
 
 
 
 
 
 
          

 
 
วนัแรก กรงุเทพฯ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ                    (ไทย) 
23.30 น คณะเดนิทางพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4    

ประต ู9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส ์ (EK) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
วนัทีส่อง ดไูบ-กรงุโรม-นาโปล ี         (ยเูออ-ีอติาล)ี 
03.30 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิ 

               ที ่ EK 377 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

06.55 น. เดนิทางถงึเมอืงดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

09.10 น. เดนิทางสู ่กรงุโรม ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิเอมเิรตส ์ เทีย่วบนิที ่EK 097  

               (บรกิาร อาหารและเคองดืม่บนเครือ่งบนิ) 

13.25 น. เดนิทางถงึ กรงุโรม ประเทศอติาล ีหลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและสัมภาระแลว้ จากนัน้น าท่าน

เดนิทางสู ่เมอืงนาโปล ีเมอืงหลวงแหง่แควน้กัมปาเนยี เป็นเมอืงทา่ทีม่คีวามส าคัญของอติาลทีาง

ตอนใตข้องในประเทศในคาบสมทุรอติาล ีเป็นเมอืงทีเ่คยถกูยดึครองโดยชาวกรกี และชาวโรมัน  

ค า่           บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ American Hotel หรอืระดับเดยีวกัน 

 



 
 
วนัทีส่าม  นาโปล-ีเกาะคาปร-ีถ า้บลก็ูอตโต-เขตเมอืงเกา่เกาะคาปร ี                       (อติาล)ี 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลังจากนัน้น าเดนิทางสูท่่าเรอื เพือ่เตรยีมตัว น ัง่เรอื 

Jetfoil สูเ่กาะคาปร ีเกาะทีม่เีสน่หเ์ป็นของตัวเองมฉีากหลังเป็นภูเขาไฟวซิสูเวยีส จากนัน้น าท่าน
เชา้ชม ถ า้บลก็ูอตโต เป็นถ ้าทีม่คีวามสวยงามทัง้ในเรือ่งของทีต่ัง้ทีม่ปีากทางเขา้ถ ้าอยูใ่นทะเล และ
ยามเมือ่แสงแดดสอ่งมากระทบกับน ้าทะเลสคีรามภายในถ ้าจะเกดิสเีปล่งประกายดว้ยสนี ้าเงนิเขม้
งดงามสมกับชือ่วา่ BLUE GROTTO ** การเขา้มชมถ า้บลก็ูอตโตขึน้อยูก่บัสภาพอากาศและ
น า้ข ึน้น า้ลงในแตล่ะวนั หากไมส่ามารถเขา้ชมไดท้างบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น
โปรแกรมตามความเหมาะสม**  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนัน้น าท่านน่ังรถรางขึน้สู ่เขตเมอืงเกา่ดา้นบนเกาะ
คาปร ีน าท่านเดนิเลน่ชมเมอืงเกา่บา้นเรอืนทีส่วยงามและแสนน่ารักเต็มไปดว้ยมนตเ์สน่ห ์มเีวลาให ้
ท่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึ ของพืน้เมอืง หรอืเลอืกน่ังพักผ่อนดืม่กาแฟตรมอัธยาศัย ถงึเวลาอัน
สมควรน าทา่นน าทา่นเดนิทางสู ่Marina Grande เพือ่เตรยีมตัวน่ังเรอืกลับสูเ่มอืงนาโปล ี

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  ณ American Hotel หรอืระดับเดยีวกัน 
วนัทีส่ ี ่ เมอืงซอรเ์รนโต-อมลัฟ่ีโคสต-์เมอืงโพสติาโน-เมอืงอมลัฟ่ี-เมอืงราเวลโล ่            (อติาล)ี 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซอรเ์รนโต เป็นทีม่า

ของเพลง Come Back To Sorrento เป็นเมอืงที่มคีวามโดดเด่นในเรื่องของทัศนียภาพที่สวยงาม 
และเป็นเมอืงพักตากอากาศรมิอา่วเนเป้ิล ทีม่ชี ือ่เสยีงทีเ่หลา่คนดังมากมายเดนิทางมาพักรอ้นกันที่
เมอืงแห่งนี้ ตัวเมอืงตัง้อยู่บนหนา้ผาสูง และไล่ระดับลงมาตาม  ความลาดชันจนลงมาถงึระนาบ
เดยีวกันกับหาดทรายสเีทาทีไ่ดรั้บการจัดระเบยีบไวอ้ย่างเรยีบรอ้ย และมชีายฝ่ัง Amalfi ทีเ่ลยีบรมิ
ทะเลไปตามหนา้ผายาวถงึ 50 กม. จากนัน้น าท่านเดนิทางลัดเลาะชายฝ่ัง อมลัฟ่ีโคสต ์(AMALFI 
COAST)  ซีง่ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นชายฝ่ังทีส่วยทีส่ดุในยโุรป โดยเสน้ทางการเดนิทางจะลัดเลาะ
ไปตามหนา้ผาทีส่งูชนัเรยีบชายฝ่ัง โดยจะน าทา่นเทีย่วชมเมอืงส าคัญๆรมิชายฝ่ังทีไ่ดรั้บกสนอนุรักษ์
และประกาศไวใ้หเ้ป็นมรดกโลก เดนิทางถงึ เมอืงโพสติาโน (POSITANO) เมอืงเล็กๆทีต่ัง้อยูบ่น
หนา้ผา สสีนัของบา้นเรอืนนัน้ถอืวา่เป็นจดุเดน่ทีด่งึดดูใจนักทอ่งเทีย่วใหม้ายังเมอืงแหง่นี ้ใหท้า่นได ้
เดนิเล่นและดืม่ด ่ากับบรรยากาศโยรอบ หรือถ่ายรูปเป็นที่ระลกึตามอัธยาศัย หลังจากนั้นน าออก
เดนิทางตอ่สู ่เมอืงอมลัฟ่ี (AMALFI) ระหวา่งทางจะไดเ้ห็นบรรยากาศและทัศนียภาพรมิฝ่ังทะเล
และผาสงูชัน ผา่นไร่สม้ ไร่มะนาว หรอืผลไมพ้ืน้เมอืงตา่ง และหมูบ่า้นทีป่ลกูลดหลั่นกันไปความสงู
ต ่าของหนา้ผา น าท่านถ่ายรูปกับ โบสเ์ซ็นตแ์อนดรูว ์เป็นศาสนสถานประจ าเมอืงแห่งนี้ที่มอีายุ
เกา่แกก่วา่ 900 ปี จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเลน่ชมเมอืงตามอัธยาศัย อสิระอาหารกลางวนัตาม
อธัยาศยั ถึงเวลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงราเวลโล่ (RAVELLO) หมู่บา้นเล็กๆของ
แควน้คัมพาเนีย ทีม่คีวามงามทัง้ทางกายภาพและความหลากหลายทางธรรมชาต ิรวมไปถงึความ
โดดเดน่ทางดา้นสถาปัตยกรรมและศลิปะทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิน่ จงึไดรั้บการบรรจไุวใ้นสว่นหนึง่
ของคอสตเิอรา อามาลฟิตานา ซึง่เป็นหนึ่งในรายชือ่มรดกโลกของอติาลี ในปี ค.ศ.1997 จาก
องคก์ารยูเนสโก นอกจากนี้หมู่บา้นราเวลโล่ ยังเป็นสถานที่ที่ศลิปินดัง อย่าง รชิาร์ด วาร์กเนอร์ 
ศลิปินชาวเยอรมันเคยมาแสดงคอนเสริต์ จนท าใหม้กีารจัดเทศกาลคอนเสริต์ทีห่มูบ่า้นแหง่นี ้น าทา่น
เดนิชม จตัรุสักลางเมอืงเวสโควาโด จากนัน้น าทน่ถา่ยรูปโบสถป์ระจ าเมอืงทีม่อีายกุวา่ 800 ปี ชม
ประตูสัมฤทธิ ์(THE BRONZE DOOR) ที่มภีาพสลักเรื่องราวของพระครสิตถ์งึ 54 ช่อง จากนั้นน า
ทา่นสู ่วลิลา่ รโูฟโล คฤหาสนบ์นหนา้ผารมิทะเลทีส่วยงาม ภายในมสีวนดอกไมร้มิหนา้ผาที ่งดงาม
ยิง่ และเป็นจดุชมววิทีเ่ป็นเป็นสญัลักษณ์แหง่หนึง่ของเมอืงราเวลโล ่  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ American Hotel หรอืระดับเดยีวกัน 
วนัทีห่า้    เมอืงปอมเปอ-ีกรงุโรม-สนามกฬีาโคลอสเซีย่ม     (อติาล)ี 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าทา่นสู ่เมอืงปอมเปอ ีเป็นเกา่แกท่ีม่คีวาม

เจรญิรุง่เรอืงมากเมือ่ 2,000 กวา่ปีกอ่นหนา้นี ้ในยคุกอ่นครสิตศ์ักราชเมอืงปอมเปอนีีอ้ยูภ่ายใต ้
อทิธพิลของกรกีเรือ่ยมา กระท่ังราว 80 ปีกอ่นครสิตศ์ักราชจงึถกูยดึครองเป็นอาณานคิมของ
อาณาจักรโรมัน ระหวา่งการเดนิทางทา่นจะเห็นภเูขาไฟวซิสูเวยีส ซึง่เป็นภเูขาไฟทีเ่กดิการประทุ
และพน่ลาวามาทับถมเมอืงปอมเปอใีหอ้ยูใ่ตเ้ถา้ถา่น น าทา่นเขา้ชม เมอืงโบราณปอมเปอ ีทีถ่กูปก
คลมุไวด้ว้ยลาวาเมือ่ครัง้เกดิการระเบดิครัง้ใหญข่องภเูขาไฟวซิสูเวยีส จากการตัง้ใจขดุคน้ซากที่
คอ่นขา้งจะสมบรูณ์ของผูค้น สตัวเ์ลีย้งตา่งๆ ทีเ่หมอืนถกูหยดุอยู ่ผา่นกาลเวลาอันยาวนาน ทีย่ังบง่
บอกถงึความเจรญิในยคุนัน้ไดเ้ป็นอยา่งด ีทัง้ศนูยก์ลางการคา้ ศาสนา และวัฒนธรรม ทีต่ราตงึไวบ้น
ผนืดนิแหง่เมอืงนีร้อใหนั้กทอ่งเทีย่วมาสมัผัสไดแ้หง่ภัยธรรมชาตทิีไ่มม่ใีครคาดคดิและไมอ่าจหลกี
หนไีดทั้น       

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงโรม เมืองหลวงและเมือง
ท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศอติาล ีนักท่องเทีย่วจากทุกมมุโลกตา่งเดนิทางไปกรุงโรมเพือ่ชืน่
ชมกับศลิปะ สถาปัตยกรรม และประวัตศิาสตรแ์หง่ความยิง่ใหญย่าวนานมากกวา่ 2,800 ปี ตัง้อยูบ่น



 
 

เนนิเขาทัง้ 7 รมิฝ่ังแมน่ ้าไทเบอรต์อนกลางของประเทศ โรมเคยเป็นเมอืงทีม่บีทบาทมากทีส่ดุของ
อารยธรรมตะวันตกและในอดตีไดเ้ป็นอาณาจักรทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก จากนัน้น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้
ของ สนามกฬีาโคลอสเซีย่ม (Colosseum) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณ ในอดตีนัน้
เป็นสนามประลองการตอ่สูท้ีย่ ิง่ใหญข่องชาวโรมันทีส่ามารถจผุูช้มไดถ้งึ 50,000 คน 

ค า่          บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ Warmt Hotel หรอืระดับเดยีวกัน  
 
วนัทีห่ก วาตกินั-มหาวหิารเซนตปี์เตอร–์น า้พเุทรวี-่สนามบนิ        (อติาล-ีดไูบ) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ นครรฐัวาตกินั 

(Vatican) ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตัง้อยู่ใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดยีวในโลกที่มกี าแพง
ลอ้มรอบเมอืงเอาไวไ้ดทั้ง้หมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้ และเป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิาย
โรมันคาทอลกิ โดยมพีระสันตะปาปา มอี านาจปกครองสูงสดุ น าท่านชมมหาวหิารที่ใหญ่ทีส่ดุใน
โลก มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica)  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าชมงานประตมิากรรมของเทพนิยายกรีกและโยน
เหรยีญอธษิฐานบรเิวณ น า้พุเทรวี ่(Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุงโรมทีโ่ดง่ดัง แลว้เชญิ
อสิระตามอัธยาศัยกับการเลอืกซือ้สนิคา้แฟชั่นและของที่ระลกึในบรเิวณย่านบนัไดสเปน (The 
Spanish Step) ซึง่เป็นแหลง่แฟชั่นชัน้น าสดุหรูและยังเป็นแหลง่นัดพบของชาวอติาเลีย่น สมควร
แกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ  

22.05 น.ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 096  
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

วนัทีเ่จ็ด ดไูบ-กรงุเทพฯ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ             (ดไูบ-ไทย) 
05.55 น.เดนิทางถงึเมอืงดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง  

08.45 น.ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 370 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

18.05 น.เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ  

 

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

 

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย ์โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความ

เหมาะสมทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

 

 

อตัราคา่บรกิาร  

  เด็ก (อายตุ า่กวา่ 12 ปี ไมม่เีตยีง) ลดทา่นละ   2,000 บาท 

  พกัเดีย่ว     เพิม่ทา่นละ   10,000 บาท 

 

 

กรณุาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอยีดตา่งๆของโปรแกรม 

โดยละเอยีดเมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบรษิทัถอืวา่ทา่น 

รบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทั 

**ส าหรบัผูเ้ดนิทางต ัง้แตพ่เีรยีดเดอืนมกราคม 2563 เป็นตน้ไป  

ช าระคา่วซีา่โดยตรงกบัศนูยร์บัยืน่วซีา่ ตามตารางอตัราคา่บรกิารโดยประมาณตามดา้นลา่งนี*้* 

 
 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง ราคา 

เมษายน 12-18 / 14-20 เม.ย. 2563 49,900 

พฤษภาคม 28 พ.ค.-3 ม.ิย. 2563 44,900 



 
 

 

อตัรานีร้วม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(เดนิทางไป-กลับ 

        พรอ้มคณะ)  

✓ คา่ทีพั่ก 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามทีร่ะบใุนรายการ (ขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยเมอืงเขา้พัก  

        ในกรณีทีไ่มส่ามารถเขา้พักทีเ่มอืงนัน้ๆได ้เชน่ ตดิงานนทิรรศการ งานแสดงสนิคา้ งานประชมุ  

        เหตสุดุวสิยัตา่งๆ ฯลฯ) 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานที ่และคา่ธรรมเนยีมตามทีร่ะบใุนรายการ 

✓ คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

✓ คา่ประกันภัยในการเดนิทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

✓ หัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่ว คอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิก าหนดให ้30 กโิลกรัมตอ่หนึง่คน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆ นอกรายการ อาท ิคา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี และคา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก  

          พนักงานยกกระเป๋า 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารในการขอยืน่วซีา่กลุม่เชงเกน้ ทางสถานทตูจะไมค่นื 

          เงนิคา่ธรรมเนยีมทกุกรณี 

 คา่ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่ 12 ยโูร 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่ 6 ยโูร 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย 700 บาท 

 

ตารางแสดงอตัราคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ (โดยประมาณ) 

ส าหรบัประเภททอ่งเทีย่ว  

ผูส้มคัรวซีา่ท าการช าระคา่ธรรมเนยีมโดยตรงกบัเจา้หนา้ทีข่องศนูยร์บัยืน่ว ี

ซา่ ณ วนัยืน่วซีา่ 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ไมส่ามารถเรยีกคนืไดถ้งึแมผู้ย้ ืน่ค ารอ้งจะไดร้บัการปฏเิสธ

วซีา่ 

อตัราคา่ธรรมเนยีมวซีา่ขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจของหนว่ยงานกงสลุและไดร้บั

การปรบัปรงุเป็นระยะ คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทีใ่ชเ้ป็นสกลุเงนิบาทน ัน้ข ึน้อยูก่บั

อตัราแลกเปลีย่นปจัจบุนัซึง่ สามารถเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

ประเทศ 
ราคาผูใ้หญ ่

12 ปีขึน้ไป 

ราคาเด็ก  

6-11 ปี 

ราคาเด็ก 

อายตุ า่กวา่ 6 ปี 

เยอรมนั 2,700 1,800 550 

อติาล ี 2,500 1,600 400 

ฝร ัง่เศส 3,000 2,200 970 

เนเธอรแ์ลนด ์ 2,600 1,800 520 

ออสเตรยี 2,600 1,700 500 



 
 
เง ือ่นไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรณุาช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท พรอ้มส าเนาหนังสอืเดนิทาง  

         (หลังจองภายใน 1 วนั)  

2. ช าระยอดสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 25 วนั   

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) เพือ่มายืน่วซีา่หรอื 

          วนัเดนิทาง ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้หากออกบัตรโดยสารโดยม ิ

          แจง้เจา้หนา้ทีท่ราบทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

1. ยกเลกิการเดนิทาง 65 วนัขึน้ไป คนืมัดจ าทัง้หมด (ในกรณีทีย่ืน่วซีา่แลว้ขอเก็บคา่ใชจ้า่ยตามที ่

          เกดิขึน้จรงิ) 

2. ยกเลกิการเดนิทาง 41-64 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลกิการเดนิทาง 31-40 วนั เก็บเงนิมัดจ าทัง้หมด 
4. ยกเลกิการเดนิทาง 21-30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทัวรทั์ง้หมด 
5. ยกเลกิการเดนิทาง 20 วนักอ่นเดนิทาง ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรทั์ง้หมด 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  
7. กรณีวซีา่ถกูปฏเิสธจากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) ทางบรษัิทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิหรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ เป็นตน้   
 
หมายเหต ุ
1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีทีผู่เ้ดนิไมถ่งึ 30 ทา่น และทางบรษัิทยนิด ี
          คนืเงนิโดยหักเฉพาะ 
          คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัและ 
3. ไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีที ่          
          สญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์เชน่ภัยธรรม 
          ชาตปัิญหาการเมอืง เป็นตน้ 
4.  เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆหรอืถกู 
          ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 
5. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทหรอืช าระโดยตรง 
          กับทางบรษัิทจะถอืวา่ 
          ทา่นรับทราบและยอบรับเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
6. ส าหรับทีน่ั่ง LONG LEG หรอืทีน่ั่งบรเิวณทางออกฉุกเฉนิ จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทีม่คีณุสมบัตติาม 
          ทีส่ายการบนิก าหนดเชน่ ตอ้งสามารถสือ่สารภาษาอังกฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสขุภาพสามารถ 
          ชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง LONG LEG 
          ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 
7. โรงแรมทีพั่กในยโุรปสว่นใหญไ่มม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากเป็นภมูปิระเทศทีม่อีากาศเย็นและ 
          หอ้งพัก3 ทา่น (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมกีารจัดเป็น 2 เตยีง และ SOFA BED ซึง่ข ึน้อยูก่ับ 
          การออกแบบของแตล่ะโรงแรม  
8. กรณีผูเ้ดนิทางด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและเดนิทางมาร่วมกับคณะในตา่งประเทศ (Join Land) 

ผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางมาพบคณะดว้ยตัวเอง  
 
เอกสารในการขอยืน่วซี่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัท าการ ผูเ้ดนิทางตอ้งมาสแกน

ลายนิว้มอื ณ สถานทูต ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย(เอกสารและข ัน้ตอนการยืน่วซี่าแตล่ะสถานทูตมี

ความตา่งกนัและอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้เพือ่ความถกูตอ้งใน

การเตรยีมตวัเพือ่ย ืน่วซีา่) 

 

1. แบบค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้พรอ้มกรอกขอ้มลูครบถว้น ถูกตอ้ง ดว้ยภาษาอังกฤษ และลงลายเซ็นตข์อง

ผูส้มัคร  



 
 
2. รปุถา่ยขนาด 2 นิว้ พืน้หลังขาว จ านวน 2 รปู  
3. หนังสอืเดนิทางที่มอีายุคงเหลืออย่างนอ้ย 6 เดือน นับจากวันที่เดนิทาง 

พรอ้มส าเนาหนังสอืเดนิทาง จ านวน 2 ชดุ  
4. ส าเนาบัตรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบยีนบา้น  
6. ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ / ใบยนืยันการจองโรงแรม / โปรแกรมการเดนิทาง / 

ประกันภัยการเดนิทาง  
7. ใบรับรองการท างานหรอืหลักฐานการจา้งงานฉบบัภาษาองักฤษทีอ่อกโดย

ตน้สงักัดทีท่า่นท างานอยู ่โดยมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร  
8. กรณีที่เป็นเจา้ของกจิการ ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทหรือหนังสอืรับรองบรษัิทฉบบัภาษาองักฤษ

เทา่น ัน้ โดยมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อก  
9. ส าหรับท่านทีเ่กษียณอายุหรอืไม่ไดป้ระกอบธุรกจิใดๆ ไม่จ าเป็นตอ้งเตรยีมเอกสารในขอ้นี้ หลักฐาน

ทางการเงนิ (สถานทูตรับพจิารณาเฉพาะบัญชอีอมทรัพยเ์ทา่นัน้และควรมเีงนิหมนุเวยีนในบัญชไีมน่อ้ย
กวา่ 6 หลัก) หนังสอืรับรองบัญชจีากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ) ทีม่อีายุ
ไม่เกนิ 15 วันนับจากวันที่มายื่นค ารอ้งขอวีซ่า และ บันทึกรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (BANK 
STATEMENT ฉบบัภาษาองักฤษ) ยอ้นหลัง 6 เดอืน โดยรายการอัพเดตลา่สดุไมเ่กนิ 7 วัน นับจาก
กอ่นวนัทีม่ายืน่ค ารอ้งขอวซีา่  

กรณีผูส้มัครขอวซีา่มผีูรั้บรองสถานะทางการเงนิให ้(SPONSOR) 
• หนังสอืรับรองบัญชจีากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ) ทีม่อีายไุมเ่กนิ 15 วัน

นับจากวนัทีม่ายืน่ค ารอ้งขอวซีา่ของผูท้ีรั่บรองใหแ้ละระบชุือ่ของผูท้ีรั่บการรับรอง 
• บันทกึรายการเคลือ่นไหวทางบัญช ี(BANK STATEMENT ฉบบัภาษาองักฤษ) ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

โดยรายการอัพเดตลา่สดุไมเ่กนิ 7 วนั นับจากวนัทีม่ายืน่ค ารอ้งขอวซีา่  
• หลักฐานยนืยันความสัมพันธร์ะหว่างผูส้มัครและผูท้ี่ออกค่าใชจ้่ายให ้เช่น ส าเนาทะเบยีนบา้น หรือ 

ส าเนาสตูบิัตร หรอื ส าเนาทะเบยีน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ  
กรณีเด็กทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางกับพอ่และแม ่
1. หนังสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศ ตอ้งระบวุา่เด็กเดนิทางไปกับใครดว้ย (ใชต้ัวจรงิ) 
2. หนังสอืแสดงอ านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว (ใชส้ าเนา) 
3. ตอ้งน าเอกสารเอกสารในขอ้ 1 และ 2 ไปใหท้างกรมการกงสลุประทับตราครฑุ ทีฝ่ั่งซา้ยบน ถงึจะใชย้ืน่

วซีา่อติาลไีดห้ากไมม่ตีราประทับศนูยท์ีรั่บยืน่วซีา่ จะไมรั่บยืน่และยนืยันยืน่ไมไ่ด ้
 
หมายเหต ุ  
1. ผูท้ีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยใหไ้ดต้อ้งเป็น บดิา มารดา กันทางสายเลอืดเทา่นัน้ ผูท้ีเ่ป็นญาต ิลงุ ป้า นา้ 

อา จะไมส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้ันได ้ 
2. ส าหรับเอกสารทีต่อ้งแปลภาษาอังกฤษ ทางศูนยรั์บยืน่วซีา่อติาล ีจะรับเอกสารการแปลจากบรษัิทที่

ไดรั้บรองเทา่นัน้ เชน่ ส าเนาทะเบยีนบา้น เป็นตน้ หากตอ้งการใหบ้รษัิทชว่ยด าเนนิการใหม้คีา่ใชจ้า่ยใบ
ละ 500 บาท 

  
** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่เป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร  
หากทา่นตอ้งการใหท้างเราด าเนนิการแปลเอกสารให ้มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิฉบบัละ 500 บาท ** 

แบบฟอรม์รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มลูนีใ้ชเ้พือ่นดัหมายควิวซีา่กบัสถานทตู ไมส่ามารถแกไ้ขภายหลงัได ้
กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท้า่นเขา้ใจงา่ย  
แตก่รณุาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เทา่น ัน้ *** 

 
 
ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง 
[ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………
……………….. 
นามสกลุ 
[ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………. 



 
 
นามสกลุตอนเกดิ 
[ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………
………………….………… 
ชือ่ตวั 
[ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………
…………………………………….………….. 
วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) 
เกดิ……………………………………………………………………………………………………………
……..…………………… 
สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั/
ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………
………………….……….. 
สญัชาตปิจัจบุนั ...............................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจาก
ปจัจบุนั……………………………………………….…….. 
 
 
ทีอ่ยูป่จัจบุนัทีส่ามารถตดิตอ่ได ้ 
...........................................................................................................................................
............................. 
...........................................................................................................................................
............................. 
...........................................................................................................รหสัไปรษณีย์
........................................ 
 
โทรศพัท ์(มอืถอื)  …………………………………………….……………………..……..…………E-
mail…………………………………………………. 
ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตวั นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ
ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์ 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………........
............................................................. 
 
สถานทีท่ างานหรอืสถานศกึษา(ภาษาองักฤษ)
 ............................................................................................. 
 
ทีอ่ยูท่ ีท่ างานหรอืสถานศกึษา
.......................................................................................................................... 
 
..........................................................................................................รหสัไปรษณีย์
......................................... 
ต าแหนง่งาน 
...........................................................................................................................................
....... 
 
โทรศพัทท์ีท่ างาน..........................................โทรสารทีท่ างาน
......................................................................... 
 
รายไดต้อ่เดอืน......................................บาท  รายไดอ้ ืน่.....................................จ านวน
................................. 
 



 
 
แหลง่ทีม่า
...........................................................................................................................................
............. 
 
สถานภาพ โสด  แตง่งาน แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน) หมา้ย  หยา่ 
 
ชือ่-นามสกลุ  บดิา
.......................................................................................................................................... 
ชือ่-นามสกลุ มารดา
 .................................................................................................................................. 
 
ชือ่-นามสกลุ  คูส่มรส
 .................................................................................................................................. 
วนัเกดิ คูส่มรส
...........................................................................................................................................
..... 
จงัหวดัทีเ่กดิของคูส่มรส..................................................สญัชาตขิองคูส่มรส
................................................. 
 
วซีา่เชงเกน้ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีทีผ่า่นมา 
 ไมเ่คย 
 เคยได ้  ใชไ้ดต้ ัง้แตว่นัที.่.........................................ถงึวนัที่
................................................................ 
เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

ไมเ่คย 
เคย (กรณุาระบวุนัที ่หาก
ทราบ)...................................................................................................... 
ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่
ไมเ่คย 
เคย (เหตผุลในการ

ปฏเิสธ)............................................................................................................. 
 
 
 
ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวซีา่เอง       มผีูอ้ ืน่ออกให ้  
                                                                 โปรดระบ ุชือ่-นามสกลุ............................................ 
                                                                 ที่
อยู…่……………………………………………………………………………….. 
 
 
********************************************************************

*********** 
หมายเหต ุ: การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู  ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ 
ท ัง้ส ิน้ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 
 

 
 

 
 

  


