
	 	

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cinque Terre – Venice Island 

เกาะเวนิส-เมืองโบโลญญา-หอเอนปซา-ลา สเปเซีย 

มิลาน-เจนัว-ทะเลสาบโคโม-Serravalle Designer Outlet 

อิตาลีเหนือ 7วัน 



	 	

 

วันแรก กรุงเทพฯ          (ไทย) 

17.30 น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน 4ประตู 

9แถว T สายการบินเอมิเรตส แอรไลน (EK) เจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 

21.05 น. ออกเดินทางสูเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK373 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วันที่สอง ดูไบ-มิลาน-เวนิส เมสเตร-เกาะเวนิส-จัตุรัสซานมารโค    (ดูไบ-อิตาลี) 

00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปล่ียนเครื่อง 

03.35 น. ออกเดินทางสูเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK101 (บริการ 

 อาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

08.15 น. เดินทางถึง เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและสัมภาระแลว นําทานเดินทางสู 

เวนิส เมสเตร แควนเวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เปนเมืองที่ไมเหมือนใคร โดยใชเรือแทนรถ 

ใชคลองแทนถนน มีสมญานามวาเปน “ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก” มีเกาะนอยใหญกวา 118 เกาะและมี

สะพานเช่ือมถึงกันกวา 400 แหง ขึ้นฝงที่บริเวณซานมารโค ศูนยกลางของเกาะเวนิส 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานออกเดินทางสู ทาเรือตรอนเคตโต เพื่อเตรียมตัวน่ัง

เรือขามสูเกาะเวนิส จากน้ันนําทานเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชม สะพานถอนหายใจ ที่มีเรื่องราว

นาสนใจในอดีต เม่ือนักโทษที่เดินออกจากหองพิพากษาไปสูคุกจะไดมีโอกาสเห็นแสงสวางและโลกภายนอก

เปนครั้งสุดทาย ระหวางเดินผานชองหนาตางที่สะพานน้ี ซ่ึงเช่ือมตอกับ วังดอดจ อันเปนสถานที่พํานักของ

เจาผูครองนครเวนิสในอดีต ซ่ึงนักโทษ

ช่ือดังที่เคยเดินผานสะพานน้ีมาเเลวคือ

คาสโนวาน่ันเอง นําทานถายรูปบริเวณ 

จัตุรัสซานมารโค ที่นโปเลียนเคยกลาว

ไววา “เปนหองน่ังเลนที่สวยที่สุดในยุโรป” 

จัตุรัสถูกลอมรอบดวยอาเขตอันงดงาม 

รวมทั้งโบสถซานมารโค ที่มีโดมใหญ 5 

โดมตามแบบศิลปะไบแซนไทน จากน้ัน

อิสระใหทานไดมีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เชน ลองเรือกอนโดลา, ชมโบสถซานมารโค, เลือกซ้ือ

สินคาของที่ระลึกตามอัธยาศัย อาทิเชน เครื่องแกวมูราโน,หนากากเวนิส หรือน่ังจิบกาแฟในราน  Cafe 

Florian ที่เปดใหบริการมาตั้งแตป ค.ศ.1720 เปนตน ถึงเวลาอันสมควรนําทานเดินทางกลับสู เวนิส เมสเตร 

โดยเรือ  

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ Russott Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วันที่สาม เมืองโบโลญญา-ยานเมืองเกา-ปซา-หอเอนแหงเมืองปซา    (อิตาลี) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางสู เมืองโบโลญญา Bologna เมืองหลวงของ

แควนเอมิเลียโรมัญญา 1 ใน 20 แควนของประเทศอิตาลี โดยตัวเมืองน้ันตั้งอยูระหวางแมนํ้าโปกับเทือกเขาอัล

เพนไพน นอกจากน้ันยังเปนหน่ึงในเมืองยุคกลางที่ไดรับการรักษาไวเปนอยางดีที่สุดแหงหน่ึงในยุโรป และยังเปน

ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดคือ Alma Mater Studiorum เดินชมบริเวณจัตุรัสมัจโจเร Piazza 

Maggiore จัตุรัสขนาดใหญที่ตั้งอยูใจกลางเมืองเกา ที่ลอมรอบดวยโบสถซานเปโตรนิโอ ที่สรางขึ้นเพื่อถวายแด



	 	

นักบุญเปโตรนิโอพระสังฆราชองคแรกของโบโลญญา รวมถึงซิตี้ฮอลลหรือศาลาวาการเมือง ลานนํ้าพุเทพ

เนปจูนและอาคารปาวาซโซ เดล โพเดสตา อิสระใหทานเดินเลนชมเมืองและถายรูปตามอัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองปซา (Pisa) เมืองแหงศิลปะท่ีสําคัญ

ของอิตาลี เปนเมืองเล็กๆอยูทางตะวันตกของ Florence ดานตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน 

แมวาจะเปนเมืองเล็กๆ แต Pisa ก็เปนเมืองที่มีช่ือเสียงและ

เปนที่รูจักของนักทองเที่ยวทั่วโลก นําทานเขาสูบริเวณ 

จัตุรัสดูโอโมแหงปซา หรือ จัตุรัสกัมโป เดย มีราโกลี 

(Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบดวยกลุมอาคาร

สถาปตยกรรมแบบโรมาเนสก โดยเริ่มจากหอพิธี เจิม

นํ้ามนต (Baptistry of St. John) ที่ใหญที่สุดในอิตาลี ชม

มหาวิหารดูโอโม (Duomo) ที่งดงามและหอเอนแหงเมืองป

ซาอันเล่ืองช่ือ นําทานถายภาพคูกับ หอเอนปซา (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณแหงเมืองปซา 1 ใน 7 

ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคกลาง เริ่มสรางเม่ือป ค.ศ.1173 ใชเวลาสรางประมาณ 175 ป แตระหวางการกอสราง

ตองหยุดชะงักลงไปเม่ือสรางไปไดถึงช้ัน 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึ้นมา และตอมาก็มีการสรางหอตอเติมขึ้น

อีกจนแลวเสร็จ โดยใชเวลาสรางทั้งหมดถึง 177 ป โดยที่หอเอนปซาน้ี กาลิเลโอ บิดาแหงวิทยาศาสตร ซ่ึงเปน

ชาวอิตาเล่ียนไดใชเปนสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโนมถวงของโลกที่วา ส่ิงของสองช้ิน นํ้าหนักไมเทากัน ถาปลอย

ส่ิงของทั้งสองช้ินจากที่สูงพรอมกัน ก็จะตกถึงพื้นพรอมกัน จากน้ันใหทานอิสระใหทานไดเลือกซ้ือสินคาที่ระลึก

ราคาถูก ที่มีรานคาเรียงรายอยูมากมาย 

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พักณ Hotel Galilei หรือระดับเดียวกัน 

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

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทาน

เดินทางดวยรถโคชสู เมืองลา สเปเซีย (La Spezia) จากน้ัน

นําทานเดินทางตอดวยรถไฟสูหมูบานมรดกโลกและอุทยาน

แหงชาติ ชิงเคว เทเร (Cinque Terre) Cinque Terre อาน

วา ชิงเคว เทเร หรือแปลในความหมายตามภาษาอังกฤษก็คือ 

The Five Land แดนมหัศจรรยทั้ง 5 ที่ประกอบกันขึ้นมาเปน

ดินแดนแหงความงดงาม หมูบานเล็กๆ 5 หมูบานที่ซอนตัวเอง

อยูหางไกลจากสายตาของคนภายนอก แผนดินที่ยากจะเขาถึงไดโดยงาย หมูบานเล็กๆ 5 หมูบานที่ตั้งเรียงอยูมิ

หางกัน ประกอบไปดวย Monterosso al Mare (มอนเตรอสโซ อัล มาเร), Vernazza (เวรนาซซา), 

Corniglia (คอรนีเลีย) , Manarola (มานาโรลา) และ Riomaggiore (ริโอมัจจอรเร) อันดวยทําเลที่ตั้ง

ของทั้งหาหมูบาน ทั้งหมดอยูบนภูเขาสูง โดนมีหนาผาสูงชัน และทะเลกวางใหญเปนฉากหนา ทําใหมีความ

สวยงามประดุจดังภาพวาด จึงเปนอุปสรรคสําหรับผูคนจากภายนอกในการที่จะเขาไปใหถึงเพชรกลางมงกุฎเม็ด

น้ีย่ิงนัก แตในแงดีก็คือ หมูบานทั้งหา ยังคงสภาพด้ังเดิมของมันมาไดตั้งแตศตวรรษที่ 11 จึงไมใชเรื่องนา

ประหลาดใจแตอยางใด ที่มันจะไดรับการคุมครองจาก UNESCO ใหเปนมรดกโลก จากน้ันนําทานเดินทางสู 

เมืองเลแวนโต (Levanto)  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองเจนัว เมืองใหญสุดของ อิตาลีทาง

ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ อาจเปนจุดแรกที่จุดประกายความหวังและจิตนาการของโคลัมบัสที่จะกาวผานผืนนํ้า

กวางใหญไปยังโลกที่เขาใฝฝน นําทานถายรูปบริเวณอาวเจนัว อันเปนทาเทียบเรือสาราญ เรือยอชทหรู เรือใบสี



	 	

ขาวละลานตา และยังคงมีเรือโบราณจาลองขนาดยักษ ดูปนไฟ สลักเสลาดวยรูปปนอันวิจิตรคลายยํ้าเตือนให

ระลึกถึงความสําเร็จอันย่ิงใหญของชาวเมืองเจนัวคน นําทานถายรูปดานหนา มหาวิหารซานลอเรนโซ หรือ ดู

โอโมที่สรางขึ้นในแบบโรมันเนสคและโกธิค ในสมัยศตวรรษที่ 12-14 และนํ้าพุ กลางเมือง นําทานเย่ียมชม 

เปยซซา เฟร ราร่ี ซ่ึงสถานที่แหงน้ีเคยเปนบริเวณที่โคลัมบัสเคยอาศัยอยูเม่ือครั้งตอนเด็กๆ อิสระใหทานได

เลือกซ้ือสินคาของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ Holiday Inn Genoa City หรือระดับเดียวกัน 

วันที่หา เมืองเจนัว-Serravalle Designer Outlet-กรุงมิลาน     (อิตาลี) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากน้ันนําทานเดินทางสู Serravalle Designer Outletเปน

สถานที่ที่รวมสินคาแฟช่ันแบรนดเนมจากหลากหลายเมืองและจากดีไซเนอรช้ันนําระดับแถวหนาของอิตาลี มี

รานคาแฟช่ันและสินคาตางๆกวา 180 ราน ทั้ง Versace, Dolce & Gabbana, Prada, Roberto Cavalli, 

Bulgari, Trussardi, Calvin Klein ,Diesel,Camper,Furla, Moschino, Bulgari, Bose, และอ่ืนๆ โดยสินคา

แฟช่ันจะลดราคาต้ังแต 30% - 70% ตลอดทั้งป อิสระอาหารกลางวันเพ่ือความสะดวกในการทองเท่ียว 

ถึงเวลอันสมควรนําทาน เดินทางสู กรุงมิลาน (MILAN) เมืองสําคัญทาง ภาคเหนือของอิตาลี ตั้งอยูบริเวณที่

ราบลอมบารดี ช่ือเมืองมิลานมาจากภาษาเซลตคําวา MID-LAN ซ่ึงหมายถึงอยูกลางที่ราบ มีช่ือเสียงในดาน

แฟช่ันและศิลปะ 

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ Klima Hotel Milano Fiere หรือระดับเดียวกัน 

วันที่หก มิลาน-มหาวิหารดูโอโม-ทะเลสาบโคโม-สนามบนิ-ดูไบ          (อิตาลี – ยูเออี) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูปอาซซา เดล ดูโอโม (Piazza 

Del Duomo) ซ่ึงเปนที่ตั้งของ มหาวิหารแหงเมืองมิลาน 

หรือที่เรียกวาดูโอโม (DUOMO)ช่ือน้ีไวใชเรียกมหาวิหาร

ประจําเมือง สรางขึ้นในป ค.ศ. 1386 แลวเสร็จ 400 กวาป

หลังจากน้ัน ดานนอกเปนยอดแหลม 135 ยอด จึงมีช่ือ

เรียกวา "มหาวิหารเมน" มีรูปสลักหินออนจากยุคตางๆ 

ประดับอยูกวาสามพันรูป บนยอดของมหาวิหารมีรูปปนทอง

ขนาด 4 เมตร ของพระแมมาดอนนา และบริเวณน้ันยังเปน

ศูนยกลางแหลงชุมนุมของผูคนมาทุกยุคสมัย อิสระใหทานไดถายรูปตามอัธยาศัยและชอปปงสินคาแบรนดเนม 

ซ่ึงมีจําหนายมากมายในบริเวณ กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล หรือจะเลือกซ้ือสินคาพื้นเมืองตามอัธยาศัย  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโคโม เปนเมืองในแควนลอมบารเดีย 

ตั้งอยูบริเวณพรมแดนกับประเทศสวิตเซอรแลนด โคโมเปนเมืองที่ตั้งอยูในเทือกเขาแอลป ทิศเหนือของเมืองอยู

ติดกับทะเลสาบโคโม โคโมเปนเมืองทองเท่ียวยอดนิยมแหงหน่ึง อิสระใหทานไดเดินเลนบริเวณทะเลสาบโคโม 

(Lago di Como) ซ่ึงไดช่ือวาเปนทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี ตั้งอยูใกลกับเมืองโคโม ในแควนลอมบาร

เดีย ทางเหนือของประเทศอิตาลี บริเวณเชิงเทือกเขา

แอลป ทะเลสาบโคโมลอมรอบดวยภูเขาสูงที่ยังมีปาไม

เขียวชะอุม หลายจุดบนชายฝงเปนชองเขาแคบและ

หนาผาที่สวยงาม ทางเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขา

แอลปยาวเหยียดสุดสายตาเปนกําแพงธรรมชาติที่สราง

ฉากหลังอันงดงามอลังการใหกับดินแดนบริเวณนี้ 

เทือกเขาแอลปน้ันมีหิมะปกคลุมอยูตลอดป จึงทําให



	 	

สามารถเลนสกีหิมะไดตลอดเวลา น่ีคือจุดดึงดูงใหผูคนจากทั่วโลกหล่ังไหลมาทองเที่ยวพักผอนกันอยางไมขาด

สาย สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 

22.20 น. ออกเดินทางสูเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส แอรไลน เที่ยวบินที่ 

EK092(บริการอาหารและ เครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน)  

วันที่เจ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ            (ยูเออี-ไทย) 

06.25 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปล่ียนเครื่อง 

09.40 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส แอรไลน เที่ยวบินที่ EK 372(บริการ

อาหารและ เครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

18.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ  

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

รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมท้ังนี้

ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราคาบริการ  

  เด็ก (อายุต่ํากวา 12 ป ไมมีเตียง) ลดทานละ 2,000  บาท 

  พักเดี่ยว     เพ่ิมทานละ 10,000 บาท 

 

กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดตางๆของโปรแกรม 

โดยละเอยีดเมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวรแลวทางบริษทัถือวาทาน 

รับทราบและยอมรบัในเงื่อนไขตางๆของบริษทั 

 

 

**สําหรับผูเดินทางตั้งแตพีเรียดเดอืนมกราคม 2563 เปนตนไป  

ชําระคาวีซาโดยตรงกับศูนยรับยื่นวีซา ตามตารางอัตราคาบริการโดยประมาณตามดานลางน้ี** 

กําหนดการเดินทาง 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 



	 	

 

อัตราน้ีรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินช้ันประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส (เดินทางไป-กลับพรอมคณะ)  

 คาที่พัก 3-4 ดาว (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการยายเมืองเขาพัก ในกรณีที่ไม 

สามารถเขาพักที่เมืองน้ันๆได เชน ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา งานประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ ฯลฯ) 

 คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

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

 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมรวมคาทิป) 

อัตราน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ 

 คานํ้าหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหน่ึงคน 

 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องด่ืมในหองพัก พนักงานยกกระเปา 

 คาธรรมเนียมและคาบริการในการขอยื่นวีซากลุมเชงเกน ทางสถานทูตจะไมคืนเงินคาธรรมเนียมทุกกรณี 

 คาทิปไกดทองถิ่น  (2 ยูโร x 1 วัน = 2 ยูโร) 

 คาทิปคนขับรถทองถิ่น  (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร) 

 คาทิปหัวหนาทัวรไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700บาท 

เง่ือนไขในการจองทัวร 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)  

2. ชําระยอดสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน   

3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

ตารางแสดงอัตราคาธรรมเนียมวีซาเชงเกน (โดยประมาณ) 

สําหรับประเภททองเที่ยว  

ผูสมัครวีซาทําการชําระคาธรรมเนียมโดยตรงกับเจาหนาท่ีของศูนยรับยื่นวีซา ณ วันยื่นวีซา 

คาธรรมเนียมวีซาไมสามารถเรียกคนืไดถึงแมผูยื่นคํารองจะไดรับการปฏิเสธวีซา 

อัตราคาธรรมเนียมวีซาขึ้นอยูกับการตัดสินใจของหนวยงานกงสุลและไดรับการปรับปรุงเปน

ระยะ คาธรรมเนียมวีซาท่ีใชเปนสกุลเงินบาทน้ันขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนปจจุบันซ่ึง 

สามารถเปลีย่นแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

ประเทศ 
ราคาผูใหญ 

12 ปขึ้นไป 

ราคาเด็ก  

6-11 ป 

ราคาเด็ก 

อายุตํ่ากวา 6 ป 

เยอรมัน 3,400 2,000 590 

อิตาลี 3,200 1,800 430 

ฝรั่งเศส 3,700 2,500 970 

เนเธอรแลนด 3,300 2,000 520 



	 	

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) เพื่อมาย่ืนวีซาหรือวันเดินทาง ใหทาน 

 ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม

รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

การยกเลิกและคืนคาทัวร  

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด (ในกรณีที่ย่ืนวีซาแลวขอเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง) 

2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 

3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 

4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วันกอนเดินทาง ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก

เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง  

7. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ

คาบริการย่ืนวีซา คามัดจําตั๋วเครื่องบินหรือคาตั๋วเครื่องบิน เปนตน   

หมายเหต ุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 

 เฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหา

การเมือง เปนตน 

3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ 

ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท  

 จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

5. สําหรับที่น่ัง LONG LEG หรือที่น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบิน 

กําหนด  เชน ตองสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วใน

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอํานาจในการใหที่น่ัง LONG LEG ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอิน

เทาน้ัน 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปสวนใหญไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากเปนภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และหองพัก 3 ทาน 

(TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจัดเปน 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม 

7. กรณีผูเดินทางดําเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและเดินทางมารวมกับคณะในตางประเทศ (Join Land) ผูเดินทางตอง

รับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางมาพบคณะดวยตัวเอง 

เอกสารในการขอย่ืนวีซาประเทศเชงเกนระยะเวลาในการย่ืน 15 วันทําการ ผูเดินทางตองมาสแกนลายน้ิวมือ ณ 

สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย(เอกสารและขั้นตอนการย่ืนวีซาแตละสถานทูตมีความตางกันและอาจจะมี

การเปลี่ยนแปลงได โปรดสอบถามกับเจาหนาที่อีกคร้ังเพ่ือความถูกตองในการเตรียมตัวเพ่ือย่ืนวีซา) 

1. แบบคํารองขอวีซาเชงเกนพรอมกรอกขอมูลครบถวน ถูกตอง ดวยภาษาอังกฤษ และลง

ลายเซ็นตของผูสมัคร  

2. รุปถายขนาด 2 น้ิว พื้นหลังขาว จํานวน 2 รูป  

3. หนังสือเดินทางที่มีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง พรอมสําเนา

หนังสือเดินทาง จํานวน 2 ชุด  



	 	

4. สําเนาบัตรประชาชน  

5. สําเนาทะเบียนบาน  

6. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ / ใบยืนยันการจองโรงแรม / โปรแกรมการเดินทาง / ประกันภัยการเดินทาง  

7. ใบรับรองการทํางานหรือหลักฐานการจางงานฉบับภาษาอังกฤษที่ออกโดยตนสังกัดที่ทานทํางานอยู โดยมีอายุไมเกิน 

1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร  

8. กรณีที่เปนเจาของกิจการ ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัทหรือหนังสือรับรองบริษัทฉบับภาษาอังกฤษเทาน้ัน โดยมีอายุ

ไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออก  

9. สําหรับทานที่เกษียณอายุหรือไมไดประกอบธุรกิจใดๆ ไมจําเปนตองเตรียมเอกสารในขอน้ี หลักฐานทางการเงิน 

(สถานทูตรับพิจารณาเฉพาะบัญชีออมทรัพยเทาน้ันและควรมีเงินหมุนเวียนในบัญชีไมนอยกวา 6 หลัก) หนังสือรับรอง

บัญชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่มีอายุไมเกิน 15 วันนับจากวันที่มาย่ืนคํารองขอวี

ซา และ บันทึกรายการเคล่ือนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับภาษาอังกฤษ) ยอนหลัง 6 เดือน โดย

รายการอัพเดตลาสุดไมเกิน 7 วัน นับจากกอนวันที่มาย่ืนคํารองขอวีซา  

กรณีผูสมัครขอวีซามีผูรับรองสถานะทางการเงินให (SPONSOR) 

 หนังสือรับรองบัญชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่มีอายุไมเกิน 15 วันนับจากวันที่มา

ย่ืนคํารองขอวีซาของผูที่รับรองใหและระบุช่ือของผูที่รับการรับรอง 

 บันทึกรายการเคล่ือนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับภาษาอังกฤษ) ยอนหลัง 6 เดือน โดยรายการอัพเดต

ลาสุดไมเกิน 7 วัน นับจากวันที่มาย่ืนคํารองขอวีซา  

 หลักฐานยืนยันความสัมพันธระหวางผูสมัครและผูที่ออกคาใชจายให เชน สําเนาทะเบียนบาน หรือ สําเนาสูติบัตร หรือ 

สําเนาทะเบียน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ  

กรณีเด็กที่ไมไดเดินทางกับพอและแม 

1. หนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศ ตองระบุวาเด็กเดินทางไปกับใครดวย (ใชตัวจริง) 

2. หนังสือแสดงอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว (ใชสําเนา) 

3. ตองนําเอกสารเอกสารในขอ 1 และ 2 ไปใหทางกรมการกงสุลประทับตราครุฑ ที่ฝงซายบน ถึงจะใชย่ืนวีซาอิตาลีได

หากไมมีตราประทับศูนยที่รับย่ืนวีซา จะไมรับย่ืนและยืนยันย่ืนไมได 

 

 

หมายเหต ุ  

1. ผูที่สามารถรับรองคาใชจายใหไดตองเปน บิดา มารดา กันทางสายเลือดเทาน้ัน ผูที่เปนญาติ ลุง ปา นา อา จะไม

สามารถรับรองคาใชจายใหกันได  

2. สําหรับเอกสารที่ตองแปลภาษาอังกฤษ ทางศูนยรับย่ืนวีซาอิตาลี จะรับเอกสารการแปลจากบริษัทที่ไดรับรองเทาน้ัน 

เชน สําเนาทะเบียนบาน เปนตน หากตองการใหบริษัทชวยดําเนินการใหมีคาใชจายใบละ 500 บาท 

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซาเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร 

หากทานตองการใหทางเราดําเนินการแปลเอกสารให มีคาใชจายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท ** 

 
 
 



	 	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรมรายละเอียดเพ่ิมเติม (สําคัญมาก) 
**ขอมูลน้ีใชเพ่ือนัดหมายคิววีซากับสถานทูต ไมสามารถแกไขภายหลังได 
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง  

 คําถามเปนภาษาไทย เพ่ือใหทานเขาใจงาย  
แตกรุณาตอบคําถามเปนภาษาอังกฤษตัวบรรจง เทาน้ัน *** 

 
 

ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 
ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
สถานทีเ่กิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
สัญชาติปจจบัุน ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน……………………………………………….…….. 



	 	

ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอได  
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย........................................ 
 

โทรศัพท (มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 
ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจปกครอง/ดูแล
ผูเยาว  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

สถานที่ทํางานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................. 
 

ที่อยูที่ทํางานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหัสไปรษณีย......................................... 
ตําแหนงงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศัพทที่ทํางาน..........................................โทรสารที่ทํางาน......................................................................... 
 

รายไดตอเดือน......................................บาท  รายไดอ่ืน.....................................จํานวน................................. 
 

แหลงที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แตงงาน แตงงาน (ไมจดทะเบียน) หมาย  หยา 
 

ช่ือ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

ช่ือ-นามสกุล  คูสมรส .................................................................................................................................. 
วันเกิด คูสมรส................................................................................................................................................ 
จังหวัดที่เกิดของคูสมรส..................................................สัญชาติของคูสมรส................................................. 
 
วีซาเชงเกนทีเ่คยไดรับในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา 
 ไมเคย 
 เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่..........................................ถึงวันที่................................................................ 
เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

ไมเคย 
เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)...................................................................................................... 
ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
ไมเคย 
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 
 
ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูรองขอ 



	 	

ตัวผูขอวีซาเอง       มีผูอ่ืนออกให   
                                                                 โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล............................................ 
                                                                 ที่อยู………………………………………………………………………………….. 
 
 

******************************************************************************* 
 หมายเหตุ : การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ 
ทั้งสิ้นทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน  

 
 


