
 
 

Italy Saver 8D 5N 
มิลาน เกาะเวนิส เวโรน่า ฟลอเรนซ์ ชมหอเอนปิซ่า 
ลา สเปเซีย ชิงเคว เตรเร่ หมู่บ้านริโอแมกจิโอเร่ 

หมู่บ้านมานาโรล่า เจนัว Serravalle Outlet มิลาน  

 
พิเศษ!! นัง่รถไฟชมหมู่บ้านชิงเคว เตรเร  

วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู – ดไูบ  
17.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประต ู9 แถว T สายการบิน เอมิเรตส ์(EK)  

เจา้หน้าทีใ่หก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวก 
21.25 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK373 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครื่องบนิ) 
 
 

ทวัรยุ์โรป : รหสั EUR1850 



วนัท่ีสอง ดไูบ  - มิลาน 
00.50 น. แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์
03.35 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบนิ เอมเิรตส ์ 

เทีย่วบนิที ่EK101 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครื่อง)  
08.15 น. เดนิทางสู่ เวโรน่า (Verona) หนึ่งในหวัเมอืงใหญ่ของแคว้น และ

เป็นเมอืงที่ใหญ่เป็นอนัดบัที่ 3 ทางภูมภิาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของอติาล ีและยงัเป็นหนึ่งในเมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคญัของอติาลตีอน
เหนืออกีดว้ย น าท่านเทีย่วชมย่านเมอืงเก่า ทีย่งัคงเสน่หข์องความ
เป็นเมืองยุคกลางไว้ได้อย่างครบถ้วน เมืองเวโรน่าแห่งนี้ยงัมี
ชื่อเสยีงดว้ยการเป็นเมอืงโลเกชัน่ของวรรณกรรมชื่อดงัอย่าง 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านชม บ้านโรมิโอ & จูเลียต (Casa di Giulietta) บ้านปูนสี

ขาวทีม่จีุดเด่นคอื ระเบยีง สถานที่ๆ  โรมโิอและจเูลยีตไดพ้บรกักนั 
จุดนี้เองทีด่งึดูดนักท่องเทีย่วมากมายมายงัเมอืงเวโรน่า เพื่อชมต้น
ก าเนิดของต านานความรกัชื่อดงั 

เยน็ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ SHG BEDBANK Hotel  หรือระดบัเดียวกนั 

 
วนัท่ีสาม เวนิส - พระราชวงัดอดจ ์- จตัรุสัเซนตม์ารค์ - สะพานถอนหายใจ 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 ออกเดนิทางสู่ เวนิส (Venice) โดยรถโคช้ปรบัอากาศ  สู่จุดหมายแรกของการเดนิทางที ่เวนิส เมสเตร 

(Venice Mestre) ย่านเมอืงเก่าของเมอืงเวนิส น าทุกท่านนัง่เรอืต่อเพื่อไปยงั 
ท่าเรือซานมารโ์ค (San Marco Pier) บนเกาะเวนิส แวะให้ถ่ายรูปสวยๆ เก็บ
เป็นที่ระลึกกันที่ พระราชวงัดอดจ์ (Doge’s Palace) พระราชวังริมน ้ าแสน
อลงัการที่สรา้งตัง้แต่ศตวรรษที่ 14 ในสไตล์เวเนเชยีนโกธคิ ที่เคยเป็นที่ประทบั
ของผูป้กครองแต่เก่าก่อนของเวนิส แต่ตัง้แต่ปี 1923 กไ็ดเ้ปลีย่นเป็นพพิธิภณัฑ์
ใหค้นทัว่ไปไดเ้ขา้ชม เป็นหน่ึงในแลนดม์ารก์หลกัของเวนิส 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้เดนิเที่ยวชมแลนด์มารค์ส าคญัต่างๆ ในเมอืง และ
เก็บภาพสถานที่ต่างของเมอืงแห่งคลองไม่ว่าจะเป็น จตัุรสัเซนต์
มารค์ (St. Mark’s Square) จตุัรสัหลกัของเมอืงเวนิสและยงัเป็น
ศูนย์กลางเมอืงตัง้แต่โบราณ รายล้อมไปด้วยอาคารสวยๆ สไตล์
โกธคิ และจุดเด่นของจตุัรสัเซนต์มารค์แห่งนี้กค็อื มหาวิหารเซนต์
มาร์ค (St. Mark’s Basilica) ที่ตัง้อยู่ทางฝ ัง่ตะวันตกของจัตุร ัส
เซนต์มาร์ค มหาวิหารใหญ่ของศาสนาครสิต์นิกายโรมนัคาทอลกิ 
อลงัการด้วยการตกแต่งด้วยโดมใหญ่ รูปป ัน้มากมายที่ทัง้ละเอยีดและประณีต และที่อยู่ตดิกนัและโดด
เด่นด้วยความสูงถงึ 50 เมตรก็คอื หอระฆงั ถอืเป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์ของเมอืงที่เหน็ได้ไม่ว่าจะอยู่มุม



ไหนของเมืองก็ตาม และที่พลาดไม่ได้เลยก็คือ สะพานถอนหายใจ (Bridge of 
Sighs) สะพานอันโด่งดังแห่งนี้ตัง้อยู่เหนือแม่น ้ าที่ค ัน่กลางระหว่างคุกเก่ากับ
พระราชวงัดอดจ์ ท าจากหินปูนที่แกะสลกัและออกแบบอย่างงดงามเช่นเดียวกับ
พระราชวงัดอดจแ์ละอาคารโดยรอบ  

 
เยน็ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Russott Hotel หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีส่ี  เวนิส - ฟลอเรนซ ์- ปิซ่า 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่าน

เดนิทางต่อสู่ แคว้นทสัคานี (Tuscany) โดยเมอืงหลวงของ
แคว้นคือ ฟลอเรนซ์ (Florence) ที่ได้ร ับขนานนามว่าเป็น
เมอืงศูนยก์ลางแห่งศลิปะในยุคเรอเนสซองส์ ซึ่งล้วนแล้วแต่ม ี
โบราณสถานส าคญั และมทีวิทศัน์ตามธรรมชาตทิี่สวยงามจน
ได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นมรดกโลกจาก องค์กรยูเนสโก้เมื่อ ปี 
ค.ศ.1982 ท าให้ทสัคานีมชีื่อเสียงในฐานะดินแดนท่องเที่ยว
ยอดนิยมระดบัโลก อติาล ีจากนัน้น าท่านชมความยิง่ใหญ่ และอลงัการของ มหาวิหารซานตา มาเรีย 
เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) วหิารของเมอืงฟลอเรนซ ์ทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 4 ของทวปียุโรป ซึง่

โดด เด่นด้วยสถาปตัยกรรมที่ใช้หนิอ่อนหลายสตีกแต่งผสมผสาน
กนัไดอ้ย่างงดงาม น าชม จตัุรสัเดลลา ซิญญอเรีย (Piazza Della 
Signoria) ซึ่งรายล้อมไปด้วยรูปป ัน้ อาทิ เช่น รูปปั้นเทพเจ้า
เนปจูน (Fountain of Neptune), วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหวัเมดูซ่า 
(Perseus with the Head of Medusa), รูปป ัน้ เดวิด  ผลงานที่มี
ชื่อเสยีงของ ไมเคลิ แองเจโล่ จากนัน้น าท่าน มาริมฝ ัง่แม่น ้าอารโ์น 

จะพบกบั สะพานเวคคโิอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ทีม่มีรีา้นขายทอง และอญัมณีอยู่ทัง้สองขา้ง สะพาน 
ใหเ้วลาท่านอสิระเลอืกซือ้สนิคา้ทัง้ของฝาก ของทีร่ะลกึ รวมทัง้สนิคา้แฟชัน่น าสมยั 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) เมอืงแห่งศลิปะที่ส าคญัของอติาล ีเป็นเมอืงเลก็ๆอยู่ทางตะวนัตก 

ของ Florence ด้านตะวนัตกของเมอืงตดิกบัทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน แมว้่าจะเป็นเมอืงเลก็ๆ แต่ Pisa ก็
เป็นเมอืงที่มชีื่อเสยีงและเป็นที่รู้จกัของนักท่องเที่ยวทัว่โลก น าท่านเข้าสู่บรเิวณจตุัรสัดูโอโมแห่งปิซ่า 
หรอื จตัรุสักมัโป เดย ์มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) 
ทีป่ระกอบดว้ยกลุ่มอาคาร สถาปตัยกรรมแบบโรมาเนสก์ 
โดยเริม่จากหอพธิเีจมินํ้ามนต์ (Baptistery of St. John) 
ที่ใหญ่ที่สุดในอิตาล ีชมมหาวิหารดูโอโม (Duomo) ที่
งดงามและหอเอนแห่งเมอืงปิซ่าอนัเลื่อง ชมหอเอนปิซ่า 
(Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 
ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุค กลาง เริม่สรา้งเมื่อปี ค.ศ.
1173 ใช้เวลาสร้างประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการ



ก่อสรา้งตอ้งหยุดชะงกัลงไปเมื่อสรา้งไปไดถ้งึชัน้ 3 กเ็กดิการยบุตวัของฐานขึน้มา และต่อมากม็กีารสรา้ง
หอต่อเตมิขึน้อกี จนแลว้เสรจ็ โดยใชเ้วลาสรา้งทัง้หมดถงึ 177 ปี โดยทีห่อเอนปิซ่านี้ กาลเิลโอ บดิาแห่ง
วทิยาศาสตร ์ซึง่เป็นชาวอติาเลีย่นไดใ้ชเ้ป็นสถานทีท่ดลองทฤษฎแีรงโน้มถ่วงของโลกทีว่่า สิง่ของสองชิน้ 
นํ้าหนัก ไม่เท่ากนั ถ้าปล่อยสิง่ของทัง้สองชิ้นจากที่สูงพรอ้มกนั ก็จะตกถงึพื้นพรอ้มกนั จากนัน้ให้ท่าน
อสิระ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึราคาถูก ทีม่รีา้นคา้เรยีงรายอยูม่ากมาย 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ EURO HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

 
วนัท่ีห้า  ปิซ่า - ลา สเปเซีย  -  เจนัว 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองลา สเปเซีย (La Spezia) เมอืงในเขตลกิูเรยี ตอนเหนือของอิตาลีอยู่ 
ระหว่างเมอืงเจนวั และ ปิซ่า ในบรเิวณอ่าวลกิูเรหนึ่งในอ่าวทีม่คีวามส าคญัทางดา้นการคา้และ การทหาร 
น าท่านโดยสารรถไฟสู่ชิงเกว แตร์เร (Cinque Terre) 
หมู่บ้านเลก็ๆ ที่ตัง้อยู่บรเิวณรมิ ชายฝ ัง่รเิวยีร่าของอติาล ี
ที่มคีวามหมายว่า “ดินแดนทัง้ห้า (Five Land)” ตัง้บน
หน้าผาสูงชนัเหนือทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ตดิทะเลบรเิวณ
ชายฝ ัง่แคว้นลิกูเรยี ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 แห่ง ได้แก่ 
MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, 
MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทัง้ หา้หมู่บา้นนี้ 

มหีุบเขาลอ้มรอบ ประกอบกนัเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาตฯิ และได้รบั
การขึน้ ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้อกีดว้ย น าท่านชมความงามของ
หมูบ่า้นทีม่สีสีนัสวยงาม สรา้ง ลดหลัน่กนัตามเนินผารมิทะเล น าท่านเดนิเล่น
ชม หมู่บ้านริโอแมกจิโอเร่ (Rio - Maggiore) เป็นหมู่บา้นประมงเลก็ๆ ที่มี
เสน่ห์และมบีรรยากาศเหมอืนเมอืงตุ๊กตา บ้านเรอืนที่ตัง้ลดหลัน่กนับนหน้า 
ผาทีป่กคลุมดว้ยต้นไมเ้ขยีวขจตีดักบัน ้าทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนสเีทอรค์วอยซ์ 
อสิระใหท้่านชมความ งดงามและถ่ายรปูตามอธัยาศยั 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้น าท่านสู่ หมู่บ้านมานาโรล่า (Manarola) อาจได้
ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่เล็กเป็นอันดบัสอง แต่ม ีความเก่าแก่
ที่สุดในบรรดาหมู่บ้านทัง้ 5 ที่สร้างมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1338 
จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่เมืองเจนัว (Genoa) เมอืงทีใ่หญ่
ทีสุ่ดของอติาลทีางภาคตะวนัตกเฉียง เหนือชมเขตเมอืงเก่า
ศูนยก์ลางทางประวตัศิาสตรท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดของยโุรปเป็นเมอืงที่
มคีวามรุ่งเรอืงมา ตัง้แต่ครสิต์ศตวรรษที ่11 มาจนถงึ ค.ศ. 1797 ปจัจุบนัเป็นเมอืงศูนยก์ลางเทคโนโลยี
และ อุตสาหกรรมผลติรถยนตข์องอติาลีไ่ดแ้ก่ เฟียต, อลัฟ่าโรมโีอ, แลนเซยี น าท่านชมมหาวหิารประจ า 
เมอืงสถานทีป่ระกอบศาสนพธิอีนังดงามและศกัดิส์ทิธิ ์เป็นทีเ่คารพของทัง้คนในทอ้งถิน่และนกัท่องเที่ยว
ทัว่ไปทีม่าเยอืน 

เยน็ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  



น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Star President Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัท่ีหก เจนัว - Serravalle Outlet - มิลาน 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่าน ชมบ้านเกิดของคริสโตเฟอร ์โคลมับสั (จากภายนอก) นกัเดนิทางผู้

ยิง่ใหญ่คน้พบทวปี อเมรกิา เป็นเมอืงท่าพาณิชยส์ าคญัของอติาล ีซึง่มอีายุกว่า
สองพนัปี มตีกึเก่า สมยัโรมนัยอ้น ยคุ อาคารบา้นเรอืนทีค่่อนขา้งแออดั บรเิวณ
อ่าวเจนัวเป็นที่ทอดไว้ด้วยเรอืส าราญ เรอืยอชท์หรู เรอืใบสขีาว เรอืโบราณ
จ าลองขนาดยกัษ์ และมปีระภาคารสงูตระหง่าน กลางเมอืงทีน่ี่ มนี ้าพุ จตุรสัเฟอ
รารี ่ทีน่กัท่องเทีย่วนิยมไปถ่ายรปู 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าทุกท่านสู่ SERRAVALLE OUTLET ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม 3 ชัว่โมง กบัสนิคา้

มากมาย อาทิ เช่น  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, 
CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆ อีกมากมาย  น าทุกท่าน
เดนิทางสู่มลิาน 

เยน็ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Best Western Hotel Goldenmile หรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัท่ีเจด็ มิลาน – Galleria Vittorio - มหาวิหารมิลาน – สนามบิน 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดนิทางถงึมลิาน เทีย่วชม เมืองมิลาน (Milan) หนึ่งในเมอืงหลกัของประเทศอติาล ี เป็นศูนยก์ลางเมอืง

หลวงแห่งแฟชัน่และการออกแบบ แวะเทีย่วชมแลนดม์ารก์ของ
เมอืง น าท่านถ่ายรปูกบั มหาวิหารมิลาน (Milan Cathedral) 
มหาวหิารประจ าเมอืงขนาดใหญ่แห่งนี้คอืโบสถท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดใน
ประเทศอติาล ี เด่นดว้ยศลิปะแบบโกธคิทีต่กแต่งดา้นนอกดว้ยยอด
แหลมจ านวนมากถงึ 135 ยอด พรอ้มดว้ยรปูแกะสลกัจากหนิอ่อน
จ านวนมากทีป่ระดบัอยูโ่ดยรอบ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 อิสระช้อปป้ิง ท่ี Galleria Vittorio Emanuele II ทีต่ ัง้อยูท่างฝ ัง่

ขวาของมหาวหิารมลิาน เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในอติาล ี
โดยสรา้งขึน้ในปี 1877 มากมายดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร มากมาย
ในอาคารขนาด 4 ชัน้สองขา้งทางเดนิกวา้ง ทีโ่ดดเด่นมากกค็อื
หลงัคาทรงโดมเป็นกระจกใส ท าใหส้ามารถชอ้ปป้ิงไดใ้นทุกสภาพ
อากาศ ไดเ้วลาอนัสมควร น าทุกท่านเดนิทางสู่สนามบนิ เดนิทาง
กลบัประเทศไทย 

22.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK92 แวะเปล่ียนเคร่ือง (บริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 



วนัท่ีแปด ดไูบ – สวุรรณภมิู  
06.25 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 
09.40 น. เดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK372 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบน

เครือ่งบนิ) 
19.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

 
อตัราค่าบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เดก็ (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) ไมม่เีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 10,000 บาท 
  
อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
อตัราน้ีไม่รวม 

✗ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่วซี่ากลุ่มเชงเก้น (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทตูจะไมค่นืเงนิค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสรจ็ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตัดกรุ๊ป
เท่านัน้) 

✗ ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณเีกนิกว่าสายการบนิก าหนดให ้30 กโิลกรมัต่อหนึ่งคน 

✗ ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี และค่าเครือ่งดื่มในหอ้งพกั 

✗ ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทอ้งถิน่ ท่านละ 2 ยโูร / คน / วนั (12 ยโูร / ท่าน) 

✗ ค่าทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต ่า 100 บาท / วนั / คน  

วนัเดินทาง   ราคา 

ตลุาคม 19-26 / 23-30 ต.ค. 62 39,900 

พฤศจิกายน 20-27 / 30 พ.ย. - 7 ธ.ค. 62 39,900 

ธนัวาคม 5-12 ธ.ค. 62 39,900 



เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรุณาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาทพรอ้มค่าวซี่า (3,500 บาท/ท่าน) (หลงัจองภายใน 3 
วนั) พรอ้มส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไมน้่อยกว่า 20 วนั 
3. หากไมช่ าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

เม่ือท่านไดท้ ารายการจองทวัร์ กบั เอก็ซ์ซอติก ฮอลิเดย ์จากนั้น เจา้หนา้ท่ีจะติดต่อกลบั 
เพื่อแจง้นดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผา่นธนาคาร ดงัต่อไปน้ี 

ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอก็ซ์ซอติก ฮอลเิดย์ จ ากดั ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 

 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย

หกัเฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ 

ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ที่นอกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร ์เช่นภยัธรรมชาต ิปญัหา

การเมอืง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้

ประเทศไมว่่ากรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี

4. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 
เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัเขา้สู่ประเทศ หากมพีาสปอรต์
เล่มเก่า ไมว่่าจะเคยมวีซี่าในกลุ่มเชงเก้นหรอืไมก่ต็ามควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมตัวิซี่า 
2. รูปถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้และมี
อายไุมเ่กนิ 6 เดอืน ไมส่วมใส่เครือ่งประดบัและแว่นสายตา) 
3. เอกสาระส าคญัส่วนบุคคล  

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


   3.1 ส าเนาทะเบยีนบา้น  
3.2 ส าเนาบตัรประชาชน หรอื ส าเนาบตัรขา้ราชการ  
3.3 ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  
3.4 ส าเนาใบเปลีย่นชื่อหรอืนามสกุล (ถา้ม)ี 

4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั 
    ใบรบัรองการท างานจากบรษิทัทีท่่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืนใน
ปจัจุบนั วนัเดอืนปีที่เริม่ท างานกบับรษิัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนการค้า และหนังสอืรบัรองทีค่ดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน พรอ้มวตัถุประสงคห์รอืใบเสยีภาษแีละหลกัฐาน
การเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน  
- Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (นับจากวนัปจัจุบนัในวนัที่ยื่นวี
ซ่า) ควรเลอืกเล่มที่มกีารเข้าออกของเงนิสม่ําเสมอ และมจี านวนไม่ต่ํากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงให้เห็นว่าม ีฐานะ
การเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้น เม่อืกลบัสู่
ภมูลิ าเนา 

- Bank Certificate ฉบบัจริง วนัทีอ่พัเดทตรงกนักบั Statement 
(ในกรณีท่ีผู้อ่ืนเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธ์พร้อมย่ืนเอกสารฉบบั
แปลภาษาองักฤษและจดหมายสปอนเซอร)์  **สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

7. กรณีทีบ่รษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 
1-6 แล้ว ทางบรษิัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดง ความรบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมา
ท างานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจ่ดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา  

จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เท่านั้น  
9. กรณีท่ีเดก็อายตํุ่ากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ได้เดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจาก อ าเภอ / เขต ทีท่่านอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) พรอ้มน าเอกสาร

ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษไปประทบัตราทีก่งสุลแจง้วฒันะ หากไม่มกีารประทบัตราทางสถานทูตอติาลจีะไม่
รบัพจิารณาทุกกรณ ี

- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสตูบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
- เอกสารเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกค่าใชจ้่ายใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 



- ใบสตูบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
** หมายเหต!ุ! ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวีซ่าให้กบับุตร ** 

10. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็นการถาวร 
และถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากต้องการขอยื่นค ารอ้งใหม่
กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทตูมกีารสุ่ม เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความรว่มมอืใน
การเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวก
และประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบรษิัทใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร 
ดงักล่าวเช่นกนั 
11. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพื่อใหอ้ยู่ในดุลย
พนิิจของสถานฑตูเรือ่งวซี่าของท่านเนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
12. การยื่นวซี่านัน้ผูเ้ดนิทางต้องช าระยอดมดัจ าท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านัน้ถงึสามารถด าเนินขัน้ตอนการ
ยืน่วซี่าได ้

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 
ระยะเวลาในการยื่น 15 วนัท าการ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายนิ้วมอื ณ ศูนยย์ื่นวซี่า ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 
กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองักฤษ  

ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอรต์)................................................................................................................. 

ชื่อ-นามสกุล (เดมิ) ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู.่............................................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท.์.................................................... เบอรม์อืถอื........................................................................ 

E-Mail........................................................................................................................................................... 

สถานะ  สมรส      โสด     หยา่รา้ง   แยกกนัอยู ่

เลขทีพ่าสปอรต์................................................... วนัหมดอายุ...................................................................... 

วนั/เดอืน/ปี เกดิ............................................. อาชพี................................................................................... 

สถานทีท่ างาน.............................................................................................................................................. 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน....................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ างาน.................................................  

การเดนิทางในครัง้นี้ท่านออกค่าใขจ้่ายเองหรอืไม ่.......................................................................................... 

ชื่อผูอ้อกค่าใชจ้า่ย .............................................................................................. ความสมัพนัธ ์.................... 



ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 

  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไมเ่คย  
ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือท าวีซ่าหรือไม่ 

  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไมเ่คย  

** หากเคยแสกนลายนิ้วมอืแลว้ กรณุาถ่ายรปูหน้าวซี่าเพื่อใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสอบ ** 


