลกยุคโบราณ อดีตสนามประลองการต่อสู้ที่ยิง่ใหญ่ของชาวโรมันที่สามารถจุผู้ชมได้ถึง 50,000 คน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐาน

บริเวณ น้่าพุเทรวี่ (Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุงโรมที่โด่งดัง แล้วเชิญอิสระตามอธัยาศัยกับการเลือก

ซื้อสินค้าแฟชั่นและของที่ระลึกในบริเวณย่านบันไดสเปน (The Spanish Step) ซึ่งเป็นแหล่งแฟชั่นชั้นน าสุด
หรูและยังเป็นแหล่งนัดพบของชาวอิตาเล่ียน สมควรแกเ่วลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

22.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK96 (บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครือ่งบิน) 

วันทีแ่ปด ดูไบ-กรุงเทพฯ           (ยูเออี-ไทย) 

05.55 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเครื่อง  



 

09.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK372 (บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

18.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ  

 

 

อัตราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุต่่ากว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ 2,000   บาท 

  พักเดี่ยว     เพิ่มท่านละ 10,000 บาท 

อัตรานี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

 ค่าที่พัก (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี) 

 ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ) ให้บริการท่องเที่ยวตามรายการ 

 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตรานี้ไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ 

 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า 

 คนขับรถท้องถิ่นและไกด์ท้องถิ่น  (2 ยูโร / วัน  / คน) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่่า 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน) 

เง่ือนไขในการจองทัวร์ 

1. ส าหรับการจอง กรุณาช่าระเงินมัดจ่า (หลังจองภายใน 2 วัน) พร้อมส าเนาหนังสือเดินทาง 

2. ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วัน  

3. หากไม่ช าระค่าใช้จ่ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 

 

ก่าหนดการเดนิทาง ราคา 

เมษายน 15-22 / 26 เม.ย. – 3 พ.ค. 2561 49,900 

พฤษภาคม 14-21 / 23-30 พ.ค. 2561 49,900 

มิถุนายน 11-18 / 26 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2561 49,900 



 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจ าทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจ าทั้งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 

เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหา

การเมือง เป็นต้น 

3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า

ประเทศ 

ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

4. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท  

จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

 

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันท่าการ ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือ 

ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย 

1. แบบค าร้องขอวีซ่าเชงเก้นพร้อมกรอกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ด้วยภาษาอังกฤษ และลงลายเซ็นต์

ของผู้สมัคร  

2. รุปถ่ายขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังขาว จ านวน 2 รูป  

3. หนังสือเดินทางที่มีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่

เดินทาง พร้อมส าเนาหนังสือเดินทาง จ านวน 2 ชุด  

4. ส าเนาบัตรประชาชน  

5. ส าเนาทะเบียนบ้าน  

6. ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั / ใบยนืยันการจองโรงแรม / โปรแกรมการเดินทาง / ประกันภัยการเดินทาง  

7. ใบรับรองการท างานหรือหลักฐานการจ้างงานฉบับภาษาอังกฤษที่ออกโดยต้นสังกัดที่ท่านท างาน

อยู่ โดยมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออก  

กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทหรือหนังสือรับรองบริษัทฉบับภาษาอังกฤษ

เท่านั้น โดยมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออก  

ส าหรับท่านที่เกษัยณอายุหรือไม่ได้ประกอบธุรกิจใดๆ ไม่จ าเป็นต้องเตรียมเอกสารในข้อนี้ 

หลักฐานทางการเงิน (สถานทูตรับพิจารณาเฉพาะบัญชีออมทรัพย์เท่านั้นและควรมีเงินหมุนเวียนใน



 

บัญชีไม่น้อยกว่า 6 หลัก) หนังสือรับรองบัญชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับ

ภาษาอังกฤษ) ที่มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่มาย่ืนค าร้องขอวีซ่า และ บันทึกรายการ

เคลื่อนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับภาษาองักฤษ) ย้อนหลัง 6 เดือน โดยรายการอัพเดต

ล่าสุดไม่เกิน 7 วัน นับจากก่อนวันที่มายื่นค าร้องขอวีซ่า  

กรณีผู้สมัครขอวีซ่ามีผู้รับรองสถานะทางการเงินให้ (SPONSOR) 

 หนังสือรับรองบัญชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาองักฤษ) ที่มีอายุไม่เกิน 15 วันนับ

จากวันที่มาย่ืนค าร้องขอวีซ่าของผู้ที่รับรองให้และระบุชื่อของผู้ที่รับการรับรอง 

 บันทึกรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับภาษาอังกฤษ) ย้อนหลัง 6 เดือน โดย

รายการอัพเดตล่าสุดไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่มาย่ืนค าร้องขอวีซ่า  

 หลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้ เช่น ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือ 

ส าเนาสูติบัตร หรือ ส าเนาทะเบียน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ  

หมายเหตุ   

1. ผู้ที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้ต้องมีความสัมพันธ์ที่ถุกต้องตามกฎหมายเท่านั้น เช่น คู่สมรส 

บิดา-มารดา-บุตร พี่น้องร่วมบิดา-มารดา เป็นต้น 

2. ส าหรับเอกสารที่ต้องแปลภาษาอังกฤษ ทางศูนย์รับยื่นวีซ่าอิตาลี จะรับเอกสารการแปลจากบริษัทที่

ได้รับรองเท่านั้น เช่น ส าเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น หากต้องการให้บริษัทช่วยด าเนินการให้มี

ค่าใช้จ่ายใบละ 500 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ  

  ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน  ราคาท่านละ   บาท 

  พักเดี่ยว    เพิ่มท่านละ  10,000 บาท 

อัตรานี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินช้ันทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

 ค่าที่พัก (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรมมเนียมทุกกรณี) 

 ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ) ให้บริการท่องเที่ยวตามรายการ 

 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตรานี้ไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ 

 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องด่ืมในห้องพัก 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (2 ยูโร / วัน  / คน) 

 คนขับรถท้องถิ่น  (2 ยูโร / วัน  / คน) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย (100 บาท / วัน / คน) 

เงื่อนไขในการจองทัวร์ 

4. ส าหรับการจอง กรุณาช่าระเงินมัดจ่าท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมส าเนาหนังสือเดินทาง 

5. ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน  

6. หากไม่ช าระค่าใช้จ่ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

7. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

หมายเหต ุ

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 

เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง 

6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น 

7. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ 

ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

8. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท  

จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 



 

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันท่าการ ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต 

ตามวันและเวลาที่นัดหมาย 

1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มเชง

เก้นหรือไม่ก็ตาม ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า  

2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว(แบบหน้าใหญ่) จ่านวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)  

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบัตรประชาชน / หรือส าเนาบัตรข้าราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)   

4. ใบรับรองการท่างานจากบริษัทที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุต าแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือน

ปีที่เริ่มท างานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป  หลังจากนั้นจะกลับมาท างานตามปกติหลังครบก าหนด  

5. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษี

และหลักฐานการเงินของบริษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน  

6. หนังสือรับรองจากธนาคารและรายการเดินบัญย้อนหลัง 6 เดือน(Statement) พร้อมส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประจ าหรือ

ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบัน) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ าเสมอ และมีจ านวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก 

เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน 

เมื่อกลับสู่ภูมิล าเนา **สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**  

7. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ 

จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาท างานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง 

และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย  

8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) เท่านั้น  

9. กรณีที่เด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา , มารดา และบุตร

จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ

หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง  

10. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปีเกิด,ญาติพี่น้อง,สถานที่เกิด และจ านวนบุตรของผู้เดินทาง  

11. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูก

ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง

กายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทาง

บริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูตฯเรื่อง

วีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท 

 


