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Italy Saver 8 D 5 N
มิลาน เกาะเวนิส เวโรน่ า ฟลอเรนซ์ ชมหอเอนปิ ซ่ า
ลา สเปเซีย ชิงเคว เตรเร่ หมู่บ้านริโอแมกจิโอเร่
หมู่บ้านมานาโรล่า เจนัว Serravalle Outlet มิลาน

พิเศษ!! นัง่ รถไฟชมหมู่บา้ นชิงเคว เตรเร

วันแรก
17.00 น.
21.25 น.

วันที่สอง
00.50 น.
03.35 น.
08.15 น.

เที่ยง

เย็น
วันที่สาม
เช้า

สนามบิ นสุวรรณภูมิ – ดูไบ
พร้อมกันที่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบิ น เอมิ เรตส์ (EK)
เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK373 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ดูไบ - มิ ลาน
แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์
ออกเดินทางสู่ เมืองมิ ลาน ประเทศอิ ตาลี โดยสายการบิน เอมิเรตส์
เทีย่ วบินที่ EK101 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
เดินทางสู่ เวโรน่ า (Verona) หนึ่งในหัวเมืองใหญ่ของแคว้น และ
เป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับที่ 3 ทางภูมภิ าคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของอิตาลี และยังเป็ นหนึ่งในเมืองท่องเทีย่ วทีส่ าํ คัญของอิตาลีตอน
เหนืออีกด้วย นําท่านเทีย่ วชมย่านเมืองเก่า ทีย่ งั คงเสน่หข์ องความ
เป็ น เมือ งยุ ค กลางไว้ไ ด้อ ย่ า งครบถ้ว น เมือ งเวโรน่ า แห่ ง นี้ ย ัง มี
ชื่อเสียงด้วยการเป็ นเมืองโลเกชันของวรรณกรรมชื
่
่อดังอย่าง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านชม บ้านโรมิ โอ & จูเลี ยต (Casa di Giulietta) บ้านปูนสี
ขาวทีม่ จี ุดเด่นคือ ระเบียง สถานทีๆ่ โรมิโอและจูเลียตได้พบรักกัน
จุดนี้เองทีด่ งึ ดูดนักท่องเทีย่ วมากมายมายังเมืองเวโรน่ า เพื่อชมต้น
กําเนิดของตํานานความรักชื่อดัง
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ SHG BEDBANK Hotel หรือระดับเดียวกัน
เวนิ ส - พระราชวังดอดจ์ - จัตรุ สั เซนต์มาร์ค - สะพานถอนหายใจ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เวนิ ส (Venice) โดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่จุดหมายแรกของการเดินทางที่ เวนิ ส เมสเตร
(Venice Mestre) ย่า นเมือ งเก่ า ของเมือ งเวนิ ส นํ า ทุ ก ท่า นนัง่ เรือ ต่ อ เพื่อ ไปยัง
ท่ าเรือซานมาร์โค (San Marco Pier) บนเกาะเวนิส แวะให้ถ่ายรูปสวยๆ เก็บ
เป็ น ที่ร ะลึก กัน ที่ พระราชวัง ดอดจ์ (Doge’s Palace) พระราชวัง ริม นํ้ า แสน
อลังการที่สร้างตัง้ แต่ศตวรรษที่ 14 ในสไตล์เวเนเชียนโกธิค ที่เคยเป็ นที่ประทับ
ของผูป้ กครองแต่เก่าก่อนของเวนิส แต่ตงั ้ แต่ปี 1923 ก็ได้เปลีย่ นเป็ นพิพธิ ภัณฑ์
ให้คนทัวไปได้
่
เข้าชม เป็ นหนึ่งในแลนด์มาร์กหลักของเวนิส

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนัน้ เดินเที่ยวชมแลนด์มาร์ค
สําคัญต่างๆ ในเมือง และเก็บ ภาพสถานที่ต่าง
ของเมือ งแห่ ง คลองไม่ ว่ า จะเป็ น จัตุร สั เซนต์
มาร์ ค (St. Mark’s Square) จั ตุ รั ส ห ลั ก ข อ ง
เมื อ งเวนิ ส และยัง เป็ น ศู น ย์ ก ลางเมือ งตั ง้ แต่
โบราณ รายล้อมไปด้วยอาคารสวยๆ สไตล์โกธิค และจุดเด่นของ
จัตุ ร สั เซนต์ม าร์ค แห่งนี้ ก็คือ มหาวิ หารเซนต์มาร์ค (St. Mark’s
ั่
Basilica) ที่ต ัง้ อยู่ ท างฝ งตะวั
น ตกของจัตุ ร ัส เซนต์ ม าร์ ค มหาวิห ารใหญ่ ข องศาสนาคริส ต์ นิ ก าย
ั้
โรมันคาทอลิก อลังการด้วยการตกแต่งด้วยโดมใหญ่ รูปปนมากมายที
ท่ งั ้ ละเอียดและประณีต และทีอ่ ยู่
ติดกันและโดดเด่นด้วยความสูงถึง 50 เมตรก็คอื หอระฆัง ถือเป็ นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองทีเ่ ห็นได้ไม่
ว่า จะอยู่มุม ไหนของเมือ งก็ต าม และที่พ ลาดไม่ได้เ ลยก็คือ สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs)
ั่
างคุกเก่ากับพระราชวังดอดจ์ ทําจากหินปูนที่
สะพานอันโด่งดังแห่งนี้ตงั ้ อยู่เหนือแม่น้ํ าที่คนกลางระหว่
แกะสลักและออกแบบอย่างงดงามเช่นเดียวกับพระราชวังดอดจ์และอาคารโดยรอบ
เย็น
วันที่สี่
เช้า

รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั Russott Hotel หรือระดับเดียวกัน
เวนิ ส - ฟลอเรนซ์ - ปิ ซ่า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นํ าท่านเดินทางต่อสู่ แคว้นทัสคานี (Tuscany)
โดยเมืองหลวงของแคว้นคือ ฟลอเรนซ์ (Florence) ที่ได้รบั
ขนานนามว่าเป็ นเมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์
ซึ่ ง ล้ ว นแล้ ว แต่ มี โบราณสถานสํ า คัญ และมีทิว ทัศ น์ ต าม
ธรรมชาติท่สี วยงามจนได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นมรดกโลกจาก
องค์ก รยูเ นสโก้เ มื่อ ปี ค.ศ.1982 ทําให้ท สั คานี มีช่ือ เสีย งใน
ฐานะดินแดนท่องเที่ยวยอดนิยมระดับโลก อิตาลี จากนัน้ นํ า
ท่านชมความยิง่ ใหญ่ และอลังการของ มหาวิ หารซานตา มา
เรีย เดล ฟิ โอเร (Santa Maria Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป
ซึ่ ง โดด เด่ น ด้ ว ยสถาป ตั ยกรรมที่ ใ ช้ หิ น อ่ อ นหลายสี ต กแต่ ง
ผสมผสานกัน ได้อ ย่า งงดงาม นํ า ชม จัตุรสั เดลลา ซิ ญญอเรี ย
(Piazza Della Signoria) ซึ่งรายล้อมไปด้วยรูปปนั ้ อาทิ เช่น รูป
ปัน้ เทพเจ้าเนปจูน (Fountain of Neptune), วีรบุรุษเปอร์ซอิ ุสถือ
หั ว เมดู ซ่ า (Perseus with the Head of Medusa), รู ป ป นั ้ เดวิ ด
ผลงานที่มชี ่อื เสียงของ ไมเคิล แองเจโล่ จากนัน้ นํ าท่าน มาริมฝงั ่
แม่น้ําอาร์โน จะพบกับ สะพานเวคคิโอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ทม่ี มี รี า้ นขายทอง และอัญมณีอยูท่ งั ้ สอง
ข้าง สะพาน ให้เวลาท่านอิสระเลือกซือ้ สินค้าทัง้ ของฝาก ของทีร่ ะลึก รวมทัง้ สินค้าแฟชันนํ
่ าสมัย

เที่ยง

เย็น
วันที่ห้า
เช้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองปิ ซ่า (Pisa) เมืองแห่งศิลปะที่สําคัญของอิตาลี เป็ นเมืองเล็กๆอยู่ทางตะวันตก
ของ Florence ด้านตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แม้ว่าจะเป็ นเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็
เป็ นเมืองที่มชี ่อื เสียงและเป็ นที่รูจ้ กั ของนักท่องเที่ยวทัวโลก
่
นํ าท่านเข้าสู่บริเวณจัตุรสั ดูโอโมแห่งปิ ซ่า
หรือ จัตุรสั กัมโป เดย์ มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ทีป่ ระกอบด้วยกลุ่มอาคาร สถาปตั ยกรรมแบบ
โรมาเนสก์ โดยเริม่ จากหอพิธเี จิมน้ํามนต์ (Baptistery of
St. John) ที่ใ หญ่ ท่ีสุ ด ในอิต าลี ชมมหาวิ ห ารดูโ อโม
(Duomo) ทีง่ ดงามและหอเอนแห่งเมืองปิ ซ่าอันเลื่อง ชม
หอเอนปิ ซ่า (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่ง
เมืองปิ ซ่า 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุค กลาง เริ่ม
สร้างเมื่อปี ค.ศ.1173 ใช้เวลาสร้างประมาณ 175 ปี แต่
ระหว่างการก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงไปเมื่อสร้างไปได้
ถึงชัน้ 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึน้ มา และต่อมาก็มกี ารสร้างหอต่อเติมขึน้ อีก จนแล้วเสร็จ โดยใช้เวลา
สร้างทัง้ หมดถึง 177 ปี โดยทีห่ อเอนปิ ซ่านี้ กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็ นชาวอิตาเลี่ยนได้ใช้
เป็ นสถานทีท่ ดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกทีว่ ่า สิง่ ของสองชิน้ น้ําหนัก ไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยสิง่ ของทัง้
สองชิ้นจากที่สูงพร้อมกัน ก็จะตกถึงพืน้ พร้อมกัน จากนัน้ ให้ท่านอิสระ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึก
ราคาถูก ทีม่ รี า้ นค้าเรียงรายอยูม่ ากมาย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ EURO HOTEL หรือระดับเดียวกัน
ปิ ซ่า - ลา สเปเซีย - เจนัว
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองลา สเปเซี ย (La Spezia) เมืองในเขตลิกูเรีย ตอนเหนือของอิตาลีอยู่
ระหว่างเมืองเจนัว และ ปิซ่า ในบริเวณอ่าวลิกเู รหนึ่งในอ่าวทีม่ คี วามสําคัญทางด้านการค้าและ การทหาร
นํ า ท่ า นโดยสารรถไฟสู่ ชิ ง เกว แตร์ เ ร (Cinque Terre)
ั ่ เวียร่าของอิตาลี
หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตงั ้ อยู่บริเวณริม ชายฝงริ
ที่มีความหมายว่า “ดิ นแดนทัง้ ห้ า (Five Land)” ตัง้ บน
หน้าผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ติดทะเลบริเวณ
ั ่ นลิกูเรีย ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 แห่ง ได้แก่
ชายฝงแคว้
MONTEROSSO AL MARE,
VERNAZZA, CORNIGLIA,
MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทัง้ ห้าหมู่บา้ นนี้ มีหุบเขาล้อมรอบ
ประกอบกันเป็ นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฯ และได้รบั การขึน้ ทะเบียน
เป็ นมรดกโลกจากยูเนสโก้อกี ด้วย นํ าท่านชมความงามของหมู่บ้านที่มสี สี นั
สวยงาม สร้าง ลดหลันกั
่ นตามเนินผาริมทะเล นํ าท่านเดินเล่นชม หมู่บ้านริ

เที่ยง

เย็น
วันที่หก
เช้า

กลางวัน
บ่าย

เย็น

โอแมกจิ โอเร่ (Rio - Maggiore) เป็ นหมู่บา้ นประมงเล็กๆ ทีม่ เี สน่ หแ์ ละมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุ๊กตา
บ้านเรือนทีต่ งั ้ ลดหลันกั
่ นบนหน้า ผาทีป่ กคลุมด้วยต้นไม้เขียวขจีตดั กับนํ้ าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอร์
ควอยซ์ อิสระให้ทา่ นชมความ งดงามและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นํ าท่านสู่ หมู่บ้านมานาโรล่า (Manarola) อาจได้
ชื่อว่าเป็ นหมู่บ้านที่เล็กเป็ นอันดับสอง แต่ มี ความเก่าแก่
ที่สุดในบรรดาหมู่บ้านทัง้ 5 ที่สร้างมาตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1338
จากนัน้ นําท่านเดิ นทางสู่เมืองเจนัว (Genoa) เมืองทีใ่ หญ่
ทีส่ ุดของอิตาลีทางภาคตะวันตกเฉียง เหนือชมเขตเมืองเก่า
ศูนย์กลางทางประวัตศิ าสตร์ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดของยุโรปเป็ นเมืองที่
มีความรุ่งเรืองมา ตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 มาจนถึง ค.ศ. 1797 ปจั จุบนั เป็ นเมืองศูนย์กลางเทคโนโลยี
และ อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ของอิตาลีไ่ ด้แก่ เฟียต, อัลฟา่ โรมีโอ, แลนเซีย นําท่านชมมหาวิหารประจํา
เมืองสถานทีป่ ระกอบศาสนพิธอี นั งดงามและศักดิ ์สิทธิ ์ เป็ นทีเ่ คารพของทัง้ คนในท้องถิน่ และนักท่องเทีย่ ว
ทัวไปที
่ ม่ าเยือน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Star President Hotel หรือระดับเดียวกัน
เจนัว - Serravalle Outlet - มิ ลาน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่าน ชมบ้านเกิ ดของคริ สโตเฟอร์ โคลัมบัส (จากภายนอก) นักเดินทางผู้
ยิง่ ใหญ่คน้ พบทวีป อเมริกา เป็ นเมืองท่าพาณิชย์สาํ คัญของอิตาลี ซึง่ มีอายุกว่า
สองพันปี มีตกึ เก่า สมัยโรมันย้อน ยุค อาคารบ้านเรือนทีค่ ่อนข้างแออัด บริเวณ
อ่าวเจนัวเป็ นที่ทอดไว้ด้วยเรือสําราญ เรือยอชท์หรู เรือใบสีขาว เรือโบราณ
จําลองขนาดยักษ์ และมีประภาคารสูงตระหง่าน กลางเมืองทีน่ ่ี มีน้ําพุ จตุรสั เฟอ
รารี่ ทีน่ กั ท่องเทีย่ วนิยมไปถ่ายรูป
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
นําทุกท่านสู่ SERRAVALLE OUTLET ให้เวลาท่านได้อสิ ระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม 3 ชัวโมง
่ กับสินค้า
มากมาย อาทิ เช่ น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN,
CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆ อีกมากมาย นํ าทุกท่าน
เดินทางสูม่ ลิ าน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Best Western Hotel Goldenmile หรือระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด
เช้า

กลางวัน

22.20 น.
วันที่แปด
06.25 น.
09.40 น.
19.15 น.

มิ ลาน – Galleria Vittorio - มหาวิ หารมิ ลาน – สนามบิ น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางถึงมิลาน เทีย่ วชม เมืองมิ ลาน (Milan) หนึ่งในเมืองหลักของประเทศอิตาลี เป็ นศูนย์กลางเมือง
หลวงแห่งแฟชันและการออกแบบ
่
แวะเทีย่ วชมแลนด์มาร์กของ
เมือง นําท่านถ่ายรูปกับ มหาวิ หารมิ ลาน (Milan Cathedral)
มหาวิหารประจําเมืองขนาดใหญ่แห่งนี้คอื โบสถ์ทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ ใน
ประเทศอิตาลี เด่นด้วยศิลปะแบบโกธิคทีต่ กแต่งด้านนอกด้วยยอด
แหลมจํานวนมากถึง 135 ยอด พร้อมด้วยรูปแกะสลักจากหินอ่อน
จํานวนมากทีป่ ระดับอยูโ่ ดยรอบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิ สระช้อปปิ้ ง ที่ Galleria Vittorio Emanuele II ทีต่ งั ้ อยูท่ างฝงั ่
ขวาของมหาวิหารมิลาน เป็นห้างสรรพสินค้าทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ ในอิตาลี
โดยสร้างขึน้ ในปี 1877 มากมายด้วยร้านค้า ร้านอาหาร มากมาย
ในอาคารขนาด 4 ชัน้ สองข้างทางเดินกว้าง ทีโ่ ดดเด่นมากก็คอื
หลังคาทรงโดมเป็ นกระจกใส ทําให้สามารถช้อปปิ้งได้ในทุกสภาพ
อากาศ ได้เวลาอันสมควร นําทุกท่านเดินทางสูส่ นามบิน เดินทาง
กลับประเทศไทย
ออกเดิ นทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เที่ยวบินที่ EK92 แวะเปลี่ยนเครื่อง (บริ การ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
ดูไบ – สุวรรณภูมิ
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทีย่ วบินที่ EK372 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบน
เครือ่ งบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
ตุลาคม

2-9 / 9-16 / 12-19 / 16-23 ต.ค. 62

ราคา

37,900

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ 10,000 บาท
อัตรานี้ รวม
✓ ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนําเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
✗ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่ วีซ่ากลุ่มเชงเก้น (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทูตจะไม่คนื เงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณี กรุป๊ เหมาหรือตัดกรุป๊
เท่านัน้ )
✗ ค่านํ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
✗ ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก
✗ ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถท้องถิน่ ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน (12 ยูโร / ท่าน)
✗ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ตํ่า 100 บาท / วัน / คน
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาทพร้อมค่าวีซ่า (3,500 บาท/ท่ าน) (หลังจองภายใน 3
วัน) พร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง
2. ชําระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจําทัง้ หมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ
ในกรณีทส่ี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปญั หา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมือ่ ท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า
1. พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน นับจากวันทีเ่ ดินทางกลับเข้าสูป่ ระเทศ หากมีพาสปอร์ต
เล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ ามควรนําไปแสดงด้วยเพือ่ เป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั วิ ซี ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และมี
อายุไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมใส่เครือ่ งประดับและแว่นสายตา)
3. เอกสาระสําคัญส่วนบุคคล
3.1 สําเนาทะเบียนบ้าน
3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรข้าราชการ
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
3.4 สําเนาใบเปลีย่ นชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
4. กรณี เป็ นพนักงานบริ ษทั
ใบรับรองการทํางานจากบริษทั ทีท่ ่านทํางานอยูต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตําแหน่ง อัตราเงินเดือนใน
ปจั จุบนั วันเดือนปี ท่เี ริม่ ทํางานกับบริษทั นี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนด

5. กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ
ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองทีค่ ดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐาน
การเงินของบริษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
6. หลักฐานทางการเงิ น
- Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริ ง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (นับจากวันปจั จุบนั ในวันทีย่ ่นื วี
ซ่า) ควรเลือกเล่มที่มกี ารเข้าออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไม่ต่ํากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะ
ื บสู่
การเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถทีจ่ ะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เม่อกลั
ภูมลิ าํ เนา
- Bank Certificate ฉบับจริ ง วันทีอ่ พั เดทตรงกันกับ Statement
(ในกรณี ที่ผ้อู ื่นเป็ นคนออกค่าใช้ จ่ายให้ ต้ องมีหลักฐานเชื่ อมโยงความสัมพันธ์พร้อมยื่นเอกสารฉบับ
แปลภาษาอังกฤษและจดหมายสปอนเซอร์) **สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ
1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมา
ทํางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณี ที่เป็ นนักเรียน นักศึกษา
จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่าน้ัน
9. กรณี ที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี
9.1 ไม่ได้เดิ นทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ ง
- จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อําเภอ / เขต ทีท่ า่ นอยู่ (เป็ นภาษาอังกฤษ) พร้อมนําเอกสาร
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปประทับตราทีก่ งสุลแจ้งวัฒนะ หากไม่มกี ารประทับตราทางสถานทูตอิตาลีจะไม่
รับพิจารณาทุกกรณี
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสูตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ดินทางกับผูอ้ อกค่าใช้จา่ ยให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
9.2 เดิ นทางไปกับบิดา มารดา
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสูตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
** หมายเหตุ!! ในวันที่มายื่นขอวีซ่า บิ ดาและมารดา ต้องเดิ นทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร้องขอวีซ่าให้กบั บุตร **
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็ นการถาวร
และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่

ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือใน
การเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวก
และประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูต ขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัท ใคร่ข อรบกวนท่า นจัดส่ง เอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยูใ่ นดุลย
พินิจของสถานฑูตเรือ่ งวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั
12. การยื่นวีซ่านัน้ ผูเ้ ดินทางต้องชําระยอดมัดจําท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านัน้ ถึงสามารถดําเนินขัน้ ตอนการ
ยืน่ วีซ่าได้
** ทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ มใบละ 500 บาท **

รายละเอียดและเอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้น
ระยะเวลาในการยืน่ 15 วันทําการ
ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตัวและสแกนลายน้ิวมือ ณ ศูนย์ยน่ื วีซ่า ตามวันและเวลาทีน่ ดั หมาย
กรุณากรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ
ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอร์ต).................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) .......................................................................................................................................
ทีอ่ ยู.่ ...............................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์..................................................... เบอร์มอื ถือ........................................................................
E-Mail...........................................................................................................................................................
สถานะ

 สมรส

 โสด  หย่าร้าง  แยกกันอยู่

เลขทีพ่ าสปอร์ต................................................... วันหมดอายุ......................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด............................................. อาชีพ...................................................................................
สถานทีท่ าํ งาน..............................................................................................................................................
ทีอ่ ยูส่ ถานทีท่ าํ งาน.......................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ทท่ี าํ งาน.................................................
การเดินทางในครัง้ นี้ทา่ นออกค่าใข้จา่ ยเองหรือไม่ ..........................................................................................
ชื่อผูอ้ อกค่าใช้จา่ ย .............................................................................................. ความสัมพันธ์ ....................

ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา ท่านเคยสแกนลายนิ้ วมือเพื่อทําวีซ่าหรือไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
** หากเคยแสกนลายนิ้วมือแล้ว กรุณาถ่ายรูปหน้าวีซ่าเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ **

