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 เร ิ$มเพยีง 42,900.- 

ITALY La Spezia 
7 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิการต์า้ (QR)



• เดนิเลน่ที$เมอืงมลิาน (Milan) เมอืงหลวงแหง่แฟชั4นของโลก  
• เดนิเลน่บรเิวณจตัรุสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) บนเกาะเวนสิ (Venice)  
• เดนิทางสูด่นิแดนท ัBงหา้ (Five Land) แหง่ ชงิเกวเตรเร (Cinque Terre)  
• ถา่ยรปูกบัหอเอนปิซา่ (Leaning Tower of Pisa) สญัลกัษณแ์หง่เมอืงปิซา่ 1 ใน 7 สิ4งมหศัจรรย์

ของโลกยคุกลาง  
• ชมความยิ4งใหญแ่ละอลงัการของมหาวหิารซานตา มาเรยี เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell 

Fiore) วหิารของเมอืงฟลอเรนซ ์(Florence) ที4ใหญเ่ป็นอนัดบั 4 ของทวปียโุรป  
• ตื4นตากบัมหาวหิารที4ใหญท่ี4สดุในโลกมหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica)  

        กาํหนดการเดนิทาง                                                                           
 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนัที$    25-31 ม.ค. 61 42,900.-

วนัที$    8-14, 22-28 ก.พ. 61 42,900.-

วนัที$    1-7, 15-21 ม.ีค, 29 ม.ีค.-4 เม.ย. 61 42,900.-

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที$ยง คํ$า โรงแรมที$พกั  
หรอื เทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ – โดฮา ✈ ✈ ✈

2 โดฮา – มลิาน – มหาวหิารมลิาน – เมสเตร ้ ✈ O O SMART HOLIDAY

3 เมสเตร ้– เกาะเวนสิ – เมสเตร ้– โบโลญญา O O O MERCURE BOLOGNA

4 โบโลญญา – ลา สปาเซยี – หมูบ่า้นชงิเคว เตรเร ่– ปิซา่ O O O GALILEI PISA

5 ปิซา่ – หอเอนปิซา่ – ฟลอเรนซ ์ – โรม O O O
NOVOTEL ROMA LA 
RUSTICA
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6 โรม – นครวาตกินั – โคลอสเซี4ยม – นํQาพเุทรวี4 – สนามบนิ O O ✈

7 โดฮา – กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ – โดฮา

16.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู 8 

เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิกาตาร ์ แอรเ์วย ์ โดยมเีจา้หน ้ าที4คอยตอ้นรับและ

อํานวยความสะดวก

19.30 น. ออกเดนิทางสูโ่ดฮา โดยเที$ยวบนิที$ QR 833 

***คณะเดนิทางต ัBงแตว่นัที$ 25 – 31 ม.ค.61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง

โดยเที$ยวบนิที$ QR 835 เวลา 20.40 น. และถงึโดฮา เวลา 00.15 น. *** 

***คณะเดนิทางวนัที$ 29 ม.ีค. – 4 เม.ย. 61 ออกเดนิทางโดยเที$ยวบนิที$ 

QR 835 เวลา 20.25 น. และถงึโดฮา เวลา 23.35 น.***

22.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโดฮา แวะรอเปลี$ยนเครื$อง

วนัที$สองของการเดนิทาง      โดฮา – มลิาน – มหาวหิารมลิาน – เมสเตร้

01.40 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมลิาน ประเทศอติาล ีโดยเที4ยวบนิ QR 123 

***คณะเดนิทางต ัBงแตว่นัที$ 25 – 31 ม.ค.61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง

เวลา 01.40 น. และถงึเมอืงมลิาน เวลา 06.25 น.*** 

***คณะเดนิทางวนัที$ 29 ม.ีค. – 4 เม.ย. 61 ออกเดนิทางเวลา 

01.20 น. และถงึเมอืงมลิาน เวลา 06.50 น.***

06.15 น. ถงึสนามบนิมลิาโนมลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถิ4นชา้กว่

ประเทศไทย 6 ชั4วโมง และจะเปลี4ยนเป็น 5 ชั4วโมงในวนัที4 25 มนีาคม 2561)   

นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรจากนัQนเดนิทางสูต่วัเมอืงมลิาน 

(Milan) เมอืงที4เรยีกไดว้า่ เป็นเมอืงหลวงแหง่แฟชั4นของโลก นําทา่นถา่ยรปูคู่

กบัมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano) ที4สรา้งดว้ยศลิปะแบบนี

โอโกธคิ ที4ผสมผสานกนั เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก สมยัฟืQนฟศูลิปวทิยา

การ ชมแกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานเูอล (Galleria Vittorio Emanuele 

II) ที4นับวา่เป็นชอปปิQงมอลลท์ี4สวยงาม หรหูราและเกา่แกท่ี4สดุในเมอืงมลิาน 

อนุสาวรยี ์ของกษัตรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลที4 2 ผูร้เิร ิ4มการรวมชาตหิวัเมอืงตา่งๆ

ในอติาล ีและอนุสาวรยีข์องศลิปินชื4อดงัในยคุเรเนซองสอ์กี 1 ทา่น คอื ลโิอนาร์

โด ดารว์นิซี4 ที4อยูใ่นบรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่

เที$ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเวนสิ (Venice Mestre) ฝั4งแผน่ดนิใหญ ่ เมอืงหลวง

ของแควน้เวเนโต เวนสิถกูสรา้งขึQนจากการเชื4อมเกาะเล็ก ๆ จํานวนมากเขา้ดว้ย

กนัในบรเิวณทะเลสาบเวนเิทยี ซึ4งเป็นสว่นหนึ4งของทะเลอาเดรยีตรกิ เป็นเมอืง

ทา่โบราณ และเป็นเมอืงที4ใชค้ลองในการคมนาคม มากที4สดุ 

ระยะทาง 265 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 3 ชม. 

 

คํ$า รับประทานอาหารคํ4า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

นําคณะเขา้สูท่ี4พัก โรงแรม SMART HOLIDAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่
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วนัที$สามของการเดนิทาง       เมสเตร ้– เกาะเวนสิ – เมสเตร ้– โบโลญญา

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 เดนิทางสูท่า่เรอืตรอนเคตโต ้ (Tronchetto) นําทา่นตอ่ไปยังเกาะบรูาโน 

(Burano) เกาะที4อยู ใ่กลเ้คยีงกบัเกาะเวนสิ ใหท้า่นประทบัใจกบัสสีนัอนัจัดจา้น 

ของเกาะบรูาโน เนื4องมาจากอาคารบา้นเรอืนของเกาะนีQจะทาดว้ยหลากหลายส ี

ตดักนัอยา่งชดัเจน จากนัQนนําทา่นลอ่งเรอืผา่นชมบา้นเรอืนของชาวเวนสิ สูเ่กาะ

เวนสิ หรอื เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมอืงที4ไมเ่หมอืน

ใคร โดยใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน  มสีมญานามวา่เป็น "ราชนิแีหง่ทะเล

เอเดรยีตกิ" มเีกาะนอ้ยใหญก่วา่ 118 เกาะ และมสีะพานเชื4อมถงึกนักวา่ 400 

แหง่ ขึQนฝั4งที4บรเิวณ ซานมารโ์ค ศนูยก์ลางของเกาะเวนสิ  

เที$ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืQนเมอืง (สปาเก็ตตีBหมกึดาํ)

บา่ย นําทา่นเดนิชมความงามของเกาะเวนสิ ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of 

Sighs) ที4มเีรื4องราวน่าสนใจในอดตี เมื4อนักโทษที4เดนิออกจากหอ้งพพิากษาไป

สูคุ่กจะไดม้โีอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครั Qงสดุทา้ยระหว่างเดนิ

ผา่นชอ่งหนา้ตา่งที4สะพานนีQ ซึ4งเชื4อมตอ่กบัวงัดอดจ ์ (Doge’s Palace) อนั

เป็นสถานที4พํานักของเจา้ผูค้รองนครเวนสิในอดตี ซึ4งนักโทษชื4อดังที4เคยเดนิ

ผ่านสะพานนีQมาเเลว้คอื คาสโนว่านั4นเอง นําทา่นถา่ยรูปบรเิวณจตัุ รสัซา

นมารโ์ค (St.Mark’s Square) ที4นโปเลยีนเคยกลา่วไวว้า่ “เป็นหอ้งนั4งเลน่ที4

สวยที4สดุในยุโรป” จัตุรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอันงดงาม รวมทั Qงโบสถซ์า

นมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ที4มโีดมใหญ ่ 5 โดม ตามแบบศลิปะไบแซน

ไทน ์ จากนัQนอสิระใหท้า่นไดม้เีวลาเที4ยวชมเกาะอนัแสนโรแมนตกิ เชน่ เพื4อชม

มนตเ์สน่หแ์หง่นครเวนสิ, เขา้ชมโบสถซ์านมารโ์ค, เลอืกซืQอสนิคา้ของที4ระลกึ

ตามอธัยาศยั อาทเิชน่ เครื4องแกว้มรูาโน่,หนา้กากเวนสิ หรอืนั4งจบิกาแฟในรา้น 

Café Florian ที4เปิดใหบ้รกิารมาตั Qงแตปี่ ค.ศ.1720 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิ

ทางกลบัสูฝั่4งแผน่ดนิใหญ ่ Venice Mestre แลว้นําทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงโบ

โลญญา (Bologna)   

ระยะทาง 150 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 2 ชม. 

คํ$า รับประทานอาหารคํ4า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

เขา้สูท่ี4พัก โรงแรม MERCURE BOLOGNA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที$ส ี$ของการเดนิทาง    โบโลญญา – ลา สปาเซยี – หมูบ่า้นชงิเคว เตรเร ่– ปิซา่

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 จากนัQนนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงลา สเปเซยี (La Spezia) เมอืงในเขตลกิเูรยี 

ตอนเหนอืของอติาลอียูร่ะหวา่งเมอืงเจนัว และ ปิซา่ ในบรเิวณอา่วลกิเูรหนึ4งใน

อา่วที4มคีวามสําคญัทางดา้นการคา้และการทหาร

ระยะทาง 241 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 3.30 ชม. 

เที$ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพิQนเมอืง   

บา่ย นําทา่นโดยสารรถไฟสูช่งิเกว แตรเ์ร (Cinque Terre) หมูบ่า้นเล็กๆ ที4ตั Qงอยู่

บรเิวณรมิชายฝั4งรเิวยีรา่ของอติาล ี ที4มคีวามหมายวา่ “ดนิแดนท ัBงหา้ (Five 

Land)” ตั Qงบนหนา้ผาสงูชนัเหนอืทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนตดิทะเลบรเิวณชายฝั4ง

แควน้ลกิเูรยี ประกอบดว้ยหมูบ่า้น 5 แหง่ ไดแ้ก ่ MONTEROSSO AL MARE, 

VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทั Qงหา้

หมูบ่า้นนีQ มหีบุเขาลอ้มรอบ ประกอบกนัเป็นสว่นหนึ4งของอทุยานแหง่ชาตฯิ และ

ไดรั้บการขึQนทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโกอ้กีดว้ย นําทา่นชมความงามของ

หมูบ่า้นที4มสีสีนัสวยงาม สรา้งลดหลั4นกนัตามเนนิผารมิทะเล นําทา่นเดนิเลน่ชม

หมูบ่า้นรโิอแมกจโิอเร ่ (Rio –Maggiore) เป็นหมูบ่า้นประมงเล็กๆ ที4มเีสน่ห์

และมบีรรยากาศเหมอืนเมอืงตุก๊ตา บา้นเรอืนที4ตั Qงลดหลั4นกนับนหนา้ผาที4ปกคลมุ

ดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจตีดักบันํQาทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนสเีทอรค์วอยซ ์ อสิระใหท้า่นชม

ความงดงามและถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนัQนนําท่านสูห่มูบ่า้นมานาโรล่า 

(Manarola) อาจไดช้ื4อวา่เป็นหมูบ่า้นที4เล็กเป็นอนัดับสอง แตม่คีวามเกา่แก่

ที4สดุในบรรดาหมูบ่า้นทั Qง 5 ที4สรา้งมาตั Qงแตปี่ ค.ศ. 1338 จากนัQนนําทา่นเดนิทาง

กลบัสูเ่มอืงลา สเปเซยี (LA SPEZIA) จากนัQนนําทา่นเดนิทางสู เ่มอืงปิซา่ 

(Pisa) เมอืงแหง่ศลิปะที4สําคญัของอติาล ี เป็นเมอืงเล็กๆอยูท่างตะวนัตกของ 

Florence ดา้นตะวนัตกของเมอืงตดิกบัทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน แมว้า่จะเป็นเมอืง

เล็กๆ แต ่Pisa กเ็ป็นเมอืงที4มชี ื4อเสยีงและเป็นที4รูจั้กของนักทอ่งเที4ยวทั4วโลก

   

ระยะทาง 80 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 1 ชม. 

คํ$า รับประทานอาหารคํ4า ณ ภตัตาคาร อาหารพืQนเมอืง 

เขา้สูท่ี4พัก โรงแรม GALILEI PISA  หรอืเทยีบเทา่ 

    

วนัที$หา้ของการเดนิทาง    ปิซา่ – หอเอนปิซา่ – ฟลอเรนซ ์ – โรม
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําทา่นเขา้สูบ่รเิวณจตัรุสัดโูอโมแหง่ปิซา่ หรอื จตัรุสักมัโป เดย ์ มรีาโกล ี

(Compo Dei Miracoli) ที4ประกอบดว้ยกลุม่อาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเน

สก ์โดยเริ4มจากหอพธิเีจมินํ Bามนต ์(Baptistry of  St. John) ที4ใหญท่ี4สดุใน

อติาล ีชมมหาวหิารดโูอโม (Duomo) ที4งดงามและหอเอนแห่งเมอืงปิซา่อนั

เลื4อง ชมหอเอนปิซา่ (Leaning Tower of Pisa) สญัลกัษณแ์หง่เมอืงปิซา่ 

1 ใน 7 สิ4งมหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง เริ4มสร ้ างเมื4อปี ค.ศ.1173 ใช ้ เวลาสรา้ง

ประมาณ 175 ปี แตร่ะหวา่งการกอ่สรา้งตอ้งหยดุชะงักลงไปเมื4อสรา้งไปไดถ้งึชั Qน 

3 ก็เกดิการยบุตวัของฐานขึQนมา และตอ่มาก็มกีารสรา้งหอตอ่เตมิขึQนอกีจนแลว้

เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้งทั Qงหมดถงึ 177 ปี โดยที4หอเอนปิซา่นีQ กาลเิลโอ บดิาแหง่

วทิยาศาสตร ์ ซึ4งเป็นชาวอติาเลี4ยนไดใ้ชเ้ป็นสถานที4ทดลองทฤษฎแีรงโนม้ถว่ง

ของโลกที4วา่ สิ4งของสองชิQน นํQาหนักไมเ่ทา่กนั ถา้ปลอ่ยสิ4งของทั QงสองชิQนจากที่

สงูพรอ้มกนั กจ็ะตกถงึพืQนพรอ้มกนั ใหท้า่นอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซืQอสนิคา้ที4ระลกึ

ราคาถกู ที4มรีา้นคา้เรยีงรายอยูม่ากมาย จากนัQนนําทา่นเดนิทางตอ่สูแ่ควน้ทสัคา

น ี (Tuscany) โดยเมอืงหลวงของแควน้คอืฟลอเรนซ ์ (Florence) ที4ไดรั้บ

ขนานนามวา่เป็นเมอืงศนูยก์ลางแหง่ศลิปะในยคุเรอเนสซองส ์ ซึ4งลว้นแลว้แตม่ี

โบราณสถานสําคญั และมทีวิทศันต์ามธรรมชาตทิี4สวยงาม จนไดรั้บการแตง่ตั Qง

ใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโกเ้มื4อ ปี ค.ศ.1982 ทําใหท้สัคานมีชีื4อเสยีงใน

ฐานะดนิแดนทอ่งเที4ยวยอดนยิมระดบัโลก นักทอ่งเที4ยวทั4วโลก

ระยะทาง 80 ก.ม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชม.

เที$ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืQนเมอืง 

บา่ย ชมความยิ4งใหญ ่ และอลังการของมหาวหิารซานตา มาเรยี เดล ฟิโอเร 

(Santa Maria Dell Fiore) วหิารของเมอืงฟลอเรนซ ์ ที4ใหญเ่ป็นอนัดบั 4 

ของทวปียุโรป ซึ4งโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมที4ใชห้นิอ่อนหลายสตีกแต่งผสม

ผสานกันไดอ้ย่างงดงาม นําชมจตัรุสัเดลลาซญิญอเร ี ย (Piazza Della 

Signoria) ซึ4งรายลอ้มไปดว้ยรปูปัQน อาท ิเชน่ รปูปั Qนเทพเจา้เนปจนู (Fountain 

of Neptune),วรีบรุษุเปอรซ์อิสุถอืหวัเมดซูา่ (Perseus with the Head of 

Medusa), รปูปัQนเดวดิ ผลงานที4มีชื4อเสยีงของ ไมเคลิ แองเจโล ่จากนัQนนําทา่น 

มารมิฝั4งแมนํ่Qาอารโ์น จะพบกบัสะพานเวคคโิอ (Vecchio) สะพานเกา่แกท่ี4มมีี

รา้นขายทอง และอญัมณีอยูท่ั Qงสองขา้ง นําทา่นเดนิทางสูก่รงุโรม (Rome) 

เมอืงหลวงและเมอืงทอ่งเที4ยวที4มชี ื4อเสยีงของประเทศอติาล ี นักทอ่งเที4ยวจาก

ทุกมุมโลกต่างเดนิทางไปกรุงโรม เพื4อชื4นชมกับศลิปะ สถาปัตยกรรม และ

ประวตัศิาสตรแ์หง่ความยิ4งใหญย่าวนานมากกวา่ 2,800 ปี ตั Qงอยูบ่นเนนิเขาทั Qง 7 

รมิฝั4งแมนํ่Qาไทเบอรต์อนกลางของประเทศ โรมเคยเป็นเมอืงที4มบีทบาทมากที4สดุ

ของอารยธรรมตะวนัตกและในอดตีไดเ้ป็นอาณาจักรที4ใหญท่ี4สดุในโลก

ระยะทาง 280 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4 ชม.

คํ$า รับประทานอาหารคํ4า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

เขา้สูท่ี4พัก โรงแรม NOVOTEL ROMA LA RUSTICA  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที$หกของการเดนิทาง     โรม – นครวาตกินั – โคลอสเซี$ยม – นํ Bาพเุทรวี$ – สนามบนิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําท่านเขา้สูน่ครรฐัวาตกินั (Vatican) ประเทศที4เล็กที4สุดในโลกตั Qงอยู่

ใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดยีวในโลกที4มีกําแพงลอ้มรอบเมืองเอาไวไ้ด ้

ทั Qงหมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้ และเป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตน์ิกาย

โรมันคาทอลกิ โดยมพีระสนัตะปาปา มอํีานาจปกครองสงูสดุ นําทา่นเขา้ชม

มหาวหิารที$ใหญ่ที$สุดในโลก มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์ (St.Peter’s 

Basilica) ชมประตมิากรรมอนัลอืชื4อ ปิเอตา้ (Pieta) ของมเิคลนัเจโล และชม

แทน่บชูาบลัแดคคโิน   (St. Peter's Baldachin) เป็นซุม้สํารดิที4สรา้งโดย

จานโลเรนโซ แบรน์นิ ีซึ4งสรา้งตรงบรเิวณที4เชื4อกนัวา่เป็นที4ฝังพระศพของนักบญุ

ปีเตอร ์จากนัQนนําท่านผ่านชมกลุม่โรม ั นฟอรมั (Roman Forum) อดตี

ศนูยก์ลางทางดา้นการเมอืง ศาสนา และเศรษฐกจิของอาณาจักรโรมนั ที4สะทอ้น

ใหเ้ห็นความเจรญิรุง่เรอืงของอารยะธรรมโรมนัในชว่ง 2,000 ปีที4ผา่นมา นําชม

ความยิ4งใหญใ่นอดตี และเกบ็ภาพสวยบรเิวณรอบนอกของสนามกฬีาโคลอสเซี$

ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ4งมหศัจรรย์ของโลกยคุโบราณ อดตีสนามประลอง

การตอ่สูท้ี4ย ิ4งใหญข่องชาวโรมนัที4สามารถจผุูช้มไดถ้งึ 50,000 คน

เที$ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําชมงานประตมิากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธษิฐานบริเวณ      

นํ Bาพเุทรวี$ (Trevi Fountain) สญัลกัษณข์องกรงุโรมที 4โดง่ดงั แลว้เชญิอสิระ

ตามอัธยาศัยกับการเลอืกซืQอสนิคา้แฟชั4นและของที4ระลกึในบรเิวณยา่นบนัได

สเปน (The Spanish Step)  ซึ4งเป็นแหลง่แฟชั4นชั Qนนํา สดุหรแูละยงัเป็น

แหลง่นัดพบของชาวอติาเลี4ยน

18.00 น. สมควรแกเ่วลา นําคณะเดนิทางสู ่ เพื4อใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษ ี (Tax 

Refund) และ มเีวลาในการเลอืกซืQอสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ

22.10 น. ออกเดนิทางโดย เที$ยวบนิที$ QR 114 

***คณะเดนิทางต ัBงแตว่นัที$ 25 – 31 ม.ค.61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง

เวลา 21.55 น. และถงึโดฮา เวลา 05.30 น.*** 

***คณะเดนิทางวนัที$ 29 ม.ีค. – 4 เม.ย. 61 ออกเดนิทางเวลา 

23.15 น. และถงึโดฮา เวลา 05.35 น.***

วนัที$เจ็ดของการเดนิทาง             โดฮา – กรงุเทพฯ

05.45 น. ถงึสนามบนิกรงุโดฮา เพื4อรอเปลี4ยนเครื4อง
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โปรแกรม : ITALY La Spezia 7 วนั 4 คนื 
โดยสายการบนิการต์า้ (QR) 

08.40 น. ออกเดนิทางตอ่โดย เที$ยวบนิที$ QR 832 

***คณะเดนิทางต ัBงแตว่นัที$ 25 – 31 ม.ค.61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง

เวลา 08.15 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 18.50 น.*** 

***คณะเดนิทางวนัที$ 29 ม.ีค. – 4 เม.ย. 61 ออกเดนิทางเวลา 

08.40 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 19.00 น.***

18.50 น. คณะเดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ_ในการที4จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที4ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที4ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที4กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั Qงในกรณีที4ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีQาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ4ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ_ในการเปลี4ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที4ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ_ในการเปลี4ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที4คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ_ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5.เมื$อทา่นทาํการซืBอโปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ื$อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีที$ลกูคา้ตอ้งออกต ัVวโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที$ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัBง 

มฉิะน ัBนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัBงส ิBน

    หนา้ %  จาก %8 15

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี$ยนแปลงได ้ 

ท ัBงนีBข ึBนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที$ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย ์ขอสงวนสทิธิ_การยา้ยเมอืงที4เขา้พัก 

เชน่ กรณีที4เมอืงนัQนมกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงที4ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลี4ยนตามความเหมาะสม



กาํหนดวนัเดนิทาง:           25-31 ม.ค. 61 

    8-14, 22-28 ก.พ. 61 

    1-7, 15-21, 29 ม.ีค.-4 เม.ย. 61 

 

1. คา่ตัaวเครื4องบนิ ชั Qนประหยดั ( Economy Class) ที4ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งื4อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที4ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที4ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามที4ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที4ทอ่งเที4ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงื$อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที$) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื4นไขกรมธรรม)์ 
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืBอประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรื$องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ$มเตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- เบีBยประกนัเร ิ$มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีBยประกนัเร ิ$มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที$มอีายตุ ัBงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

  

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครื4องดื4มที4สั4งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํQาหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิQน,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที4สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ Bามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที$สายการบนิมกีารปรบัขึBนราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ$งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

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 ) 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ4ม 7%  
 

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 42,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ$มเตมิเร ื$องโรงแรมที$พกั) 42,900.-

พกัหอ้งเดี$ยว เพิ$มทา่นละ 3,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 42,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ$มเตมิเร ื$องโรงแรมที$พกั)
42,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัVวเครื$องบนิ ลดทา่นละ 16,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศอติาล ี

(ผูย้ ื$นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื$นวซีา่ในวนัยื$น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท

ช ัBนธรุกจิเพิ$มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ$มตน้ที$ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื$อที$น ั$ง confirm เทา่น ัBน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุ4ากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **
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อตัราคา่บรกิารนีBรวม 

อตัราคา่บรกิารนีBไมร่วม 



1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั4วโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัช ี ที$น ั$งจะยนืยนัเมื$อได้ รบัเงนิมดัจาํ

แลว้เทา่น ัBน 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี4เดนิทาง ที4มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื4อทําการจองควิยื4นวซีา่ ภายใน   

3. วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื4อไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที$ตอ้งการออกต ัVวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที4 กอ่นออกบตัร

โดยสารทกุครั Qง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที4 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ_ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที4เกดิขึQน 

5. การยื4นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั Qนตอนการยื4นวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั Qงแบบหมูค่ณะและยื4น รายบคุคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื4อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที4 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั 4งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเที4ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั4วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนื4องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั Qงหมด 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์ การเตรยีมเอกสารที4ดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทตูงา่ยขึQน 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยื4นวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบลว่งหนา้เพื4อวางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึ4งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ที4คอ่นขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที4ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื4องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที4ตนพํานักหรอื

ศกึษาอยูเ่ทา่นัQน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่4ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริ4มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ4ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยื4นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่ และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย เนื4องจาก

ประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ4งในการยื4นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง

สําหรับตดิวซีา่ไมตํ่4ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นที4ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัQนๆ และพาส

ปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 
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เง ื$อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที$เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที$เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จาํเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที$เกดิขึBนจรงิ

ขอ้มลูเบืBองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื$นวซีา่และการยื$นขอวซีา่

ขอ้มลูเพิ$มเตมิเร ื$องต ัVวเครื$องบนิและที$น ั$งบนเครื$องบนิ



1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองที4นั4งพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัaวเครื4องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิ_การเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัaวเครื4องบนิ ซึ4งมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัaวเครื4องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ_เรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที4เกดิขึQน 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นั4งที4 Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี4จะนั4งตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามที4สายการบนิกําหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้ี4มรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื4นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที4เครื4องบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู

ฉุกเฉนิได ้ (นํQาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี4มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ี4นั4ง    

Long leg ขึQนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที4เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที4เชค็อนิเทา่นัQน 

 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึQนไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั Qงหมด 

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 Qงหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ\ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัBงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจาํนวนที$บรษิทัฯกาํหนดไว ้ (30ทา่นขึBนไป) เนื4องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื4นที4เดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที4เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึ4งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื4อนการเดนิ

ทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ั QงนีQทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที4ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตัaว และ

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที4สถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียื$นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทา

งบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที4เกดิขึQนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื4นวซีา่ / คา่มดัจําตัaวเครื4องบนิ หรอืคา่ตัaวเครื4องบนิ 

(กรณีออกตัaวเครื4องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีที4กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัVวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ_ในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัBงหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื4องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที4 ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิ_ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัBงหมด 

 

1. เนื$องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึ งอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดี$ยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) 

หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัBนกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกั

แบบ 3 ทา่น ซึ$งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมี

ความจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื$องจากโรงแรมน ัBนไมส่ามารถจดัหาได ้ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิ\ในการเรยีกเก็บเงนิเพิ$มเตมิในกรณีที$อาจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื4องปรับอากาศเนื4องจากอยูใ่นแถบที4มอีณุหภมูตํิ4า  

3. กรณีที4มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึQนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ_

ในการปรับเปลี4ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื4อใหเ้กดิความเหมาะสม 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง

ขอ้มลูเพิ$มเตมิเร ื$องโรงแรมที$พกั



4. โรงแรมในยุโรปที4มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที4เป็นหอ้งเดี4ยวอาจเป็นห ้ องที4มขีนาดกะทัดรัต และไม่มี

อา่งอาบนํQา ซึ4งขึQนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัQนๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

หมายเหต:ุ การยื$นวซีา่แตล่ะคร ัBงกบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งทาํการยื$นวซีา่      ประเภทหมู่

คณะ เทา่น ัBน โดยการยื$นเป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจีาํนวน 15 คน ขึBนไป โดยทางศนูยร์บัยื$น 

จะเป็นผูก้าํหนดวนัยื$นวซี่าเท่าน ัBน ถา้หากผูเ้ดนิทางไม่สามารถไปยื$นวซี่าในวนัที่

กาํหนดได ้อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ$มเตมิ (Premium) ดงันีB  

• ในกรณีที$เหลอืระยะเวลายื$นวซีา่นอ้ยกวา่ 15 วนั นบัจากวนัเดนิทาง              มคีา่

ใชจ้า่ยเพิ$ม  ทา่นละ 2,200 บาท   

• ในกรณีที$เหลอืเวลายื$นวซีา่เหลอืนอ้ยกวา่ 5 วนั มคีา่ Fast Track เพิ$มเตมิอกี 

ทา่นละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ัBงนีB คา่ใชจ้า่ยที$เกดิขึBน ผูเ้ดนิทางตอ้งชําระกบัทางศนูยร์บัยื$นโดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่

ชาํรดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื4นวซีา่ดว้ย) 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิQว จํานวน 2 ใบ (พืQนหลงัขาวเทา่นัQน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้ม

สวมแวน่ตาหรอืเครื4องประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement บญัชอีอมทรัพยส์ว่นตวั

ของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้

คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วนั กอ่นวนัยื4นวซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น 

Statement เทา่นัQน) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลที4สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พี4

นอ้ง ที4มสีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัQน) 

3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถา่ยสาํเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลที4ออกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ี4ออกให ้และผูท้ี4ถกูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ สําเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชฝีากประจาํ และบญัชยีอดตดิลบ** 

4. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที4มชีื4อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ4มทํางาน  
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(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื4อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื4อสถานทตูที4ยื4น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที4ออกจากสถาบนัที4กําลงัศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื4อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื4อสถานทตูที4ยื4น) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุ4ากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลี4ยนชื4อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี4ยน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะ

ตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั Qงบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที$บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีที$บดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทาํจดหมายชีBแจงวา่ทาํไม

ไมม่ ีpassport *** 

- กรณีเด็กอายตุํ$ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื4อรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณก์บับตุรที4สถานทตูดว้ย ท ัBงสองทา่น (เฉพาะควิเดี4ยวเทา่นัQน) 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซน็ รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่เทา่น ัBน 

เอกสารยื$นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี$ยนและขออพัเดทเพิ$มเตมิไดท้กุเวลา 

หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ$มเตมิ 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยื$นวซีา่เชงเกนประเทศอติาล ี

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื$องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

ชื4อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

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

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

3. ชื4อตวั [ภาษาองักฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 
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4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………….…………………………………………….. 

5. สถานที4เกดิ (จังหวดั) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศที4เกดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

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

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อื4นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอกชื4อ-นามสกลุ ที4อยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจปกครอง/

ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ที4อยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

    หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื.............................................อเีมล............................................. 

12. อาชพีปัจจบุนั(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสืQอผา้ ขายอาหาร 

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

13. ชื4อบรษัิทหรอืรา้นคา้ ที4อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์  /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื4อ ที4อยูข่อง

สถาบนัศกึษา 

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

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

14. วซีา่เชงเกนที4เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที4ผา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ั Qงแตว่นัที4...............................ถงึวนัที4..................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิQวมอืเพื4อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นีQ 

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวุนัที4 หากทราบ)................................................ 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 
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      ตวัผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ื4นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุื4อ .............................................    

สิ4งที4ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิ4งที4ชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ที4พักที4มผีูจั้ดหาให ้

   ชาํระคา่ที4พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั Qงหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื4นๆ (โปรดระบ)ุ     อื4นๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี$ยวขอ้งใดๆท ัBงส ิBน ท ัBงนีB

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัBน 
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