
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

เดนิทางสู่ประเทศอติาล ีโดยสายการบินเอมิเรตส์ 
บินลดัฟ้าสู่เกาะเวนิสดนิแดนแสนโรแมนตกิ มีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเล เอเดรียตกิ" 
เดนิเล่นบริเวณจตุัรัสซานมาร์โค ที่นโปเลยีนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องน่ังเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” 

ช้อปป้ิงที่เมืองมิลาน ถ่ายรูปกบัหอเอนปิซ่า 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง 
ชมมหาวหิารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ 

 
 



 

 

23.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอ
มิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวก   

 

02.00 น. ออกเดินทางสู่เวนิส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK371  ***คณะเดินทางวันที่ 20 – 26 ก.พ. 61 
เป็นต้นไป ออกเดินทางเทีย่วบินที ่EK 385 เวลา 01.05 น. และถึงดูไบ เวลา 05.00 น.*** 

06.00 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลีย่นเคร่ือง   
09.40 น. ออกเดินทางสู่เวนิส ประเทศอติาล ีโดยเทีย่วบิน EK 135  
13.20 น. ถึงสนามบินมาร์โค โปโล เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง และจะ

เปลีย่นเป็น 6 ช่ัวโมงในวนัที ่29 ตุลาคม 2560)   น ำท่ำนเดินทำงสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ น ำท่ำนล่องเรือผำ่นชม
บำ้นเรือนของชำวเวนิส สู่ เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (VENEZIA) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองท่ีไม่
เหมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน  มีสมญำนำมวำ่เป็น "รำชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกำะ
น้อยใหญ่กว่ำ 118 เกำะ และมีสะพำนเช่ือมถึงกนักว่ำ 400 แห่ง ข้ึนฝ่ังท่ีบริเวณซำนมำร์โค ศูนยก์ลำงของ
เกำะเวนิส จำกนั้นน ำท่ำนเดินชมควำมงำมของเกำะเวนิส ชม สะพานถอนหายใจ ( BRIDGE OF SIGHS) 
ท่ีมีเร่ืองรำวน่ำสนใจในอดีต เม่ือนกัโทษท่ีเดินออกจำกห้องพิพำกษำไปสู่คุกจะไดมี้โอกำสเห็นแสงสวำ่ง
และโลกภำยนอกเป็นคร้ังสุดท้ำยระหว่ำงเดินผ่ำนช่องหน้ำต่ำงท่ีสะพำนน้ี  ซ่ึงเช่ือมต่อกับวงัดอดจ์ 
(DOGE’S PALACE) อนัเป็นสถำนท่ีพ ำนกัของเจำ้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต ซ่ึงนกัโทษช่ือดงัท่ีเคยเดินผำ่น
สะพำนน้ีมำเเลว้คือ คำสโนว่ำนัน่เอง น ำท่ำน ถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (ST.MARK’S SQUARE) 
ท่ีนโปเลียนเคยกล่ำวไวว้่ำ “เป็นห้องนัง่เล่นท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป” จตุัรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอำเขตอนังดงำม 
รวมทั้งโบสถ์ซำนมำร์โค (ST.MARK’S BACILICA) ท่ีมีโดมใหญ่ 5 โดม ตำมแบบศิลปะไบแซนไทน์ 
จำกนั้นอิสระให้ท่ำนไดมี้เวลำเดินเท่ียวชมเกำะอนัสุดแสนโรแมนติกตำมอธัยำศยั เช่น เดินเล่นชมมนต์
เสน่ห์แห่งนครเวนิส, เขำ้ชมโบสถซ์ำนมำร์โคท่ีสวยงำม, ช๊อปป้ิงสินคำ้ของท่ีระลึก อำทิเช่น เคร่ืองแกว้มูรำ
โน่,หนำ้กำกเวนิส เลือกซ้ือสินคำ้แฟชัน่ชั้นน ำ หรือนัง่จิบกำแฟในร้ำน CAFÉ FLORIAN ท่ีเปิดให้บริกำร
มำตั้งแต่ปี ค.ศ.1720 หรือ นัง่เรือกอนโดล่ำ ล่องชมคลองเวนิส  

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง (สปาเก๊ตตีห้มึกด า) 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ  SMART HOLIDAY HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัแรก   กรุงเทพฯ   

วนัทีส่อง  สนามบินดูไบ - เมืองเวนิส – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เกาะเวนิส -  สะพานถอนหายใจ – ถ่ายรูป 
บริเวณจัตุรัสซานมาร์โค 



 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ตวั เมืองมิลาน เมืองท่ีเรียกไดว้ำ่ เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่ของโลก น ำท่ำนชม มหาวิหาร
แห่งเมืองมิลาน (DUOMO DI MILANO) ท่ีสร้ำงด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ท่ีผสมผสำนกัน เป็น
สถำปัตยกรรมแบบตะวนัตก สมยัฟ้ืนฟูศิลปวทิยำกำร  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน   
จำกนั้นชม แกลเลอร่ี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (GALLERIA VITTORIO EMANUELE II) ท่ีนบัวำ่เป็นชอป
ป้ิงมอลล์ท่ีสวยงำม หรูหรำและเก่ำแก่ท่ีสุดในเมืองมิลำน อนุสำวรีย ์ของกษตัริยว์ิคเตอร์ เอ็มมำนูเอลท่ี 2 ผู ้
ริเร่ิมกำรรวมชำติหวัเมืองต่ำงๆในอิตำลี และอนุสำวรียข์องศิลปินช่ือดงัในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่ำน คือ ลิโอ
นำร์โด ดำร์วินซ่ี ท่ีอยู่ในบริเวณด้ำนหน้ำของโรงละครสกำล่ำจำกนั้นเดินทำงสู่ เมืองปาร์มา (PARMA) 
เมืองในแควน้เอมีเลีย-โรมญัญำ มีช่ือเสียงในดำ้นกำรผลิตแฮม  

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง (ปาร์ม่าแฮม)   
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ  SAN MACRO หรือเทยีบเท่า 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลังทำนอำหำรเดินทำงสู่ เมืองปิซ่า (PISA) เมืองแห่งศิลปะท่ีส ำคญัของอิตำลี เป็นเมืองเล็กๆอยู่ทำง
ตะวนัตกของ FLORENCE ดำ้นตะวนัตกของเมืองติดกบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แมว้ำ่จะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ 
PISA ก็เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวทัว่โลก น ำท่ำนเขำ้สู่บริเวณ จัตุรัสดูโอโมแห่งปิ
ซ่า หรือ จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (COMPO DEI MIRACOLI) ท่ีประกอบดว้ยกลุ่มอำคำรสถำปัตยกรรม
แบบโรมำเนสก์ โดยเร่ิมจำกหอพิธีเจิมน ้ ำมนต์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในอิตำลี ชม มหาวิหารดูโอโม (DUOMO) ท่ี
งดงำมและหอเอนแห่งเมืองปิซ่ำอนัเล่ือง ชม หอเอนปิซ่า (LEANING TOWER OF PISA) สัญลกัษณ์แห่ง
เมืองปิซ่ำ 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคกลำง เร่ิมสร้ำงเม่ือปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลำสร้ำงประมำณ 175 ปี แต่
ระหวำ่งกำรก่อสร้ำงตอ้งหยดุชะงกัลงไปเม่ือสร้ำงไปไดถึ้งชั้น 3 ก็เกิดกำรยบุตวัของฐำนข้ึนมำ และต่อมำก็
มีกำรสร้ำงหอต่อเติมข้ึนอีกจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลำสร้ำงทั้งหมดถึง 177 ปี โดยท่ีหอเอนปิซ่ำน้ี กำลิเลโอ 
บิดำแห่งวทิยำศำสตร์ ซ่ึงเป็นชำวอิตำเล่ียนไดใ้ชเ้ป็นสถำนท่ีทดลองทฤษฎีแรงโนม้ถ่วงของโลกท่ีวำ่ ส่ิงของ
สองช้ิน น ้ ำหนกัไม่เท่ำกนั ถำ้ปล่อยส่ิงของทั้งสองช้ินจำกท่ีสูงพร้อมกนั ก็จะตกถึงพื้นพร้อมกนั จำกนั้นให้
ท่ำนอิสระใหท้่ำนไดเ้ลือกซ้ือสินคำ้ท่ีระลึกรำคำถูก ท่ีมีร้ำนคำ้เรียงรำยอยูม่ำกมำย   

วนัทีส่าม  มลิาน – มหาวหิารแห่งเมืองมลิาน - แกลเลอร่ี วคิเตอร์ เอม็มานูเอล - เมืองปาร์มา 

วนัทีส่ี่  เมืองปิซ่า - จัตุรัสกมัโป เดย์ มรีาโกล ี– มหาวหิารดูโอโม – แคว้นทสัคานี - มหาวหิารซานตา มา
เรีย เดล ฟิโอเร - จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย 



 

 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงต่อสู่ แคว้นทสัคานี โดยเมืองหลวงของแควน้คือฟลอเรนซ์ ท่ีไดรั้บขนำนนำมว่ำเป็น
เมืองศูนยก์ลำงแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ ซ่ึงล้วนแล้วแต่มีโบรำณสถำนส ำคญั และมีทิวทศัน์ตำม
ธรรมชำติท่ีสวยงำม จนไดรั้บกำรแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลกจำกองค์กรยูเนสโกเ้ม่ือ ปี ค.ศ.1982 ท ำให้ทสั
คำนีมีช่ือเสียงในฐำนะดินแดนท่องเท่ียวยอดนิยมระดบัโลก อิตำลี จำกนั้นน ำท่ำนชมควำมยิ่งใหญ่ และ
อลงักำรของ มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร (SANTA MARIA DELL FIORE) วิหำรของเมืองฟลอ
เรนซ์ ท่ีใหญ่เป็นอนัดับ 4 ของทวีปยุโรป ซ่ึงโดดเด่นด้วยสถำปัตยกรรมท่ีใช้หินอ่อนหลำยสีตกแต่ง
ผสมผสำนกนัไดอ้ยำ่งงดงำม น ำชม จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (PIAZZA DELLA SIGNORIA) ซ่ึงรำยลอ้ม
ไปด้วยรูปป้ัน อำทิ เช่น รูปป้ันเทพเจ้ำเนปจูน,วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่ำ, รูปป้ันเดวิด ผลงำนท่ีมี
ช่ือเสียงของ  ไมเคิล แองเจโล่ จำกนั้นน ำท่ำนมำริมฝ่ังแม่น ้ ำอำร์โน จะพบกบัสะพำนเวคคิโอสะพำนเก่ำแก่
ท่ีมีมีร้ำนขำยทอง และอญัมณีอยู่ทั้งสองขำ้งสะพำน  ให้เวลำท่ำนอิสระเลือกซ้ือสินคำ้ทั้งของฝำก ของท่ี
ระลึก รวมทั้งสินคำ้แฟชัน่น ำสมยั  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง  
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ  ART MIRO หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองซานจีมิญญาโน เมืองเล็กๆ บนเนินเขำ ตั้ งอยู่ในแควน้ทสักำนี ได้รับเลือกโดย
องคก์ำรยเูนสโกใหข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เม่ือปี ค.ศ. 1990 เป็นเมืองแห่งหอคอย ซ่ึงท่ำนจะไดช้มจุดชม
วิวของเมืองท่ียงัรักษำควำมสมบูรณืของรูปแบบเมืองในยุคกลำงเอำไวไ้ด้ จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ 
เมืองเซียน่า (SIENA) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บกำรข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ำรยูเนสโก ใน
ปี ค.ศ.1995 น ำท่ำนเดินเขำ้สู่ตวัเมืองเก่ำ เพื่อชม จัตุรัสเดล คัมโป (PIAZZA DEL CAMPO) ท่ีเป็นรูปทรง
คลำ้ยเกือกมำ้นบัวำ่เป็นจตุรัสท่ีมีควำมสวยงำมมำกอีกแห่งหน่ึงในอิตำลี ใหเ้วลำท่ำนชมและเดินเล่นถ่ำยรูป
บริเวณรอบนอกของ ปาลาซโซ พับบลิโค (PALAZZO PUBBLICO) เป็นพระรำชวงัเก่ำท่ีสร้ำงข้ึนดว้ย
ศิลปะแบบโรมำเนสก ์ ตั้งแต่ปีค.ศ.1297  และหอระฆงัมำนเจีย ท่ีเป็นอีกหน๋ึงสัญลกัษณ์ของเซียนำ จำกนั้น
น ำท่ำนชมควำมงดงำมบริเวณภำยนอกของ มหาวิหารเซียนา (SIENA CATHEDRAL) หรือ ดูโอโมดิเซีย
นำ ท่ีถูกสร้ำงข้ึนในช่วงระหวำ่งปี 1215 -1263 ในรูปแบบสถำปัตยกรรมกอธิค และต่อเติมดว้ยศิลปะแบบ
เรอเนซองส์ในยคุต่อมำ 

วนัทีห้่า  เมืองซานจีมญิญาโน - จัตุรัสเดล คมัโป - ปาลาซโซ พบับลโิค – มหาวหิารเซียนา - กรุงโรม 



 

 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงโรม (ROME) เมืองหลวงและเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของประเทศอิตำลีใช้
เวลำเดินทำง ประมำณ 3.45 ชม. 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ  NOVOTEL ROMA EST หรือเทยีบเท่า 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ นครรัฐวาติกัน (VATICAN) ประเทศท่ีเล็กท่ีสุดในโลกตั้งอยู่ใจกลำงกรุงโรม เป็น
ประเทศเดียวในโลกท่ีมีก ำแพงลอ้มรอบเมืองเอำไวไ้ดท้ั้งหมด ยกเวน้ดำ้นหน้ำทำงเขำ้และเป็นศูนยก์ลำง
ของศำสนำคริสต์นิกำยโรมนัคำทอลิกโดยมีพระสันตะปำปำ มีอ ำนำจปกครองสูงสุด น ำท่ำนเขำ้ชมมหำ
วหิำรท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ (ST.PETER’S BASILICA) ชมประติมำกรรมอนัลือช่ือปิ
เอตำ้ของมิเคลนัเจโลและชมแท่นบูชำบลัแดคคิโน (ST. PETER'S BALDACHIN) เป็นซุม้ส ำริดท่ีสร้ำงโดย
จำนโลเรนโซ แบร์นินี ซ่ึงสร้ำงตรงบริเวณท่ีเช่ือกนัว่ำเป็นท่ีฝังพระศพของนกับุญปีเตอร์ น ำท่ำนผ่ำนชม 
กลุ่มโรมันฟอรัม (ROMAN FORUM) อดีตศูนย์กลำงทำงด้ำนกำรเมือง ศำสนำ และเศรษฐกิจของ
อำณำจกัรโรมนั ท่ีสะทอ้นให้เห็นควำมเจริญรุ่งเรืองของอำรยะธรรมโรมนัในช่วง 2,000 ปีท่ีผำ่นมำ น ำชม
ควำมยิง่ใหญ่ในอดีตและเก็บภำพสวยบริเวณรอบนอกของสถำนสร้ำงควำมบนัเทิงของชำวโรมนัมำแต่สมยั
โบรำณ โคลอสเซ่ียม (COLOSSEUM) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุคโบรำณ อดีตสนำมประลองกำร
ต่อสู้ท่ียิง่ใหญ่ของชำวโรมนัท่ีสำมำรถจุผูช้มไดถึ้ง 50,000 คน  

 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (พซิซ่าอติาล)ี  

จำกนั้นน ำท่ำนเดินชมงำนประติมำกรรมของเทพนิยำยกรีกและโยนเหรียญอธิษฐำนบริเวณ น ้าพุเทรวี่ 
(TREVI FOUNTAIN) สัญลกัษณ์ของกรุงโรมท่ีโด่งดังจำกภำพยนตร์เร่ืองสำมรักในกรุงโรมแล้วเชิญ

วนัทีห่ก นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – น ้าพุเทรวี่ - ย่านบันไดสเปน – กลุ่มโรมันฟอรัม – 
โคลอสเซ่ียม - สนามบิน - สนามบินดูไบ 



 

อิสระตำมอัธยำศัยกับกำรเลือกซ้ือสินค้ำแฟชั่นและของท่ีระลึกในบริเวณ ย่านบันไดสเปน  (THE 
SPANISH STEP)  ซ่ึงเป็นแหล่งแฟชัน่ชั้นน ำสุดหรูและยงัเป็นแหล่งนดัพบ  

 
17.00 น. สมควรแก่เวลา น าคณะเดินทางสู่ เพ่ือให้ท่านมีเวลาในการท า คืนภาษี (TAX REFUND) และ มีเวลาในการ

เลือกซ้ือสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน  
20.45 น. ออกเดินทางกลบัสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่วบินที ่EK 096 ***คณะเดินทางวนัที ่20 – 26 มี.ค. 61 

ออกเดินทางเทีย่วบินที ่EK 96 เวลา 22.05 น. และถึงดูไบ เวลา 05.55 น.*** 

 
05.30 น. ถึงสนามบินดูไบ เพ่ือรอเปลีย่นเคร่ือง  
09.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่วบินที ่EK 372 **คณะเดินทาง

วนัที ่20 – 26 มี.ค. 61 ออกเดินทางเทีย่วบินที ่EK 372 เวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น.** 
18.40 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ  

**หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม** 
 

(ร้านค้าใหญ่จะปิดท าการในวันอาทติย์ ขอสงวนสิทธ์ิการย้ายเมืองที่เข้าพกั เช่น กรณีทีเ่มืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR 
ฯลฯ ไปเข้าพกัเมืองทีใ่กล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม) 

 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 

หมายเหตุ  
  

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อนัเกิดจำกเหตุสุดวิสัยท่ีทำง 
บริษทัฯ ไม่สำมำรถควบคุมได ้เช่น ทรัพยสิ์นส่วนตวัหำย, กำรนดัหยุดงำน, จลำจล,กำรล่ำช้ำหรือยกเลิก
ของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองไม่อนุญำตให้เดินทำงออกหรือกองตรวจคนเขำ้เมืองของ
แต่ละประเทศไม่อนุญำตให้เขำ้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่ำนจะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ้ ำเงิน) 
เดินทำง หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเดินทำงเขำ้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงอตัรำค่ำบริกำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรงดออกเดินทำง โดยทำงบริษทัฯ  
จะแจง้ใหท้่ำนทรำบล่วงหนำ้ 14 วนัก่อนกำรเดินทำง  
5. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุ
ทุกข้อแล้ว 

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่
ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

วนัทีเ่จ็ด ดูไบ – กรุงเทพฯ 
 



 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 
 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  20 – 26 ก.พ. 61 , 27 ก.พ. – 5 มี.ค. 61 
13 – 19 มี.ค. 61, 20 – 26 มี.ค. 61 

อตัราค่าบริการ ราคา 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่ำน) รำคำท่ำนละ 39,900.- 

ผูใ้หญ่ พกั 3 ท่ำน 1 หอ้ง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั) 39,900.- 

พกัห้องเดี่ยว เพิม่ท่านละ 4,900.- 

เด็ก (อำยไุม่เกิน 12 ปี) 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 39,900.- 
เด็ก (อำยไุม่เกิน 12 ปี) 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน  
(กรุณาอ่านข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั) 

39,900.- 

ในกรณไีม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน ลดท่านละ  16,000.- 

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวซ่ีาเชงเก้น(ผู้ย่ืนวซ่ีาต้องช าระเงินตรงกบัศูนย์ย่ืนวซ่ีาในวนัย่ืน เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท )  

ช้ันธุรกจิเพิม่เงินจากราคาทวัร์ เร่ิมต้นทีท่่านละ 
(ราคาสามารถยืนยนัได้กต่็อเม่ือทีน่ั่ง confirm เท่าน้ัน) 

80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
✓ ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั ( ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวนัเดินทำงไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีควำมประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ ำนวนวนั และอยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไขของสำยกำรบิน) 
✓ ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำร 
✓ ค่ำรถโคช้ปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมรำยกำร  
✓ ค่ำหอ้งพกัในโรงแรมตำมท่ีระบุในรำยกำรหรือเทียบเท่ำ  (3 ดำว – 4 ดำว) 
✓ ค่ำอำหำรตำมท่ีระบุในรำยกำร 
✓ ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีท่องเท่ียวตำมรำยกำร 
✓ ค่ำประกนัภยักำรเดินทำงรำยบุคคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)่ 
✓ ค่ำประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวำ่งกำรเดินทำงวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
✓ ค่ำรักษำพยำบำลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม)์  
  ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง

บริษัทได้ **  
  เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
  เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  



 

  **ความครอบคลมุผู้เอาประกนัทีม่ีอายุตั้งแต่แรกเกดิ ถึง 85 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
✓ ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทปิมัคคุเทศก์) 

  
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่ำธรรมเนียมกำรจดัท ำหนงัสือเดินทำง 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิเช่น  ค่ำเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ , ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด, ค่ำธรรมเนียมหนงัสือเดินทำง, ค่ำน ้ ำหนกั

เกินจำกทำงสำยกำรบินก ำหนด,  ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกิดกำรเจบ็ป่วยจำกโรคประจ ำตวั, ค่ำกระเป๋ำเดินทำงหรือของมี
ค่ำท่ีสูญหำยในระหวำ่งกำรเดินทำง เป็นตน้ 

 ค่ำธรรมเนียมน ้ำมนัและภำษีสนำมบิน ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรปรับข้ึนรำคำ 
 ค่ำบริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซ่ึงท่ำนจะตอ้งดูแลกระเป๋ำและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่ำนเอง 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเชงเก้น  (ผู้ย่ืนวซ่ีาต้องช าระเงินตรงกบัศูนย์ย่ืนวซ่ีาในวนัย่ืน เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท 

) 
 ค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ  (10 ยูโร) 
 ค่าทปิมัคคุเทศก์จากเมืองไทย(โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ต่อคน ต่อวนั : 7 x 3 = 21 ยูโร หรือประมาณ 700 บาท) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
• กรุณาช าระเงินค่ามัดจ า 20,000 บาท/ท่าน หลังจากการจองภายใน 3 วนั โดยโอนเงินเข้าบัญชี                                                               

ธนาคาร    ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั)                                                                                                                                
ช่ือบัญชี      นายโสฬส ศิริวลัลภ                                                                                                                                      
เลขทีบ่ัญชี       175-239584-6 (ออมทรัพย์)                                                                                                                           
แฟกซ์สลิปโอนเงินมำท่ีบริษทัฯ  แฟกซ์ 02-3619689  

• พร้อมส่งส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง ท่ีมีอำยุกำรใชง้ำนเหลือไม่ต ่ำกวำ่ 6 เดือน เพื่อท ำกำรจองคิวยื่นวีซ่ำ ภำยใน  3 วนั
นบัจำกวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมัติ 

• ส่วนทีเ่หลือช าระ 20 วนัก่อนการเดินทางหากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวซ่ีาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจ าเป็นทางบริษัท
ขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริงเหต 

• กำรติดต่อใดๆ กบัทำงบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวนัเวลำท ำกำรของทำงบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง
ศุกร์ เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. นอกจำกวนัเวลำดงักล่ำวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบำลประกำศในปีนั้นๆถือว่ำเป็น
วนัหยดุท ำกำรของทำงบริษทั 

• เม่ือไดรั้บกำรยนืยนัวำ่กรุ๊ปออกเดินทำงได ้ลูกคำ้จดัเตรียมเอกสำรใหก้ำรขอวซ่ีำไดท้นัที 
• หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่ำนติดต่อเจำ้หน้ำท่ี ก่อนออกบตัร

โดยสำรทุกคร้ัง หำกออกบตัรโดยสำรโดยมิแจง้เจำ้หนำ้ท่ี ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึน 
• กำรยื่นวีซ่ำในแต่ละสถำนทูตมีกำรเตรียมเอกสำร และมีขั้นตอนกำรยื่นวีซ่ำไม่เหมือนกนั ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น 

รำยบุคคล (แสดงตน) ท่ำนสำมำรถสอบถำมขอ้มูลเพื่อประกอบกำรตดัสินใจก่อนกำรจองไดจ้ำกทำงเจำ้หนำ้ท่ี 



 

• หำกในคณะของท่ำนมีผูต้อ้งกำรดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอำยุ, มีโรคประจ ำตวั หรือไม่สะดวกใน
กำรเดินทำงท่องเท่ียวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่ำนและครอบครัวตอ้งให้กำรดูแลสมำชิกภำยใน
ครอบครัวของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หวัหนำ้ทวัร์มีควำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

 
 

กรณีมกีารยกเลกิการเดินทาง  
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ข้ึนไปก่อนกำรเดินทำง   คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด 
2. แจง้ยกเลิกภำยใน 30-44 วนัก่อนเดินทำง   เก็บค่ำใชจ่้ำย ท่ำนละ 10,000 บำท  
3. แจง้ยกเลิกภำยใน 16-29 วนัก่อนเดินทำง   เก็บค่ำใชจ่้ำย ท่ำนละ 20,000 บำท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวำ่ 15 วนัก่อนเดินทำง   ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เน่ืองจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษทัและผูเ้ดินทำงอ่ืนท่ีเดินทำงใน
คณะเดียวกนับริษทัตอ้งน ำไปช ำระค่ำเสียหำยต่ำงๆท่ีเกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง บริษทัฯจะท ำกำรเล่ือน
กำรเดินทำงของท่ำนไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่ำนจะตอ้งเสียค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่สำมำรถเรียกคืนไดคื้อ ค่ำธรรมเนียมใน
กำรมดัจ ำตัว๋ และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำตำมท่ีสถำนทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่ำนไดช้ ำระค่ำทวัร์หรือมดัจ ำมำแลว้ 
ทำงบริษทัฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรยื่นวีซ่ำ / ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่ำตัว๋
เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) / ค่ำส่วนต่ำงในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน  

8. กรณวีซ่ีาผ่านแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร  ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด    
9. กรกรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจำกปลอมแปลงหรือกำรห้ำมของเจำ้หนำ้ท่ี ไม่วำ่เหตุผลใดๆตำม

ทำงบริษทัของสงวนสิทธ์ิในกำร ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 

• ทำงบริษทัไดส้ ำรองท่ีนัง่พร้อมช ำระเงินมดัจ ำค่ำตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หำกท่ำนยกเลิกทวัร์ ไม่ว่ำจะดว้ยสำเหตุใด ทำง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิกำรเรียกเก็บค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่ำใชจ่้ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  แลว้แต่สำยกำรบิน
และช่วงเวลำเดินทำง   

• หำกตัว๋เคร่ืองบินท ำกำรออกแลว้ แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได ้ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่ำใชจ่้ำยตำมท่ี
เกิดข้ึนจริง  และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบิน ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็นอยำ่งนอ้ย 

 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
• เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จึงอำจท ำให้หอ้งพกัแบบหอ้ง

เด่ียว (SINGLE) ห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (TRIPLE 
ROOM) หอ้งพกัต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบำงโรงแรมอำจจะไม่
มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน ซ่ึงถำ้เขำ้พกั 3 ท่ำน อำจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ 
อำจมีควำมจ ำเป็นตอ้งแยกห้องพกัเน่ืองจำกโรงแรมนั้นไม่สำมำรถจดัหำได ้ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเก็บ
เงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอำจมีกำรแยกหอ้งพกั 



 

• โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำ  
• กรณีท่ีมีงำนจดัประชุมนำนำชำติ (TRADE FAIR) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสูงข้ึนมำกและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ

ขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนหรือยำ้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดควำมเหมำะสม 
• โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น TRADITIONAL BUILDING ห้องท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอำจเป็นห้องท่ีมีขนำดกะทดัรัต 

และไม่มีอ่ำงอำบน ้ำ ซ่ึงข้ึนอยูก่บักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละห้องอำจมีลกัษณะแตกต่ำงกนั
หำกมีงำนเทศกำลโรงแรมอำจจะไดพ้กัในเมืองอ่ืนแทน 
 

ข้อมูลเบ้ืองต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวซ่ีาและการย่ืนขอวซ่ีา                        
• ทำงสถำนทูตมีกำรแจง้เง่ือนไขกำรเตรียมเอกสำรในกำรขอยื่นวีซ่ำ ดงันั้นควรเตรียมเอกสำรตำมท่ีสถำนทูตแจ้ง

เง่ือนไขมำ หำกท่ำนเตรียมเอกสำรไม่ครบหรือปลอมแปลงเอกสำร จนท ำให้ไม่สำมำรถยืน่วีซ่ำไดห้รือถูกปฏิเสธกำร
อนุมติัวซ่ีำ ทำงบริษทัสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมด 

• กำรอนุมติัวีซ่ำเป็นดุลพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลำง
และคอยบริกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูเ้ดินทำงเท่ำนั้น อตัรำค่ำธรรมเนียมวีซ่ำทำงสถำนทูตเป็นผูเ้รียกเก็บ  หำก
ท่ำนโดนปฏิเสธกำรขออนุมติัวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนอตัรำค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวซ่ีำ และมีสิทธ์ิไม่แจง้สำเหตุกำร
ปฏิเสธวซ่ีำ 

 



 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น (อติาล)ี 
ใช้เวลาท าการอนุมัติวซ่ีาประมาณ 15 วนัท าการ 

ย่ืนวซ่ีาแสดงตนที่ศูนย์ย่ืนวีซ่า VFS Global(สีลมคอมเพลก็ซ์) 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัย่ืนวซ่ีาหนังสือเดินทางต้องน าส่งเข้าสถานทูต  
และระหว่างรอผลการอนุมัติวซ่ีา ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้ 

 

หมายเหต:ุ การย่ืนวซ่ีาแต่ละคร้ังกบับริษัททวัร์ จะต้องท าการย่ืนวซ่ีา      ประเภทหมู่คณะ เท่านั้น โดยการย่ืนเป็นหมู่คณะ ต้องมี
จ านวน 15 คน ขึน้ไป โดยทางศูนย์รับย่ืน จะเป็นผู้ก าหนดวนัย่ืนวซ่ีาเท่านั้น ถ้าหากผู้เดนิทางไม่สามารถไปย่ืนวซ่ีาในวนัทีก่ าหนด
ได้ อาจมค่ีาใช้จ่ายเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้ 

• ในกรณีทีเ่หลือระยะเวลาย่ืนวซ่ีาน้อยกว่า 15 วนั นับจากวนัเดนิทาง              มค่ีาใช้จ่ายเพิม่  ท่านละ 2,200 บาท   

• ในกรณีทีเ่หลือเวลาย่ืนวซ่ีาเหลือน้อยกว่า 5 วนั มค่ีา Fast Track เพิม่เตมิอกี ท่านละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 
**ทั้งนี ้ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ ผู้เดนิทางต้องช าระกบัทางศูนย์รับย่ืนโดยตรง** 

 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทำง ตอ้งมีหนำ้เหลือส ำหรับประทบัวซ่ีำอยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำน

เหลือไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดือน นบัจำกวนัเดินทำงกลบั  และหนงัสือเดินทำงจะตอ้ง
ไม่ช ำรุด(หนงัสือเดินทำงเล่มเก่ำ กรุณำน ำมำประกอบกำรยืน่วซ่ีำดว้ย) 

2. รูปถ่าย รูปถ่ำยสีหนำ้ตรงขนำด 1.5 x 2 น้ิว จ  ำนวน 2 ใบ (พื้นหลงัขำวเท่ำนั้น 
ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือนหำ้มสวมแวน่ตำหรือเคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ 
รูปไม่เลอะหมึก) 

3. หลกัฐานการเงิน 
3.1 กรณผู้ีเดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง ส ำเนำสมุดบญัชี หรือ Statement บญัชี
ออมทรัพยส่์วนตวัของผูเ้ดินทำง ยอ้นหลงั 3 เดือน (รบกวนลูกคำ้ท ำรำยกำร
เดินบญัชี โดยกำร ฝำกหรือถอน ก่อน แลว้ค่อยปรับยอดเงินในบญัชีไม่เกิน 7 
วนัก่อนวนัยืน่วซ่ีำ และหำกบญัชีกระโดดเดือนตอ้งขอเป็น Statement เท่ำนั้น) 
3.2 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน BANK CERTIFICATE  ทีอ่อกจากทางธนาคาร (ตอ้งสะกดช่ือใหต้รง
ตำมหนำ้พำสปอร์ต ตอ้งมีตรำประทบั และลำยเซ็นจำกธนำคำร) กรุณำยืน่ขอจำก ธนำคำร่ลวงหนำ้ เวลำ
ด ำเนินงำนประมำณ 3 วนั และใชย้ืน่ไดไ้ม่เกิน 15 วนัหลงัจำกธนำคำรออกให ้ เป็นบัญชีเดียวกนักบัข้อ 3.1 
(สถำนทูตอำจขอดูสมุดเงินฝำกเล่มจริงของท่ำนในบำงกรณี) 
3.3 กรณผู้ีเดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลท่ีสำมำรถรับรองค่ำใชจ่้ำยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม่ พี่นอ้ง ท่ีมี
สำยเลือดเดียวกนั หรือ สำมีภรรยำ เท่ำนั้น) 
3.3.1. ตอ้งท ำเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในกำรเดินทำง  (Sponsor Letter) 
3.3.2. ตอ้งท ำ BANK GUARANTEE ท่ีออกจำกทำงธนำคำรเท่ำนั้น ฉบบัภำษำองักฤษ โดยระบุช่ือเจำ้ของบญัชี 
(บุคคลท่ีออกค่ำใชจ่้ำย) ตอ้งสะกดช่ือ – สกุล ใหต้รงตำมหนำ้พำสปอร์ต และบุคคลท่ีเจำ้ของบญัชีออกค่ำใชจ่้ำย



 

ให ้(ผูเ้ดินทำง) ตอ้งสะกดช่ือ – สกุล ใหต้รงตำมหนำ้พำสปอร์ต กรุณำยืน่ขอจำก ธนำคำร่ลวงหนำ้ โดยใชเ้วลำ
ด ำเนินงำนประมำณ 3 วนั และใชย้ืน่ไดไ้ม่เกิน 15 วนั หลงัจำกธนำคำรออกให ้  
3.3.3. ถ่ำยส าเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอ้นหลงั 3 เดือนของบุคคลท่ีออกค่ำใชจ่้ำย และตอ้งเป็นบัญชี
เดียวกนั กบัท่ีออก BANK CERTIFICATE หรือ BANK GUARANTEE 

**สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนัและบัญชีฝากประจ า** 
4. หลกัฐานการท างาน   
- เจ้าของกจิการ หนงัสือรับรองกำรจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทำงเป็นกรรมกำรหรือหุน้ส่วน อำยไุม่เกิน 

3 เดือน หรือ ส ำเนำใบทะเบียนกำรคำ้(พค.0403) 
- เป็นพนักงาน    หนงัสือรับรองกำรท ำงำน จำกบริษทัฯ ระบุต ำแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท ำงำน  

(ขอเป็นภำษำองักฤษมีอำย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอร์ต ใชค้  ำวำ่ “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนช่ือสถำนทูตท่ียืน่) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นงัสือรับรองกำรเรียนท่ีออกจำกสถำบนัท่ีก ำลงัศึกษำอยู ่ 
(ขอเป็นภำษำองักฤษมีอำย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอร์ต ใชค้  ำวำ่ “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนช่ือสถำนทูตท่ียืน่) 

5. เอกสารส่วนตัว 
- ส ำเนำทะเบียนบำ้น 
- บตัรประชำชน 
- สูติบตัร(กรณีเด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 20 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยำ่/มรณะบตัร(ถำ้มี) 
- ใบเปล่ียนช่ือ-นำมสกุล (ถำ้มีกำรเปล่ียน) 

6. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สังกดั (โดยมำรดำจะตอ้งคดัหนงัสือ

ยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกบับิดำ) พร้อมแนบส ำเนำบตัรประชำชนหรือหนำ้พำสปอร์ตมำรดำมำ
ดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจำกบิดำ จำกอ ำเภอตน้สังกดั (โดยบิดำจะตอ้งคดัหนงัสือ
ยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกบัมำรดำ) พร้อมแนบส ำเนำบตัรประชำชนหรือหนำ้พำสปอร์ตบิดำมำ
ดว้ย 

-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา ทั้งบิดำและมำรดำจะตอ้งคดัหนงัสือระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดินทำง
ไปต่ำงประเทศกบัใคร มีควำมสัมพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จำกอ ำเภอตน้สังกดั พร้อมแนบส ำเนำบตัรประชำชน
หรือหนำ้พำสปอร์ตบิดำและมำรดำ 

- กรณเีด็กทีบ่ิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมีกำรสลกัหลงัโดยมีรำยละเอียดวำ่ฝ่ำยใดเป็นผูมี้
อ  ำนำจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว 

*** กรณีทีบ่ิดาหรือมารดาไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องท าจดหมายช้ีแจงว่าท าไมไม่มี passport *** 
- กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บิดำ-มำรดำลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวซ่ีำ พร้อมเดินทำงมำสัมภำษณ์กบับุตรท่ี

สถำนทูตดว้ย ทั้งสองท่าน (เฉพำะคิวเด่ียวเท่ำนั้น) 
7. ท่ำนไม่จ  ำเป็นตอ้งเซ็น รับรองส ำเนำถูกตอ้ง ใหท้่ำนเซ็นเฉพำะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวซ่ีาเท่าน้ัน 



 

เอกสารย่ืนวซ่ีาอาจมีการปรับเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม่เติม 
 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวซ่ีาเชงเกนประเทศอติาล ี
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เน่ืองจากจะมีผลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน) 

 
ช่ือ – นำมสกุล ผูเ้ดินทำง [ภำษำไทย]…………………………………………………………………….……… 
1. นำมสกุล [ภำษำองักฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 
2. นำมสกุลตอนเกิด [ภำษำองักฤษ]………………………………………………..……………………………. 
3. ช่ือตวั [ภำษำองักฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 
4. วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………….…………………………………………….. 
5. สถำนท่ีเกิด (จงัหวดั) …………………………………………………..………………………………………  
6. ประเทศท่ีเกิด……………………….……………………………..…………………………………………… 
7. สัญชำติปัจจุบนั ..................................สัญชำติโดยก ำเนิดหำกต่ำงจำกปัจจุบนั………………………….. 
8. เพศ   ชำย         หญิง 
9. สถำนภำพ           โสด                     แต่งงำน (จดทะเบียน)                     แต่งงำน (ไม่จดทะเบียน)               

  หยำ่                แยกกนัอยู ่                             หมำ้ย 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยำว ์กรุณำกรอกช่ือ-นำมสกุล ท่ีอยู(่หำกต่ำงจำกผูข้อ) และสัญชำติของผูมี้อ  ำนำจปกครอง/ดูแลผูเ้ยำว ์
    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
11. ท่ีอยูต่ำมทะเบียนบำ้นของผูข้อ 

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

    หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือ.................................................................อีเมล............................................. 
12. อำชีพปัจจุบนั(หำกคำ้ขำย ใหร้ะบุดว้ยวำ่คำ้ขำยอะไร เช่น ขำยเส้ือผำ้ ขำยอำหำร เป็นตน้
.......................................................................................................... 
13. ช่ือบริษทัหรือร้ำนคำ้ ท่ีอยู ่หมำยเลขโทรศพัท ์ /  ส ำหรับนกัเรียน นกัศึกษำ กรุณำกรอกช่ือ ท่ีอยูข่องสถำบนัศึกษำ 

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

14. วซ่ีำเชงเกนท่ีเคยไดรั้บในระยะเวลำ 3 ปีท่ีผำ่นมำ 

            ไม่เคย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี...............................ถึงวนัท่ี..................................... 

15. เคยถูกพิมพล์ำยน้ิวมือเพื่อกำรขอวซ่ีำเชงเกน้ก่อนหนำ้น้ี 

                  ไม่เคย   เคย (กรุณำระบุวนัท่ี หำกทรำบ)................................................ 

16.  ท่ำนเคยถูกปฏิเสธวซ่ีำหรือไม่ 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในกำรปฏิเสธ)................................................ 

17. ควำมรับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำรงชีพระหวำ่งกำรเดินทำงและพ ำนกัอยูข่องผูร้้องขอ 

      ตวัผูข้อวซ่ีำเอง                มีผูอ่ื้นออกให(้ญำติ/บริษทั/องคก์ร)  

        กรุณำระบุช่ือ .............................................    

ส่ิงท่ีช่วยในกำรด ำรงชีพ    …………………………………………………..….  

   เงินสด     ส่ิงท่ีช่วยในกำรด ำรงชีพ   

   เช็คเดินทำง      เงินสด 

   บตัรเครดิต      ท่ีพกัท่ีมีผูจ้ดัหำให้ 

   ช ำระค่ำท่ีพกัล่วงหนำ้แลว้    ค่ำใชจ่้ำยทั้งหมดระหวำ่งพ ำนกัมีผูอ้อกให้ 

   ช ำระค่ำพำหนะล่วงหนำ้แลว้    ช ำระค่ำพำหนะล่วงหนำ้แลว้ 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวซ่ีาเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกีย่วข้องใดๆทั้งส้ิน ทั้งนีบ้ริษัทเป็นเพียง
ตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน 


