
 

วนัแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี 

15.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตหูมายเลข 9 เคานเ์ตอร ์T สายการบิน ETIHAD 

AIRWAYS เพ่ือเตรยีมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจา้หนา้ที่บรษิทัฯ คอย

ตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

18.20 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอตฮิดั แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ EY405 

 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง) 

22.00 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปลี่ยนเครือ่ง  
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วนัที่สอง อาบูดาบี-สนามบินมิลาน – แกลเลอรี วิคเตอร ์เอ็มมานูเอล – Duomo di Milano -        

เวโรน่า – บา้นจูเลียต  

02.45 น. ออกเดินทางสูเ่มืองมิลาน ดว้ยเที่ยวบินที่ EY081 

 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง)  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง) 

07.40 น. ถึงสนามบิน มิลาโน มัลเพนซ่า เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 

5 ชัว่โมง)  

จากน้ันเดินทางสู่ตวั เมืองมิลาน (Milan) เมืองท่ีเรียกไดว้า่ เป็นเมืองหลวงแหง่แฟชัน่ของโลก 

แวะชมและชอ๊ปป้ิงท่ี แกลเลอรี วิคเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ท่ี

นับว่าเป็นชอปปิงมอลลท่ี์สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ์ของกษัตริย์

วิคเตอร ์เอ็มมานูเอลท่ี 2 ผูริ้เร่ิมการรวมชาติหวัเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรียข์องศิลปินชื่อ

ดงัในยุคเรเนซองสอี์ก 1 ท่าน คือ ลิโอนารโ์ด ดาร์วินซ่ี ท่ีอยู่ในบริเวณดา้นหน้าของโรงละคร

สกาล่า 

นําท่านถ่ายรูปกบั มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ท่ีสรา้งดว้ยศิลปะแบบนีโอ

โกธิค ท่ีผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบ

ตะวนัตก สมยัฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการดูโอโมแห่งมิลาน 

สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิกท่ีอลงัการมากอนั

แสดงถึง ความเชื่อศรัทธาในคริสต์ศาสนา และ

ความยิ่งใหญ่ของพระศาสนจกัร ในการเผยแผ่ความ

เชื่อคริสตชน ในเขตลอมบาเดีย ทางภาคเหนือของ

ประเทศอิตาลี ถือเป็นอาสนวิหารแม่ของอัครสังฆ

มณฑลมิลาน ซ่ึงเป็นอคัรสงัฆมณฑลท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรน่า (Verona) (ระยะทาง168 กม. ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง) เมืองท่ีโด่งดงัมาจากนิยายรกัอมตะเร่ืองเอกของ วิลเล่ียม เชกสเ์ปียร์   ชื่อ

โรมิโอและจูเลียต นําท่านชมย่านเมืองเก่า ท่ียงัคงสภาพบา้นเรือนแบบโบราณ นําท่านเดิน

เท่ียวชม จตัุรสัเออรเ์บ(Piazza delle Erbe หรือ Market's square) ท่ีรายลอ้มไปดว้ยคฤหาสน์

วงัเก่าของตระกูลท่ีเคยปกครองเวโรน่า เดินผ่าน โรมัน อารีน่า (Verona Arena) สนามกีฬา

กลางแจง้แบบโบราณในสมยัน้ัน  แลว้นําท่านเยี่ยมชม บา้นของจูเลียต ถ่ายรูปกบัระเบียงท่ีโร

มิโอปีนเขา้หาจเูลียต และรูปป้ันสมัฤทธ์ิจูเลียต ป้ันโดย N.Costantini ว่ากนัว่าใครอยากสมหวงั

ในเร่ืองความรกัก็ใหไ้ปจบัท่ีหน้าอกของจูเลียตนอกจากน้ีภายในบริเวณกาํแพงบา้นจเูลียตยงัมี

การเขียนแสดงความรกักนัมากมายจนแทบไม่เห็นสีกาํแพงเดิม  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 นาํคณะเขา้สูท่ี่พกั AIRPORT CONGRESS CENTER HOTEL, VERONA หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สาม เวโรน่า – ท่าเรอืตรอนเคตโต ้– เกาะเวนิส – จตัรุสัซานมารโ์ค – เวนิส เมสเตร ้
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทาง สู่ ท่าเรือตรอนเคตโต ้(Tronchetto) (ระยะทาง116 กม. ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) นําท่าน ล่องเรือผ่านชมบา้นเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ 

เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองท่ีไม่เหมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ ใช้

คลองแทนถนน  มีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 

เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกนักว่า 400 แห่ง ขึ้ นฝัง่ท่ีบริเวณซานมารโ์ค ศนูยก์ลางของเกาะเว

นิส จากน้ันนําท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชม สะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) 

ท่ีมีเร่ืองราวน่าสนใจในอดีต เม่ือนักโทษท่ีเดินออกจากหอ้งพิพากษาไปสู่คุกจะไดมี้โอกาสเห็น

แสงสวา่งและโลกภายนอกเป็นครั้งสุดทา้ยระหวา่งเดินผ่านช่องหน้าต่างท่ีสะพานน้ี  ซ่ึงเชื่อมต่อ

กบัวงัดอดจ ์(Doge’s Palace) อนัเป็นสถานท่ีพาํนักของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต ซ่ึงนักโทษ

ชื่อดงัท่ีเคยเดินผ่านสะพานน้ีมาเเลว้คือ คาสโนวา่นัน่เอง 

 

 

 

 

 

 

  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนูสปาเก็ตตี้ หมึกดาํ 

บ่าย นําท่านถ่ายรปูบริเวณ จตัรุสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ท่ีนโปเลียนเคยกล่าวไวว้่า “เป็น

หอ้งนัง่เล่นท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป” จตุัรสัถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอนังดงาม รวมทั้ง โบสถซ์านมาร์

โค (St.Mark’s Bacilica) ท่ีมีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากน้ันอิสระใหท่้าน

ไดมี้เวลาเดินเท่ียวชมเกาะอนัสุดแสนโรแมนติกตามอัธยาศยั เช่น  เดินเล่นชมมนตเ์สน่หแ์ห่ง

นครเวนิส, เขา้ชมโบสถ์ซานมารโ์คท่ีสวยงาม, ชอ๊ปป้ิงสินคา้ของท่ีระลึก อาทิเช่น เคร่ืองแกว้มู

ราโน่,หน้ากากเวนิส เลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ชั้นนํา หรือนัง่จิบกาแฟในรา้น Café  Florian ท่ีเปิด

ใหบ้ริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1720 หรือ นัง่เรือกอนโดล่า ล่องชมคลองเวนิส  (ไม่รวมค่าล่องเรือ

กอนโดล่า) 

นําท่านเดินทางสู่ เมือง “โบโลญญ่า (Bologna) (ระยะทาง 150 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

2 ชัว่โมง) เมืองหลวงของแควน้เอมีเลียโรมัญญา โดยตัวเมืองน้ันตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ําโปกับ

เทือกเขาแอแพนไนน์  นอกจากน้ันยงัเป็นหน่ึงในเมืองยุคกลางท่ีไดร้บัการรกัษาไวอ้ยา่งดีท่ีสุด

แห่งหน่ึงในยุโรป  และยงัเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดคือ “Alma Mater Studiorum” 

ชมบริเวณ จตุัรัสมจัโจเล่ (Piazza Maggiore) จตุัรสัขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า ท่ี

ลอ้มรอบดว้ยโบสถ ์ซาน เปโตรนิโอ (Basilica of San Petronio) ซิต้ีฮอล ลานน้ําพุเทพเนปจนู 
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(Fontana Del Nettuno) และอาคารปาลาซโซ เดล โพเดสตา (Palazzo Del Podesta) ใหท่้าน

เดินชมเมืองและถ่ายรปูจนไดเ้วลานัดหมาย 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 นาํคณะเขา้สูท่ี่พกั CASTELLO HOTEL , BOLOGNA หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สี ่ โบโลญญ่า - ปิซ่า – หอเอนเมืองปิซ่า – LECCIO THE MALL OUTLET    

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) เมืองแห่งศิลปะท่ีสาํคญัของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยูท่างตะวนัตก

ของ Florence ดา้นตะวนัตกของเมืองติดกบัทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน แมว้่าจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ 

Pisa ก็เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงและเป็นท่ีรูจ้กัของนักท่องเท่ียวทัว่โลก (ระยะทาง 169 กม. ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 2 ชม.) 

นําท่านเขา้สู่บริเวณ จตัุรสัดูโอโมแห่งปิซ่า หรือ จตัุรสักัมโป เดย ์มีราโกลี (Compo Dei 

Miracoli) ท่ีประกอบดว้ยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ โดยเร่ิมจาก  หอพิธีเจิม

น้ํามนต ์(Baptistry of  St. John) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในอิตาลี ชม มหาวิหารดูโอโม (Duomo) ท่ี

งดงามและ หอเอนแห่งเมืองปิซ่า อันเล่ือง ชมหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) 

สญัลกัษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง เร่ิมสรา้งเม่ือปี ค.ศ.1173 ใช้

เวลาสรา้งประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสรา้งตอ้งหยุดชะงกัลงไปเม่ือสรา้งไปไดถึ้งชั้น 3 

ก็เกิดการยุบตวัของฐานขึ้ นมา และต่อมาก็มีการสรา้งหอต่อเติมขึ้ นอีกจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลา

สรา้งทั้งหมดถึง 177 ปี โดยท่ีหอเอนปิซ่าน้ี กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นชาว

อิตาเล่ียนไดใ้ชเ้ป็นสถานท่ีทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกท่ีว่า ส่ิงของสองชิ้ น น้ําหนักไม่

เท่ากัน ถา้ปล่อยส่ิงของทั้งสองชิ้ นจากท่ีสูงพรอ้มกัน ก็จะตกถึงพ้ืนพรอ้มกัน จากน้ันใหท่้าน

อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกราคาถูก ท่ีมีรา้นคา้เรียงรายอยูม่ากมาย 

 
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บ่าย  เดินทางสู่ เมืองเลคซิโอ (LECCIO) (ระยะทาง 115 กม. / ใชเ้วลา 1.30 ชัว่โมง) อิสระใหทุ้ก

ท่านไดช้อ้ปป้ิงท่ี THE MALL OUTLET ใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ชั้นนําของอิตาลีในราคาย่อมเยา

ภายในเอาท์เลทมีรา้นคา้ แบรนด์เนมมากมายอาทิ ARMANI, BALENCIAGA, BOTTEGA 

VENETA, BURBERRY, DIOR, FENDI, GUCCI, TOD’S, VALENTINO เป็นตน้ 

คํา่ อิสระอาหารคํา่เพ่ือความสะดวกในการชอ๊ปป้ิง 

  นาํคณะเขา้สูท่ี่พกั CHARME HOTEL, PRATO หรอืเทียบเท่า 

วนัที่หา้ ฟลอเรนซ ์– วิหารซานตามาเรยี – สะพานเวคคิโอ – กรุงโรม 
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําท่านเดินทางต่อสู่ ฟลอเรนซ ์(Florence) ท่ีไดร้บัขนานนามว่าเป็นเมืองศูนยก์ลาง

แหง่ศิลปะในยุคเรอเนสซองส ์ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีโบราณสถานสาํคญั และมีทิวทศัน์ตามธรรมชาติ

ท่ีสวยงาม จนไดร้บัการแต่งตั้งใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโก้เม่ือ ปี ค.ศ.1982 ทาํใหท้สั

คานีมีชื่อเสียงในฐานะดินแดนท่องเท่ียวยอดนิยมระดบัโลก นําท่านชมวิวทิวทศัน์ของเมือง  นํา

ท่านเดินเท่ียวชมเมืองเก่าฟลอเรนซ ์ 

นําท่านชม มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) ชมความยิ่งใหญ่ 

และอลงัการของวิหารท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของทวีปยุโรป โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีใชห้ิน

อ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกนัไดอ้ย่างงดงาม ชม จตัุรสัเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della 

Signoria) ซ่ึงรายลอ้มไปดว้ยรูปป้ัน อาทิ เช่น รูปป้ันเทพเจา้เนปจนู (Fountain of Neptune),

วีรบุรุษเปอรซิ์อุสถือหวัเมดูซ่า (Perseus with the Head of Medusa), รูปป้ันเดวิด ผลงานท่ีมี

ชื่อเสียงของ  ไมเคิล แองเจโล่  จากน้ันนชม สะพานเวคคิโอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ท่ีมีมี

รา้นขายทอง และอญัมณีอยูท่ั้งสองขา้งสะพาน  ใหเ้วลาท่านอิสระเลือกซ้ือสินคา้ทั้งของฝาก ของ

ท่ีระลึก รวมทั้งสินคา้แฟชัน่นําสมยั 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย  จากน้ันนําท่านเดินทางสู่กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของ

ประเทศอิตาลี (ระยะทาง 375 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

นาํคณะเขา้สูท่ี่พกั BRAND HOTEL , ROME หรอืเทียบเท่า 

วนัที่หก โคลอสเซ่ียม – นครวาตกินั – นํ้าพุเทรว่ี – บนัไดสเปน – สนามบินโรม   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันผ่านชมกลุ่มโรมนัฟอรมั (Roman Forum) อดีตศนูยก์ลางทางดา้นการเมือง ศาสนา 

และเศรษฐกิจของอาณาจกัรโรมัน ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยะธรรมโรมัน

ในช่วง 2,000 ปีท่ีผ่านมา ชมความยิ่งใหญ่ในอดีตและเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนาม

กีฬาโคลอสเซ่ียม (Colosseum) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ อดีตสนามประลอง

การต่อสูท่ี้ยิง่ใหญ่ของชาวโรมนัท่ีสามารถจุผูช้มไดถึ้ง 50,000 คน 

 จากน้ันนําท่านเดินทางพาท่านเขา้สู่นครรฐัวาติกนั (Vatican) ประเทศท่ีเล็กท่ีสุดในโลกตั้งอยู่

ใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียวในโลกท่ีมีกาํแพงลอ้มรอบเมืองเอาไวไ้ดท้ั้งหมด ยกเวน้

ดา้นหนา้ทางเขา้และเป็นศนูยก์ลางของศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิกโดยมีพระสนัตะปาปา 

มีอาํนาจปกครองสงูสุด นําท่านถ่ายรปูดา้นนอก มหาวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มหาวิหารเซนต์

ปีเตอร ์(St.Peter’s Basilica) ดา้นในมีประติมากรรมอนัลือชื่อปิเอตา้ (Pieta) ของมิเคลนัเจโล

และมี แท่นบชูาบลัแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุม้สาํริดท่ีสรา้งโดยจานโลเรนโซ 

แบรนิ์นี ซ่ึงสรา้งตรงบริเวณท่ีเชื่อกนัว่าเป็นท่ีฝังพระศพของนักบุญปีเตอร ์ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนูพิซซ่า อิตาเลียน 
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บ่าย จากน้ันนําท่านเดินชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ

นํ้าพุเทรว่ี (Trevi Fountain) น้ําพุเทรวี เป็นน้ําพุท่ีตั้งอยู่ท่ีเทรวี ริโอเนในกรุงโรมในประเทศ

อิตาลี เป็นน้ําพุท่ีมีความสูง 25.9 เมตร (85 ฟุต) และกวา้ง 19.8 เมตร (65 ฟุต)และน้ําพุ

แบบบารอคท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงโรม เชิญชมความงดงามของ "น้ําพุเทรวี่" ท่ีนักท่องเท่ียวสามารถ

โยนเหรียญ เพ่ือขอใหไ้ดเ้ดินทางกลับมาท่ีกรุงโรมอีก มีตํานานเล่าว่า หากหนัหลังแลว้โยน

เหรียญลงน้ําพุเทรวี แลว้อธิษฐานใหไ้ดก้ลบัมากรุงโรมอีกครั้ง ก็จะสมหวงั แลว้เชิญอิสระตาม

อธัยาศยักบัการเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่และของท่ีระลึกในบริเวณ ยา่นบนัไดสเปน  

 (The Spanish Step)  ซ่ึงเป็นแหล่งแฟชัน่ชั้นนําสุดหรู ไม่วา่จะเป็น BRANDNAME ดงัๆมากมาย

พรอ้มทั้งรา้นคา้ปลีก รวมถึงรา้นอาหาร รา้นไอศครีม มากมายใหเ้ลือกชิม และยงัเป็นแหล่งนัด

พบของชาวอิตาเล่ียน 

18.00 น. นาํคณะเดินทางสู่สนามบินฟูมิชิโน กรุงโรม เพื่อใหท้่านมีเวลาในการทาํคืนภาษี (Tax 

Refund) และ มีเวลาในการเลือกซ้ือสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

22.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอตฮิดั แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ EY084 

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 7 ชัว่โมง) 

วนัที่เจด็ อาบูดาบี – กรุงเทพฯ   

06.05 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน 

10.25 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินเอตฮิดั แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ EY404 

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6.30 ชัว่โมง) 

20.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

 

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

 
** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนทาํการ

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 
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อตัราค่าบริการ   

กาํหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายุไม่เกิน

12ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายุไม่

เกิน12ปี) 

พกัเดี่ยว 

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

02 – 08 กุมภาพนัธ ์2561 37,999 37,999 37,999 7,500 23,999 

16 – 22 กุมภาพนัธ ์2561 39,999 39,999 39,999 7,500 23,999 

23 ก.พ. – 01 มี.ค. 2561 39,999 39,999 39,999 7,500 23,999 

09 - 15 มีนาคม 2561 39,999 39,999 39,999 7,500 23,999 

12 – 18 เมษายน 2561 49,999 49,999 49,999 9,500 33,999 

**ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน** 

**ไม่รวมค่าวีซ่าอิตาลี** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 
 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 
 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงนิค่ามัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท 
ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะน้ันทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที่เหลอืช าระก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั 
  

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้เดีย่ว(Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละชัน้

กนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พัก 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพับเสรมิ 

หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพักเนือ่งจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถจัดหาได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

เงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2.   โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิา่  

3.   กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4.  โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต และไมม่ี

อา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 23 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
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 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอร์เน็ต คา่ซักรีด 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 10 ยโูร/ทรปิ/ทา่น (2ยโูร/วนั/ทา่น)  

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 14 ยโูร/ทรปิ/ทา่น (2ยโูร/วนั/ทา่น)  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ธรรมเนยีม+คา่บรกิารยืน่วซีา่เชงเกน้(คา่วซี่าลูกคา้ถอืไปจา่ยหนา้งานวนัทีส่แกนนิว้) 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 20,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สาํรองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่

ไม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่ว

สละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปี

นัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ ีช ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงนิค่าบริการคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ ***ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั*** 

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ําระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้ก่นักทอ่งเทีย่ว 

เชน่ การสาํรองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 20 คน  

6. ในกรณีทีล่กูคา้ยืน่วซีา่กบัทางบรษัิทแลว้ ทางบรษัิทขออนุญาตไมค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ชําระมาแลว้ 

ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไมผ่า่น ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้าํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่น

การเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุท่านยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิท

พรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 
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5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสาํคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหาย

ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับราคาค่าบริการเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษี

เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้  

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ  หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อนัมใิช ่ความผดิของ

บรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผา่น ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังมไิดช้าํระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิทหรอื

จะตอ้งชาํระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 

 

 

1. หนงัสอืเดินทางเล่มปัจจุบนั (พาสปอรต์ธรรมดาเล่มสเีลือดหมูเท่านั้น) ฉบบัจรงิ มีอายุ 

การใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และมีหนา้วา่งไม่ตํา่กวา่ 2 หนา้ 

2. รูปถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม.  

จาํนวน 2 รปู ฉากหลงัตอ้งเป็นพ้ืนสีขาวเท่าน้ัน 

3. หลกัฐานการทาํงาน/การเรยีน 

 กรณีเป็นเจา้ของกิจการบริษัท / รา้นคา้:  

หนังสือรบัรองบริษัทฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรบัรองทุกหนา้  

(มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชยห์รือใบจด

ทะเบียนการคา้ 

 กรณีเป็นพนักงาน: จดหมายรบัรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง วนัเร่ิมงาน เงินเดือน 

จดหมายรบัรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อประเทศ 

จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรือบริษัทฯ ท่ีมีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถา้มี) ท่ีอยู ่และเบอร์

ติดต่ออยา่งชดัเจน 

 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ: หนังสือรบัรองการทาํงานจากหน่วยงานภาษาองักฤษ 

 กรณีเกษียณอายุราชการ: จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้มี) สาํเนาบัตรขา้ราชการ

บาํนาญ 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชี้ แจงตนเองเก่ียวกบัหน้าท่ีการงาน

เป็นภาษาองักฤษ 

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเกน้ (อิตาล)ี 
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 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรบัรองการศึกษาภาษาองักฤษ  

(จดหมายรบัรองการทาํงาน / การเรียน มีอายุไม่เกิน 30 วนั นบัจากวันนดัยืน่วีซ่า จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษเท่าน้ันและตอ้งสะกดช่ือ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

 

4. หลกัฐานการเงิน สถานทตูรบัพิจารณา บญัชีออมทรพัย ์เท่าน้ัน กรุณาจดัเตรียมดงัน้ี 

 เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 3 เดือน ฉบบัจรงิจากธนาคาร อัพเดท

เป็นปัจจุบนัไม่เกิน 7 วัน นบัจากวันท่ีนดัย่ืนวีซ่า  

***ผูท่ี้มีการประกอบอาชีพมีหนา้ท่ีการงานท าตอ้งมีบญัชีสว่นตวัเสมอ*** 

5. สาํเนาทะเบียนบา้น 

6. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ (ถา้มี) 

7. สาํเนาใบเปล่ียนชื่อ - เปล่ียนนามสกุล (ถา้มี) 

8. สาํเนาสติูบตัร (กรณีผูเ้ดินทางอายุต ํา่กว่า 18 ปีบรบูิรณ)์ 

เอกสารเพิ่มเตมิกรณีเป็นเด็กอายุต ํา่กว่า 18 ปีบรบูิรณแ์ละ ไม่เดินทางพรอ้มบิดามารดา 

หรอืเดินทางพรอ้มบิดาหรอืมารดาคนใดคนหน่ึง 

 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาตอ้งทําหนังสือแสดงความยินยอมใหเ้ดินทางไป

ต่างประเทศ ซ่ึงสามารถขอไดท่ี้เขตหรือท่ีว่าการอาํเภอ และใหร้ะบุในจดหมายว่า ยินยอมให้

เด็กเดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัเด็ก 

 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาตอ้งทําหนังสือแสดงความยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ ซ่ึง

สามารถขอไดท่ี้เขตหรือท่ีว่าการอําเภอและใหร้ะบุว่า มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกับบิดา 

(ระบุชื่อบิดา)  

 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาตอ้งทําหนังสือแสดงความยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ ซ่ึง

สามารถขอไดท่ี้เขตหรือท่ีว่าการอาํเภอ และใหร้ะบุว่า บิดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกับมารดา 

(ระบุชื่อมารดา) 

 เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

 สาํเนาพาสปอรต์ ของบิดาและมารดา 

 สาํเนาทะเบียนมรณะบตัร 

 

กรณีรบัรองการเงินใหบุ้คคลในครอบครวั  

(เก่ียวขอ้งทางสายเลือดเท่าน้ัน บิดามารดา,บุตร,พ่ีนอ้ง,สามีภรรยา) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี 

 หนงัสือรบัรองทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบบัจรงิ ระบุช่ือเจา้ของบญัชี(ผูร้บัรอง) 

และตอ้งระบุช่ือผูถู้กรบัรองดว้ย มีอายุไม่เกิน 15 วนั นับจากวนัท่ียืน่วีซ่า (สะกดชื่อ-

นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 
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 เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 3 เดือน ฉบบัจรงิจากธนาคาร อัพเดท

เป็นปัจจุบนัไม่เกิน 7 วัน นบัจากวันท่ีนดัย่ืนวีซ่า  

***หลกัฐานทางการเงินขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบญัชีเล่มเดียวกนัเท่านั้น*** 

 เอกสารเพื่ออา้งอิงความสมัพนัธ ์อาทิ สาํเนาทะเบียนบา้น/สมรส/สติูบตัร 

หมายเหต:ุ 

 ผูส้มคัรตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่คาํรอ้งขอวีซ่าอิตาลี เพ่ือสแกนลายน้ิวมือ 

 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทตูอิตาลี โดยประมาณ 10 วนัทาํการ 

 หลงัจากท่ีผูส้มคัรไดท้าํการยืน่ขอวีซ่ากบัทางศนูยย์ืน่คาํรอ้งขอวีซ่าอิตาลีแลว้ ทางสถานทตูไม่อนุญาตให้

ผูส้มคัรทาํการยมืหนังสือเดินทางจากสถานทตูฯ ในขณะทาํการพิจารณาวีซ่าไม่วา่กรณีใดๆ ก็ตาม 

ดงัน้ันหากท่านมีความจาํเป็นในการใชเ้ล่มเพ่ือเดินทาง กรุณาแจง้บริษัททวัร ์

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มลูเท็จแก่สถานทตูฯ อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชง

เกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทตูฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

 

แผนทีก่ารเดินทางเพ่ือการยืน่คาํรอ้งขอวีซ่า 

สถานที่ยืน่คาํรอ้งวีซ่า: ศูนยย์ืน่คาํรอ้งขอวีซ่า VFS อาคารสลีมคอมเพล็กซ ์ชั้น 15 ถนนสลีม 

    ทางอาคารมีสถานท่ีจอดรถรบัรอง แต่ทางศนูยย์ืน่วีซ่าไม่มีบริการประทบัตรา   

                              ท่ีจอดรถฟรี 

การเดินทาง:     BTS สถานีศาลาแดง / MRT สถานีสลีม 
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ใบกรอกขอ้มูลคาํรอ้งขอวีซ่าเชงเกน้ อิตาลี 

 !!! ผูส้มคัรทุกท่านกรุณากรอกขอ้มูลทุกขอ้โดยละเอียด และนาํส่งก่อนหรือพรอ้มเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า !!! 

 

1. ชื่อ-นามสกุลปัจจุบนั ................................................................................................................... 

2. ชื่อ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปล่ียน)..................................................................................... 

3. วนั-เดือน-ปีเกิด........................................................................................................................... 

4. เพศ        ชาย          หญิง 

5. สถานภาพสมรส   โสด       สมรส       หยา่        หมา้ย        แยกกนัอยู ่

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

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

 วนัท่ีออก.......................วนัหมดอายุ.......................สถานท่ีออก...................................... 

8. ที่อยูปั่จจุบนั(ที่พกัอาศยัอยูจ่รงิ)............................................................................................. 

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

9. เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ........................................อีเมล.์.......................................................... 

10. อาชีพปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตาํแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุ

กรุณาระบุดว้ย.................................................................................................... 

11. ช่ือสถานที่ทาํงาน/สถานศึกษา และที่อยู.่.......................................................................... 

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

 เบอรโ์ทร.............................................เบอรแ์ฟกซ.์.............................................................. 

12. วีซ่ายุโรป (เชงเกน้) ท่ีเคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยไดร้บั    ประเทศ.........................ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี..................ถึงวนัท่ี...................... 

13. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

 ไม่เคย  เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................. 

14. ความรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการดาํรงชีพระหวา่งการเดินทางและพาํนักของผูส้มคัร 

 ตวัผูส้มคัรเอง 

 มีผูอ่ื้นออกค่าใชจ้า่ยให ้ระบุ...........................................ความสมัพนัธ.์......................... 

15. ชื่อบุคคลท่ีเดินทางร่วมกบัท่าน..............................................ความสมัพนัธ.์......................... 

หมายเหต ุขอ้ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหล้ะเอียดและชดัเจนที่สุด  

เพ่ือผลประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

 

 

 

 

การพิจารณาอนมุตัิวีซา่เป็นดลุพินิจของทางสถานทตูฯเท่านัน้ ทางบริษัทเป็นเพียง
ตวักลางในการอ านวยความสะดวกและบริการด้านเอกสารให้แกผู่้ เดินทางเท่านัน้ 


