
 

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 
ธนัวาคม : 3 – 9, 6 - 12 39,900.-
กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2561 
กมุภาพนัธ ์: 20 – 26, 27 ก.พ. – 5 ม.ีค. 
มนีาคม : 13 – 19, 20 - 26

39,900.-

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที;ยง คํ;า โรงแรมที;พกั 
หรอืเทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈

2 กรงุเทพ –   ดไูบ –  เวนสิ – เกาะเวนสิ                   ✈ ✈ O
SMART HOLIDAY 
HOTEL

3 เวนสิ – มลิาน – ปารม์า่ O O O SAN MACRO

4 ปารม์า่ – ปิซา่ – หอเอนปิซา่ – ฟลอเรนซ์ O O O ART MIRO

5 ฟลอเรนซ ์– ซานจมีญิญาโน – เซยีน่า – โรม O O O
HOTEL HOLIDAY INN 
ROME PISANA

6 กรงุโรม – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– สนามบนิ O O ✈ NOVOTEL ROMA EST

7 ดไูบ – กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈
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โมโน อติาล ี(เวนสิ) 
7 วนั 4 คนื             

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 



บนิลดัฟ้าสูเ่กาะเวนสิ หรอื เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ มสีมญานามวา่เป็น "ราชนิแีหง่ทะเล 

เอเดรียตกิ" เดนิเล่นบรเิวณจตัุรสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ทีHนโปเลียนเคยกล่าวไวว้่า            

“เป็นหอ้งนัHงเล่นทีHสวยทีHสดุในยุโรป” ชอ้ปปิKงสนุกๆทีHเมอืงมลิาน (Milan) เมอืงหลวงแหง่แฟชัHนของโลก     

เที;ยวเมอืงเซยีนา่ (Siena) อกีหนึHงเมอืงทอ่งเที HยวทีHไดรั้บการขึKนทะเบยีนเป็นมรดกโลก เขา้ชมมหาวหิารทีH

ใหญท่ีHสดุในโลกมหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica) ถา่ยรปูกบัหอเอนปิซา่ (Leaning Tower 

of Pisa) 1 ใน 7 สิHงมหั ศจรรยข์องโลกยคุกลาง ชมความยิHงใหญแ่ละอลงัการของมหาวหิารซานตา มาเรี ย 

เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) วหิารของเมอืงฟลอเรนซ ์ (Florence) ทีHใหญเ่ป็นอนัดบั 4 ของ

ทวปียโุรป   

วนัแรกของการเดนิทาง      กรงุเทพฯ  

23.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู 9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ทีHอํานวยความสะดวก 

วนัที;สองของการเดนิทาง       กรงุเทพ – ดไูบ – เวนสิ – เกาะเวนสิ                   

02.00 น. ออกเดนิทางสูเ่วนสิ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีHยวบนิทีH EK 371 

***คณะเดนิทางวนัที; 20 – 26 ก.พ. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเที;ยวบนิ

ที; EK 385 เวลา 01.05 น. และถงึดไูบ เวลา 05.00 น.***

06.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลี;ยนเครื;อง 

09.40 น. ออกเดนิทางสูเ่วนสิ ประเทศอติาล ีโดยเทีHยวบนิ EK 135 

13.20 น. ถงึสนามบนิมารโ์ค โปโล เมอืงเวนสิ ประเทศอติาล ี (เวลาทอ้งถิHนชา้กวา่

ประเทศไทย 5 ชัHวโมง และจะเปลีHยนเป็น 6 ชัHวโมงในวนัทีH 29 ตลุาคม 2560)   

นําทา่นเดนิทาง สูท่า่เรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto) นําทา่นลอ่งเรอืผา่นชม

บา้นเรอืนของชาวเวนสิ สูเ่กาะเวนสิ หรอื เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสน

โรแมนตกิ เป็นเมอืงทีHไมเ่หมอืนใคร โดยใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน  มี

สมญานามวา่เป็น "ราชนิแีหง่ทะเลเอเดรยีตกิ" มเีกาะนอ้ยใหญก่วา่ 118 เกาะ และ

มสีะพานเชืHอมถงึกนักวา่ 400 แหง่ ขึKนฝัHงทีHบรเิวณซานมารโ์ค ศนูยก์ลางของ

เกาะเวนสิ จากนัKนนําทา่นเดนิชมความงามของเกาะเวนสิ ชมสะพานถอนหายใจ 

( Bridge of Sighs) ที HมเีรืHองราวน่าสนใจในอดตี เมืHอนักโทษทีHเดนิออกจาก

หอ้งพิพากษาไปสู่คุกจะไดม้ีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครั Kง

สุดทา้ยระหว่างเดนิผ่านช่องหนา้ต่างทีHสะพานนีK  ซึHงเชืHอมต่อกับวงัดอดจ ์

(Doge’s Palace) อนัเป็นสถานทีHพํา นักของเจา้ผูค้รองนครเวนสิในอดตี ซึHง

นักโทษชืHอดงัทีHเคยเดนิผา่นสะพานนีKมาเเลว้คอื คาสโนวา่นัHนเอง นําทา่นถา่ยรปู

บรเิวณจตัรุสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ทีHนโปเลยีนเคยกลา่วไวว้า่ 

“เป็นหอ้งนัHงเลน่ทีHสวยทีHสดุในยโุรป” จัตรัุสถกูลอ้มรอบดว้ยอาเขตอนังดงาม รวม

ทั Kงโบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ทีHมโีดมใหญ ่ 5 โดม ตามแบบ

ศลิปะไบแซนไทน ์ จากนัKนอสิระใหท้า่นไดม้เีวลาเดนิเทีHยวชมเกาะอันสดุแสนโร

แมนตกิตามอธัยาศยั เชน่ เดนิเลน่ชมมนตเ์สน่หแ์หง่นครเวนสิ, เขา้ชมโบสถซ์า

นมารโ์คทีHสวยงาม, ชอ๊ปปิKงสนิคา้ของทีHระลกึ อาทเิชน่ เครืHองแกว้มรูาโน่,หนา้กาก

เวนสิ เลอืกซืKอสนิคา้แฟชัHนชั Kนนํา หรอืนัHงจบิกาแฟในรา้น Café Florian ทีHเปิดให ้

บรกิารมาตั Kงแตปี่ ค.ศ.1720 หรอื นัHงเรอืกอนโดลา่ ลอ่งชมคลองเวนสิ
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คํ;า รับประทานอาหารคํHา ณ ภตัตาคาร ภตัตาคารอาหารพืKนเมอืง (สปาเกต๊ตีTหมกึดาํ)

นําคณะเขา้สูท่ีHพัก  SMART HOLIDAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัที;สามของการเดนิทาง               เวนสิ – มลิาน – ปารม์า่ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสูต่วัเมอืงมลิาน (Milan) เมอืงทีHเรยีกไดว้า่ เป็นเมอืงหลวงแหง่

แฟชัHนของโลก นําทา่นชมมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano) ทีH

สรา้งดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิ ทีHผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก 

สมยัฟืKนฟศูลิปวทิยาการ 

ระยะทาง 280 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 3.30 ชม. 

เที;ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย ชมแกลเลอรี; วคิเตอร ์เอ็มมานเูอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ทีHนับ

วา่เป็นชอปปิKงมอลลท์ีHสวยงาม หรหูราและเกา่แกท่ีHสดุในเมอืงมลิาน อนุสาวรยี ์ของ

กษัตรยิว์คิเตอร ์ เอ็มมานูเอลทีH 2 ผูร้เิร ิHมการรวมชาตหิวัเมอืงตา่งๆในอติาล ี และ

อนุสาวรยีข์องศลิปินชืHอดงัในยคุเรเนซองสอ์กี 1 ทา่น คอื ลโิอนารโ์ด ดารว์นิซีH ทีHอยู่

ในบรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่จากนัKนเดนิทางสเ่มอืง ปารม์า (Parma) 

เมอืงในแควน้เอมเีลยี-โรมญัญา มชีืHอเสยีงในดา้นการผลติแฮม

ระยะทาง 128 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 2 ชม.

คํ;า รับประทานอาหารคํHา ณ ภตัตาคารอาหารพืKนเมอืง (ปารม์า่แฮม) 

นําคณะเขา้สูท่ีHพัก  SAN MACRO หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที;ส ี;ของการเดนิทาง     ปารม์า่ – ปิซา่ – หอเอนปิซา่ – ฟลอเรนซ ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

เดนิทางสูเ่มอืงปิซา่ (Pisa) เมอืงแหง่ศลิปะทีHสําคั ญของอติาล ี เป็นเมอืงเล็กๆอยู่

ทางตะวันตกของ Florence ดา้นตะวันตกของเมอืงตดิกั บทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน 

แมว้า่จะเป็นเมอืงเล็กๆ แต ่ Pisa กเ็ป็นเมอืงทีHมชี ืHอเสยีงและเป็นทีHรูจั้กของนักทอ่ง

เทีHยวทัHวโลก นําทา่นเขา้สูบ่รเิวณจตัรุสัดโูอโมแหง่ปิซา่ หรอื จตัรุสักมัโป เดย ์มี

ราโกล ี (Compo Dei Miracoli) ทีHประกอบดว้ยกลุม่อาคารสถาปัตยกรรมแบบโร

มาเนสก ์โดยเริHมจากหอพธิเีจ ิ มนํ Tามนต ์ (Baptistery of  St. John) ทีHใหญ่

ทีHสดุในอติาล ีชมมหาวหิารดโูอโม (Duomo) ทีHงดงามและหอเอนแหง่เมอืงปิ

ซา่อนัเลืHอง ชมหอเอนปิซา่ (Leaning Tower of Pisa) สญัลกัษณแ์หง่เมอืงปิ

ซา่ 1 ใน 7 สิHงมหั ศจรรยข์องโลกยคุกลาง เริHมสรา้งเมืHอปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสร ้าง

ประมาณ 175 ปี แตร่ะหวา่งการกอ่สรา้งตอ้งหยดุชะงักลงไปเมืHอสรา้งไปไดถ้งึชั Kน 3 

ก็เกดิการยบุตัวของฐานขึKนมา และตอ่มาก็มกีารสรา้งหอตอ่เตมิขึKนอกีจนแลว้เสร็จ 

โดยใชเ้วลาสรา้งทั Kงหมดถงึ 177 ปี โดยทีHหอเอนปิซา่นีK กาลิ เลโอ บิ ดาแห่ง

วทิยาศาสตร ์ ซึHงเป็นชาวอติาเลีHยนไดใ้ชเ้ป็นสถานทีHทดลองทฤษฎแีรงโนม้ถว่งของ

โลกทีHวา่ สิHงของสองชิKน นํKาหนักไม่เทา่กนั ถา้ปลอ่ยสิHงของทั KงสองชิKนจากทีHสงูพรอ้ม

กนั กจ็ะตกถงึพืKนพรอ้มกนั จากนัKนใหท้า่นอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซืKอสนิคา้ทีHระลกึราคา

ถกู ทีHมรีา้นคา้เรยีงรายอยูม่ากมาย

  
ระยะทาง 180 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 2.15 ชม.

เที;ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี
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บา่ย นําทา่นเดนิทางตอ่สูแ่ควน้ทสัคาน ี (Tuscany) โดยเมอืงหลวงของแควน้ คอื 

ฟลอเรนซ ์ (Florence) ทีHไดรั้บขนานนามวา่เป็นเมอืงศนูยก์ลางแหง่ศลิปะในยคุ

เรอเนสซองส ์ ซึHงลว้นแลว้แตม่โีบราณสถานสําคัญ และมทีวิทัศนต์ามธรรมชาตทิี่

สวยงาม จนไดรั้บการแตง่ตั Kงใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโกเ้มืHอ ปี ค.ศ.1982 

ทําใหท้สัคานมีชีืHอเสยีงในฐานะดนิแดนทอ่งเทีHยวยอดนยิมระดบัโลก อติาล ีจากน ัTน

นําทา่นชมความยิHงใหญ ่ และอลงัการของมหาวหิารซานตา มาเรยี เดล ฟิโอเร 

(Santa Maria Dell Fiore) วหิารของเมอืงฟลอเรนซ ์ทีHใหญเ่ป็นอนัดบั 4 ของ

ทวปียโุรป ซึHงโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมทีHใชห้นิออ่นหลายสตีกแตง่ผสมผสานกนั

ไดอ้ยา่งงดงาม นําชมจตัรุสัเดลลาซญิญอเรยี (Piazza Della Signoria) ซึHง

รายลอ้มไปดว้ยรูปปัKน อาท ิ เช่น รูปปัKนเทพเจา้เนปจูน (Fountain of 

Neptune),วรีบรุษุเปอรซ์อิสุถอืหวัเมดซูา่ (Perseus with the Head of Medusa), 

รปูปัKนเดวดิ ผลงานทีHมชีืHอเสยีงของ  ไมเคลิ แองเจโล ่จากนัKนนําทา่น มารมิฝัHงแมนํ่า้

อารโ์น จะพบกบัสะพานเวคคโิอ (Vecchio) สะพานเก่าแกท่ีHมมีรีา้นขายทอง และ

อญัมณีอยูท่ั Kงสองขา้งสะพาน  ใหเ้วลาทา่นอสิระเลอืกซืKอสนิคา้ทั Kงของฝาก ของทีH

ระลกึ รวมทั Kงสนิคา้แฟชัHนนําสมยั

ระยะทาง 90  กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 1.15 ชม. 

คํ;า รับประทานอาหารคํHา ณ ภตัตาคาร อาหารพืKนเมอืง

นําคณะเขา้สูท่ีHพัก ART MIRO หรอืเทยีบเทา่

วนัที;หา้ของการเดนิทาง     ฟลอเรนซ ์– ซานจมีญิญาโน – เซยีนา่ – โรม

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซานจมีญิญาโน (San Gimignano) เมอืงเล็กๆ บนเนนิ

เขา ตั Kงอยูใ่นแควน้ทัสกานี ไดรั้บเลอืกโดยองคก์ารยเูนสโกใหข้ึKนทะเบยีนเป็น

มรดกโลก เมืHอปี ค.ศ. 1990 เป็นเมอืงแหง่หอคอย ซึHงทา่นจะไดช้มจดุชมววิของ

เมอืงทีHยงัรักษาความสมบรูณืของรปูแบบเมอืงในยคุกลางเอาไวไ้ด ้ จากนัKนนําทา่น

เดนิทางสู ่ เมอืงเซยีนา่ (Siena) อกีหนึHงเมอืงทอ่งเทีHยวที Hไดรั้บการขึKนทะเบยีน

เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก ในปี ค.ศ.1995 นําทา่นเดนิเขา้สูต่วัเมอืงเกา่ 

เพืHอชมจตัรุสัเดล คมัโป (Piazza del Campo) ทีHเป็นรปูทรงคลา้ยเกอืกมา้นับ

วา่เป็นจตรัุสทีHมคีวามสวยงามมากอกีแหง่หนึHงในอติาล ี ใหเ้วลาทา่นชมและเดนิ

เลน่ถา่ยรปูบรเิวณรอบนอกของปาลาซโซ พบับลโิค (Palazzo Pubblico) 

เป็นพระราชวงัเกา่ทีHสรา้งขึKนดว้ยศลิปะแบบโรมาเนสก ์  ตั Kงแตปี่ค.ศ.1297  และ 

หอระฆงัมานเจยี (Torre del Mangia) ทีHเป็นอกีหนึง̂สญัลกัษณข์องเซยีนา 

จากนัKนนําทา่นชมความงดงามบรเิวณภายนอกของ มหาวหิารเซยีนา (Siena 

Cathedral) หรอื ดโูอโมดเิซยีนา (Duomo di Siena ทีHถกูสรา้งขึKนในชว่ง

ระหวา่งปี 1215 -1263 ในรปูแบบสถาปัตยกรรมกอธคิ และตอ่เตมิดว้ยศลิปะแบบ

เรอเนซองสใ์นยคุตอ่มา

ระยะทาง  65 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 1 ชม. 

ระยะทาง  50 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 0.45 ชม. 

เที;ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิHน

บา่ย จากนัKนนําทา่นเดนิทางสูก่รงุโรม (Rome) เมอืงหลวงและเมอืงทอ่งเทีHยวทีHมี ชืHอ

เสยีงของประเทศอติาล ี

ระยะทาง 234 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 3.45 ชม.

คํ;า รับประทานอาหารคํHา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี
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(รา้นคา้ใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทติย ์ ขอสงวนสทิธิXการยา้ยเมอืงที;เขา้พกั เชน่ กรณีที;เมอืงน ัTนมกีาร

จดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที;ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี;ยนตาม

ความเหมาะสม)  

นําคณะเขา้สูท่ีHพัก NOVOTEL ROMA EST หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที;หกของการเดนิทาง          กรงุโรม – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําท่านเดนิทางสูน่ครรฐัวาตกินั (Vatican) ประเทศทีHเล็กทีHสดุในโลกตั Kงอยู่

ใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียวในโลกทีHมีกําแพงลอ้มรอบเมืองเอาไวไ้ด ้

ทั Kงหมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้และเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกาย

โรมันคาทอลกิโดยมพีระสนัตะปาปา มอํีานาจปกครองสงูสดุ นําทา่นเขา้ชมมหา

วหิารทีHใหญ่ทีHสดุในโลก มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์ (St.Peter’s Basilica) ชม

ประตมิากรรมอนัลอืชืHอปิเอตา้ (Pieta) ของมเิคลนัเจโลและชมแทน่บชูาบลัแด

คคโิน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุม้สํารดิทีHสร ้ างโดยจานโลเรนโซ แบรน์นิ ี

ซึHงสรา้งตรงบรเิวณทีHเชืHอกนัวา่เป็นทีHฝังพระศพของนักบญุปีเตอร ์ นําทา่นผา่นชม

กลุม่โรมนัฟอรมั (Roman Forum) อดตีศนูยก์ลางทางดา้นการเมอืง ศาสนา และ

เศรษฐกจิของอาณาจักรโรมนั ทีHสะทอ้นใหเ้ห็นความเจรญิรุง่เรอืงของอารยะธรรม

โรมนัในชว่ง 2,000 ปีทีHผา่นมา นําชมความยิHงใหญใ่นอดตีและเกบ็ภาพสวยบรเิวณ

รอบนอกของสถานสรา้งความบันเทงิของชาวโรมันมาแต่สมัยโบราณโคลอสเซี;

ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิHงมหศัจรรย์ของโลกยคุโบราณ อดตีสนามประลอง

การตอ่สูท้ีHย ิHงใหญข่องชาวโรมนัทีHสามารถจผุูช้มไดถ้งึ 50,000 คน

เที;ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิHน (พซิซา่อติาล)ี

บา่ย จากนั Kนนําท่านเดินชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญ

อธษิฐานบรเิวณนํ Tาพเุทรวี; (Trevi Fountain) สญัลกัษณข์องกรงุโรมทีHโดง่ดงั

จากภาพยนตรเ์รืHอง สามรักในกรงุโรม จากนัKนเชญิอสิระตามอธัยาศยักบัการเลอืก

ซืKอสนิคา้แฟชัHนและของทีHระลกึในบรเิวณยา่นบนัไดสเปน  (The Spanish 

Step)  ซึHงเป็นแหลง่แฟชัHนชั Kนนําสดุหรแูละยงัเป็นแหลง่นัดพบ

17.00 น. สมควรแกเ่วลา นําคณะเดนิทางสู ่ เพืHอใหท้า่นมเีวลาในการทํา คนืภาษ ี (Tax 

Refund) และ มเีวลาในการเลอืกซืKอสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ

20.45 น. ออกเดนิทางกลบัสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที;ยวบนิที; EK 96 

***คณะเดนิทางวนัที; 20 – 26 ม.ีค. 61 ออกเดนิทางเที;ยวบนิที; EK 96 

เวลา 22.05 น. และถงึดไูบ เวลา 05.55 น.***

วนัที;เจ็ดของการเดนิทาง ดไูบ – กรงุเทพฯ

05.30 น. ถงึสนามบนิดไูบ เพืHอรอเปลีHยนเครืHอง

09.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที;ยวบนิ

ที; EK 372  

***คณะเดนิทางวนัที; 20 – 26 ม.ีค. 61 ออกเดนิทางเที;ยวบนิที; EK 372 

เวลา 09.40 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 18.55 น.***

18.40 น. คณะเดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ
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โปรแกรม : โมโน อติาล ี(เวนสิ) 
7 วนั 4 คนื 

โดยการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

กาํหนดการเดนิทาง  
ธนัวาคม : 3 – 9, 6 – 12 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ_ในการทีHจะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีHทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ ทรัพยส์นิสว่นตวัหาย, การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิ

ของเทีHยวบนิ รวมถงึกรณีทีHกองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืง

ของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั KงในกรณีทีHท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่ม

สนํีKาเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึHง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ_ในการเปลีHยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีHยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ_ในการเปลีHยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณี ทีHคณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ_ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมื;อทา่นทาํการซืTอโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถือวา่ทา่นรบัทราบและ
ยอมรบัเง ื;อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีที;ลกูคา้ตอ้งออกต ั[วโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที;ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัTง มฉิะน ัTนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัTงส ิTน

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี;ยนแปลงได ้ท ัTงนีTข ึTนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที;ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 39,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ;มเตมิเร ื;องโรงแรมที;พกั) 39,900.-

พกัหอ้งเดี;ยว เพิ;มทา่นละ 4,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 39,900.-
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กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2561 
กมุภาพนัธ ์: 20 – 26, 27 ก.พ. – 5 ม.ีค. 
มนีาคม : 13 – 19, 20 – 26 

1. คา่ตัว̂เครืHองบนิ ชั Kนประหยดั ( Economy Class) ทีHระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะ

ตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งืHอนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีHยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีHระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีHระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีHทอ่งเทีHยวตามรายการ 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ;มเตมิเร ื;องโรงแรมที;พกั)
39,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ั[วเครื;องบนิ ลดทา่นละ 16,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ 

(ผูย้ ื;นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื;นวซีา่ในวนัยื;น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท ) 

ช ัTนธรุกจิเพิ;มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ;มตน้ที;ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื;อที;น ั;ง confirm เทา่น ัTน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ;ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 39,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ;มเตมิเร ื;องโรงแรมที;พกั) 39,900.-

พกัหอ้งเดี;ยว เพิ;มทา่นละ 4,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 39,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ;มเตมิเร ื;องโรงแรมที;พกั)
39,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ั[วเครื;องบนิ ลดทา่นละ 16,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ 

(ผูย้ ื;นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื;นวซีา่ในวนัยื;น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท ) 

ช ัTนธรุกจิเพิ;มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ;มตน้ที;ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื;อที;น ั;ง confirm เทา่น ัTน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ;ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิารนีTรวม
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7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื;อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที;) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืHอนไขกรมธรรม)์  

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืTอประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรื;องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ;ม

เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีTยประกนัเร ิ;มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีTยประกนัเร ิ;มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที;มอีายตุ ัTงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

  

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครืHองดืHมทีHสัHงพเิศษ , คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่นํKาหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนด,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิ

ทางหรอืของมคีา่ทีHสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํKามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีHสายการบนิมกีารปรับขึKนราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึHงทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้  

(ผูย้ ื;นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื;นวซีา่ในวนัยื;น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ;น, พนกังานขบัรถ  (10 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย 

(โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 7 x 3 = 21 ยโูร หรอืประมาณ 700 บาท) 

8. คา่ภาษมีลูคา่เพิ;ม 7%  

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีที;น ั;งจะยนืยนัเมื;อไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ัTน 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีHเดนิทาง ทีHมอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพืHอทําการจองควิยืHนวซีา่ ภายใน   

    3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมืHอไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที;ตอ้งการออกต ั[วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีH  

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครั Kง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีH ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ_ไมรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีHเกดิขึKน 

  5. การยืHนวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั KนตอนการยืHนวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั Kงแบบหมูค่ณะและยืHน  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพืHอประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ทีH 

9. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นัHงรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเทีHยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัHวโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนืHองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั Kงหมด 

อตัรานีTไมร่วม

เงื;อนไขการจอง
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เง ื;อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที;เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที;เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที;เกดิขึTนจรงิเหต 

1. ทางสถานทตูมกีารแจง้เง ื;อนไขการเตรยีมเอกสารในการขอยื;นวซีา่ ดงัน ัTนควรเตรยีมเอกสาร

ตามที;สถานทตูแจง้เง ื;อนไขมา หากทา่นเตรยีมเอกสารไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสาร จนทาํให้

ไมส่ามารถยื;นวซีา่ไดห้รอืถกูปฏเิสธการอนมุตัวิซีา่ ทางบรษิทัสงวนสทิธิXไมค่นืเงนิมดัจาํหรอืคา่

ทวัรท์ ัTงหมด 

2. การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี;ยวขอ้งใดๆท ัTงส ิTน ท ัTงนีT

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัTน อตัราคา่

ธรรมเนยีมวซีา่ทางสถานทตูเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนมุตัวิซีา่ ทางสถาน

ทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยื;นวซีา่ และมสีทิธิXไมแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีHนัHงพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัว̂เครืHองบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ_การเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัว̂เครืHองบนิ ซึHงมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว̂เครืHองบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ_เรยีกเกบ็ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีHเกดิขึKนจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึKนไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั Kงหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ_ เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั Kงหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิXในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัTงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจาํนวนที;บรษิทัฯกาํหนดไว ้(30ทา่นขึTนไป) เนืHองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิ ทและผูเ้ดนิทาง

อืHนทีHเดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีHเกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึHงจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลืHอน

การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั KงนีKทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีHไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมใน

การมดัจําตัว̂ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีHสถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียื;นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํามา

แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีHเกดิขึKนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืHนวซีา่ / คา่มดัจําตัว̂เครืHองบนิ หรอื

คา่ตัว̂เครืHองบนิ (กรณีออกตัว̂เครืHองบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีHกรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

ขอ้มลูเบืTองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื;นวซีา่และการยื;นขอวซีา่

ขอ้มลูเพิ;มเตมิเร ื;องต ั[วเครื;องบนิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง
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8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั[วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ_ในการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัTงหมด    

9. กรกรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนืHองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีH ไมว่า่เหตผุล

ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ_ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัTงหมด 

1. เนื;องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดี;ยว (Single) หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัต่ างประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ั Tนกนั และ

บางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ;งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 

เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื;องจาก

โรงแรมน ัTนไมส่ามารถจดัหาได ้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิXในการเรยีกเก็บเงนิเพิ;มเตมิในกรณีที;อาจมกีาร

แยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครืHองปรับอากาศเนืHองจากอยูใ่นแถบทีHมอีณุหภมูตํิHา  

3. กรณีทีHมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึKนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิ_ในการปรับเปลีHยนหรอืยา้ยเมอืงเพืHอใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีHมลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีHเป็นหอ้งเดีHยวอาจเป็นหอ้งทีHมขีนาดกะทดัรัต และไมม่ี

อา่งอาบนํKา ซึHงขึKนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัKนๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัหากมงีาน

เทศกาลโรงแรมอาจจะไดพั้กในเมอืงอืHนแทน 

                        

ขอ้มลูเพิ;มเตมิเร ื;องโรงแรมที;พกั
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หมายเหต:ุ การยื;นวซีา่แตล่ะคร ัTงกบับรษิทัทวัร ์ จะตอ้งทาํการยื;นวซีา่      ประเภทหมูค่ณะ 

เทา่น ัTน โดยการยื;นเป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจีาํ นวน 15 คน ขึTนไป โดยทางศนูยร์บัยื;น จะเป็ นผู ้

กาํหนดวนัยื;นวซีา่เทา่น ัTน ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยื;นวซีา่ในวนัที;กาํหนดได ้ อาจมคีา่ใช้

จา่ยเพิ;มเตมิ (Premium) ดงันีT  

• ในกรณีที;เหลอืระยะเวลายื;นวซีา่นอ้ยกวา่ 15 วนั นบัจากวนัเดนิทาง  มคีา่ใชจ้า่ยเพิ;ม  

ทา่นละ 2,200 บาท   

• ในกรณีที;เหลอืเวลายื;นวซีา่เหลอืนอ้ยกวา่ 5 วนั มคีา่ Fast Track เพิ;มเตมิอกี ทา่นละ 400 

บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ัTงนีT คา่ใชจ้า่ยที;เกดิขึTน ผูเ้ดนิทางตอ้งชําระกบัทางศนูยร์บัยื;นโดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่

ชาํรดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืHนวซีา่ดว้ย) 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิKว จํานวน 2 ใบ (พืKนหลงัขาวเทา่นัKน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้ม

สวมแวน่ตาหรอืเครืHองประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement บญัชอีอมทรัพยส์ว่นตวัของ

ผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วนั  กอ่นวนัยืHนวซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement 

เทา่นัKน) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีHสามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พีH

นอ้ง ทีHมสีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัKน) 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัทาํการ 

ยื;นวซีา่แสดงตนที;ศนูยย์ ื;นวซีา่ VFS Global(สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารที;ออกจากทางราชการและทาง

ธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด 

ในวนัยื;นวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมา

ได้
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3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถา่ยสาํเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีHออกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีHออกให ้และผูท้ีHถกูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ สําเนาทะเบยีน

สมรส สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชฝีากประจาํ และบญัชยีอดตดิลบ** 

4. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีHมชีืHอของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริHมทํางาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชืHอ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชืHอสถานทตูทีHยืHน) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีHออกจากสถาบนัทีHกําลงัศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชืHอ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชืHอสถานทตูทีHยืHน) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุHากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีHยนชืHอ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีHยน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาส

ปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั Kงบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที;บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีที;บดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทาํจดหมายชีTแจงวา่ทาํไม

ไมม่ ีpassport *** 

- กรณีเด็กอายตุํ;ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชืHอรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์

กบับตุรทีHสถานทตูดว้ย ท ัTงสองทา่น (เฉพาะควิเดีHยวเทา่นัKน) 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซน็ รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่เทา่น ัTน 
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เอกสารยื;นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี;ยนและขออพัเดทเพิ;มเตมิไดท้กุเวลา 

หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ;มเตมิ 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยื;นวซีา่เชงเกนประเทศอติาล ี

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื;องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

ชืHอ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชืHอตวั [ภาษาองักฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………….…………………………………………….. 

5. สถานทีHเกดิ (จังหวดั) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศทีHเกดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุนั ..................................สญัชาตโิดยกําเนดิหากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อืHนๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชืHอ-นามสกลุ ทีHอยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจปกครอง/

ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีHอยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

…………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………… 

    ห ม า ย เ ล ข โ ท ร ศั พ ท์ มื อ

ถอื.................................................................อเีมล............................................. 

12. อาชพีปัจจบุนั(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสืKอผา้ ขายอาหาร 

เป็นตน้.......................................................................................................... 

13. ชืHอบรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีHอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชืHอ ทีHอยูข่องสถาบนั

ศกึษา 

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

………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์………….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีHเคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีHผา่นมา 

            ไมเ่คย 
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     เคยได ้     ใชไ้ดต้ั Kงแตว่นัทีH...............................ถงึวนัทีH..................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิKวมอืเพืHอการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นีK 

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวุนัทีH หากทราบ)................................................ 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืHนออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุืHอ .............................................    

สิHงทีHชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิHงทีHชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีHพักทีHมผีูจั้ดหาให ้

   ชาํระคา่ทีHพักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั Kงหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืHนๆ (โปรดระบ)ุ     อืHนๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี;ยวขอ้งใดๆท ัTงส ิTน ท ัTงนีT

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัTน
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