
 

ทัวรย์โุรป(GTH) เวนสิเจ็ดส ีมลิานเจ็ดแสง อติาล ี7 วัน 4 คนื โดยสายการบนิเอมเิรตส ์[EK] 

 
 

โปรแกรมเสน้ทางยโุรป เที่ยวสนุก คุม้คา่ ราคาโดนใจ  
ชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคญัที่คดัสรรมาอย่างดี  

พรอ้มลิม้รสอาหารทอ้งถิ่นขึน้ชือ่  
อีกท ัง้มีอิสระมือ้อาหาร ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ทานตามปรารถนา 

 
เที่ยวแบบคุม้คา่ สมราคาที่ไดร้บั  
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ทัวรย์โุรป(GTH) เวนสิเจ็ดส ีมลิานเจ็ดแสง อติาล ี7 วัน 4 คนื โดยสายการบนิเอมเิรตส ์[EK] 

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

 
เวนิส (Venice) อญัมณีเม็ดงามของอิตาลี ราชนีิแห่งทะเลอาเดรยีติก เมืองแห่งสายนํา้ เมือง
แห่งสะพาน และเมืองแห่งแสงสว่าง เมืองท่ีเต็มไปดว้ยมนตเ์สน่หท่ี์ไม่เสื่อมคลาย เป็นเมืองท่ี
ลอ้มรอบไปดว้ยนํ้า มีคลองกว่า 150 สาย มีการเชือ่มหมู่เกาะ เกาะเล็กเกาะนอ้ยถึง 118 เกาะ 
มีสะพานเชือ่มกว่า 400 แห่ง  
 
สมัผสักบัความเป็นเวนิส คือการล่องเรือกอนโดล่าไปคลองท่ีสวยงามของเมืองนี้ ด่ืมด่ําไปกบัวิว
อนัสวยงามของอาคารบา้นเรือนริมคลองท่ีคลา้ยกบัว่าลอยอยู่เหนือแผ่นนํ้าใหค้วามวิจิตรงดงาม
ราวกบัเขา้ไปยงัอกีโลกหน่ึง  
 
Cinque Terre ประกอบดว้ย 5 หมู่บา้นเล็ก ๆ สีสนัสดใสตัง้เรียงรายตามเชงิเขาและหนา้ผา
สูงเป็นหมู่บา้นเก่าแก่มีอายุยาวนานกว่า 1,300 ปี 
 
มิลาน (Milan) หรือ มิลาโน่ (Milano) เมืองหลวงทางแฟชนัของโลก และยงัมีจุดแขง็
หลายดา้น ทัง้ในดา้นศิลปะ การออกแบบการศึกษา ความบนัเทิง การเงิน รวมไปถึงการ
ท่องเท่ียว  
เป็นความงามท่ีซอ่นอยู่ในสถานท่ีท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตรแ์ละความทนัสมยัไปพรอ้มๆ  

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

เวนิสเจด็สี มิลานเจด็แสง 
อติาลี  

7 วนั 4 คืน 
โดยสายการบินเอมิเรตส ์ [EK] 
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ทัวรย์โุรป(GTH) เวนสิเจ็ดส ีมลิานเจ็ดแสง อติาล ี7 วัน 4 คนื โดยสายการบนิเอมเิรตส ์[EK] 

ก าหนดการเดินทาง :           
9–15, 18-24 พ.ค.62        ราคา  39,900.- 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
- เยือนเมืองมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟช ัน่ของโลก 
- ล่องเรือสูเ่กาะเวนิส  (Venice) ดินแดนแสนโรแมนติก "ราชนีิแห่งทะเลเอเดรียติก" 
- สมัผสัฟลอเรนซ ์ (Florence) ศูนยก์ลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส ์
- นั่งรถไฟไปเที่ยวชิงเคว เตเร่ (Cinque Terre) ดินแดนสีสนัท ัง้ 5  
- เที่ยวเจนวั (Genoa) ชมบา้นเกิดของคริสโตเฟอร ์ โคลมับสั นักเดินทางผู ้

ย่ิงใหญ่คน้พบทวีปอเมริกา 
*** เมนูพิเศษ.... สปาเกต็ตีห้มึกด า ,พิซซา่*** 

 
 
 
 
22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 

8 เคานเ์ตอร ์ T สายการบินเอมิเรตส ์ โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรบัและอํานวย
ความสะดวก  

 
 

 
01.15 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์  EK 385 
 
04.45 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเคร่ือง 
 
09.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองมิลาน โดยสายการบินเอมิเรตส ์ เท่ียวบินท่ี EK 205 
 

วนัแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ 

วนัที่สอง  กรุงเทพฯ – มิลาน – เวนิส เมสเตร ้
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ทัวรย์โุรป(GTH) เวนสิเจ็ดส ีมลิานเจ็ดแสง อติาล ี7 วัน 4 คนื โดยสายการบนิเอมเิรตส ์[EK] 

14.20 น. ถึง สนามบินมิลาโนมลัเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถ่ิน
ชา้กว่าประเทศไทย 5 ช ัว๋โมง) นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร นํา
ท่านเดินทางสู่เวนิส เมสเตร้ เ พ่ือเ ท่ียวเกาะเวนิส  หรือ เวเนเซีย 
(Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองท่ีไม่เหมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ 
ใชค้ลองแทนถนนมีสมญานามว่าเป็น "ราชนีิแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะนอ้ย
ใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชือ่มถึงกนักว่า 400 แห่ง  

 
ค า่ รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารจีน 
 
ที่พกั  นําท่านเดินทางเขา้ท่ีพกั HOLIDAY INN MESTRE MAGHERA หรือเทียบเท่า 

 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 
นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือตรอนเคตโต ้ (Tronchetto) นําท่านล่องเรือผ่านชม
บา้นเรือนของชาวเวนิส จนเขา้สู่ท่าเรือของเกาะเวนิส จากน้ันนําท่านเดินชม
ความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ท่ีมี
เร่ืองราวน่าสนใจในอดีต เม่ือนักโทษท่ีเดินออกจากหอ้งพิพากษาไปสู่คุกจะไดมี้
โอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครัง้สุดทา้ยระหว่างเดินผ่านชอ่งหนา้ต่าง
ท่ีสะพานนี้  ซึง่เชือ่มต่อกบัวงัดอดจ ์ (Doge’s Palace) อนัเป็นสถานท่ีพํานัก
ของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต ซึง่นักโทษชือ่ดงัท่ีเคยเดินผ่านสะพานนี้มาเเลว้คือ 
คาสโนว่าน่ันเอง นําท่านถ่ายรูปบริเวณจตุัรสัซานมารโ์ค (St.Mark’s 
Square) ท่ีนโปเลียนเคยกล่าวไวว้่า “เป็นหอ้งน่ังเล่นท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป” จตุัรสั
ถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอันงดงาม รวมทั้งโบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’s 
Bacilica) ท่ีมีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน ์ จากน้ันอิสระให ้
ท่านไดมี้เวลาเท่ียวชมเกาะอนัแสนโรแมนติก เชน่ เพ่ือชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเว
นิส, เขา้ชมโบสถซ์านมารโ์ค, ชอ๊ปป้ิงสินคา้ของท่ีระลึก อาทิเชน่ เคร่ืองแกว้มูรา
โน่,หนา้กากเวนิส หรือน่ังจิบกาแฟในรา้น Café Florian ท่ีเปิดใหบ้ริการมา
ตัง้แต่ปี ค.ศ.1720 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารพืน้เมือง (สปาเกต็ตีห้มึกด า , Squid-ink   
    spaghetti) 
 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมืองเวโรน่า (Verona) เมืองใหญ่อนัดบั 2 รองจากเวนิส 

ของแควน้เวเนโต ้ และเมืองเวโรน่ายังไดข้ึน้ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทาง
วฒันธรรมขององคก์ารยูเนสโกเม่ือปี คศ. 2000 อีกทัง้วิลเลียม เชกสเปียร ์ นัก

วนัที่สาม  เวนิส เมสเตร ้ - เกาะเวนิส - เวโรน่า 
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ทัวรย์โุรป(GTH) เวนสิเจ็ดส ีมลิานเจ็ดแสง อติาล ี7 วัน 4 คนื โดยสายการบนิเอมเิรตส ์[EK] 

กวีและนักเขยีนบทละครชาวองักฤษ ผูไ้ดร้บัการยกย่องว่าเป็นนักเขยีนผูย่ิ้งใหญ่
ขององักฤษและของโลกยงัใชบ้รรยากาศและเร่ืองราวความรกัของหนุ่มสาวสอง
ตระกูลในเวโรน่า แต่งเป็นละครโศกนาฏกรรมขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1595 เร่ือง โรมิโอ
กบัจูเลียต จากน้ันนําท่านเดินชมอาคารบา้นเรือนสีสดใสสวยงาม จตุัรสักลาง
เมืองท่ีคึกครืน้มีชวีิตชวีา จากน้ันพาท่านถ่ายรูปกบัโรงละครโรมนักลางแจง้ 
(Verona Arena) ท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก สรา้งขึน้เม่ือตัง้แต่สมยั
ศตวรรษท่ี 1 โดยมีลกัษณะเชน่เดียวกบัโคลอสเซยีมในกรุงโรม เพียงแต่มีขนาด
เล็กกว่า ซึง่ปัจจุบนัยงัคงมีการเปิดแสดงโอเปร่าหรือคอนเสิรต์กลางเเจง้ในสนาม
กีฬาอยู่เป็นประจํา นําท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบับา้นเลขท่ี 23 ของจูเลียต ชม
ระเบียงแห่งเร่ืองราว โรแมนติกท่ีจูเลียตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอทุกค่ําคืน และบริเวณ
หนา้บา้นยงัมีรูปป้ันสําริดขนาดเท่าตวัจริงของจูเลียต 

 
ค า่ อิสระอาหารค่ําตามอธัยาศยั 
 
ที่พกั  นําท่านเดินทางเขา้ท่ีพกั SHG HOTEL CATULLO หรือเทียบเท่า 

 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 

นําท่านเดินทางต่อสู่แควน้ทสัคานี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแควน้คือ 
ฟลอเรนซ ์ (Florence) ท่ีไดร้บัขนานนามว่าเป็นเมืองศูนยก์ลางแห่งศิลปะใน
ยุคเรอเนสซองส ์ ซึ่งลว้นแลว้แต่มีโบราณสถานสําคัญ และมีทิวทัศน์ตาม
ธรรมชาติท่ีสวยงามจนไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์รยูเนสโกเ้ม่ือ ปี 
ค.ศ.1982 ทําใหท้สัคานีมีชือ่เสียงในฐานะดินแดนท่องเท่ียวยอดนิยมระดบัโลก 
อิตาลี จากน้ันนําท่านชมความย่ิงใหญ่ และอลงัการของมหาวิหารซานตา มา
เรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ ์ ท่ี
ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของทวีปยุโรป ซึง่โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีใชหิ้นอ่อน
หลายสีตกแต่งผสมผสานกนัไดอ้ย่างงดงาม นําชมจตุัรสัเดลลาซิญญอเรีย 
(Piazza Della Signoria) ซึง่รายลอ้มไปดว้ยรูปป้ัน อาทิ เชน่ รูปป้ันเทพ
เจา้เนปจูน (Fountain of Neptune),วีรบุรุษเปอรซ์ิอุสถือหวัเมดูซ่า 
(Perseus with the Head of Medusa), รูปป้ันเดวิด ผลงานท่ีมีชือ่เสียง
ของ ไมเคิล แองเจโล่ จากน้ันนําท่าน มาริมฝ่ังแม่นํ้าอารโ์น จะพบกบัสะพาน
เวคคิโอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ท่ีมีมีรา้นขายทอง และอญัมณีอยู่ทัง้สองขา้ง
สะพาน ใหเ้วลาท่านอิสระเลือกซือ้สินคา้ทัง้ของฝาก ของท่ีระลึก รวมทัง้สินคา้
แฟช ัน่นําสมยั 

วนัที่สี่   เวโรน่า – ฟลอเรนซ ์- ปิซา่ 
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ทัวรย์โุรป(GTH) เวนสิเจ็ดส ีมลิานเจ็ดแสง อติาล ี7 วัน 4 คนื โดยสายการบนิเอมเิรตส ์[EK] 

 
กลางวนั  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมืองปิซา่ (Pisa) เมืองแห่งศิลปะท่ีสําคญัของอิตาลี เป็นเมือง

เล็กๆอยู่ทางตะวนัตกของ Florence ดา้นตะวนัตกของเมืองติดกบัทะเลเมดิเตอรเ์ร
เนียน แมว้่าจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็นเมืองท่ีมีชือ่เสียงและเป็นท่ีรูจ้กัของ
นักท่องเท่ียวทั่วโลก นําท่านเขา้สู่บริเวณจตุัรสัดูโอโมแห่งปิซา่หรือจตุัรสักมัโป 
เดย ์ มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ท่ีประกอบดว้ยกลุ่มอาคาร
สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์ โดยเร่ิมจากหอพิธีเจิมน ้ามนต ์ (Baptistery 
of St. John) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในอิตาลี ชมมหาวิหารดูโอโม (Duomo) ท่ีงดงาม
และหอเอนแห่งเมืองปิซา่อนัเลื่อง ชมหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of 
Pisa) สญัลกัษณแ์ห่งเมืองปิซา่ 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง เร่ิม
สรา้งเม่ือปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสรา้ง
ตอ้งหยุดชะงกัลงไปเม่ือสรา้งไปไดถึ้งช ัน้ 3 ก็เกิดการยุบตวัของฐานขึน้มา และ
ต่อมาก็มีการสรา้งหอต่อเติมขึน้อีกจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้งทัง้หมดถึง 177 
ปี โดยท่ีหอเอนปิซา่นี้ กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร ์ ซึง่เป็นชาวอิตาเลี่ยนได ้
ใชเ้ป็นสถานท่ีทดลองทฤษฎีแรงโนม้ถ่วงของโลกท่ีว่า สิ่งของสองชิน้ นํ้าหนักไม่
เท่ากนั ถา้ปล่อยสิ่งของทัง้สองชิน้จากท่ีสูงพรอ้มกนั ก็จะตกถึงพืน้พรอ้มกนั 
จากน้ันใหท่้านอิสระใหท่้านไดเ้ลือกซือ้สินคา้ท่ีระลึกราคาถูก ท่ีมีรา้นคา้เรียงราย
อยู่มากมาย 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารจีน 
 
ที่พกั  นําท่านเดินทางเขา้ท่ีพกั GALILEI HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 
  จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมืองลา สเปเซีย (La Spezia) เมืองในเขตลิกูเรีย 

ตอนเหนือของอิตาลีอยู่ระหว่างเมืองเจนัว และ ปิซา่ ในบริเวณอ่าวลิกูเรหน่ึงใน
อ่าวท่ีมีความสําคญัทางดา้นการคา้และการทหาร น าท่านโดยสารรถไฟสู่ชิง
เกว แตรเ์ร (Cinque Terre) หมู่บา้นเล็กๆ ท่ีตัง้อยู่บริเวณริมชายฝ่ังริเวียร่า
ของอิตาลี ท่ีมีความหมายว่า “ดินแดนทัง้หา้ (Five Land)” ตัง้บนหนา้ผาสูง
ชนัเหนือทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนติดทะเลบริเวณชายฝ่ังแควน้ลิกูเรีย ประกอบดว้ย
หมู่บา้น 5 แห่ง ไดแ้ก่ MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, 
CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทัง้หา้หมู่บา้นนี้ มีหุบ

วนัที่หา้  ปิซา่ – ลา สเปเซีย  -  เจนวั 
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ทัวรย์โุรป(GTH) เวนสิเจ็ดส ีมลิานเจ็ดแสง อติาล ี7 วัน 4 คนื โดยสายการบนิเอมเิรตส ์[EK] 

เขาลอ้มรอบ ประกอบกนัเป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติฯ และไดร้บัการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกอ้ีกดว้ย นําท่านชมความงามของหมู่บา้นท่ีมี
สีสนัสวยงาม สรา้งลดหลัน่กนัตามเนินผาริมทะเล นําท่านเดินเล่นชมหมูบ่า้นริโอ
แมกจิโอเร่ (Rio – Maggiore) เป็นหมู่บา้นประมงเล็กๆ ท่ีมีเสน่หแ์ละมี
บรรยากาศเหมือนเมืองตุก๊ตา บา้นเรือนท่ีตัง้ลดหลั่นกนับนหนา้ผาท่ีปกคลุมดว้ย
ตน้ไมเ้ขยีวขจีตดักบันํ้าทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนสีเทอรค์วอยซ ์ อิสระใหท่้านชมความ
งดงามและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 
กลางวนั  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 
บ่าย  จากน้ันนําท่านสู่หมู่บา้นมานาโรล่า (Manarola) อาจไดช้ือ่ว่าเป็นหมู่บา้นท่ี

เล็กเป็นอนัดบัสอง แต่มีความเก่าแก่ท่ีสุดในบรรดาหมู่บา้นทัง้ 5 ท่ีสรา้งมาตัง้แต่ปี 
ค.ศ. 1338  

 
  จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมืองเจนัว (Genoa) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของอิตาลีทาง

ภาคตะวนัตกเฉียงเหนือชมเขตเมืองเก่าศูนยก์ลางทางประวติัศาสตรท่ี์ใหญ่ท่ีสุด
ของยุโรปเป็นเมืองท่ีมีความรุ่งเรืองมาตัง้แต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 11 มาจนถึง ค.ศ. 
1797 ปัจจุบนัเป็นเมืองศูนยก์ลางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมผลิตรถยนตข์องอิตา
ลี่ไดแ้ก่ เฟียต, อลัฟ่าโรมีโอ, แลนเซยี นําท่านชมมหาวิหารประจําเมืองสถานท่ี
ประกอบศาสนพิธีอนังดงามและศกัดิส์ิทธิ ์ เป็นท่ีเคารพของทัง้คนในทอ้งถ่ินและ
นักท่องเท่ียวทัว่ไปท่ีมาเยือน  

 
ค า่     รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารพืน้เมือง (พิซซา่)   
 
ที่พกั  นําท่านเขา้ท่ีพกั MERCURE GENOA SAN BIAGIO หรือเทียบเท่า 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 
 นําท่านชมบา้นเกิดของคริสโตเฟอร ์ โคลมับสั (จากภายนอก) นักเดินทางผู ้

ย่ิงใหญ่คน้พบทวีปอเมริกา เป็นเมืองท่าพาณิชยส์ําคญัของอิตาลี ซึง่มีอายุกว่า
แก่กว่าสองพนัปี มีตึกเก่า สมยัโรมนัยอ้นยุค อาคารบา้นเรือนท่ีค่อนขา้งแออดั 
บริเวณอ่าวเจนัวเป็นท่ีทอดไวด้ว้ยเรือสําราญ เรือยอชทห์รู เรือใบสีขาว เรือ
โบราณจําลองขนาดยกัษ ์ และมีประภาคารสูงตระหง่าน กลางเมืองท่ีน่ี มีนํ้าพุ
จตุรสัเฟอราร่ี ท่ีนักท่องเท่ียวนิยมไปถ่ายรูป นําท่านชมมหาวิหารซานลอเรนโซ 
หรือ ดูโอโม่ ท่ีสรา้งขึน้ในแบบโรมนัเนสค ์ และโกธิค ราวศตวรรษท่ี 11  

วนัที่หก  เจนวั -  SERRAVALLE OUTLET - มิลาน - สนามบินมิลาน       
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ทัวรย์โุรป(GTH) เวนสิเจ็ดส ีมลิานเจ็ดแสง อติาล ี7 วัน 4 คนื โดยสายการบนิเอมเิรตส ์[EK] 

 
จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ SERRAVALLE OUTLET ใหเ้วลาท่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิง
สินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, 
BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, 
LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย 

 
กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน (Milan) เมืองท่ีเรียกไดว้่า เป็นเมืองหลวงแห่ง

แฟช ั่นของโลก นําท่านถ่ายรูปดา้นนอกของมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน 
(Duomo di Milano) ท่ีสรา้งดว้ยศิลปะแบบนีโอโกธิค ผสมผสานกนั ชม
ความงดงามอนัน่าอศัจรรย ์  ของสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยัฟ้ืนฟูศิลปวิทยา
การ นําท่านชมแกลเลอรี วิคเตอร ์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio 
Emanuele II) ซึง่นับว่าเป็นชอ้ปป้ิงมอลลท่ี์สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ท่ีสุดใน
เมืองมิลาน อนุสาวรีย ์ ของกษตัริยว์ิคเตอร ์ เอ็มมานูเอล ท่ี 2 ผูริ้เร่ิมการรวม
ชาติหวัเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรียข์องศิลปินชือ่ดงัในยุคเรเนซองสอ์ีก 1 
ท่าน คือลีโอนารโ์ด ดารว์ินซี ่ ท่ีอยู่ในบริเวณ ดา้นหนา้ของโรงละครสกาล่า   

 
17.30 น. นําท่านเดินทางสู่สนามบินมิลาน เพ่ือใหท่้านมีเวลาทําคืนภาษี (Tax Refund) 

และมีเวลาชอ๊ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน  
 
22.20 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี EK 92 
 
 
 
06.25 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพ่ือรอเปลี่ยนเคร่ือง 
08.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์ เท่ียวบินท่ี EK 

370 
 
18.15 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

############################################### 
############################################ 

 
 

วนัที่เจ็ด   ดูไบ – กรุงเทพ ฯ  
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ทัวรย์โุรป(GTH) เวนสิเจ็ดส ีมลิานเจ็ดแสง อติาล ี7 วัน 4 คนื โดยสายการบนิเอมเิรตส ์[EK] 

 
กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอียดทุกขอ้ 

หมาย
เหตุ   

1. บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจาก
เหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้ เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การ
ล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทัง้ในกรณีท่ี
ท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทาง  
หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ให ้
ทราบล่วงหนา้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจํานวน 10 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง โดย
ทางบริษทัฯ  จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  
5. เมื่อท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านรบัทราบและ
ยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดตอ่เจา้หน้าที่ของบริษทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ 

มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไมข่อรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ท ัง้สิน้ 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ ท ัง้น้ีขึน้อยู่กบั 
สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ที่ไมส่ามารถคาดการณล์่วงหน้าโดยทางบริษทัฯ  

จะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้่วมเดินทางเป็นส าคญั 

 

 
 
 
 

รา้นคา้ในยุโรปส่วนใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย,์  

ขอสงวนสิทธิก์ารยา้ยเมืองที่เขา้พกั เชน่ กรณีที่เมืองนัน้มีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ  

ไปเขา้พกัเมืองที่ใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
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ทัวรย์โุรป(GTH) เวนสิเจ็ดส ีมลิานเจ็ดแสง อติาล ี7 วัน 4 คนื โดยสายการบนิเอมเิรตส ์[EK] 

โปรแกรม : เวนิสเจ็ดสี มิลานเจ็ดแสง 
อิตาลี 7 วนั 4 คืน  
โดยสายการบินเอมิเรตส ์ (EK) 
 
ก าหนดวนัเดินทาง :  09-15 , 18-24 พ.ค. 62    39,900.-  

อตัราคา่บริการ ราคา 

ผูใ้หญ่พกัคู่ 1 หอ้ง ท่านละ 39,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านละ  
(กรุณาอา่นขอ้มูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั) 

39,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ท่านละ 4,500.- 

เด็กมีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ท่านละ 39,900.- 
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ 
(กรุณาอา่นขอ้มูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั) 

39,900.- 

ราคาทวัรไ์ม่รวมต ัว๋เคร่ืองบิน ท่านละ 23,900.- 
ไมร่วมคา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศอิตาลี 

(ผูยื้่นวีซา่ตอ้งช าระเงินตรงกบัศูนยยื์่นวีซา่ในวนัยื่น  
เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท 

ชัน้ธุรกิจเพิม่เงินจากราคาทวัร ์ เร่ิมตน้ที่ท่านละ 

(ราคาสามารถยืนยนัไดก้็ตอ่เมือ่ที่นั่ง confirm เท่านัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมมี่เตียงเสริม ** 
 

อตัราคา่บริการน้ีรวม  
1. คา่ตั๋วเครื่องบิน ช ัน้ประหยดั ( Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่เกินจาํนวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 

2. คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล  
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ทัวรย์โุรป(GTH) เวนสิเจ็ดส ีมลิานเจ็ดแสง อติาล ี7 วัน 4 คนื โดยสายการบนิเอมเิรตส ์[EK] 

(หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หน้าที่) 

        ค่าประกนัอบุติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไม่เกินทา่นละ 1,000,000 บาท  

         ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตุวงเงินไม่เกินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไข

กรมธรรม)์ 

       ** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถ 

 สอบถามขอ้มูล  เพิม่เติมกบัทางบริษทัได ้ **  

          เบีย้ประกนัเร่ิมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

          เบีย้ประกนัเร่ิมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

          **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุต ัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  

          [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ 1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบริษทัดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บริการน้ีไม่รวม  
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนังสือเดินทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิเชน่  คา่เครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง, ค่านํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่

รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายใน

ระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมนํ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 

4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

5. คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศอิตาลี (ผูยื้่นวีซา่ตอ้งช าระเงินตรงกบัศูนยยื์่นวีซา่ในวนัยื่น 

เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท) 

6. คา่ทิปพนักงานขบัรถ (10 ยูโร) 

7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย ( 21 ยูโร) 

 

เง่ือนไขการจอง 

1. ชาํระเงินมดัจาํทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้

เท่านั้น 

2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทาํการจองคิวย่ืนวี

ซา่ ภายใน  3 วนันับจากวนัจอง  

หากไม่สง่ส าเนาหน้าพาสปอรต์ทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 

3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ ลูกคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
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ทัวรย์โุรป(GTH) เวนสิเจ็ดส ีมลิานเจ็ดแสง อติาล ี7 วัน 4 คนื โดยสายการบนิเอมเิรตส ์[EK] 

4. หากท่านที่ตอ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท้า่นติดตอ่

เจา้หนา้ท่ี  

กอ่นออกบตัรโดยสารทุกคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์ม่

รบัผิดชอบ คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซา่ในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีข ัน้ตอนการย่ืนวีซา่ไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะ

และย่ืน  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง

เจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ น่ังรถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจาํตวั 

หรือไม่สะดวกในการเดินทางทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ช ัว่โมงติดตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้ง

ใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความ

จาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ ัง้หมด 
 

เง่ือนไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นที่เหลือ 

ทางบริษทัขอเกบ็คา่ทวัรส์ว่นที่เหลือ 25 วนักอ่นการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัิวีซา่หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบริษทัขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กิดขึน้จริง 

 
  ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรียมเอกสารยื่นวีซา่และการยื่นขอวีซา่ 

1. การพิจารณาวีซา่เป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใชบ่ริษทัทวัร ์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะชว่ย

ใหก้ารพิจารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ชว่งระหว่างย่ืนวีซา่ หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้ง

แจง้ใหท้างบริษทัฯ ทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซา่ของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการ

พิจารณาวีซา่ท่ีคอ่นขา้งนานและอาจไม่สามรถดึงเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนุมติัวีซา่ได ้  

3. สาํหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือทาํงานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื่องการขอวีซา่ดว้ยตนเองในประเทศท่ี

ตนพํานักหรือศึกษาอยูเ่ทา่น้ัน 

4. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ตํ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ่า

กว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนคํารอ้งขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือ

เดินทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบริษทัดว้ย เน่ืองจากประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิงใน

การย่ืนคาํรอ้งขอวีซา่ และจาํนวนหนา้หนังสือเดินทาง ตอ้งเหลือวา่งสาํหรบัติดวีซา่ไม่ตํ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นท่ีใสป่กหนังสือเดินทางกรณุาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือ

เดินทางน้ันๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขดีเขยีน 

หรือ แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 

 

https://www.b2btourservice.com/package-tour-detail/109/Superdeal.html
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  ขอ้มูลเพิม่เติมเร่ืองต ัว๋เคร่ืองบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษทัไดส้ํารองท่ีน่ังพรอ้มชาํระเงินมดัจําค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ ไม่ว่าจะดว้ย

สาเหตใุด ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บค่ามดัจําตั๋วเครื่องบิน ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 

– 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบินและชว่งเวลาเดินทาง   

2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็น

อยา่งนอ้ย 

3. น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะน่ังตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสาย

การบินกาํหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแขง็แรง และชว่ยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบิน

มีปัญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้ (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหา

ทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท่ี้น่ัง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสาย

การบิน ตอนเวลาท่ีเชค็อินเทา่น้ัน 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดินทาง   คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนักอ่นเดินทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนักอ่นเดินทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดินทาง   ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ ์ เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเกบ็คา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท า 

ใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่ บริษทัฯก าหนดไว ้ (30 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความ 

เสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษทัตอ้งนําไป   ชาํระค่าเสียหาย

ตา่งๆ 

ท่ีเกิดจากการยกเลิกของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะทาํ 

    การเล่ือนการเดินทางของทา่น   ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืน

ได ้

    คือ คา่ธรรมเนียมในการมดัจาํตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ีสถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียืน่วีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัิวีซา่จากทางสถานทูต (วีซา่ไม่ผ่าน) และทา่นไดช้าํระคา่ 

    ทวัรห์รือมดัจาํมาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จริง เชน่ คา่วีซา่ คา่มดัจาํตั๋ว 

    เครื่องบิน หรือคา่ตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุป๊ออกเดินทางไม่ 

    ครบตามจาํนวน  
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8. กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกกอ่นหรือหลงัออกต ัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ ไม่

คืน 

    คา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่

วา่ 

    เหตผุลใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว  

  (Single)  ,หอ้ งคู่  (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เ ตียง 

(Triple   

  Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่ 

  มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบั

เสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี 

   อณุหภมิูตํ่า 

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม  

    บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะ 

   ทดัรตั และไม่มีอา่งอาบนํ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี 

   ลกัษณะแตกตา่งกนั 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรุณาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
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**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

หมายเหตุ: การยืน่วซี่าแต่ละคร ัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งท าการยืน่วซี่า ประเภทหมู่คณะ 

เท่าน ัน้ โดยการยืน่เป็นหมู่คณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ขึน้ไป โดยทางศูนยร์บัยืน่ จะเป็นผู ้

ก าหนดวนัยืน่วซี่าเท่าน ัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่วซี่าในวนัทีก่ าหนดได ้อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้ 

 ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายื่นวซี่านอ้ยกว่า 11 วนัท าการ นบัจากวนัเดนิทาง  ม ี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่  ทา่นละ 2,200 บาท   

 ในกรณีทีเ่หลอืเวลายืน่วซี่าเหลอืนอ้ยกว่า 5 วนัท าการ จะมคีา่ Fast Track เพิม่เตมิ

อกี ทา่นละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยู่ตา่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผู ้

เดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดย

การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วัน

กอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 
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3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2. ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

6.1 บดิาหรอืมารดา ตอ้งท าหนงัสอืชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษวา่ใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศ

กบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก คนละ 1 ชุด (ลกูคา้เขยีนหรอืพมิพข์ึน้เอง) 

6.2 บดิาหรอืมารดา ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศจากเขตหรอื

อ าเภอ (1 ใบ ตอ่ เด็ก 1 ทา่น เทา่นัน้) 

6.3 ในกรณีพอ่หรอืแมป่กครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ใหข้อหนงัสอืปกครองบุตรจากเขต

หรอือ าเภอและจะตอ้งเป็นหนงัสอืทีม่กีารสบืพยานและหลกัฐานเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้เทา่น ัน้ 
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6.4 ทา่นจะตอ้งน าหนังสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศตัวจรงิ จากขอ้ 6.2 หรอื หนังสอื

ปกครองบตุรเป็นส าเนาจากขอ้ 6.3 ไปแปลประทบัตรากบักรมการกงสุลใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยกอ่น

น ามายืน่ มเิชน่นัน้ทางศนูยร์ับยืน่ vfs จะไมร่ับยืน่เอกสารของบตุรทา่นโดยเด็ดขาด 

6.5 เนือ่งจากการประทบัตรากงสลุ จะมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ย หากทา่นไมแ่น่ใจวา่เอกสารใชไ้ด ้

หรอืไม ่รบกวนสอบถามบรษัิททัวรก์อ่นน าไปประทับตรากงสลุ มเิชน่นัน้ทา่นอาจจะตอ้งไปเสยีเงนิ

และเสยีเวลาอันมคีา่ของทา่นเพือ่ไปท าเอกสารใหมอ่กีรอบ หากเอกสารทีท่า่นท ามาแลว้นัน้

กลายเป็นเอกสารทีใ่ชย้ืน่ไมไ่ด ้

 

***โปรดอา่น กอ่นทีท่า่นจะไปท าหนงัสอืยนิยอมจากเขตหรอือ าเภอใหบุ้ตรของทา่น 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่ท าไม

ไมม่ ีpassport *** 

 

- กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. หากพอ่หรอืแมม่วีซีา่เชงเกน้อยุแ่ลว้และไมไ่ดย้ืน่วซีา่พรอ้มลกู ใหท้ าจดหมายชีแ้จงภาษาอังกฤษ 

อธบิายวา่มวีซีา่เชงเกน้ของประเทศอะไร ระบวัุนเริม่และวันหมดอายวุซีา่ พรอ้มทัง้ถา่ยส าเนาหนา้

พาสปอรต์และหนา้วซีา่นัน้มาแนบดว้ย 

8. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 
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เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 
แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศอติาล ี

 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง 

[ภาษาไทย]…………………………………………………………………….………………………... 

1. นามสกลุ 

[ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..………………………………. 

2. นามสกลุตอนเกดิ 

[ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..………………………………………….. 

3. ชือ่ตัว 

[ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) 

เกดิ……………………………………….……………………………………………………………… 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) 

…………………………………………………..………………………………………………………. 

6. ประเทศที่

เกดิ……………………….……………………………..………………………………………………. 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ..................................สญัชาตโิดยก าเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน............................. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

    

……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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ทัวรย์โุรป(GTH) เวนสิเจ็ดส ีมลิานเจ็ดแสง อติาล ี7 วัน 4 คนื โดยสายการบนิเอมเิรตส ์[EK] 

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

รหัสไปรษณีย…์……………………………………………………………………………………………... 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื.......................................................................................................... 

อเีมล...................................................................................................................................................... 

 

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา ………………………………………………………………………………………….. 

รหัสไปรษณีย…์………….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่..............................ถงึวันที.่.................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 
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ทัวรย์โุรป(GTH) เวนสิเจ็ดส ีมลิานเจ็ดแสง อติาล ี7 วัน 4 คนื โดยสายการบนิเอมเิรตส ์[EK] 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .............................................    

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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