
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัท่ีหน่ึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู  ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมดั เมืองโดฮา 

ประเทศกาต้าร ์  (-/-/-)                                                                   

17.00 น. ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 8 เคาน์เตอร ์Q สายการบนิ Qatar Airways โดยมเีจา้หน้าที่

ของบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน า

เพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

20.35 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมดั เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร ์โดยสายการบนิ Qatar 

Airways เทีย่วบนิที ่QR981 ** ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชัว่โมง 30 นาที บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ืองบิน ** 

23.50 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมดั เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร*์* เพ่ือเปล่ียนเคร่ือง ** 

วนัท่ีสอง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมดั เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติมิลาโน 

มลัเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี - เมืองมิลาน - แกลเลอรี วิคเตอร ์เอม็มานูเอล - อนุสาวรีย ์

ของกษัตริยวิ์คเตอร ์เอม็มานูเอลท่ี 2 - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - เมืองเจนัว - อนุสาวรียค์ริสโต

เฟอร ์โคลมับสั - จตัุรสัเปียซซ่า เฟอรร์าร่ี - ท่าเทียบเรืออ่าวเจนัว - พระราชวงัซานจิออรจิ์โอ - มหา

วิหารแห่งเมืองเจนัว                 (-/-/D)      

01.45 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติมิลาโน มลัเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการ

บนิ Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่QR123 ** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง 50 นาที บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

07.15 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติมิลาโน มลัเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี น าท่านผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ** เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง**  น าท่านเดนิทาง

สู่ เมืองมิลาน (Milan) หรอื มลีาโน ประเทศอิตาลี (Italy) เป็นเมอืงหลกัของแคว้นลอมบาร์เดยีและเป็น

เมอืงส าคญัในภาคเหนือของประเทศอติาล ีตัง้อยู่บรเิวณทีร่าบลอมบารด์ ี ชื่อเมอืงมลิานมาจากภาษาเคลต์ 

ค าว่า "Mid-lan" ซึง่หมายถงึ อยู่กลางทีร่าบ เมอืงมลิานมชีื่อเสยีงในดา้นแฟชัน่และศลิปะ ซึง่มลิานถูกจดัให้

เป็นเมอืงแฟชัน่ในลกัษณะเดยีวกบันิวยอรก์ ปารสี ลอนดอน และโรม น าทา่นเดนิทางสู ่แกลเลอรี วิคเตอร ์

เอม็มานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ทีน่บัว่าเป็นศนูยก์ารคา่ทีส่วยงาม หรหูราและเกา่แกท่ีส่ดุใน

เมอืงมลิาน อนุสาวรีย ์ของกษตัริยวิ์คเตอร ์เอม็มานูเอลท่ี 2 (Vittorio Emanuele II Monument) ผูร้เิริม่

การรวมชาตหิวัเมอืงต่างๆในอติาล ีและอนุสาวรยีข์องศลิปินชือ่ดงัในยคุเรเนซองสอ์กี 1 ทา่น คอื ลโิอนารโ์ด 

ดาร์วนิซี่ ทีอ่ยู่ในบรเิวณด้านหน้าของโรงละครสกาล่า  น าท่าน ถ่ายรปูเป็นท่ีระลึก กบั มหาวิหารแห่ง

เมืองมิลาน (Duomo di Milano) เป็นมหาวิหารที่มสีถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีย่ ิง่ใหญ่ด้วยความสูง 157 

เมตร และกวา้งถงึ 92 เมตร ตัง้อยูท่ีจ่ตัุรสักลางเมอืงมลิานเปรยีบเหมอืนเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงมลิาน เป็น

มหาวหิารทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบัสองในประเทศอติาลรีองจากมหาวหิารเซนต์ปีเตอรท์ีต่ ัง้อยู่ทีเ่มอืงวาตกินั

เท่านัน้ ** ค่าบตัรเข้าชมด้านในของมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ท่านละ ประมาณ 10 ยูโร (EUR) หรือ 

ค านวณ เป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 400 บาท (THB) ** 

** อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว ** 



 

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเจนัว (Genoa) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 10 นาท)ี หรอืในภาษาอติาลี

เรยีกว่า เจโนวา เป็นสว่นหนึ่งของรเิวยีรา่ของประเทศอติาล ีตัง้อยูบ่รเิวณชายฝัง่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของ

ประเทศอติาลี เป็นเมอืงท่าทางทะเลที่มคีวามส าคญัมาตัง้แต่ยุคโบราณ โดยเมอืงนี้เป็นเมอืงหลวงของ

จงัหวดัเจนัวในแควน้ลกิเูรยี โดยในอดตีนัน้กเ็รยีกกนัว่า Superba ซึง่มาจากความเจรญิรุ่งเรอืงในอดตีของ

เมอืงเเห่งนี้เเละเมอืงเเห่งนี้ยงัมสีว่นส าคญัในการผลกัดนัใหเ้กดิบุคคลระดบัโลกอย่าง ครสิโตเฟอร ์โคลมับสั 

น าท่าน ผ่านชม อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลมับสั ซึ่งเป็นนักเดินเรือระดบัโลกที่สามารถค้นพบทวีป

อเมรกิาไดส้ าเรจ็ โดยความสามารถทางการเดนิเรอืทัง้หมดของเขานัน้กม็าจากเมอืงเจนวั  น าท่าน ผ่านชม 

จตัุรสัเปียซซ่า เฟอรร์าร่ี (Piazza De Ferrari) เป็นที่ตัง้ของน ้าพุกลางเมอืง ถือเป็นจตัุรสัที่สวยที่สุดใน

อติาล ีซึง่เคยเป็นสถานทีท่ีโ่คลมับสัเคยอาศยัอยู่เมื่อครัง้เป็นเดก็ รายลอ้มดว้ยบา้นเรอืนแบบคลาสสคิโรมนั

ยอ้นยคุ มโีบสถเ์กา่แก ่สวนสวยประดบัอยูท่ ัว่เมอืง ผา่นชม อาคารสวยงามต่างๆ โบสถป์ระจ าเมอืงหรอืดูโอ

โม่ที่สร้างขึ้นแบบโรมาเนสก์และโกธิค ผ่านชม ท่าเทียบเรืออ่าวเจนัว (Genoa Port) มีเรือใบจอดอยู่

มากมายประกอบกบัอาคารโดยรอบสวยสดงดงาม ประภาคารสงูตระหงา่น ผ่านชม พระราชวงัซานจิออร์

จิโอ (Palazzo San Giorgio) หรือพระราชวังเซนต์จอร์จ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1260  มีความโดดเด่นของ

ภาพวาดทีม่องแลว้คลา้ยภาพนูนต ่าและ มหาวิหารแห่งเมืองเจนัว (Duomo di Cathedral)   

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 

 น าคณะเข้าสู่ท่ีพกั Mercure Genova San Biagio, Genoa, Italy หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม เมืองเจนัว ประเทศอิตาลี - เมืองนีซ ประเทศฝรัง่เศส - ถนนโพรเมนาดเดอ๊องแกล - โบสถ์นอร์

ทเทรอดามแห่งเมืองนีซ - จตัุรสัมาซเซน่า - รปูปัน้หุ่นทัง้ 7 - น ้าพุฟงแตนดูโซเลย - เมืองคานส์ - 

พาไล เดส เฟสติวลั - ถนนลากรวัเซต – เมืองเจนัว  (B/-/D)      

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองนีซ (Nice) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 10 นาท)ี เมอืงตากอากาศยอดนิยม 

ทางตอนใตข้อง ประเทศฝรัง่เศส (France) สวรรคน้์อยๆ รมิชายฝัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ทีน่ักท่องเทีย่ว

จากทัว่โลกต่างหลงใหล อุดมไปดว้ยสถาปัตยกรรม และวฒันธรรมชัน้เยีย่มซากปรกัหกัพงั พพิธิภณัฑ์ รา้น

เสื้อผา้ ตลาดกลางแจ้ง ภตัตาคารอนัเป็นสิง่ทีด่งึดูดนักท่องเทีย่วให้มาเยีย่มชม และยงัถอืเป็นเมอืงชัน้น า

ระดบัโลกของรสีอรท์รมิชายฝัง่แฟรนชร์เิวยีรา่ (France Riviera) ความสวยงามดงักล่าวมานัน้ ท าใหเ้มอืงนีซ

ไดช้ือ่ว่าเป็น ราชินีแห่งคาบสมทุรเมดิเตอรเ์รเนียน (Princess of Mediterranean) อกีดว้ย ลกัษณะเด่น

ของเมอืงนีซ คอื น ้าทะเลสสีวยใส ไล่จากสฟ้ีาออ่นไปจนถงึน ้าเงนิเขม้ มแีดดจา้เกอืบตลอดทัง้ปี มชีายหาดที่

ทอดยาวหลายกโิลเมตร ขนานไปกบัถนนเลยีบชายหาดทีช่ ือ่ว่า ถนนโพรเมนาดเดออ๊งแกล (Promenade 

des Anglais Road) ซึ่งเต็มไปด้วยโรงแรมและร้านอาหาร น าท่าน ถ่ายรปูเป็นท่ีระลึก กบั โบสถ์นอร์

ทเทรอดามแห่งเมืองนีซ (Basilque Notre-Dame De Nice) เป็นโบสถ์ทีไ่ดร้บัการออกแบบสไตล์โกธคิอ

ย่างสวยงามชดัเจน ถูกสร้างขึ้นใหม่จากโครงสร้างเดิมในปี ค.ศ. 1868 ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ C. 

Lenormand เป็นโบสถ ์ที่่ใหญ่ทีส่ดุของเมอืงและเป็นอาคารทางศาสนาแหง่แรกทีม่คีวามทนั สมยัตัง้โดดเด่น

สงา่งามกลางถนนสายหลกัในเมอืง น าท่านเดนิทางสู ่ย่านเมืองเก่านีซ (Le Vieux Niece) แหล่งบา้นเมอืง

แบบเก่า มสีถานทีท่่องเทีย่วทางศลิปวฒันธรรมและพพิธิภณัฑศ์ลิปะมากมาย และยงัเป็นแหล่งอาหารทะเล

สดอรอ่ยยอดนิยมของเมอืงอกีดว้ย 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ จตัุรสัมาซเซน่า (Place Massena) ตัง้อยู่ใจกลางพื้นที่ขนาดใหญ่ บริเวณที่เป็นจุด

คมนาคมทีส่ าคญัแห่งหนึ่งทีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นคา้มากมาย ผ่านชม รปูปัน้หุ่นทัง้ 7 (Conversation in Nice) 

ออกแบบโดยศลิปินชาวสเปนนามว่า Jaume Plensa จนกลายเป็นสญัลกัษณ์อนัแปลกตาอกีอย่างหนึ่งของ

เมอืงนีซ ซึ่งจตัุรสัมาซเซน่านี้เพิง่ได้รบัการบูรณะใหม่ไม่กี่ปีมานี้ เอง โดยการปรบัพื้น แต่งสวน เพิม่งาน

ศลิปะ ใส่รถรางไฟฟ้า ใหดู้ทนัสมยัมากขึน้ บรเิวณเดยีวกนัเป็นทีต่ัง้ของ น ้าพุฟงแตนดโูซเลย (Fontaine 

du Soleil) ทีต่รงกลางมรีปูปัน้อพอลโลยนืเปลอืยกายอยู่ รายลอ้มดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมทรงคลาสสกิ 

** อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว ** 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคานส์ (Cannes) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาท)ี เมอืงชายทะเลเล็กๆของ

ประเทศฝรัง่เศส ทีม่อีากาศอบอุ่นตลอดทัง้ปีและเป็นเมอืงทีใ่ชเ้ป็นสถานทีใ่นการจดังานประกวดภาพยนตร์

นานาชาตทิีโ่ด่งดงัไปทัว่โลก น าทา่น ถ่ายรปูเป็นท่ีระลึก กบั พาไล เดส เฟสติวลั (Palais Des Festivals) 

ใช้เป็นสถานที่จดังานประกวดภาพยนตร์ และ ศูนย์ประชุมนานาชาต ิโดยรอบอาคารจะมรีอยฝ่ามอืของ

บรรดาเหล่าศลิปินทีม่ชี ื่อเสยีงจากฮอลลีวูด้มาประทบัเอาไวบ้นพืน้ ผ่านชม ทวิทศัน์ของเมอืงบรเิวณ ถนน

ลากรวัเซต (La Croisette) ยา่นเดนิเทีย่วรมิทะเลทีท่นัสมยัทีส่ดุในโลกเรยีงรายไปดว้ยทวิแถวของตน้ปาลม์ 

รา้นบูตกิ และรา้นคา้มรีะดบัมากมาย  น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเจนัว (Genoa) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 

ชัว่โมง 20 นาท)ี ประเทศอิตาลี (Italy) 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 

 น าคณะเข้าสู่ท่ีพกั Mercure Genova San Biagio, Genoa, Italy หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี เมืองเจนัว - เมืองลา สเปเซีย - น าท่านเปล่ียนการเดินทางต่อโดยรถไฟสู่ เมืองซิงเคว เทอร์เร่ - 

หมู่บ้านมอนเตรอสโซ - หมู่บ้านเวอรน์าสซา - หมู่บ้านคอรนี์เลีย - หมู่บ้านมานาโรลา - หมู่บ้านริโอ

มาจจอเร - เมืองปิซ่า           (B/-/D)      

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เมืองลา สเปเซีย (La Spezia) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาท)ี เมอืงในเขตลกิเูรยี ตอนเหนือ

ของประเทศอิตาลี  อยู่ระหว่างเมอืงเจนัวและเมอืงปิซ่า บริเวณอ่าวลิกูเรยี หนึ่งในอ่าวที่มคีวามส าคญั

ทางดา้นการคา้และการทหาร  น าท่านเปล่ียนการเดินทางต่อโดยรถไฟสู่ เมืองซิงเคว เทอรเ์ร่ (Cinque 

Terre by Train) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี หมู่บา้นเลก็ๆ ทีต่ัง้อยู่บรเิวณรมิชายฝัง่ ริเวียร่าของ

ประเทศอิตาลี (Riviera of Italy) ซงิเคว เทอรเ์ร ่มคีวามหมายว่า ดนิแดนสสีนัทัง้หา้ (The Five Land) หรอื

ดินแดนแห่งความงดงาม ตัง้อยู่บนหน้าผาสูงชนัเหนือทะเลเมดเิตอร์เรเนียนบรเิวณชายฝัง่แคว้นลกิูเรยี 

ประกอบไปดว้ย 5 หมู่บา้น ทีซ่่อนตวัเองอยู่ห่างไกลจากสายตาของคนภายนอก แผ่นดนิทีย่ากจะเขา้ถงึได้

โดยงา่ย โดยทัง้ 5 หมูบ่า้นนี้มหีบุเขาลอ้มรอบ มแีมน่ ้าเป็นฉากดา้นหน้า ท าใหส้ถานทีแ่หง่นี้มคีวามสวยงาม

ตามธรรมชาตริาวกบัภาพวาดของจติรกรเอก ประกอบกบัเป็นสว่นหนึ่งของอุทยานแห่งชาตแิละ ได้รบัการ

ขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรือ ยเูนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1997 ซึง่หมูบ่า้นทัง้

หา้นี้ยงัคงสภาพดัง้เดมิมาตัง้แต่ศตวรรษที ่11 ไดแ้ก ่ 

1. หมู่บ้านมอนเตรอสโซ (Monterosso Al Mare) เป็นหมู่บ้านทีใ่หญ่และขึน้ชื่อทีสุ่ด เนื่องจากเป็นเพยีง

หมูบ่า้นเดยีวทีม่ชีายหาดใหน้ักท่องเทีย่วลงไปนัง่เล่นพกัผ่อนไดจ้รงิ และแน่นอนว่าจะคกึคกัมากในชว่งหน้า

รอ้น มอนเตรอสโซแบ่งหมู่บา้นออกเป็น 2 ด้าน ด้านทิศเหนือเป็นส่วนของบา้นตากอากาศ รา้นรวงต่างๆ 



 

 

ส่วนทศิใต้เป็นที่ตัง้ของหมู่บ้าน หากได้มาที่หมู่บ้านนี้ควรจะแวะไปชมวหิารนักบุญจอห์นเดอะแบ็พทสิต์ 

(Chiesa di San Giovanni Battista) สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่  13 -14 เ ป็นโบสถ์ เล็กๆ มีลักษณะ

สถาปัตยกรรมแบบบาโรก ท าจากหินอ่อนสลบัสขีาวด า เป็นลายขวางพาดตวัวหิารทัง้ดา้นนอกและดา้นใน

สวยงาม 

2. หมู่บ้านเวอรน์าสซา (Vernazza) เป็นหมู่บ้านที่ก่อตัง้ขึ้นมาพรอ้มๆ กบัมอนเตรอสโซ เป็นหมู่บ้านที่

คงเหลือความเป็นหมู่บ้านชาวประมงสูงสุดในบรรดาทัง้ 5 หมู่บ้าน เป็นที่ตัง้ของปราสาทโดเรีย (Doria 

Castle) ซึง่ถูกสรา้งขึน้เพื่อไวส้งัเกตการณ์เหล่าโจรสลดัทีจ่ะเขา้มาโจมตหีมู่บา้น ว่ากนัว่าทีน่ี่เป็นจุดชมววิที่

สวยทีส่ดุ และถา้เดนิออกไปทางอา่ว มองยอ้นกลบัเขา้มาทางดา้นซา้ยจะไดเ้หน็โบสถซ์านตา้มารเ์กหร์ติา้ ซึง่

เป็นหอคอยสเีหลอืงรบักบัววิของภเูขาดา้นหลงัทีเ่ป็นไรอ่งุน่ส าหรบัท าไวน์ พรอ้มกบัววิของหมูบ่า้นตรงกลาง 

และเรอืประมงทีจ่อดอยูใ่นอา่วเป็นภาพทีเ่รยีกไดว้่าดงัทีส่ดุของซงิเคว เทอรเ์ร ่

3. หมู่บ้านคอรนี์เลีย (Corniglia) เป็นหมู่บา้นทีแ่ตกต่างจากทีอ่ื่นๆ ทีน่ี่เคยเป็นส่วนหนึ่งของเวอรน์าสซา 

เป็นหมู่บา้นรมิผาทีถู่กลอ้มรอบดว้ยไร่องุน่ ทีน่ี่ค่อนขา้งเงยีบสงบ ผูค้นเป็นมติร และรูจ้กักนัแทบทัง้หมูบ่า้น 

โดยมขีองขึน้ชือ่คอืเจลาโต หรอืไอศกรมีทีท่ าจากน ้าผึง้ธรรมชาต ิหรอืทีค่นทีน่ี่เรยีกกนัว่า Miele di Corniglia 

สว่นววิของทีน่ี่จะสวยทีส่ดุ หากล่องเรอืออกไปกลางทะเลแลว้ถ่ายรปูกลบัเขา้มา 

4. หมู่บา้นมานาโรลา (Manarola) เป็นหมูบ่า้นทีเ่หมาะทีส่ดุ หากจะดสูถาปัตยกรรมในแบบซงิเคว เทอรเ์ร่

หมู่บ้านนี้อยู่กนัหนาแน่น มสีสีนัร้อนแรงจดัจ้านที่สุดในบรรดา 5 หมู่บ้าน ร้านอาหาร และโรงแรมเล็กๆ 

คอ่นขา้งมาก ส าหรบัหมูบ่า้นนี้แนะน าว่าใหล้องหาไวน์ทอ้งถิน่อยา่งไวน์ซอิคัเชตราตา้ (Sciacchetrà) มาลอง

ดื่มเพราะเป็นไวน์ทีข่ ึน้ชือ่มาตัง้แต่สมยัโบราณ 

5. หมู่บ้านริโอมาจจอเร (Riomaggiore) ซึง่ถอืเป็นหมู่บา้นหน้าด่านหากเดนิทางมาจากเมอืงฟลอร์เรนซ์ 

อยู่ทางใตสุ้ด เป็นชุมชนทีค่่อนขา้งเงยีบสงบ จนแทบจะเรยีกไดว้่าเป็นหมู่บา้นทางผ่านเสยีมากกว่า ซึง่เป็น

ขอ้ดสี าหรบันกัทอ่งเทีย่วทีช่อบความสงบ และตอ้งการมาพกัผอ่นอยา่งแทจ้รงิ 

** การเดินทางเท่ียวชม ทัง้ 5 หมู่บ้าน ในเมืองซิงเคว เทอรเ์ร่ ขึ้นอยู่กบัเวลา อาจมีการเปล่ียนแปลง

ได้ตามความเหมาะสม หากไม่ได้ชมหมู่บา้นใด หมู่บา้นหน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถคืน

ค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใด ส่วนหน่ึงได้ทุกกรณี เพราะเป็นการช าระล่วงหน้าแล้วทัง้หมด โดยรถไฟ 

(เหมาจ่าย) ใช้เวลาในการเดินทางจากแต่ละหมู่บ้าน ไปถึงอีกหมู่บ้าน ใน 5 หมู่บ้าน ประมาณ 15-20 

นาที ต่อหมู่บา้น ** 

** อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว ** 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงแห่งศลิปะทีส่ าคญัของอติาล ี

เป็นเมอืงเล็กๆอยู่ในแควน้ตอสคานา ฝัง่แม่น ้าอาร์โน อยู่ทางตะวนัตกของเมอืงฟลอเรนซ์ (ฟีเรนเซ) และ

ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของเมอืงเซยีนา ดา้นตะวนัตกของเมอืงตดิกบัทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน แมว้่าจะเป็น

เมอืงเลก็ๆ แต่กเ็ป็นเมอืงทีม่ชี ื่อเสยีงและเป็นทีรู่จ้กัของนักท่องเทีย่ว เพราะเป็นทีต่ัง้ของสถาปัตยกรรมอนั

สวยงามทีม่ชี ือ่เสยีงไปทัว่โลก  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 

 น าคณะเข้าสู่ท่ีพกั San Ranieri Hotel, Pisa, Italy หรือเทียบเท่า 

 



 

 

วนัท่ีห้า เมืองปิซ่า - จตรุสัเปียซซา เดล ดโูอโม - หอพิธีเจิมน ้ามนต ์- มหาวิหารดโูอโม - หอเอนแห่งเมืองปิซ่า 

- เมืองฟลอเรนซ์ - มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร - จตุรสัเดลลาซิญญอเรีย - สะพานเวคคิโอ - 

เมืองโรม                  (B/L/-)      

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ จตัุรสัเปียซซา เดล ดูโอโม (Piazza Dei Miracoli) หรือ จัตุรสักมัโป เดย์ มีราโกลี 

(Compo Dei Miracoli) ทีป่ระกอบดว้ยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์ได้รบัการขึ้นทะเบียนให้

เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1987 โดยเริม่จาก ถ่ายรปูเป็นท่ี

ระลึก กบั หอพิธีเจิมน ้ามนต ์(Baptistry of  St. John) ทีใ่หญ่ทีส่ดุในอติาล ีถ่ายรปูเป็นท่ีระลึก กบั มหา

วิหารดโูอโม (Duomo) อนัยิง่ใหญ่งดงามและ ถ่ายรปูเป็นท่ีระลึก กบั หอเอนแห่งเมืองปิซ่า (Leaning 

Tower of Pisa) อนัเลื่องชื่อสญัลกัษณ์แห่งเมอืงปิซ่า 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง เริม่สรา้งเมื่อปี 

ค.ศ. 1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 177 ปี แต่ระหว่างการก่อสรา้งตอ้งหยดุชะงกัลงไปเมื่อสรา้งไปไดถ้งึชัน้ 3 

กเ็กดิการยุบตวัของฐานขึน้มา และต่อมากม็กีารสรา้งหอต่อเตมิขึน้อกีจนแลว้เสรจ็ โดยทีห่อเอนปิซ่านี้ กาลิ

เลโอ บดิาแห่งวทิยาศาสตร ์ซึ่งเป็นชาวอติาเลี่ยนได้ใชเ้ป็นสถานทีท่ดลองทฤษฎแีรงโน้มถ่วงของโลกทีว่่า 

สิง่ของสองชิน้ น ้าหนักไม่เท่ากนั ถา้ปล่อยสิง่ของทัง้สองชิน้จากทีส่งูพรอ้มกนั กจ็ะตกถงึพืน้พรอ้มกนั ** ยงั

ไม่รวมค่าบตัรเข้าชมภายในมหาวิหาร และ ทาวเวอร ์(หอเอนแห่งเมืองปิซ่า) ค่าบตัรเข้าชม เร่ิมต้น 

ท่านละ ประมาณ 20 ยูโร (EUR) หรือ ค านวน เป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 800 บาท (THB) ขึ้นอยู่

กบัประเภทของบตัร โดยทัง้น้ี คณะทวัรจ์ าเป็นต้องด าเนินไปตามระบุทัง้หมด ** น าท่านเดินทางสู่ 

เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท)ี เมอืงทีไ่ด้รบัขนานนามว่าเป็น

เมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีโบราณสถานส าคญั และมีทิวทศัน์ตาม

ธรรมชาตทิีส่วยงาม ได้รบัการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก 

เม่ือปี ค.ศ. 1982 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 

น าท่านเดนิทางสู่ มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) ชมความยิง่ใหญ่ของ

มหาวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้หินอ่อนหลายสีตกแต่ง

ผสมผสานกนัไดอ้ยา่งงดงาม  น าทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึง่ราย

ลอ้มไปดว้ยรปูปัน้อนัวจิติรสวยงาม อาทเิช่น รปูปั้นเทพเจา้เนปจนู (Fountain of Neptune) , วรีบุรุษเปอรซ์ิ

อุสถือหัวเมดูซ่า (Perseus with the Head of Medusa) , รูปปั้นเดวิด ผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไมเคิล          

แองเจโล่   น าท่านเดนิทางสู่ สะพานเวคคิโอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ทีม่รีา้นขายทองและอญัมณีอยู่ทัง้

สองขา้งสะพาน อสิระให้ท่านชมบรรยากาศและเลือกชมสนิค้า หรอื ของที่ระลึกต่างๆมากมาย น าท่าน

เดนิทางสู่ เมืองโรม (Rome) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของ

แควน้ลตัซโีย ประเทศอติาล ีตัง้อยู่ทางตอนกลางของประเทศ โรมยงัเป็นทีต่ัง้ของนครรฐัวาตกินั หรอื เมอืง

วาติกนั ซึ่งเป็นดินแดนที่ประทบัของพระสนัตะปาปาแห่งศาสนาครสิต์นิกายโรมนัคาทอลกิอกีด้วย  หลงั

สิน้สดุยคุกลาง โรมไดอ้ยูภ่ายใตก้ารปกครองของพระสนัตะปาปา เชน่ สมเดจ็พระสนัตะปาปาอเลก็ซานเดอร์

ที ่6 และสมเดจ็พระสนัตะปาปาลโีอที ่10 ผูซ้ึ่งสรา้งสรรค์ใหโ้รมกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของสมยัฟ้ืนฟู

ศลิปวทิยาในอติาลเีชน่เดยีวกบัฟลอเรนซ ์ซึง่ในยคุสมยัดงักล่าว ไดม้กีารกอ่สรา้งมหาวหิารเซนตปี์เตอรแ์บบ



 

 

ทีเ่หน็ในปัจจุบนั และมเีกลนัเจโลไดว้าดภาพปนูเปียกประดบัภายในโบสถ์น้อยซสิทนี ศลิปินและสถาปนิกที่

มชีื่อเสยีงอย่างบรามนัเต แบรน์ินี และ ราฟาเอล ซึง่พ านักอยู่ในเมอืงโรมเป็นครัง้คราว ไดม้สี่วนช่วยสราง

สรรคส์ถาปัตยกรรมแบบสมยัฟ้ืนฟูศลิปวทิยาและแบบบารอกในโรมดว้ยเชน่กนั ท าใหเ้มอืงโรม เป็นเมอืงทีม่ ี

ความน่าสนใจทางดา้นสถาปัตยกรรมทีส่ดุแหง่หนึ่งของโลก 

** อิสระอาหารค า่ เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 

 น าคณะเข้าสู่ท่ีพกั Hotel Brand, Rome, Italy หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหก เมืองโรม - กลุ่มโรมนัฟอรมั - สนามกีฬาโคลอสเซียม - นครวาติกนั - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร ์- น ้าพุ

เทรวี - บนัไดสเปน - ท่าอากาศยานนานาชาติเลโอนารโ์ดดาวินชี ฟิอมิูชิโน เมืองโรม ประเทศอิตาลี 

- ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมดั เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร ์    (B/L/-)      

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ กลุ่มโรมนัฟอรมั (Roman Forum) อดีตศูนย์กลางทางด้านการเมือง ศาสนา และ

เศรษฐกจิของอาณาจกัรโรมนั ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ความเจรญิรุ่งเรอืงของอารยะธรรมโรมนัในช่วง 2,000 ปีที่

ผ่านมา ชมความยิ่งใหญ่ในอดีตและเก็บภาพสวยงามบริเวณรอบนอกของ สนามกีฬาโคลอสเซ่ียม 

(Colosseum) 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุโบราณ อดตีสนามประลองการต่อสูท้ีย่ ิง่ใหญ่ของชาวโรมนัที่

สามารถจุผูช้มได้ถงึ 50,000 คน น าท่านเดนิทางสู่ นครวาติกนั (Vatican) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 

นาท)ี เป็นนครรฐัที่ไม่มทีางออกสู่ทะเลซึ่งน้อยที่สุดในโลกทัง้ในแง่พื้นที่และประชากร ตัง้อยู่ใน เมอืงโรม 

ประเทศอิตาลี เป็นที่ประทับของพระสันตะปาปา ซึ่งเป็นประมุขสูงสุดแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก 

ศูนย์กลางคอืมหาวหิารนักบุญเปโตร ซึ่งออกแบบโดยมเีกลนัเจโล การปกครองเป็นแบบอ านาจเบ็ดเสรจ็ 

อ านาจตกอยู่ที่พระสันตะปาปาเพียงผู้เดียว จะหมดวาระก็ต่อเมื่อสิ้นพระชนม์ ปัจจุ บัน สมเด็จพระ

สนัตะปาปาฟรานซสิ เมือ่วนัที ่15 มนีาคม พ.ศ. 2556 ประเทศทีเ่ลก็ทีส่ดุในโลกตัง้อยูใ่จกลางเมอืงโรม เป็น

ประเทศเดยีวในโลกทีม่กี าแพงลอ้มรอบเมอืงเอาไวไ้ดท้ัง้หมด ยกเวน้ดา้นหน้าทางเขา้และเป็นศนูยก์ลางของ

ศาสนาครสิต์นิกายโรมนัคาทอลกิโดยมพีระสนัตะปาปา มีอ านาจปกครองสงูสุด ได้รบัการขึ้นทะเบียนให้

เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1984 น าท่าน ถ่ายรปูเป็นท่ีระลึก 

กบั มหาวหิารทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก มหาวิหารเซนตปี์เตอร ์(St. Peter’s Basilica) ดา้นในมปีระตมิากรรมอนั

ลอืชื่อปิเอต้า (Pieta) ของมเิคลนัเจโลและม ีแท่นบูชาบลัแดคคโิน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุ้มส ารดิที่

สรา้งโดยจานโลเรนโซ แบรน์ินี ซึง่สรา้งตรงบรเิวณทีเ่ชือ่กนัว่าเป็นทีฝั่งพระศพของนกับุญปีเตอร์  

** บางกรณีมีงานส าคญัทางศาสนา หรือ พิธีการส าคญัต่างๆ อาจไม่สามารถเข้าใกล้ตวัมหาวิหารได้ 

ซ่ึงทางบริษัทไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ เพราะอาจมการจดังานขึ้นตามความเหมาะสมและ

ก าหนดการไม่แน่นอน แต่ทางบริษทัจะพยายามน าท่านชมตวัมหาวิหารให้มากท่ีสดุ ** 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 

น าท่าน ถ่ายรปูเป็นท่ีระลึก กบั น ้าพุเทรวี (Trevi Fountain) เป็นน ้าพุทีม่คีวามสูง 25.9 เมตร (85 ฟุต) 

และกวา้ง 19.8 เมตร (65 ฟุต) และน ้าพปุระตมิากรรมของเทพนิยายกรกีแบบบารอค ทีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืงโรม 

ทีน่ักท่องเทีย่วสามารถโยนเหรยีญ เพื่อขอใหไ้ดเ้ดนิทางกลบัมาที่เมอืงโรมอกี มตี านานเล่าว่า หากหนัหลงั

แล้วโยนเหรยีญลงน ้าพุเทรว ีแล้วอธิษฐานให้ได้กลบัมาเมอืงโรมอกีครัง้ ก็จะสมหวงั  น าท่านเดินทางสู่ 

บนัไดสเปน (The Spanish Step) ซึง่เป็นแหล่งแฟชัน่ชัน้น าสดุหร ูไมว่่าจะเป็น Brandname ดงัๆมากมาย 



 

 

รวมถงึรา้นอาหาร รา้นขนม รา้นกาแฟ รา้นไอศครมี มากมายให้เลอืกชมิ และยงัเป็นแหล่งนัดพบยอดนิยม

ทีส่ดุของชาวอติาเลีย่นอกีดว้ย 

** อิสระอาหารค า่ เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 

น าทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติเลโอนารโ์ดดาวินชี ฟิอมิูชิโน เมืองโรม ประเทศอิตาลี 

เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท าคนืภาษ ีมเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษ ีหรอื รา้นอาหาร 

22.40 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมดั เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร ์โดยสายการบนิ Qatar 

Airways เทีย่วบนิที ่QR114 ** ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชัว่โมง 20 นาที บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ืองบิน ** 

วนัท่ีเจด็ สนามบินฮาหมดั เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร ์- สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย  (-/-/-)      

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

05.10 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมดั เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร ์** เพ่ือเปล่ียนเคร่ือง ** 

08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Qatar 

Airways เทีย่วบนิที ่QR832 ** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง 40 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน

เคร่ืองบิน ** 

19.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ               

  ประทบัใจ 
***หมายเหต ุโปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม*** 

 

 

*** ส าคญัมากโปรดอา่น *** 
ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน เครือ่งบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นท าการออกต ัว๋โดยสาร กรณุาสอบถามที่
เจา้หนา้ทีท่กุคร ัง้ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ 
 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนด 

การเดนิทาง 
รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็ก

มเีตยีง 

(เด็กอายไุม่

เกนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่ี

เตยีง 

(เด็กอายไุม่

เกนิ 12 ปี) 

พกั

เดีย่ว

เพิม่ 

 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

06 - 12  

เม.ย. 62 

06APR QR981 

 BKK-DOH 20.35-23.50 

07APR QR123 

 DOH-MXP 01.45-07.15 

11APR QR114  

FCO-DOH 22.40-05.10+1 

12APR QR832  

DOH-BKK 08.00-19.00 

52,999 52,999 52,999 9,999 35,999 

07 - 13  

เม.ย. 62 

07APR QR981 

 BKK-DOH 20.35-23.50 

08APR QR123  

DOH-MXP 01.45-07.15 

12APR QR114 

 FCO-DOH 22.40-05.10+1 

13APR QR832  

DOH-BKK 08.00-19.00 

52,999 52,999 52,999 9,999 35,999 



 

 

09 - 15  

เม.ย. 62 

09APR QR981  

BKK-DOH 20.35-23.50 

10APR QR123  

DOH-MXP 01.45-07.15 

14APR QR114  

FCO-DOH 22.40-05.10+1 

15APR QR832 

 DOH-BKK 08.00-19.00 

55,999 55,999 55,999 9,999 38,999 

11 – 17 

 เม.ย. 62 

11APR QR981  

BKK-DOH 20.35-23.50 

12APR QR123 

 DOH-MXP 01.45-07.15 

16APR QR114  

FCO-DOH 22.40-05.10+1 

17APR QR832 

 DOH-BKK 08.00-19.00 

55,999 55,999 55,999 9,999 38,999 

 

• ** อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคเุทศกท้์องถ่ิน ** 

• ** อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียว เชงเก้น ประเทศอิตาลี ท่านละ ประมาณ 

3,500-4,000 บาท ** 

• ** อตัราค่าบริการ ส าหรบัเดก็อายไุม่ถึง 2 ขวบ ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 15,000 บาท ** 

• ** หากท่านท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครัง้ก่อนท าการออก

ตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

• ** ส าหรบัอตัราค่าบริการน้ี จ าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ านวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง

ตามจ านวนท่ีก าหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ (ปรบั

ราคาเพ่ิมขึน้ เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) ** 

• ** ทางบริษทัขอความกรณุาให้ท่านศึกษารายละเอียด ทัง้หมดก่อนท าการจอง โดยละเอียดทุกข้อ ** 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชัน้ธุรกจิ 

(Business Class) กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

 คา่ภาษนี ้ามนั ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ทอ้งเครื่องบนิ โดยสายการบนิ Qatar Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนกัรวมกนัไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แต่ละชิน้ ควรหนกัไมเ่กนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 

ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยงัไมร่วมทปิคนขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพกั 3 

ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กัไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ

โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  



 

 

 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึประโยชน์

ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  กรณีตอ้งการซื้อประกนัเพิม่

เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ท าหนงัสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต 

คา่ซกัรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

(กรณุาสอบถามอตัราคา่บรกิารจากหวัหน้าทวัร์กอ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 ค่าทิปคนขบัรถ ท่านละ 15 ยโูร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 21 ยโูร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 

ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทัง้หมด ตามธรรมเนียม 36 ยูโร (EUR) หรือ ค านวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,440 บาท 

(THB) รวมไปถึงเดก็อายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้

มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวเชงเก้น ประเทศอิตาลี ท่านละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท ขึ้นอยู่

กบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา และ ธรรมเนียมของแต่ละประเทศ (เฉพาะค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการส่วนน้ีขอ

ความกรุณาลูกค้าผู้เดินทางถือไปจ่ายในวนัท่ีย่ืนเอกสาร สแกนน้ิว กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัท โดยทางบริษัทจะมี

เจ้าหน้าท่ีไปดแูล และ อ านวยความสะดวกในวนันัน้) 
 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต์ กรณุาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วนั ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระเงินมดัจ า 

ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 2วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอย่างเช่น ท่านท าจองวนัที ่1 กรุณาระเงนิมดัจ า ส่วนนี้ภายใน

วนัที ่2 ก่อนเวลา 13.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิมดัจ าตามเวลาทีก่ าหนด 

และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งเชค็ทีว่่างและท าจองเขา้มาใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะ

เตม็ มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ที่

ท ารายการจองเขา้มาตามล าดบั เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษิทัมทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั กรณี

นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึ่ง รวมไปถงึ กรณีเชค็ของ

ท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่่ากรณีใดๆกต็าม รวมทัง้ กรณีท่ีอยู่ในช่วงรอผลการอนุมติัวีซ่า รอนัดสมัภาษณ์วีซ่า 

ทีท่ าใหท้างบรษิทัไม่ได้รบัเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม คอื ก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั ใหถ้อืว่า

นกัทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรน์ัน้ๆทนัท ี

3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทั เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั ดงันี้ วนัจนัทร ์

ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็น

วนัหยดุท าการของทางบรษิทั 



 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีทีน่ักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลื่อน หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่ว

หรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษิทัอยา่งใดอยา่งหนึ่ง เพือ่ลงนาม

ในเอกสารแจง้ยนืยนัยกเลกิการจองกบัทางบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ ทางบรษิทัไม่รบัยกเลกิการจองผ่านทาง

โทรศพัทไ์มว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์ต้องการขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์ (ผูม้รีายชื่อในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ์ อเีมลล์ หรอื เดนิทางมาทีบ่รษิทัอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนินการขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลกัฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเกบ็เงนิ หลกัฐานการช าระ

เงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หน้าแรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผูร้บัมอบอ านาจ และหน้าสมุด

บญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึ้นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด ** กรณีวนัเดินทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนักขตั

ฤกษ์ ไม่ว่าวนัใดวนัหน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วนั ** 

2.2 แจ้งยกเลิก 31-35 วนั ก่อนการเดินทาง เกบ็ค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายตามจริง

มากกว่าก าหนด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายเพ่ิม ท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด ** 

2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษิทัจะหกัคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจดัเตรยีม การจดัการน าเทีย่วใหแ้ก่

นกัทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่้องการนัตมีดัจ าหรอืซื้อขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบั

สายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม   

4. ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวน

ทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลื่อน หรอื เปลีย่นแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ให้

คณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหก้บันกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 

10 วนั กอ่นการเดนิทางส าหรบัประเทศทีไ่มม่วีซี่า และ อยา่งน้อย 21 วนั กอ่นการเดนิทางส าหรบัประเทศทีม่วีซี่า แต่

หากทางนกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นีกัทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางน้อยกว่าที่

ทางบรษิทัก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนินการยื่นวซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัร์ทีลู่กคา้ช าระมาแล้วไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีทีว่ซี่าไม่ผ่านการอนุมตัจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษิทัจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กิดขึน้จริง

ทัง้หมด โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

6. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ์ อเีมลล์ หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั ดงันี้ วนัจนัทร ์

ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็น

วนัหยดุท าการของทางบรษิทั 

 

 

 



 

 

ข้อมลูส าคญัเก่ียวกบั โรงแรมท่ีพกั ท่ีท่านควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผงัหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว  (Single) , หอ้งพกัคู่

แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกนั 

หรอื อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเขา้พกั 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 

เตยีงใหญ่ กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นต้องแยกหอ้งพกั เป็น ห้องคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้ง

เดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าบรกิารเพิ่มตามจรงิที่เกดิขึ้นจาก

นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศ เนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะ

ทดัรตั และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 

ข้อมลูส าคญัเก่ียวกบั การย่ืนค าร้องขอวีซ่า ท่ีท่านควรทราบ 

1. ผูส้มคัรทกุทา่น จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รบัค ารอ้งขอวซี่า เพือ่สแกนลายนิ้วมอืทกุทา่น  

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซี่าของสถานทตู โดยประมาณ 15-20 วนั ท าการเป็นอย่างน้อย (อาจไม่รวมเสาร ์- อาทติย์ 

ในบางกรณี) ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัจ านวนของผูส้มคัรในแต่ละชว่งเป็นส าคญั  

3. ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวซี่าแบบหมูค่ณะ โดยทางแผนกวซี่าจะเป็นผูไ้ดร้บัก าหนดการนัดหมายวนัและเวลา

จากทางสถานทตูหรอืศนูยร์บัค ารอ้งขอวซี่าเท่านัน้ หากท่านไม่สะดวกมาด าเนินการยื่นวซี่าวนัใดบา้ง รวมไปถงึมคีวาม

จ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพื่อกจิธุระส่วนตวัของท่านในช่วงใดบ้าง ซึง่อาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพจิารณาวซี่า 

หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลต่อการพจิารณาวซี่า (เล่มหนังสอืเดนิทางอยู่ในระหว่างการพจิารณาทีส่ถานทตู) ท่านจ าเป็น

จะตอ้งแจง้ล่วงหน้ากอ่น ตัง้แต่ข ัน้ตอนการจอง หรอื กอ่นช าระเงนิมดัจ า พรอ้มแจง้วนั และ เวลาทีท่า่นสะดวกจะยืน่วซี่า

มากอ่น แผนกวซี่าจะประสานงานใหอ้กีครัง้ หากมคีวิยื่นว่างชว่งทีท่า่นสะดวก แผนกวซี่าจะด าเนินการใหด้ทีีส่ดุทีจ่ะชว่ย

อ านวยความสะดวกใหท้่านเป็นกรณีพเิศษ แต่ทัง้นี้ การนัดหมายแบบกรณีพเิศษต่างๆ จ าเป็นตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ 

ทา่นสามารถเลอืกซือ้ 

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คอื การนดัหมายทีเ่รว็ขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

3.2 การย่ืนแบบเร่งด่วน (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเรว็กว่าปกต ิ 

** การบริการพิเศษน้ียงัคงใช้มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบเดิมทัง้หมด ** 

ประเทศทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษนี้ได ้ไดแ้ก ่องักฤษ อิตาลี ฝรัง่เศส สวิสเซอรแ์ลนด ์เทา่นัน้  

** ส าหรบัค่าบริการของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษอีกครัง้ อาจมีการ

เปล่ียนแปลง ** 

4. กรณีทีท่่านไม่สามารถยื่นวซี่าพรอ้มคณะได ้จะตอ้งยื่นก่อน หรอื หลงั คณะ และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เช่น ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) จะตอ้งออกก่อนแต่วี

ซ่ายงัไมอ่อก เนื่องจากทา่นยืน่หลงัคณะ  



 

 

5. มาตราฐานการพจิารณาวซี่าแบบปกตทิัว่ไปคอื 15 วนัท าการ (เป็นอยา่งน้อย) ทัง้นี้ ขึน้อยูก่บัจ านวนผูส้มคัรในชว่งนัน้ๆ 

ซึง่หากอยูใ่นชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มคัรเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต ิ

6. หลงัจากทีผู่ส้มคัรได้ท าการยื่นขอวซี่าเรยีบรอ้ยแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรท าการยมืหนังสอืเดนิทางจาก

สถานทตูออกมาใชร้ะหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวซี่าไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ดงันัน้หากท่านมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯ

เพือ่เดนิทาง กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่วางแผนล่วงหน้า กรณีทีต่อ้งการใชห้นงัสอืเดนิทางกะทนัหนั ท าให้

ต้องร้องขอหนังสอืเดนิทางกลบัคนืด่วน ระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวซี่า อาจท าให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่า และ ท่าน

จ าเป็นตอ้งสมคัรเขา้ไปใหม ่นัน่หมายถงึจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียม และ คา่บรกิารใหมท่ัง้หมด โดยค านึงถงึระยะเวลาการ

พจิารณาเป็นส าคญักอ่นด าเนินการ 

7. กรณีทีท่า่นมวีซี่าท่องเทีย่วเชงเกน้ชนิดทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้โดยยงัไม่หมดอายอุยูแ่ลว้ และตอ้งการใชเ้ดนิทาง

ท่องเทีย่วกบัคณะนี้ สามารถใชไ้ด้ หากวซี่านัน้ถูกใชม้าแลว้ตามเงื่อนไขของกลุ่มเชงเกน้ คอื วซี่าออกจากประเทศใด 

จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีสุ่ด มาก่อนแลว้อย่างน้อยหนึ่งครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยนัเดนิทาง 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบเกีย่วกบัความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เช่น กรณีถูก

ปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที่ท่านมวีีซ่าประเทศปลายทางที่สามารถเขา้ออกได้หลายครัง้ และยงัไม่หมดอายุ จ าเป็นจะต้องเป็นวีซ่าชนิด

ท่องเทีย่วเท่านัน้ โดยจะต้องอยู่ในหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนัทีม่อีายุคง เหลอือย่างน้อง 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั 

รวมถงึวซี่าชนิดทีอ่นุมตัโิดยระบุวนัทีส่ามารถพ านักในประเทศเชงเกน้ จะต้องไม่เกนิกว่าก าหนดทีอ่นุมตัใินหน้าวซี่า 

ทัง้นี้ ขึน้อยูก่บัประเทศปลายทางอกีครัง้ กรณุาสง่หน้าวซี่าและหน้าทีม่กีารประทบัตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้บัเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกค้ายนืยนัเดินทาง ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รบัผดิชอบเกีย่วกบัความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เช่น เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ชค็อนิ

ได้เนื่องจากอายุหนังสอืเดนิทางคงเหลือไม่เพยีงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง และ ถูกส่งกลบัจาก

ประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิหรอืใหข้อ้มลูเทจ็แกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร 

ในกรณีถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืให้ขอ้มูลเทจ็แก่

สถานทูตฯ อาจถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตฯ ไม่มี

นโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลงัจากกลบัจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วามร่วมมอืในสว่นนี้

เพือ่ใหก้ารยืน่ค ารอ้งในครัง้ต่อๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของเจา้หน้าทีส่ถานทตูเป็นส าคญั 

11. การที่วีซ่าจะออกให้ทนัวนัเดินทางหรอืไม่ หรอื ออกก่อนเดินทางเพยีงไม่กี่วนั เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้ง

คา่เสยีหายใดๆไดท้ัง้สิน้ เพราะเนื่องจากมเีอกสทิธิท์างการทตูคุม้ครองอยู ่ 

12. เก่ียวกบัเอกสารทางราชการท่ีจ าเป็นต้องแปล เช่น หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศท่ีออกจาก

ส านักงานเขต หรือ อ าเภอ ท่ีอาศยัอยู่ , ใบปกครองบุตรกรณีบิดาและมารดา หย่าร้าง , ใบส าคญัการหย่า กรณี

ศนูยร์บัย่ืนค าร้องขอวีซ่า หรือ สถานทูตต้องการ เอกสารท่ีแปลเรียบร้อย จ าเป็นจะต้องได้รบัการรบัรอง (มีตรา

ประทบั) จากกรมการกงสลุเท่านัน้ ซ่ึงจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีน้ี จ าเป็นท่ีสดุ 

ส าหรบัเดก็ท่ีอายตุ า่กว่า 18 ปีบริบรูณ์ ไม่ได้เดินทางกบั มารดาและบิดา (เช่น เดินทางกบัมารดา และ บิดาไม่ได้

เดินทางด้วย) ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี ลูกค้าจ าเป็นต้องรบัผิดชอบด้วยตนเอง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถ



 

 

ช าระค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีให้ท่านได้ แต่หากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไม่จ าเป็นต้องมีตราประทบั) ทางบริษทั

ยินดีอ านวยความสะดวกแปลให้ท่านได้ตามปกติ  
 

ข้อมลูส าคญัเก่ียวกบั สายการบิน ท่ีท่านควรทราบ 

1. เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืก

ทีน่ัง่บนเครื่องบนิทุกกรณี แต่ทางบรษิทัจะพยายามใหม้ากทีสุ่ด ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกนั ไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกล้

กนัใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ดัเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหน้าก่อน

เดนิทางกะทนัหนั อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เพือ่ช าระกบัเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้
 

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ทัว่ไป ท่ีท่านควรทราบ 

1. ทวัรน์ี้ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หน้าปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอื

หนังสอืเดนิทางราชการ  (หน้าปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หน้าปกสแีดงสด) และต้องการเดนิทางไปพรอ้ม

คณะทวัรอ์นัมวีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกบัการขออนุญาตการ

ใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมตัขิองเคาทเ์ตอร ์เชค็อนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝัง่ประเทศไทยขา

ออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้

ในส่วนนี้ และ ทวัร์นี้เป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรอืใช้บรกิารตามที่ระบุไว้ในรายกา รไม่ว่า

บางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืด้วยเหตุผลใดๆกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิ

คา่บรกิารไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่่ากรณีใดๆกต็าม 

3. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด 

หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วน

หรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่่ากรณีใดๆกต็าม 

4. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหน้าชือ่ เลขทีห่นงัสอื

เดนิทาง เลขทีว่ซี่า และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีน่ักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์ไม่ไดส้่งหน้าหนงัสอืเดนิ 

และ หน้าวซี่ามาใหก้บัทางบรษิทัพรอ้มการช าระเงนิมดัจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคล้องกบัสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี้  ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย และ 

ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

6. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกดิจาก

ความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิอุบตัเิหตุ ความเจบ็ป่วย ความสญู

หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัทีท่างบรษิทัเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เครือ่งบนิ คา่ภาษนี ้ามนั คา่ภาษสีนามบนิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 



 

 

8. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรอืตวัแทนของทางบรษิทั ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทั  เวน้แต่มเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเทา่นัน้ 

9. นกัทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตุสดุวสิยัใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อนัไมใ่ชเ่หตุที่

เกีย่วขอ้งกบัทางบรษิทั อาทเิช่น วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบตัภิยัทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย 

ทางบรษิัทจะรบัผดิชอบคนืค่าทวัร์เฉพาะส่วนที่บรษิทัยงัไม่ได้ช าระแก่ทางคู่ค้าของทางบรษิทั หรอืจะต้องช าระตาม

ขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครื่องบนิ ต้องมขีนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ้น และ

รวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าที่

ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักล่าวมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่า

ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทวัร์นี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกบัตวัแทนบรษิัทที่ได้รบัการรบัรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึง่บางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีที่

ท่านไม่ต้องการใช้บรกิารส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมคี่าใชจ้่าย

เพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกบัผูเ้ดนิทาง 

กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ข ึน้ ไมว่่ากรณีใดกต็าม 

 

การเตรียมเอกสาร เพ่ือย่ืนค าร้องขอวีซ่าท่องเท่ียวเชงเก้น ประเทศอิตาลี 

1. .  หนังสือเดินทางเล่มปัจจบุนั ฉบบัจริง มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีน้าว่าง

ไมต่ ่ากว่า 2 หน้า (หนังสือเดินทางธรรมดา เล่มสีเลือดหมเูท่านัน้) 

2. รปูถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รปู ฉากหลงั

ตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถ่ายมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซ่ ้ากบัวซี่าประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดร้บั เทา่นัน้ 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรียน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษิทั / รา้นคา้ :  

หนังสอืรบัรองบรษิทัฯ ประทบัตราฯ และเซน็รบัรองทุกหน้า (มอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน) / หรอื

ใบจดทะเบยีนพาณิชยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรบัรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง วนัเริม่งาน 

เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรบัรองการท างานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชือ่ประเทศ ไม่จ าเป็นตอ้งระบุชือ่

ประเทศปลายทาง ในหวัจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษิทัฯ ทีม่หีวัจดหมาย ตราประทบั (ถา้ม)ี ทีอ่ยู่ 

และเบอรต์ดิต่ออยา่งชดัเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนงัสอืรบัรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษ 

3.4 กรณีเกษยีณอายรุาชการ : จดหมายเกษยีณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 



 

 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิไม่จดทะเบยีน : จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกบัหน้าที่การงาน เป็นภาษาองักฤษ 

สามารถเขยีนแนะน าตนเอง พรอ้มรปูภาพเป็นหลกัฐานประกอบได ้แต่ทัง้นี้ อยูท่ีดุ่ลยพนิิจของเจา้หน้าทีร่บัยืน่เทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนกัเรยีน นกัศกึษา : จดหมายรบัรองการศกึษา เป็นภาษาองักฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรียน ควรมีอายอุอกมาแล้วไม่เกิน 30 วนั ณ วนัท่ีนัดย่ืนวีซ่า จดหมายต้องเป็น

ภาษาองักฤษและต้องสะกด ช่ือ-นามสกลุ ให้ถกูต้องตามหน้าหนังสือเดินทาง เท่านัน้ กรณีไม่ถกูต้องเจ้าหน้าท่ี

อาจปฏิเสธการรบัย่ืนได้ ** 

4. หลกัฐานการเงิน สถานทตูรบัพจิารณา บญัชีออมทรพัย ์เท่านัน้ กรณุาจดัเตรยีมดงันี้ 

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดอืน  

** ฉบบัจริงออกจากธนาคารเท่านัน้ อพัเดทเป็นปัจจุบนั รายการสดุท้ายควรด าเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 วนั ณ 

วนัท่ีนัดย่ืนวีซ่า ** 

** ผู้ท่ีประกอบอาชีพ มีหน้าท่ีการงาน จ าเป็นจะต้องมีบญัชีส่วนตวัเสมอ บญัชีบริษทั สามาถใช้ประกอบการ

พิจารณาได้ แต่ไม่สามารถใช้ย่ืนแทนบญัชีส่วนตวัได้ ซ่ึงหากมีแต่บญัชีบริษทั เจ้าหน้าท่ีอาจปฏิเสธการรบัย่ืน

ได้ ** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสตูบิตัร (กรณีผู้เดินทางอายตุ า่กว่า 18 ปีบริบรูณ์) 

** เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเป็นเดก็อายตุ า่กว่า 18 ปีบริบรูณ์และ ไม่เดินทางพร้อมบิดามารดา  

หรือเดินทางพร้อมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหน่ึง ** 

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดินทางกบั บิดาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนังสือยินยอมให้บตุรเดินทาง ไปต่างประเทศ ทีอ่อก

โดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง 

ของบดิา และ มารดา , หนงัสอืรบัรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดินทางกบั บิดา จ าเป็นตอ้งม ีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให้

บุตรเดนิทางไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , 

ส าเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนงัสอืรบัรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดินทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนังสือยินยอมให้บตุรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบดิา) ให้

บุตรเดนิทางไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , 

ส าเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนงัสอืรบัรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบตัร 

** กรณีรบัรองการเงินให้บุคคลในครอบครวั จ าเป็นต้องเก่ียวข้องกนัทางสายเลือดเท่านัน้ บิดา , มารดา , บตุร , พ่ี , 

น้อง , สามี , ภรรยา สามารถอ้างอิงได้จากทะเบียนบา้น ทะเบียนสมรส จ าเป็นต้องแนบส าเนามาด้วย และ

จ าเป็นต้องยื่นเอกสารส าคญัดงัน้ี ** 



 

 

- หนังสือรบัรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบบัจริงออกจากธนาคารเท่านัน้ โดยระบช่ืุอเจ้าของบญัชี (ผู้

รบัรอง) ยนืยนัรบัรองใหก้บัผูถ้กูรบัรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไม่เกิน 20 วนั ณ วนัท่ีนัดย่ืนวีซ่า ** โดยสะกด ช่ือ-

นามสกลุ ผู้ถกูรบัรอง ให้ถกูต้องตามหน้าหนังสือเดินทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3  

** ฉบบัจริงออกจากธนาคารเท่านัน้ อพัเดทเป็นปัจจุบนั รายการสดุท้ายควรด าเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 วนั ณ 

วนัท่ีนัดย่ืนวีซ่า ** 

** จ าเป็นต้องใช้ทัง้ผู้รบัรอง และ ผู้ถกูรบัรองไม่ว่ากรณีใดกต็าม หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข เจ้าหน้าท่ีอาจปฏิเสธ

การรบัย่ืนได้ ** 

** หลกัฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นบญัชีเดียวกนัเท่านัน้ เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คือบญัชี

เดียวกนั ** 

- เอกสารเพือ่อา้งองิความสมัพนัธ์ อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิตัร 

แผนท่ีการเดินทาง เพ่ือย่ืนค าร้องขอวีซ่าท่องเท่ียวเชงเก้น ประเทศอิตาลี 

 สถานท่ีย่ืนค าร้องวีซ่า : ศนูยย่ื์นค าร้องขอวีซ่า VFS ประเทศอิตาลี อาคารสีลมคอมเพลก็ซ ์ชัน้ 15 ถนนสีลม 

ทางอาคารมสีถานทีจ่อดรถรบัรอง แต่ทางศนูยย์ืน่วซี่า VFS ไมม่บีรกิารประทบัตราทีจ่อดรถฟร ี

การเดินทาง : รถไฟฟ้า BTS / รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีสีลม 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบฟอรม์กรอกข้อมลูเบือ้งต้น เพ่ือขอยื่นวีซ่าท่องเท่ียวเชงเก้น ประเทศอิตาลี 

1. ชือ่ - นามสกลุ ปัจจบุนั ............................................................................................................ 

2. ชือ่ - นามสกลุ ตอนเกิด (หากเคยเปลีย่น) ................................................................................... 

3. วนั - เดอืน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกนัอยู ่

6. หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................................................................ 

7. หมายเลขพาสปอรต์ ................................................................................................................. 

วนัทีอ่อก ................ วนัหมดอาย ุ............... สถานทีอ่อก ............................................................. 

8. ท่ีอยู่ปัจจบุนั(ท่ีพกัอาศยัอยู่จริง) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์....................... 

9. เบอรโ์ทรศพัท์มือถือ .......................... อีเมลล ์........................................................................ 

10. อาชีพปัจจุบ ัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บ้าน/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดว้ย ..................................................................................................................................... 

11. ช่ือสถานท่ีท างาน/สถานศึกษา และท่ีอยู่ ................................................................................. 

................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์...................... 

เบอรโ์ทรศพัท์มือถือ ......................... อีเมลล ์......................................................................... 

12. วซี่ายโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

   เคยไดร้บั     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซี่าหรอืไม่ 

ไมเ่คย    เคย (เหตุผลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านกัของผูส้มคัร 

   ตวัผูส้มคัรเอง 

   มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้่ายให ้ระบุ ..................................................... ความสมัพนัธ ์.......................... 

15. ชือ่บุคคลทีเ่ดนิทางรว่มกบัทา่น ..................................................... ความสมัพนัธ ์.......................... 

** ผู้สมคัรทุกท่านกรณุากรอกข้อมลูตามความเป็นจริงทุกข้อโดยละเอียด 

ข้อ 8/9/10/11 กรณุาระบใุห้ละเอียดและชดัเจนท่ีสดุเพ่ือ ประโยชน์ของตวัท่านเอง 

การพิจารณาอนุมติัวีซ่าเป็นดลุพินิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ทางบริษทัเป็นเพียงตวักลางในการอ านวยความ

สะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้เดินทางเท่านัน้ ** 

 


