นำท่ำนบินตรงสู่กรุงโรม ประเทศอิตำลีเดินทำงโดย สำยกำรบินไทย
ชมควำมยิ่งใหญ่ในอดีตของสนำมกีฬำโคลอสเซี่ยม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
นั่งเล่นบริเวณจัตุรัสซำนมำร์โค ถ่ำยรูปสนุกๆกับหอเอนปิซ่ำ
แวะ SERRAVALLE OUTLET ศูนย์รวมร้ำนค้ำไฮแบรนด์ไว้หลำกหลำยยี่ห้อ

วันแรก

กรุงเทพฯ

วั21.00
นแรกน.

คณะพร้กรุ
อมกังเทพฯ
น ณ สนำมบิ
นสุวรรณภู
(ดอนเมื
อง) มิ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศประตู 3 เคำน์เตอร์ D สำยกำรบิน
ไทยโดยมีเจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับและอำนวยควำมสะดวก

วันที่สอง

โรม – โคลอสเซี่ยม – มหำวิหำรเซนต์ปีเตอร์ – ฟลอเร้นซ์

วัน00.01
แรก น.

ออกเดินกรุ
ทำงสู
่เมืองโรม
ประเทศอิ
ตำลี โดยเที่ยวบิน TG 944
งเทพฯ
(ดอนเมื
อง)
ถึงสนำมบินฟูมิ ชิโน กรุงโรม ประเทศอิตำลี (เวลำท้องถิ่นช้ำกว่ำประเทศไทย 6 ชั่วโมง และ ปรับ เป็น 5
ชั่ว โมงในวั น ที่ 27 มี น ำคม 2559) น ำท่ ำนผ่ ำนพิ ธีต รวจคนเข้ ำเมื อ งและศุ ล กำกร จำกนั้ น ผ่ ำนชม กลุ่ ม
โรมันฟอรัม (ROMAN FORUM) อดีตศูนย์กลำงทำงด้ ำนกำรเมือง ศำสนำ และเศรษฐกิจของอำณำจัก ร
โรมั น ที่ สะท้อนให้เห็นควำมเจริญรุ่งเรืองของอำรยะธรรมโรมันในช่วง 2,000 ปีที่ผ่ำนมำ นำชมควำม
ยิ่งใหญ่ในอดีตและเก็บภำพสวยบริเวณรอบนอกของ สนำมกีฬำโคลอสเซี่ยม (COLOSSEUM) 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคโบรำณ อดีตสนำมประลองกำรต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ของชำวโรมันที่สำมำรถจุผู้ชมได้ถึง
50,000 คน จำกนั้นนำท่ำนเดินชม งำนประติมำกรรมของเทพนิยำยกรีกและโยนเหรียญอธิษฐำนบริเวณ
นำพุเทรวี่ (TREVI FOUNTAIN) สัญลักษณ์ของกรุงโรมที่โด่งดังจำกภำพยนตร์เรื่อง สำมรักในกรุงโรม

05.55 น.

เที่ยง

ค่ำ

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
นำท่ำนเดินทำงพำท่ำนเข้ำสู่ นครรัฐวำติกัน (VATICAN) ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตั้งอยู่ใจกลำงกรุงโรม
เป็ น ประเทศเดี ย วในโลกที่ มี ก ำแพงล้ อ มรอบเมื อ งเอำไว้ ไ ด้ ทั้ งหมด ยกเว้ น ด้ ำนหน้ ำทำงเข้ ำและเป็ น
ศูนย์กลำงของศำสนำคริสต์นิกำยโรมันคำทอลิกโดยมีพระสันตะปำปำ มีอำนำจปกครองสูงสุด นำท่ำนเข้ำ
ชมมหำวิหำรที่ใหญ่ที่สุดในโลก มหำวิหำรเซนต์ปีเตอร์ (ST.PETER’S BASILICA) ชมประติมำกรรมอัน
ลือชื่อ ปิเอต้ำ (PIETA) ของมิเคลันเจโลและชม แท่นบูชำบัลแดคคิโน (ST. PETER'S BALDACHIN) เป็น
ซุ้มสำริดที่สร้ำงโดยจำนโลเรนโซ แบร์นิ นี ซึ่งสร้ำงตรงบริเวณที่เชื่อกันว่ำเป็นที่ฝังพระศพของนักบุญปี
เตอร์ จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงต่อสู่ แคว้นทัสคำนี (TUSCANY) โดยเมืองหลวงของแคว้น คือ ฟลอเรนซ์
(FLORENCE) ที่ ได้รับ ขนำนนำมว่ำเป็นเมืองศูนย์กลำงแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ ซึ่งล้วนแล้วแต่มี
โบรำณสถำนส ำคั ญ และมี ทิ วทั ศน์ ตำมธรรมชำติที่ส วยงำม จนได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็น มรดกโลกจำก
องค์กรยูเนสโก้เมื่อ ปี ค.ศ.1982 ทำให้ทัสคำนีมีชื่อเสียงในฐำนะดินแดนท่องเที่ยวยอดนิยมระดับโลก นำ
ท่ำนชมวิวทิวทัศน์ของเมือง
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืนเมือง
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก ณ CONFERENCE FLORENTIA HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันที่สำม

ฟลอเร้นซ์ – โบโลญญำ – เวนิส เมสเตร้

ำ
วันเช้แรก

รับประทำนอำหำรเช้
ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
กรุงเทพฯ (ดอนเมื
อง)
นำท่ำนเดินเที่ยวชม เมืองเก่ำฟลอเรนซ์ (FLORENCE) นำชม จัตุรัสเดลลำซิญญอเรีย (PIAZZA DELLA
SIGNORIA) ซึ่ งรำยล้ อมไปด้ วยรูป ปั้ น อำทิ เช่น รูป ปั้ น เทพเจ้ ำเนปจูน (FOUNTAIN OF NEPTUNE),
วีรบุ รุษ เปอร์ซิ อุส ถือหัวเมดูซ่ำ (PERSEUS WITH THE HEAD OF MEDUSA) , รูปปั้น เดวิด ผลงำนที่ มี
ชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่ จำกนั้นนำท่ำนชมควำมยิ่งใหญ่ และอลังกำรของ มหำวิหำรซำนตำ มำเรีย
เดล ฟิ โอเร (SANTA MARIA DELL FIORE) วิห ำรของเมื องฟลอเรนซ์ ที่ ใหญ่ เป็ น อัน ดับ 4 ของทวีป
ยุโรป ซึ่งโดดเด่นด้วยสถำปัตยกรรมที่ใช้หินอ่อนหลำยสีตกแต่งผสมผสำนกันได้อย่ำงงดงำม จำกนั้นนำ
ท่ำนเดินมำ ริมฝั่งแม่นำอำร์โน จะพบกับ สะพำนเวคคิโอ (VECCHIO) สะพำนเก่ำแก่ที่มีมีร้ำนขำยทอง
และอัญมณีอยู่ทั้งสองข้ำงสะพำน ให้เวลำท่ำนอิสระเลือกซื้อสินค้ำทั้งของฝำก ของที่ระลึก รวมทั้งสินค้ำ
แฟชั่นนำสมัย

เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวันอำหำรจีน
นำท่ ำนเดินทำงสู่เมื อง เมื อ งโบโลญญ่ ำ (BOLOGNA) ชม เปียสซ่ ำ มัจ โจเล่" (PIAZZA MAGGIORE)
จัตุรัสขนำดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ในใจกลำงของส่วนเมืองเก่ำ ที่ล้อมรอบด้วยโบสถ์ซำน เปโตรนิโอ (BASILICA
OF SAN PETRONIO) ซิตี้ฮอล (CITY HALL ) ลำนน้ำพุเทพเนปจูน (FONTANA DEL NETTUNO) และ
อำคำรปำลำซโซ เดล โพเด สตำ (PALAZZO DEL PODESTA) แล้ ว น ำท่ ำ นเดิ น ทำงสู่ เมื อ งเวนิ ส
(VENICE MESTRE) ฝั่งแผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เวนิสถูกสร้ำงขึ้นจำกกำรเชื่อมเกำะ
เล็ก ๆ จำนวนมำกเข้ำด้วยกันในบริเวณทะเลสำบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอำเดรียติก เป็นเมืองท่ำ
โบรำณ และเป็นเมืองที่ใช้คลองในกำรคมนำคมมำกที่สุด
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก ณ APOGIA SIRIO HOTEL หรือเทียบเท่ำ

ค่ำ

วันที่สี่

เกำะเวนิส – จัตุรัสซำนมำร์โค – เวโรน่ำ

ำ
วันเช้แรก

รับประทำนอำหำรเช้
ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
กรุงเทพฯ (ดอนเมื
อง)
นำท่ำนออกเดินทำงสู่ ท่ำเรือตรอนเคตโต้ (TRONCHETTO) นำท่ำน ล่องเรือ ผ่ำนชมบ้ำนเรือนของชำวเว
นิสสู่ เกำะเวนิส หรือ เวเนเซีย (VENEZIA) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือ
แทนรถ ใช้คลองแทนถนน มีสมญำนำมว่ำเป็น "รำชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกำะน้อยใหญ่กว่ำ 118 เกำะ
และมีสะพำนเชื่อมถึงกันกว่ำ 400 แห่ง ขึ้นฝั่งที่บริเวณ ซำนมำร์โค ศูนย์กลำงของเกำะเวนิส จำกนั้นนำท่ำน
เดินชมควำมงำมของเกำะเวนิส ชม สะพำนถอนหำยใจ (BRIDGE OF SIGHS) ที่มีเรื่องรำวน่ำสนใจใน
อดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจำกห้องพิพำกษำไปสู่คุกจะได้มีโอกำสเห็นแสงสว่ำงและโลกภำยนอกเป็นครั้ง
สุดท้ ำยระหว่ำงเดิน ผ่ำนช่ องหน้ำต่ำงที่ ส ะพำนนี้ ซึ่ งเชื่อมต่อกั บ วังดอดจ์ (DOGE’S PALACE) อัน เป็ น
สถำนที่พำนักของเจ้ำผู้ครองนครเวนิสใน อดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผ่ำนสะพำนนี้มำเเล้วคือ คำสโน
ว่ำนั่นเอง นำท่ ำน ถ่ำยรูปบริเวณจัตุรัสซำนมำร์โค (ST.MARK’S SQUARE) ที่นโปเลียนเคยกล่ำวไว้ว่ำ
“เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกล้ อมรอบด้วยอำเขตอันงดงำม รวมทั้งโบสถ์ซำนมำร์โค
(ST.MARK’S BACILICA) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตำมแบบศิลปะไบแซนไทน์ จำกนั้นอิสระให้ท่ำนได้มีเวลำ
เที่ยวชมเกำะอันแสนโรแมนติก เช่น เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส, ชมโบสถ์ซำนมำร์โค, เลือกซื้อสินค้ำ
ของที่ ร ะลึ ก ตำมอั ธ ยำศั ย อำทิ เช่ น เครื่ อ งแก้ ว มู ร ำโน่ ,หน้ ำ กำกเวนิ ส หรื อ นั่ ง จิ บ กำแฟในร้ ำน CAFÉ
FLORIAN ที่เปิดให้บริกำรมำตั้งแต่ปี ค.ศ.1720

เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพืนเมือง(สปำเก็ตตีหมึกดำ)
จำกนั้นนำท่ำน ล่องเรือกลับขึนสู่ฝั่งเมสเตร เพื่อเดินทำงสู่ เมืองเวโรน่ำ (VERONA) เมืองที่โด่งดังมำจำก
นิยำยรักอมตะเรื่องเอกของ วิลเลี่ยม เชกส์เปียร์ ชื่อโรมิโอและจูเลียต นำท่ำนชมย่ำนเมืองเก่ำ ที่ยังคงสภำพ
บ้ ำนเรือนแบบโบรำณ นำท่ ำนเดินเที่ย วชม จัตุรัสเออร์เบ (PIAZZA DELLE ERBE หรือ MARKET'S
SQUARE) ที่ รำยล้อมไปด้วยคฤหำสน์ วังเก่ ำของตระกูล ที่ เคยปกครองเวโรน่ำ เดินผ่ำน โรมัน อำรีน่ ำ
(VERONA ARENA) สนำมกีฬำกลำงแจ้งแบบโบรำณในสมัยนั้น แล้วนำท่ำนเยี่ยมชม บ้ำนของจูเลียต
ถ่ำยรูปกับระเบียงที่โรมิโอปีนเข้ำหำจูเลียต และรูปปั้นสัมฤทธิ์จูเลียต ปั้นโดย N.COSTANTINI ว่ำกันว่ำ

ค่ำ

ใครอยำกสมหวังในเรื่องควำมรักก็ให้ไปจับที่หน้ำอกของจูเลียตนอกจำกนี้ภำยในบริเวณกำแพงบ้ำนจูเลียต
ยังมีกำรเขียนแสดงควำมรักกันมำกมำยจนแทบไม่เห็นสีกำแพงเดิม
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก ณ HOLIDAY INN VERONA CONGRESS หรือเทียบเท่ำ

วันที่ห้ำ

เวโรน่ำ – มิลำน – SERRAVALLE OUTLET – เจนัว

ำ
วันเช้แรก

รับประทำนอำหำรเช้
ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
กรุงเทพฯ (ดอนเมื
อง)
จำกนั้นเดินทำงสู่ตัว เมืองมิลำน (MILAN) เมืองที่เรียกได้ว่ำ เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก นำท่ำน
ถ่ ำ ยรู ป กั บ มหำวิ ห ำรแห่ ง เมื อ งมิ ล ำน (DUOMO DI MILANO) ที่ ส ร้ ำ งด้ ว ยศิ ล ปะแบบนี โ อโกธิ ค ที่
ผสมผสำนกัน เป็นสถำปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยำกำร ชมแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมำนูเอล
(GALLERIA VITTORIO EMANUELE II) ที่นับว่ำเป็นชอปปิงมอลล์ที่สวยงำม หรูหรำและเก่ำแก่ที่สุดใน
เมืองมิลำน อนุสำวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมำนูเอลที่ 2 ผู้ริเริ่มกำรรวมชำติหั วเมืองต่ำงๆในอิตำลี และ
อนุสำวรีย์ของศิลปินชื่อดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่ำน คือ ลิโอนำร์โด ดำร์วินซี่ ที่อยู่ในบริเวณด้ำนหน้ำของ
โรงละครสกำล่ำ

เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
นำท่ำนเดินทำงสู่ ช้อปปิ้งเอำท์เลทขนำดใหญ่ SERRAVALLE OUTLET ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เมืองมิลำน สถำนที่
รวมสินค้ ำแฟชั่น แบรนด์เนมจำกหลำกหลำยเมือง และจำกดีไซเนอร์ชั้นนำระดับแถวหน้ำของอิตำลี มี
ร้ำนค้ำแฟชั่นและสินค้ำต่ำงๆกว่ำ 180 ร้ำน ทั้ง VERSACE, DOLCE & GABBANA, PRADA, ROBERTO
CAVALLI, BULGARI, TRUSSARDI, CALVIN KLEIN ,DIESEL,CAMPER, FURLA, MOSCHINO,
BULGARI, BOSE, 7 FOR ALL MANKIND และอื่ น ๆ โดยสิ น ค้ ำ แฟชั่ น จะลดรำคำตั้ ง แต่ 30% - 70%
ตลอดปี นำท่ำนสู่ เมืองเจนัว (GENOA) เมืองที่ใหญ่ที่สุดของอิตำลีทำงภำคตะวันตกเฉียงเหนือ ชม เขต
เมื อ งเก่ ำ ศู น ย์ ก ลำงทำงประวั ติ ศ ำสตร์ ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของยุ โ รป เป็ น เมื อ งที่ มี ค วำมรุ่ ง เรื อ งมำตั้ ง แต่
คริส ต์ ศ ตวรรษที่ 11 มำจนถึง ค.ศ. 1797 ปั จจุบั น เป็ น เมืองศูน ย์ ก ลำงเทคโนโลยี และอุ ตสำหกรรมผลิ ต
รถยนต์ของอิตำลี่ได้แก่ เฟียต, อัลฟ่ำโรมีโอ, แลนเซีย นำท่ำนชม มหำวิหำรประจำเมือง สถำนที่ประกอบศำ
สนพิธีอันงดงำมและศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคำรพของทั้งคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวทั่วไปที่มำเยือน ชม บ้ำน

ค่ำ

เกิดของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส (จำกภำยนอก) นักเดินทำงผู้ยิ่งใหญ่ค้นพบทวีปอเมริกำ เป็นเมืองท่ำพำณิชย์
สำคัญของอิตำลี ซึ่งมีอำยุกว่ำแก่กว่ำสองพันปี มีตึกเก่ำ สมัยโรมันย้อนยุค อำคำรบ้ำนเรือนที่ค่อนข้ำงแออัด
บริเวณอ่ำวเจนัวเป็นที่ทอดไว้ด้วยเรือสำรำญ เรือยอชท์หรู เรือใบสีขำว เรือโบรำณจำลองขนำดยักษ์ และมี
ประภำคำรสูงตระหง่ำน กลำงเมืองที่นี่ มีน้ำพุจตุรัสเฟอรำรี่ ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ำยรูป นำท่ำนชม มหำ
วิหำรซำนลอเรนโซ หรือ ดูโอโม่ ที่สร้ำงขึ้นในแบบโรมันเนสค์ และโกธิค รำวศตวรรษที่ 11
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืนเมือง
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก ณ NOVOTEL GENOA หรือเทียบเท่ำ

วันที่หก

เจนัว – หอเอนปิซ่ำ – โรม

ำ
วันเช้แรก

รับประทำนอำหำรเช้
ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
กรุงเทพฯ (ดอนเมื
อง)
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองปิซ่ำ ( PISA ) เมืองแห่งศิลปะที่สำคัญของอิตำลี ท่ำนเข้ำสู่บริเวณ จัตุรัสดูโอ
โมแห่ งปิ ซ่ ำ หรื อ จั ตุ รั ส กั ม โป เดย์ มี ร ำโกลี (COMPO DEI MIRACOLI) ที่ ป ระกอบด้ ว ยกลุ่ ม อำคำร
สถำปั ตยกรรมแบบโรมำเนสก์ โดยเริ่มจำก หอพิ ธีเจิมน ำมนต์ (BAPTISTRY OF ST. JOHN) ที่ใหญ่
ที่สุดในอิตำลี ชม มหำวิหำรดูโอโม (DUOMO) ที่งดงำมและหอเอนแห่งเมือง ปิซ่ำอันเลื่อง ชม หอเอนปิซ่ำ
(LEANING TOWER OF PISA) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่ำ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลำง เริ่มสร้ำง
เมื่อปี ค.ศ.1173 ใช้เวลำสร้ำงประมำณ 175 ปี แต่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงต้องหยุดชะงักลงไปเมื่อสร้ำงไปได้ถึง
ชั้น 3 ก็เกิดกำรยุบตัวของฐำนขึ้นมำ และต่อมำก็มีกำรสร้ำงหอต่อเติมขึ้นอีกจนแล้วเสร็จ โดยใช้เวลำสร้ำง
ทั้ งหมดถึ ง 177 ปี โดยที่ ห อเอนปิ ซ่ ำนี้ กำลิเลโอ บิ ดำแห่ งวิท ยำศำสตร์ ซึ่ งเป็ น ชำวอิ ตำเลี่ ยนได้ ใช้ เป็ น
สถำนที่ทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกที่ว่ำ สิ่งของสองชิ้น น้ำหนักไม่เท่ำกัน ถ้ำปล่อยสิ่งของทั้งสอง
ชิ้นจำกที่สูงพร้อมกัน ก็จะตกถึงพื้นพร้อมกัน

เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
น ำท่ ำ นเดิ น ทำงสู่ กรุ ง โรม (ROME) เมื อ งหลวงและเมื อ งท่ อ งเที่ ย วที่ มี ชื่ อ เสี ย งของประเทศอิ ต ำลี
นักท่องเที่ยวจำกทุกมุมโลกต่ำงเดินทำงไปกรุงโรม เพื่อชื่นชมกับศิลปะ สถำปัตยกรรม และประวัติศำสตร์
แห่ งควำมยิ่ ง ใหญ่ ย ำวนำนมำกกว่ำ 2,800 ปี ตั้ งอยู่ บ นเนิ น เขำทั้ ง 7 ริม ฝั่ งแม่ น้ ำไทเบอร์ต อนกลำงของ

ค่ำ

ประเทศ โรมเคยเป็นเมืองที่มีบทบำทมำกที่สุดของอำรยธรรมตะวันตกและในอดีตได้เป็นอำณำจักรที่ใหญ่
ที่สุดในโลก
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืนเมือง
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก ณ NOVOTEL ROMA LA RUSTICA หรือเทียบเท่ำ

วันที่เจ็ด

โรม – สนำมบิน

ำ
วันเช้แรก

รับประทำนอำหำรเช้
ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
กรุงเทพฯ (ดอนเมื
อง)
สมควรแก่เวลำ นำคณะเดินทำงสู่สนำมบิน เพื่อให้ท่ำนมี เวลำในกำรทำคืนภำษี (TAX REFUND) และ มี
เวลำในกำรเลือกซือสินค้ำในร้ำนค้ำปลอดภำษีภำยในสนำมบิน
ออกเดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 945

09.00 น.
13.30 น.

วันที่แปด

กรุงเทพฯ

วัน06.05
แรก น.

ถึง สนำมบิ
สุวรรณภู(ดอนเมื
มิ กรุงเทพมหำนคร
ด้วยควำมสวัสดิภำพ
กรุนงเทพฯ
อง)
*** หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***
(ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำกำรในวันอำทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์กำรย้ำยเมืองที่เข้ำพัก เช่น กรณีที่เมืองนันมีกำรจัดงำน
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ำพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน)

กำหนดกำรเดินทำง 16-23, 19-26, 21-28, 23-30 เม.ย. / 26เม.ย.-3พ.ค., 28เม.ย.-5พ.ค. 2559
10-17, 14-21, 19-26, 21-28, 24-31 พ.ค. 2559 และ 26 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2559
อัตรำค่ำบริกำร

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่ำน) รำคำท่ำนละ
ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่ำน 1 ห้อง (กรุณำอ่ำนข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่ำนละ
เด็ก (อำยุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่ำน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน
เด็ก (อำยุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่ำน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน (กรุณำอ่ำนข้อมูลเพิ่มเติม
เรื่องโรงแรมที่พัก)
ในกรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลดท่ำนละ

รำคำ

54,900.54,900.4,900.54,900.54,900.20,000.-

ในกรณีทีมีวีซ่ำแล้วหรือดำเนินกำรยื่นวีซ่ำเอง
3,000.ชันธุรกิจเพิ่มเงินจำกรำคำทัวร์ เริ่มต้นที่ท่ำนละ
80,000.(รำคำสำมำรถยืนยันได้กต็ ่อเมื่อที่นั่ง CONFIRM เท่ำนัน)
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญำตให้เด็กอำยุตำกว่
่ ำ 7 ปี เข้ำพักแบบไม่มีเตียงเสริม **
อัตรำค่ำบริกำรนีรวม
 ค่ำตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( ECONOMY CLASS) ที่ระบุวันเดินทำงไปกลับพร้อมคณะ น้ำหนักกะเป๋ำ ไม่เกิน 30 กก.
(ในกรณีมีควำมประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภำยใต้เงื่อนไขของสำยกำรบิน)
 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำร
 ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศนำเที่ยวตำมรำยกำร
 ค่ำห้องพักในโรงแรมตำมที่ระบุในรำยกำรหรือเทียบเท่ำ (3 ดำว – 4 ดำว)
 ค่ำอำหำรตำมที่ระบุในรำยกำร
 ค่ำเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวตำมรำยกำร
 ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงรำยบุคคล (หำกต้องกำรเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถำมได้จำกเจ้ำหน้ำที่)
 ค่ำประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่ำงกำรเดินทำงวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท
 ค่ำรักษำพยำบำลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม์)
** ลูกค้ำท่ำนใดสนใจ...ซือประกันกำรเดินทำงสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภำพสำมำรถสอบถำมข้อมูล เพิ่มเติมกับทำง
บริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วัน]
- **ควำมครอบคลุมผู้เอำประกันที่มีอำยุมำกกว่ำ 16 หรือน้อยกว่ำ 75 ปี **
- [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจำกอุบัติเหตุ 3 ล้ำนบำท]
- **ควำมครอบคลุมผู้เอำประกันที่มีอำยุน้อยกว่ำ 16 หรือมำกกว่ำ 75 ปี **
- [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจำกอุบัติเหตุ 1.5 ล้ำนบำท]
 ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดกำรเดินทำง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเข้ำประเทศเชงเก้น
 ค่ำทิปพนักงำนขับรถตลอดรำยกำรเดินทำง

อัตรำค่ำบริกำรนีไม่รวม
 ค่ำธรรมเนียมกำรจัดทำหนังสือเดินทำง
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิเช่น ค่ำเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่ำโทรศัพท์ , ค่ำซักรีด, ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง, ค่ำน้ำหนัก
เกินจำกทำงสำยกำรบินกำหนดเกินกว่ำ 30 ก.ก.และมำกกว่ำ 1 ชิ้น, ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกิดกำรเจ็บป่วยจำกโรค
ประจำตัว, ค่ำกระเป๋ำเดินทำงหรือของมีค่ำที่สูญหำยในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็นต้น






ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%
ค่ำธรรมเนียมนำมันและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึนรำคำ
ค่ำทิปมัคคุเทศก์จำกเมืองไทย (โดยมำตรฐำน 2 ยูโร ต่อคน ต่อวัน : 8X2 = 16 ยูโร)
ค่ำบริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ำและทรัพย์สินด้วยตัวท่ำนเอง

เงื่อนไขกำรสำรองที่นั่ง
กรุณำมัดจำ 20,000 บำท / ท่ำน ภำยใน 36 ชั่วโมงหลังกำรจอง โดยโอนเงินเข้ำบัญชี
ธนำคำร
ไทยพำณิชย์ (สำขำ หนึ่งพัน)
ชื่อบัญชี
บริษัท แกรนด์ ฮอลิเดย์ จำกัด
เลขที่บัญชี
175-231417-5 (ออมทรัพย์)
 แฟกซ์สลิปโอนเงินมำที่บริษัทฯ แฟกซ์ 02-3619689 ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับ เงินมัดจำแล้วเท่ำนันพร้อมส่งสำเนำหน้ำ
พำสปอร์ตของผู้ที่เดินทำง ที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน เพื่อทำกำรจองคิวยื่นวีซ่ำ ภำยใน 3 วันนับจำกวันจอง
หำกไม่ส่งสำเนำหน้ำพำสปอร์ตทำงบริษัทขออนุญำติยกเลิกกำรจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 ชำระค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทำง 20วัน หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรอนุมัติวี ซ่ำหรือยกเลิกกำรเดินทำงโดยเหตุจำเป็น
ทำงบริษัทขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง
 เมื่อได้รับกำรยืนยันว่ำกรุ๊ปออกเดินทำงได้ ลูกค้ำจัดเตรียมเอกสำรให้กำรขอวีซ่ำได้ทันที กำรยื่นวีซ่ำในแต่ละสถำนทูตมี
กำรเตรียมเอกสำร และมีขั้นตอนกำรยื่นวีซ่ำไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รำยบุคคล (แสดงตน) ท่ำนสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลเพื่อประกอบกำรตัดสินใจก่อนกำรจองได้จำกทำงเจ้ำหน้ำที่
 หำกในคณะของท่ำนมีผู้ต้องกำรดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผู้สูงอำยุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวก
ในกำรเดินทำงท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิกภำยใน
ครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หัวหน้ำทัวร์มีควำมจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

หมำยเหตุ
 บริษั ท ฯ สงวนสิท ธิ์ในกำรที่ จะไม่ รับ ผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสี ยหำย อัน เกิ ดจำกเหตุสุดวิสัย ที่ท ำง บริษั ทฯ ไม่
สำมำรถควบคุมได้ เช่น ทรัพย์สินส่วนตัวหำย, กำรนัดหยุดงำน, จลำจล,กำรล่ำช้ำหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่
กองตรวจคนเข้ำเมืองไม่อนุญำตให้เดินทำงออกหรือกองตรวจคนเข้ำเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตให้เข้ำเมือง
รวมทั้งในกรณีที่ท่ำนจะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทำง หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเดินทำงเข้ำหรือออก
นอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
 กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่ำน ทำงบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรงดออกเดินทำง โดยทำงบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่ำนทรำบ
ล่วงหน้ำ 14 วันก่อนกำรเดินทำง
 เมื่อท่ำนทำกำรซือโปรแกรมทัวร์ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับเงื่อนไขของหมำยเหตุทุกข้อแล้ว

 ในกรณีที่ลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง มิฉะนันทำงบริษัทฯ
จะไม่ขอรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทังสิน
 โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภำวะอำกำศ และเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ
ที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหน้ำโดยทำงบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ ควำมปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทำงเป็น
สำคัญ

ข้อมูลเบืองต้นในกำรเตรียมเอกสำรยื่นวีซ่ำและกำรยื่นขอวีซ่ำ
 ทำงสถำนทูตมีกำรแจ้งเงื่อนไขกำรเตรียมเอกสำรในกำรขอยื่นวีซ่ำ ดังนั้นควรเตรียมเอกสำรตำมที่สถำนทูตแจ้งเงื่อนไข
มำ หำกท่ำนเตรียมเอกสำรไม่ครบหรือปลอมแปลงเอกสำร จนทำให้ไม่สำมำรถยื่นวีซ่ำได้หรือถูกปฏิเสธกำรอนุมัติวีซ่ำ
ทำงบริษัทสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำหรือค่ำทัวร์ทังหมด
 กำรอนุมัติวีซ่ำเป็นดุลพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลำง
และคอยบริกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้เดินทำงเท่ำนั้น อัตรำค่ำธรรมเนียมวีซ่ำทำงสถำนทูตเป็นผู้เรียกเก็บ หำก
ท่ำนโดนปฏิเสธกำรขออนุมัติวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนอัตรำค่ ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำ และมีสิทธิ์ไม่แจ้งสำเหตุกำร
ปฏิเสธวีซ่ำ

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
 ทำงบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่ำตั๋วเครื่องบินแล้ว หำกท่ำนยกเลิกทัวร์ ไม่ว่ำจะด้วย สำเหตุใด ทำง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์กำรเรียกเก็บค่ำมัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท แล้วแต่สำยกำร
บินและช่วงเวลำเดินทำง
 หำกตั๋วเครื่องบินทำกำรออกแล้ว แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่ำใช้จ่ำยตำมที่
เกิดขึ้นจริง และรอ REFUND จำกทำงสำยกำรบิน ใช้เวลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็นอย่ำงน้อย

กรณียกเลิกกำรเดินทำง






แจ้งยกเลิกภำยใน 45 วันก่อนเดินทำง
เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท
แจ้งยกเลิกภำยใน 30 วันก่อนเดินทำง
เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 20,000 บำท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่ำ 20 วันก่อนเดินทำง
เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 80 % จำกรำคำทัวร์
แจ้งยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วันก่อนเดินทำง
ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยทังหมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลทำให้คณะเดินทำงไม่ครบตำม
จำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (30ท่ำนขึนไป) เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผู้เดินทำงอื่นที่เดินทำงใน
คณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่ำเสียหำยต่ำงๆที่เกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯจะทำกำรเลื่อน
กำรเดินทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้คือ ค่ำธรรมเนียมในกำร
มัดจำตั๋ว และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมที่สถำนทูตฯ เรียกเก็บ

 กรณียื่นวีซ่ำแล้วไม่ได้รับกำรอนุมัติวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่ำนได้ชำระค่ำทัวร์หรือมัดจำมำแล้ว
ทำงบริษัทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรยื่นวีซ่ำ / ค่ำมัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่ำตั๋ว
เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่ำส่วนต่ำงในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทำงไม่ครบตำมจำนวน
 กรณีวีซ่ำผ่ำนแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสำร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำร ไม่คืนค่ำทัวร์ทังหมด
 กรณีวีซ่ำผ่ำนแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทำงไม่ได้ เนื่องจำกผู้เดินทำงท่ำนอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธ วีซ่ำ หรือไม่ว่ำด้วย
สำเหตุใดๆก็ตำม ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักเก็บค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่ำนเป็นกรณีไป
 กรณีผู้เดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได้ เนื่องจำกปลอมแปลงหรือกำรห้ำมของเจ้ำหน้ำที่ ไม่ว่ำเหตุผลใดๆตำมทำง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในกำร ไม่คืนค่ำทัวร์ทังหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
 เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพั กของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้ห้องพั กแบบ
ห้ อ งเดี่ ย ว (SINGLE) ,ห้ อ งคู่ (TWIN/DOUBLE) และห้ อ งพั ก แบบ 3 ท่ ำ น/3 เตี ย ง
(TRIPLE ROOM) ห้องพักต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชันกัน และบำง
โรงแรมอำจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่ำน ซึ่งถ้ำเข้ำพัก 3 ท่ำน อำจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ
1 เตียงพับเสริม หรือ อำจมีควำมจำเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจำกโรงแรมนันไม่สำมำรถจัดหำได้ ทำงบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในกำรเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อำจมีกำรแยกห้องพัก
 โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มีเครื่องปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
 กรณีที่มีงำนจัดประชุมนำนำชำติ (TRADE FAIR) เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึ้นมำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น TRADITIONAL BUILDING ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอำจเป็นห้องที่มีขนำดกะทัดรัต
และไม่มีอ่ำงอำบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับกำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลักษณะแตกต่ำงกัน
หำกมีงำนเทศกำลโรงแรมอำจจะได้พักในเมืองอื่นแทน

เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำเชงเก้น (อิตำลี)
ใช้เวลำทำกำรอนุมัติวีซ่ำประมำณ 15 วันทำกำร
เอกสำรกรุณำเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสำรที่ออกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำรขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสำเนำ 1 ชุด
 หนังสือเดินทำง (PASSPORT) หนังสือเดินทำง ต้องมีหน้ำเหลือสำหรับประทับวีซ่ำอย่ำงน้อย 2 หน้ำ ต้องมีอำยุ
กำรใช้งำนเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกหลังวันเดินทำง หนังสือเดินทำงห้ำมชำรุด หรือขีดเขียนใดๆทังสิน
ภำยในหนังสือเดินทำง (สำหรับท่ำนที่มีหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ กรุณำนำมำ
ประกอบกำรยื่นวีซ่ำด้วย เพื่อควำมสะดวกในกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน)
 รูป ถ่ ำ ย รูป ถ่ ำ ยสี ห น้ ำ ตรงขนำด 1.5 X 2 นิ ว จ ำนวน 2 ใบ (สั ด ส่ ว นใบหน้ ำโดย
ละเอียดเฉพำะใบหน้ำสูง 3 ซม. วัดจำกหน้ำผำกถึงคำง***) ( ใช้รูปสีพืนหลังขำว
เท่ำนัน ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือนและต้องไม่ซ้ำกับรูปวีซ่ำที่มีในเล่ม รูปสติ๊กเกอร์ใช้








ไม่ได้, ห้ำมสวมแว่นตำหรือเครื่องประดับ) และกรุณำเขียนชื่อ -นำมสกุลตัวบรรจงไว้ด้ำนหลังรูป และให้ประกบ
ด้ำนหน้ำของรูปเข้ำหำกัน (กรุณำอย่ำให้รูปเลอะหมึก และอย่ำให้รูปมีรอยลวดเย็บกระดำษ เพรำะสถำนฑูตจะไม่
รับรูปแบบนี้ ท่ำนอำจจะต้องถ่ำยใหม่)
สำเนำทะเบียนบ้ำน/บัตรประชำชน หรือ สำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ำเคยเปลี่ยน) ใบเปลียนชื่อ-นำมสกุล สูติบัตร
ฉบับแปลภำษำอังกฤษ ยกเว้นสำเนำบัตรประชำชน
หลักฐำนกำรเงิน
- สำเนำสมุดบัญชี หรือ STATEMENT บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้เดินทำง ย้อนหลัง 6 เดือน ปรับยอด
ล่ำสุดไม่เกิน 7 วันก่อนยื่น และบัญชีต้องไม่กระโดดเดือน สถำนทูตไม่รับพิจำรณำบัญชีฝำกประจำหรือ
บัญชีกระแสรำยวัน
- หนังสือรับรองสถำนะทำงกำรเงินจำกทำงธนำคำร (BANK CERTIFICATE ต้องสะกดชื่อให้ตรงตำม
หน้ำพำสปอร์ต ต้องมีตรำประทับ และลำยเซนต์จำกธนำคำร) กรุณำยื่นขอจำกธนำคำร โดยใช้เวลำ
ดำเนินงำนประมำณ 3 วัน และใช้ยื่นได้ไม่เกิน 15 วันหลังจำกธนำคำรออกให้ เป็นบัญชีเดียวกันกับข้อ 4.1
(สถำนทูตอำจขอดูสมุดเงินฝำกเล่มจริงของท่ำนในบำงกรณี)
- กรณีผู้เดินทำงไม่ได้ออกค่ำใช้จ่ำยเอง (บุคคลที่สำมำรถรับรองค่ำใช้จ่ำยได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง ที่มี
สำยเลือดเดียวกัน หรือ สำมีภรรยำ เท่ำนั้น)
- ต้องทำเป็นหนังสือรับรองค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง (SPONSOR LETTER)
- BANK CERTIFICATE หรือ BANK GUARANTEE ที่ออกจำกทำงธนำคำรเท่ำนั้น ระบุชื่อเจ้ำของ
บัญชี (บุคคลที่ออกค่ำใช้จ่ำย) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตำมหน้ำพำสปอร์ต และบุคคลที่เจ้ำของบัญชี
ออกค่ำใช้จ่ำยให้ (ผู้เดินทำง) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตำมหน้ำพำสปอร์ต โดยชัดเจน ฉบับ
ภำษำอังกฤษ กรุณำยื่นขอจำกธนำคำร โดยใช้เวลำดำเนินงำนประมำณ 3 วัน และใช้ยื่นได้ไม่เกิน 15 วัน
หลังจำกธนำคำรออกให้
- ถ่ำยสำเนำสมุดบัญชี หรือ STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือนของบุคคลที่ออกค่ำใช้จ่ำย และต้องเป็นบัญชี
เดียวกัน กับที่ออก BANK CERTIFICATE หรือ BANK GUARANTEE
หลักฐำนกำรทำงำน(ภำษำอังกฤษและเป็นหลักฐำนปัจจุบันเท่ำนัน)
- กรณีเป็นพนักงำน หนังสือรับรองกำรทำงำนจำกบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงำนและ
ช่วงเวลำที่อนุมัติให้ลำหยุด อำยุไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวันยื่นวีซ่ำ ต้องสะกดชื่อ-สกุลให้ตรงตำมหน้ำ
พำสปอร์ต * และต้องมี ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของบริษัทที่ติดต่อได้
- กรณีเจ้ำของกิจกำร สำเนำใบทะเบียนกำรค้ำหรือหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทำงเป็น
กรรมกำรหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสำเนำและประทับตรำบริษัทฯ (อำยุสำเนำไม่เกิน 3 เดือน)
พร้อมฉบับแปลภำษำอังกฤษ และต้องตรงตำมภำษำไทย
- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษำ ใช้หนังสือรับรองจำกทำงโรงเรียนหรือสถำบันที่กำลังศึกษำอยู่ อำยุไม่เกิน
1 เดือน ต้องสะกดชื่อ-สกุลให้ตรงตำมหน้ำพำสปอร์ต
กรณีที่เด็กอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี ขอสำเนำสูติบัตร

- กรณีเด็กไม่ได้เดินทำงพร้อมผู้ปกครอง (กรุณำขอ 2 ฉบับ เพื่อสำหรับยื่นวีซ่ำ 1 ฉบับ และอีก 1 ฉบับ
รบกวนเตรียมมำวันเดินทำงสำหรับเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองที่สนำมบิน)
- หำกเด็ กเดินทำงไปกับ บิ ดำจะต้องมีใบรับ รองจำกมำรดำ โดยมำรดำจะต้องคัด จดหมำยยินยอมให้บุ ต ร
เดินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำพร้อมแจ้งชื่อ,ควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจำกอำเภอต้นสังกัด พร้อมฉบับแปลภำษำอังกฤษ พร้อมทั้งแนบสำเนำบัตรประชำชนหรือหน้ำ
พำสปอร์ตมำรดำมำด้วย
- หำกเด็กเดินทำงกับมำรดำจะต้องมีใบรับรองจำกบิดำ โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำง
ไปต่ำงประเทศกับมำรดำพร้อมแจ้งชื่อ,ควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับ
จริ ง จำกอ ำเภอต้ น สั ง กั ด พร้อ มฉบั บ แปลภำษำอั งกฤษ พร้อ มทั้ งแนบส ำเนำบั ต รประชำชนหรือ หน้ ำ
พำสปอร์ตบิดำมำด้วย
- หำกเด็กไม่ได้เดินทำงทังกับบิดำและมำรดำ โดยบิดำและมำรดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำง
ไปต่ำงประเทศ กับใคร ( ระบุชื่อ – นำมสกุล ควำมสัมพันธ์ และจุดหมำยปลำยทำงด้วย) โดยมีกำรรับรอง
ค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจำกอำเภอต้น
สังกัด พร้อมฉบับแปลภำษำอังกฤษ พร้อมทังแนบสำเนำบัตรประชำชนหรือหน้ำพำสปอร์ตบิดำและมำรดำ
มำด้วย พร้อมทั้งแนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำหรือมำรดำเพื่อรับรองแก่บุตร
- กรณีเด็กที่บิดำ-มำรดำหย่ำร้ำง จะต้องแนบสำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ำยใดเป็น
ผู้ดูแลบุตรแต่เพียงผู้เดียว พร้อมฉบับแปลภำษำอังกฤษ
- กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี บิดำ-มำรดำลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่ำ พร้อมท่ำนใดท่ำนหนึ่งเดินทำง
มำสัมภำษณ์กับบุตรที่สถำนทูตด้วย (เฉพำะยื่นเดี่ยวเท่ำนัน)
 กรณีสมรสแล้ว สำเนำทะเบียนสมรส, สำเนำใบหย่ำ หรือ สำเนำใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) พร้อมฉบับ
แปลภำษำอังกฤษ และรูปแบบต้องตรงตำมภำษำไทยท่ำน
 ห้ำมเซ็นรับรองสำเนำถูกต้องในเอกสำรที่เป็นเอกสำรตัวจริง ให้ท่ำนเซ็นเฉพำะ แบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่ำเท่ำนัน
เอกสำรยื่นวีซ่ำอำจมีกำรปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลำ หำกทำงสถำนทูตแจ้งขอเพิ่มเติม

แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่ำเชงเกนประเทศอิตำลี
(กรุณำกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง เนื่องจำกจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน)
ชื่อ – นำมสกุล ผู้เดินทำง [ภำษำไทย]…………………………………………………………………….……….....................
1. นำมสกุล [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………………………..……………………………....................
2. นำมสกุลตอนเกิด [ภำษำอังกฤษ]………………………………………………..……………………………......................
3. ชื่อตัว [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………….....................
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………….…………………………………………….........................
5. สถำนที่เกิด (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………....................
6. ประเทศที่เกิด……………………….……………………………..……………………………………………....................
7. สัญชำติปัจจุบัน ..................................สัญชำติโดยกำเนิด หำกต่ำงจำกปัจจุบัน…………………………..............................
8. เพศ
ชำย
หญิง
9. สถำนภำพ
โสด
แต่งงำน (จดทะเบียน) แต่งงำน (ไม่จดทะเบียน)
หย่ำ
แยกกันอยู่
หม้ำย
อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณีเป็นผู้เยำว์ กรุณำกรอกชื่อ-นำมสกุล ที่อยู่(หำกต่ำงจำกผู้ขอ) และสัญชำติของผู้มีอำนำจปกครอง/ดูแลผู้เยำว์
………………………………………………………………………………………………………………............................
....................................................................................................................................................................................................
11. ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำนของผู้ขอ
…………………………………………………………………………………………............................................................
....................................................................................................................................................................................................
หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ.................................................................อีเมล...................................................................................
12. อำชีพปัจจุบัน........................................................................................................................................................................
13. ชื่อบริษัทหรือร้ำนค้ำ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ / สำหรับนักเรียน นักศึกษำ กรุณำกรอกชื่อ ที่อยู่ของสถำบันศึกษำ
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
14. วีซ่ำเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ตั้งแต่วันที่........................................

ถึงวันที่..............................................

15. เคยถูกพิมพ์ลำยนิ้วมือเพื่อกำรขอวีซ่ำเชงเก้นก่อนหน้ำนี้
ไม่เคย

เคย (กรุณำระบุวันที่ หำกทรำบ)................................................

16. ท่ำนเคยถูกปฏิเสธวีซ่ำหรือไม่
ไม่เคย

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

17. ควำมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรดำรงชีพระหว่ำงกำรเดินทำงและพำนักอยู่ของผู้ร้องขอ
ตัวผู้ขอวีซ่ำเอง

มีผู้อื่นออกให้(ญำติ/บริษัท/องค์กร)
กรุณำระบุชื่อ ......................................................

สิ่งที่ช่วยในกำรดำรงชีพ
เงินสด

…………………………………………………..….
สิ่งที่ช่วยในกำรดำรงชีพ

เช็คเดินทำง

เงินสด

บัตรเครดิต

ที่พักที่มีผู้จัดหำให้

ชำระค่ำที่พักล่วงหน้ำแล้ว

ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดระหว่ำงพำนักมีผู้ออกให้

ชำระค่ำพำหนะล่วงหน้ำแล้ว

ชำระค่ำพำหนะล่วงหน้ำแล้ว

อื่นๆ (โปรดระบุ)

อื่นๆ (โปรดระบุ)

หมำยเหตุ กำรอนุมัติวีซ่ำเป็นดุลพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทังสิน ทังนีบริษัทเป็น
เพียงตัวกลำงและคอยบริกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้เดินทำงเท่ำนัน

