
 

 

รหัสทัวร 1900084 
ทัวรอิตาลี  มิลาน 7 วัน 4 คืน (EK) 
ถายภาพดานหนา VERONA ARENA    ชมบานของจูเลียต   เดินเลนบริเวณจัตุรัสใจกลาง
เมือง  ลองเรือเวนิส  ชมจตุรัสซานมารโค  มหาวิหารซานมารโค   ถายภาพหนา
พระราชวังดอจ   ชมหอเอนปซา 
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันวันแรกแรก          กรุงเทพฯกรุงเทพฯ    
21.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินสวุรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 

เคานเตอร T ประตู 9 โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) พบกบัเจาหนาที่บริษัทฯ คอยอา
นวยความสะดวก 

21.25 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางสู กรุงมิลาน ประเทศอิตาล ีโดย สายการบินเอมิเรตส (EK) 
เที่ยวบินที ่EK373/EK101 

 
วันวันที่สองที่สอง      กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  --  มิลาน มิลาน --  เวโรนา เวโรนา --  เวนิสเวนิส  
  *.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองที่สนามบินดูไบ 0050-0335 *.*.*.  
08.15 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง กรุงมิลาน ประเทศอิตาล ีเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจที่

สําคัญของอิตาลี เมืองที่ขึ้นช่ือวาเปนเมืองหลวงแหงแฟช่ัน …หลังผานพิธกีารตรวจคน
เขาเมอืงปละศุลกากรเรียบรอยแลว... 
นําทานเดินทางสู เมืองเวโรนา (VERONA) (171 กม.) เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมของ
ยูเนสโก เมอืงจดุเร่ิมตนตาํนานความรักของโรมิโอกับจูเรียต ต้ังอยูที่เวโรนา ประเทศอิตาล ี
มีขนาดรองลงมาจากเวนิสและยงัไดรับสมญานามวา “LITTLE ROMAN” เพราะยงัคง
สภาพส่ิงกอสรางจากสมัยโรมันไวไดอยางสมบูรณแบบ  
นําทานถายภาพดานหนา VERONA ARENA โรงละครกลางแจงแบบโรมัน ลักษณะ
เหมือนโคลอสเซี่ยมทีก่รุงโรมแตขนาดเล็กกวา นอกจากน้ีเวโรนาเปนเมอืงแหงความรัก 
ที่มีเร่ืองราวความรักระหวางหนุมสาวของสองตระกูลผูย่ิงใหญ มองตากิว (โรมโิอ) และ 
คาปูเล็ต (จูเลียต) เมือ่ วิลเลี่ยม เชคสเปยร เอาเร่ืองราวของโรมิโอกบัจูเลียต มาเขียน
เปนบทละครเวทีทีม่ีช่ือเสียง 
นําทาน ชมบานของจูเลียต (CASA DI GIULIETTA) บานเลขที2่7 ถนนVIA 
CAPPELLO CASA DI GIULIETTA ซึง่แทจริงแลวบานหลังน้ีเคยเปนของตระกูล 
CAPPELLO เปนความบังเอิญที่ช่ือตระกูลคลาย กับตระกูล CAPULET ของจูเลียต 
แตดวยความทีก่ระแสของละครเวทดัีง นักทองเที่ยวจงึอินกับเร่ืองราวของโรมิโอกบัจู
เรียต บานหลงัน้ีสรางขึ้นต้ังแตศตวรรษที่ 13 และไดทําการปรับปรุงใหมในศตวรรษที่ 
20 โดยเพิม่ระเบียงซึ่งเปนที่ที่โรมิโอสารภาพรักกับจูเลียตในบทประพันธ อีกทัง้ยงัเปน
เหตุผลหน่ึงที่ทําใหหญงิสาวจากทัว่โลกพากันมายืนที่ริมระเบียงแหงน้ี และด่ืมด่ํากับ
บรรยากาศที่เขียนขึ้นเมื่อหลายรอยปกอนเพื่อจินตนาการถงึชายหนุมที่ช่ือโรมิโอ 



 

 

นําทาน เดินเลนบริเวณจตุัรัสใจกลางเมือง (PIAZZA DELL ERBE) เปน MARKET 
SPUARE ที่สวยงามเปนที่ชุมนุมของชาวบานต้ังแตยคุโรมัน ตกึทีร่ายลอมสี PASTEL 
หวานๆ มีรานเล็กๆลกัษณะเหมอืนตลาด ใหทานเดินชมตามอัธยาศัย  

  นําทานออกเดินทางสู  เมอืงเวนิส เมสเตร (VENICE) (114 กม.) ประเทศอิตาล ีราชินี
แหงทะเลเอเดียตริก เมืองหลวงของแควนเวเนโต   

ที่พัก  VENICE HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่สามวันที่สาม      เวนิสเวนิส  --  โบโลญญา โบโลญญา --  OOUUTT  LLEETT  --  ปราโตปราโต  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู ทาเรือตรอนเชสโต เพื่อลงเรือสูเกาะเวนิส..ลองเรือ (*.*.*. คาเรือไป
เกาะเวนิสรวมในคาทวัรแลว *.*.*.) ไปตามลําคลองสู  ทาซานมารโค นําทาน ชมจตุรัส
ซานมารโค มหาวิหารซานมารโค  ถายภาพหนาพระราชวงัดอจสิ่งกอสรางที่เกาแกมา
กวา 800 ป มาแลว เมือ่สมัยเวนิชยงัเปนสาธารณรัฐอิสระ ..ซึ่งเคยร่ํารวยและมอํีานาจ
มหาศาล และเคยสงใหมารโคโปโล เดินทางไปเมืองจีน  
*.*. ราคาไมรวมคาเรือกอนโดลา ใชเวลาประมาณ 30 นาท ีราคาไมรวมในทวัร ใน
กรณีน้ําไมขึ้นสูงเกินไปและฝนไมตก ทานสามารถแจงหัวหนาทวัร คาเรือทานละ
ประมาณ 20.-ยูโรตอทาน (1 ลําน่ังไดประมาณ 5-6 ทาน) *.*. 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองโบโลญญา (BOLOGNA) (157 กม.) ประเทศอิตาล ีเมือง

ประวัติศาสตรที่มช่ืีอเสียงทางดานทองเที่ยวและเปนเมืองหลวงของแควนเอมีเลีย-
โรมัญญา (EMILIA-ROMAGNA) 1 ใน 20 แควนของประเทศอิตาล ีโดยตัวเมอืงน้ัน
ต้ังอยูในหุบเขาโป ทางตอนเหนือของประเทศอิตาล ีโดยต้ังอยูระหวางแมน้ําโปกับ
เทือกเขาแอเพนไนน 

 นําทาน ชมเปยสซา มัจโจเล (PIAZZA MAGGIORE) จตุัรัสขนาดใหญ ที่ต้ังอยูในใจ
กลางของสวนเมืองเกา ที่ลอมรอบดวยโบสถ ซาน เปโตรนิโอ (ชมดานนอก) 
(BASILICA OF SAN PETRONIO) ซต้ีิฮอล (CITY HALL) ลานน้ําพุเทพเนปจูน 
(FONTANA DEL NETTUNO) และ อาคารปาลาซโซ เดล โพเดสตา (PALAZZO 
DEL PODESTA) ...อิสระถายรูปตามอัธยาศยันําทาน ชม FERRARI FACTORY   
*.*. ไมรวมคา TEST DRIVE  กรุณาสอบถามหวัหนาทวัร *.*. หมายเหตุ : หากสนใน
กรุณาเตรียมใบขับขี่สากลเพือ่การทดสอบความเร็วของรถ *.*. 



 

 

นําทานแวะชอปปم�งสินคาแบรนดเนมที่ (OUTLET) (27 กม.) กับสินคาช้ันนําของอิตาลี
หลากหลายยีหอ เชน อารมาน่ี บาลองเชียกา โบเตกา เวนาตา กุซซ่ี เฟอรรากาโม 
TOD’S PRADA เปนตน 
นําทานเดินทางสู เมืองปราโต (PROTO) (128 กม.) เพื่อเขาสูที่พกั 

ที่พัก  PRATO หรือเทียบเทา 
 
วันที่สี่วันที่สี่            ปราโต ปราโต --  เซียนา เซียนา --  ปซาปซา  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเซียนา (SIENA) (98 กม.) ประเทศอิตาล ีเปนเมือง
หลวงของจงัหวัดเซียนา ในแควนทัสคานี (TUSCANY) ซึง่เปนแควนที่ขึ้นช่ือมีทวิทศัน
งดงาทมากและมีไวนทีม่ีรสชาติดีเยี่ยมแหงหน่ึงของอิตาล ี

 นําทาน ชมความงดงามของมหาวิหารเซียนา (SIENA CATHEDRAL)  หรือดูโอโมดิ
เซียนา (DUOMO DI SIENA) เปนมหาวิหารนิกายโรมันคาทอลิกทีถู่กสรางขึ้นชวง
ระหวางป 1215-1263 โดยโดดเดนมากที่สุดคือโอมปละหอระฆัง โดยโมที่ต้ังอยูบนหอ
แปดเหลี่ยมมาสรางเพิม่โดย จาน โลเรนโซ แบรนินี ภายนอกและภายในตกแตงดวย
แถบหินออนขาวสลับเขียวดาํยกเวนดานหนาทีแ่ทรกดวยหินออนชมพแูกเกือบแดง สดํีา
เปนสีสัญลักษณของเมืองเซียนาซึ่งตามตํานานกลาววาเปนสีของมาของเซเนียสและอาส
เคียสผูกอต้ังเมือง.. นําทาน ชมปาลาซโซ พับบลิโค (PALAZZO PUBBLICO) เปน
พระราชวังในแบบโรมาเนสก เร่ิมกอสรางในป 1297 ดานนอกของอาคารถูกสรางขึ้นใน
แบบอิตาลียุคกลาง.....ชมเปยสซา เดล คมัโป (PIAZZA DEL CAMPO) พื้นที่จัตุรัส
หลักทีถ่ือวาเปนศูนยกลางประวติัศาสตรของเมืองเซียนา...ชมทอรฺเร เดล มานเกีย หรือ 
หอระฆังมานเจีย (TORRE DEL MANGIA) ที่ถกูสรางขึ้นในชวงระหวางป 1338-
1348 ตอนบนออกแบบโดยลปิโป เมม็ม ิ… 

 นําทานออกเดินทางสู เมืองปซา (PISA) (131 กม.) ประเทศอิตาลี ....นําทาน เขาสู
จัตุรัสแคมโป สถานที่ต้ังของหอเอนปซา สิ่งมหัศจรรยหน่ึงในเจ็ดของโลกสรางขึ้นในป 
ค.ศ.1174 สถาปตยกรรมทีง่ดงามซึง่ในอดีตเคยเปนสถานที่ทีนั่กวิทยาศาสตรเอกของ
โลกศาสตราจารยกาลิ เลโอ ไดคนพบทฤษฎีเร่ืองแรงโนมถวงของโลก…อิสระใหทานได
ถายรูปตามอัธยาศัย  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก  PISA HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่วันที่หาหา              ปซา ปซา --  ลาสเปเซีลาสเปเซีย ย --  พอรตโตฟโนพอรตโตฟโน --  เจนัว เจนัว   



 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองลาสเปเซีย (LA SPEZIA) (91 กม.) เมืองในเขตลิกูเรีย

ทางตอนเหนือของอิตาลี อยูระหวางเมืองเจนัวและปซา บนทะเลลิกูเรียและเปนหน่ึงใน
อาวที่มคีวามสําคัญทางดานการคา และการทหาร ..ถึงเมืองลาสเปเซีย… นําทาน อิสระ
ชมเมือง ตามอัธยาศัย 
*.*. ทานสามารถเลือกซื้อทวัรหมูบานชิงเกวเตเร  โดยการติดตอหัวหนาทัวร *.*. กรุณา
สอบถามเพิม่เติม 
นําทานออกเดินทางสู เมืองพอรตโตฟโน (PORTOFINO) (64 กม.) เมอืงตากอากาศที่
มีช่ือเสียงอยูติดน้ํามีความงามที่โดดเดน   
*.*. โดยการน่ังรถทองถิ่นประมาณ 5 ยูโรตอทาน  (ราคาไมรวมอยูในรายการทัวรกรุณา
ติดตอหวัหนาทัวรถาตองการไป) 
นําทานเดินทางสู เมืองเจนัว (GENOA) (35 กม.) เมืองศูนยกลางที่เรียกวา เปยซซา
เดย เฟรราร่ี บริเวณที่โคลัมบัสเคยอาศัยอยูตอนเด็กๆ 
นําทานชมเมืองเจนัว บริเวณยานศูนยกลางที่เรียกวา เปยซซา เดย เฟรราร่ี บริเวณทีค่
ริสโตเฟอร โคลัมบัสชาวยุโรปคนแรกทีค่นพบทวีปอเมริกา เคยอาศัยอยูตอนเด็กๆ ชม
ยานเมืองเกาที่ยงัคงบรรยากาศของวันเวลาและกลิ่นอายของชุมชนในสมัยกอนที่ยังคงมี
อาคารโบราณในแบบสถาปตยกรรมชาวโรมัน ซึ่งลวนแตมีอายมุากกวา 500 ปขึ้นไป 
ซึ่งอดีตเปนแหลงรวมของกะลาสี พอคา และผูคนจากทัว่ทกุสารทิศ.... 
นําทานชม (ภายนอก) มหาวิหารซานลอเรนโซ (BASILICA DI SAN LORENZO) 
หรือโบสถซานลอเรนโซ สรางขึน้ในแบบโรมนัเนสคและโกธคิ ราวศตวรรษที่ 14 เปน
โบสถประจําตระกูลเมดิซิ ตระกูลผูทรงอํานาจในอดีต แบงเปนมี 3 สวนใหชมคอื โบสถ,
หองสมดุ,สุสานประจาํตระกูล ตกแตงอยางวิจติรดวยหินสีตางๆสวยงาม ภายในมียอด
โดมเปนภาพวาดการตัดสินคร้ังสดุทายของพระเจาทีว่าดขึ้นต้ังแตคริสตศวรรษที่16 
หอคิลป�จดัแสดงภาพวาดและงานประติมากรรมในสมัยคริสตศวรรษที1่5–16 อันเปน
ชวงเวลาแหงการพื้นฟูศิลปะวทิยาการ,หองโถงภายในมีสุสาน ตัง้ของหลุมศพบุคคล
สําคัญในตระกูลเมดิซิตกแตงสวยงาม…  

ที่พัก  GENOA หรือเทียบเทา 
วันที่วันที่หาหา          เจนัว เจนัว --  มลิาน มลิาน --  ดูไบดูไบ  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองมิลาน (MILANO) (145 กม.) เมอืงศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจที่สําคญัของอิตาล ีเมืองทีข่ึ้นช่ือวาเปนเมืองหลวงแหงแฟช่ัน …. 



 

 

ชมโบสถดูโอโมแหงมิลาน โบสถใหญอันดับ 3 ของยุโรป เปนศิลปะแบบกอธคิทีห่รูหรา 
และใชเวลาในการสรางนานเกือบ 500 ป โดยเร่ิมสรางต้ังแต ป ค.ศ.1386 และที่นาทึ่ง
ของโบสถ กคื็อการตกแตงประดบัประดาที่เนนความหรูหราอยางเตม็ที่โดยเฉพาะรูปปم�น
รอบตัวอาคาร มีจาํนวนกวา 3,000 ช้ิน ขวามือของโบสถมีอาคารทรงกากบาทหลังหน่ึง 
และหลงัคามงุดวยกระเบ้ืองโปรงใส เรียกกันวา“อาเขต” สรางขึ้นเพือ่เปนอนุสรณแก
กษตัริยวคิเตอรเอมมานูเอลที ่2 ปฐมกษัตริยของอิตาลีในการรวมชาติ  

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย นําทาน ชอปปم�งภายในอาคารแกลเลอเรีย วคิตอริโอ เอมานูเอล 2 ชอปปم�งอาเขตที่

สวยงามที่สุดแหงหน่ึงของโลก มีช่ือเรียกเลนๆวาเปนหองน่ังเลนของเมืองมิลาน เพราะ
นอกจากจะมีสินคาแบรนดเนมราคาแพงขายแลว ยังมีรานกาแฟที่เรียกกันวา ไซด วอลค 
คาเฟ� สามารถน่ังจิบ คาปูชิโน น่ังดูหนุมสาว แตงกายดวยเส้ือผาทันสมัย ดังน้ันหากทาน
ไมคดิจะชอปปم�งหรือน่ังกินกาแฟกค็วรที่จะตองไปเดินเลนชมความงดงามของอาคารหลัง
น้ีใหได หรือหากทานยังติดใจในเร่ืองชอปปم�ง ก็สามารถไปชอปปم�งตอไดยังถนนเวีย มอน
เตนโปเลโอเน ซึง่ถือเปนยาน ชอปปم�งที่ขึ้นช่ือทีสุ่ดของเมืองน้ี ต้ังอยูระหวางโบสถดูโอโม
กับลานกวางแหงหน่ึงแลวนําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ  

22.20 น. (เวลาทองถิ่น) ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK096/EK372  
  *.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองที่สนามบินดูไบ : 0625-0940 *.*.*. 
วันวันที่เจ็ดที่เจ็ด      กรุงเทพกรุงเทพ  ฯฯ  
19.15 น.  (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ 
 
อัตราคาใชจาย  

วันที่เดินทาง ผูใหญ เด็กต่ํากวา 12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กต่ํากวา 
12 

กับ 2 ผูใหญ 
ไมมีเตียง

เสริม 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

19-25 มิ.ย. // 11-17 ก.ย. 38,888.- 8,500.- 
อัตราน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน (ใน

กรณีมีความประสงคอยูตอจะตองอยูภายใตเงือ่นไขของสายการบินและมคีาใชจายเกิดขึ้นสําหรับ
การเปล่ียนแปลง) 



 

 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทยีบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญจะไม

มีเคร่ืองปรับอากาศ 
เน่ืองจากอยูในภูมปิระเทศที่มอีากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวัน
เขาพกัตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปนผลทําใหตองการเปลี่ยนยาย
เมือง หรือเพิม่คาทวัรในกรณีพกัที่เมืองเดมิ โดยบริษทัจะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน
ของผูเดินทางเปนสําคัญ) 
ขอมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทําใหหองพกัแบบหองเดี่ยว 
(Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกนั และ
บางโรงแรมหองพกัแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพกัแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขา
พัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจาํเปนตองแยกหองพกัเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถ
จัดหาได ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมกีารแยกหองพกั 
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบทีม่ีอุณหภมูิตํา่  
** กรณีที่มงีานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองทีม่ี
ขนาดกะทดัรัต และไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกบัการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
5. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)  
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตาม
กรมธรรม)  
คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลื่อนยายเพือ่
การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับ
ประเทศ (เทาน้ัน) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิม่เติมกับทางบริษทัได **  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 



 

 

6. คามคัคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
 
 
 
อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ช้ิน, คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมคีาที่สูญหาย
ในระหวางการเดินทาง เปนตน  

3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษี 
4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและ

เคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษคาบริการพิเศษตางๆ 
6. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
7. คาทปิ 50.- ยูโร / ทาน 
8. คาวีซาเช็งเกน 3,500..- บาท (เน่ืองจากยื่นผานตัวแทนการยื่นจึงตองเสียคาบริการใหกับตัวแทน

การยื่น) (หากสถานทตูไดกาํหนดการยื่นวีซาเปนคณะแลว ทานใดไมสามารถมาตามกําหนดได 
กรณีถามคีาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลกูคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 

 
**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ 

 เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปนสัญญา 
การเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 

เงื่อนไขการจอง 
กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมดัจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวนัจอง 
มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลกูคารายตอไป  
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมติัวีซาหรือ
ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 



 

 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทติย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพกั เชน กรณี
ที่เมืองน้ันมีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพกัเมอืงที่ใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจมกีาร
ปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม*** 
 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทกุกรณี เก็บ

คาบริการทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทกุกรณี เก็บ

คาบริการทวัรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวติ 
จะตองมีใบรับรอบแพทยตามที่ทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพื่อจะไดยืนยนักับสาย
การบินและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษทั
ตางประเทศ)) 
- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทวัรหรือ

มดัจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเกบ็เฉพาะคาใชจายที่เกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวซีา / 
คามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) / คาสวนตางกรณีทีก่รุป
ออกเดินทางไมครบตามจาํนวน (สอบถามเพิม่เติมจากทางบริษทัฯอีกคร้ังนึง) 
- กรณีผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวติ จะตองมีใบรับรองแพทยตามที่ทางสายการบินให

ระบุขอความตามเงื่อนไขสายการบินน้ัน ๆ เพือ่จะไดยืนยันกบัสายการบินและตัวแทนบริษัทที่
ตางประเทศ (ทัง้น้ีขึ้นอยูกบัดุลพินิจของสายการบินและบริษทัตางประเทศ) ทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัว หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออก
ต๋ัวเคร่ืองบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการยื่นวีซากรณีที่ทานยื่นวีซาแลว  

หมายเหตุ 
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผดิชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุวิสัยที่ทาง 
บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลกิของเที่ยวบิน 
รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละ
ประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทัง้ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) 
เดินทางหากทานถกูปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 



 

 

- กรณีทีค่ณะไมครบจาํนวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ 
จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เมือ่ทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย
เหตุทกุขอแลว ในกรณีที่ลกูคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษัท
ฯ กอนทกุคร้ัง มฉิะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทัง้สิ้น…โปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปล่ียนแปลงได ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัย
ตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัย
ของผูรวมเดินทางเปนสําคญั…. 
- หลงัจากทีม่กีารจองทัวรและไดชําระคามดัจาํทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
เงือนไขตางๆของบริษทั ที่ไดระบุไวทัง้หมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่
สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูทีม่ีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่
เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉกุเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหา
ทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสาย
การบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
  กรณีทรัพยสินสวนตัวของลกูคาสูญหายหรือลมืไวระหวางการเดินทาง ทางบรษิัทฯ จะไม

รับผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 
  กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที ่ไมวา

เหตุผลใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทวัรทั้งหมด  
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยาง

นอย 30 ทาน ( ผูใหญ ) และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาได
ครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยินดีคนืเงินใหทัง้หมดหกัคาธรรมเนียมวีซา หรือจดัหา
คณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 

  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา  

  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
  เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
เงินในทุกกรณี  

  กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานฑตู 
เพื่อใหอยูในดุลพินิจของสถานฑตู เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะ



 

 

ถูกบันทกึไวเปนสถติิในนามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมดัจําหรือทัง้หมด ไมวาจะเปน
การชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา
ทานรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตางๆของเอกสารวีซา 

 
 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถกูระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปน

การถาวร และถึงแมวาทานจะถกูปฏิเสธวีซา สถานทตูไมคนืคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและ
หากตองการขอยื่นคํารองใหมกต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทกุคร้ัง  

  หากสถานทูตมกีารสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทัง้น้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวย
ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบริษทัฯ
ใครขอรบกวนทานจดัสงเอกสารดังกลาวเชนกนั 

  ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการย่ืนวีซา แตในการพิจารณาอนุมติัวีซา 
จะอยูในดุลพินิจของทางสถานทตูฯเทาน้ัน ซึง่อาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ 
จึงตองขออภัยมา ณ ที่น้ี 

  เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย
เหตุทกุขอแลว ในกรณีที่ลกูคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอเจาหนาทีข่อง
บริษัทฯกอนทกุคร้ังมฉิะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผดิชอบคาใชจายใดๆทัง้สิ้นโปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปล่ียนแปลงได ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ และเหตุด
วิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถงึผลประโยชนและ ความ
ปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ  

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทวัรแกลกูคาที่เคยเดินทางแลวมคีวามประพฤติไมนารักหรือมี
พฤติกรรมเปนที่รักเกียจของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดืม่สุราบนรถ กอ
เสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผูผื่นให
กอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพื่อความสขุของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทวัรแกทานทีม่คีรรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ความ
ปลอดภัย / เวนมีใบรับรองแพทย) 

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทวัรแกทานทีม่ีเดก็ทารกอายต่ํุากวากวา 2 ขวบ 
(กรุณาแจงบริษัทฯ กอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแง
จะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานทีต่องใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซือ้
ทัวร เพื่อหาขอสรุปรวมกัน) 



 

 

  ทานที่จะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเกต็ หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอนเพื่อขอ
คํายนืยันวาทัวรน้ันๆ ยืนยันการเดินทางหากทานออกต๋ัวโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลว
ทัวรน้ันยกเลิก บริษทัฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได 

  ใน 1 วัน คนขบัรถจะทํางานและพกัผอนระหวางขบัรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เร่ิมงาน 08.00 
น. ตองจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสียเวลาระหวางวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปล่ียน - เมื่อทานจอง
ทัวรและชําระมดัจําแลวหมายถงึทานยอมรับในขอความและเงือ่นไขที่บริษัทฯ แจงแลวขางตน 
  หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มโีรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ 
หัวหนาทวัรมคีวามจาํเปนตองดูแลคณะทวัรทัง้หมด 
 
 

ขอความซึง่ถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหา

โรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความ
สะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบใน
อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการ
เดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่
เกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตอง
แสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคมุของบริษัทฯ หมายรวมถงึใน
ระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกัน
อุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคน
เขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจาก
ความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะ
พื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจาย
ใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความ
เหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและ
คํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 



 

 

“ขอขอบพระคุณทกุทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในคร้ังน้ี” 
 
 
 
เอกสารประกอบการยื่นวีซาอิตาลี 
ใชเวลาทาํการอนุมติัวีซาประมาณ 15 วันทาํการย่ืนวีซาแสดงตนทีศู่นยยื่นวีซา VFS Global (สีลม
คอมเพล็กซ)เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอ
เปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุดในวันยื่นวีซาหนังสอืเดินทางตองนําสงเขาสถานทตูและระหวางรอ
ผลการอนุมัตวิีซา ไมสามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 
หมายเหตุ: การย่ืนวีซาแตละคร้ังกบับริษทัทวัร จะตองทําการยื่นวีซา ประเภทหมูคณะ เทาน้ัน โดย
การยื่นเปนหมูคณะ ตองมีจํานวน 15.- คน ขึน้ไป  โดยทางศูนยรับยื่น จะเปนผูกาํหนดวันยืน่วีซา
เทาน้ัน ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปยื่นวีซาในวันทีก่ําหนดได อาจมคีาใชจายเพิ่มเติม (Premium) 
ดังน้ี  
•ในกรณีที่เหลือระยะเวลายื่นวีซานอยกวา 15 วัน นับจากวันเดินทาง มคีาใชจายเพิม่ ทานละ 2,600 
บาท  
**ทั้งน้ี คาใชจายที่เกิดขึ้น ผูเดินทางตองชําระกับทางศูนยรับยื่นโดยตรง* 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทบัวีซาอยาง 
นอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทาง
จะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จาํนวน 

3 ใบ (พื้นหลงัขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือ
เคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมกึ) 

3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง  
**Statement รายการเดินบัญชียอนหลัง 6เดือน (รบกวนลูกคาทาํรายการเดินบัญชี ยอดเงินใน
บัญชีขั้นต่ํา 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วัน กอน
วันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดอืนตองขอเปน Statement เทาน้ัน)  
ช่ือ นามสกุล ตรงตามหนา PASSPOST (เจาของบัญชี) 
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค การันตี) ตองเปนบัญชีเดียวกนักับสเตทเมน และช่ือ-นามสกุล
ภาษาอังกฤษตองตรงตามหนาพาสปอรต (ออกไมเกิน 15 วัน นับจากวันที่ย่ืน) (ใชทัง้ 2 อยาง ขาด
อยางใดอยางหน่ึงไมได) 



 

 

3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ แม พี่
นอง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทาํเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เปนภาอังกฤษเทาน้ัน 
3.2.2. ถายสําเนาสมดุบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธระหวางผูทีอ่อกให และผูทีถ่กูรับรองคาใชจายให เชน สําเนา
ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบาน **สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา 
และบัญชียอดติดลบ* 
4. หลักฐานการทํางาน  
-เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มช่ืีอของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน 
อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
-เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทตูที่ยื่น) 
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาํลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทตูที่ยื่น) 
5. เอกสารสวนตัว 
-สําเนาทะเบียนบาน กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-บัตรประชาชน กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
6. กรณีเด็กอายุไมถงึ 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตนสงักดั (โดยมารดา
จะตองคัดหนังสอืยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยนิยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกดั (โดยบิดาจะตองคัด
หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ
หนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกบับิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยนิยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธเปนอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตนสงักดั พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 



 

 

-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมีรายละเอียดวา
ฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทาํจดหมายช้ีแจงวาทําไมไมมี 
passport *** 
-กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมคัรวีซา พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบุตรที่สถานทตูดวย ทัง้สองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 
7. ทานไมจาํเปนตองเซ็น รับรองสาํเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทาน้ัน 

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิม่เติมไดทกุเวลา หากทางสถานทตูแจงขอ
เพิ่มเติม 


