รหัสทัวร ITV1901222
ทัวรอิตาลี วาติกน
ั โรม ฟลอเรนซ เจนัว มิลาน 7 วัน 4 คืน (TG)
ชื่นชมสถาปตยกรรมและประวัตศ
ิ าสตรแหงความยิ่งใหญที่กรุงโรม
ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกที่ โคลอสเซี่ยม และ หอเอนปซา
เยือนเมืองฟลอเรนซ ดินแดนอันนาหลงใหล ตนกําเนิดของศิลปะเรอเนซองส
ชมเมืองเวนิส เมืองแหงสายนํ้าและสะพาน ดื่มดํ่ากับบรรยากาศที่สด
ุ แสนจะโรแมนติก
ชมมหาวิหารดูโอโมแหงมิลานที่งดงามและยิ่งใหญเปนอันดับ 3 ของโลก
ชอปปﻤงสินคาแบรนดเนมสชื่อดังที่แกลลอเรียวิคเตอรเอ็ม มานูเอล

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

21.30

พรอมกันทีท
่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขาออกชั้น 4 โซน D เคานเตอร สายการบิน
ไทย (TG) เจาหนาที่ใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดาน เอกสารติดแท็ก
กระเปากอนขึ้นเครื่อง

วันที่ 2

สนามบินลีโอดารโน ดารวินชี อิตาลี – โคลอสเซี่ยม – จัตุรัสโรมัน – นํ้าพุเทรวี่ –
บันไดสเปน -ฟลอเรนซ

00.20
06.50

นําทานเดินทางสู กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG944
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง 54 นาที)
ิ ชี กรุงโรม ประเทศอิตาลี นําทานผาน
เดินทางถึง สนามบินลีโอดารโน ดารวน
ขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง และพิธีการทางศุลกากรและตรวจรับสัมภาระ
เรียบรอยแลว นําทานสูนครวาติกัน ซึ่งเปนรัฐอิสระ มีขนาดเล็กมากเพียง 250 ไร
และเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก เปนเมืองแหงศาสนจักร
และที่ประทับของพระสันตะปาปา ประมุขสูงสุดแหงศาสนา หรือที่เรียกสั้นๆ วา
“โปป” นําทานถายรูปดานหนา มหาวิหารเซนตปเตอร St.Peter Basilica แหง
นครรัฐวาติกัน ที่งดงามดวยศิลปะในยุคเรเนซองส ใชเวลาสรางถึง 150 ป และยัง
ไดรับการตกแตงอยางโออาและหรูหรา ดานหนามหาวิหารเปนลานกวางเรียกวา
St.Peter’s Square ประกอบไปดวยนํ้าพุ 2 ดาน และเสาโอเบลิกส 1 ตน
ลอมรอบไปดวยเหลาเทพเทวาบนหลังคาและกําแพงสูง(คาทัวรไมรวมคาเขา
Vatican Museum และ Sistine Chapel) จากนั้นนําทานเดินทางสู กรุงโรม
(Rome)(ระยะทาง6ก.ม./15นาที) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี อดีตแหง
จักรวรรดิโรมันที่ยิ่งใหญมาเมื่อกวา 2,000 ป ชื่นชมกับสถาปตยกรรมและ
ประวัติศาสตรแหงความยิ่งใหญ นําทานสัมผัสความยิ่งใหญ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย
ของโลกที่ โคลอสเซี่ยม (Colosseum) (ถายรูปดานนอก) เปนสนามกีฬากลางแจง
ขนาดใหญตั้งอยูใจกลางกรุงโรม เริ่มสรางขึ้น ในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซียนแหง
อาณาจักรโรมันและสรางเสร็จ ในสมัยของจักรพรรดิตต
ิ ัสในคริสตศตวรรษที1่ หรือ
ประมาณป ค.ศ.80 อัฒจันทรเปนรูปวงกลมกอดวยอิฐและหินทรายวัดโดยรอบได

เที่ยง
บาย

ประมาณ 527เมตร สูง 57เมตร ใกลๆกันนั้นเปน ประตูชัยคอนสแตนติน (Arch
of Constantine) ถือวาเปนมรดกสําคัญของประเทศอิตาลีอีกที่หนึ่ง โดยสรางขึ้น
เพื่อระลึกถึงชัยชนะของกรุงคอสสแตนติน เปนซุมประตูที่ใหญที่สุดของโรมันมีความ
สูงถึง 21 เมตร จากนั้นชมและถายรูป จัตุรัสโรมัน (Roman Forum) ซึ่งอยูใกลๆ
กันกับโคลอสเซี่ยม จัตุรัสโรมันถือวาเปนศูนยกลางดานตางๆ เชน การประชุมทาง
การเมือง การปกครอง บูชาเทพเจา ฯลฯ ของกรุงโรมในสมัยโบราณ ใชเวลาสราง
ยาวนานมากถึง 900 ป ปจจุบันเหลือแตซากปรักหักพังแตก็ยังรูสึกไดถึงความ
ยิ่งใหญอลังการ นําทานผานชม อนุเสาวรียวิกเตอรเอ็มมานูเอ็ล (Victor
Emmanuell Monument) หรือ Altare Della Patria อนุสาวรียที่สรางขึ้นเพื่อ
เปนเกียรติของวิกเตอรเอ็มมานูเอ็ล พระราชาองคแรกของอิตาลี ที่มีอํานาจแบบ
เบ็ดเสร็จครบวงจร และที่นี่ยังเปนอนุสรณทหารที่กลาหาญเมื่อครั้งสงครามโลกครั้ง
ที่ 1 อีกดวย จากนั้นนําทานชม นํ้าพุเทรวี่ (Trevi Fountain) ซึ่งมีรูปปﻤนของเทพ
เจาเนปจูนตั้งโดดเดนอยูกลางนํ้าพุ เปนหนึ่งในสัญลักษณที่สําคัญของกรุงโรม เปน
สถานที่นักทองเที่ยวมาโยนเหรียญเสี่ยงทายตามเรื่องราวจากภาพยนตรเรื่อง
Three Coins in The Fountain
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที1่ ) อาหารจีน

จากนั้นนําทานชมและถายรูปบริเวณยาน บันไดสเปน (Spanish steps) เปน
บันไดที่กวางที่สุดและยาวที่สุดในทวีปยุโรป ถูกเรียกชื่อตามสถานฑูตสเปน ซึ่งตั้งอยู
ณ บริเวณนั้น ไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ชื่อ Francesco de
Sanctis เริ่มสรางเมื่อป คศ.1723 แลวเสร็จในป คศ.1725 ถือเปนสัญลักษณอีก
อยางหนึ่งของกรุงโรม นอกจากความสวยงามอลังการกวางขวางของบันไดสูง 138
ขั้นที่ลอมรอบไปดวยสถาปตยกรรมอันสวยงามแลว จัตุรัสนี้ยังตอตรงกับถนน Via
Condotti ที่เต็มไปดวยรานแบรนดเนมมากมาย ทั้ง Dior, Prada,
Gucci,Valentio, Versace, Fendi, Ferragamo, Cartier, Bulgari,
Rimowa, Longchamp, Furla, Tod’s Ferragamo Armani, Tag Heuer,
Tissot และอื่นๆ เปนตน จากนั้นนําทานมุงหนาสู เคียนเชียโนแตรเม(Chianciano
Terme) (ระยะทาง168ก.ม./ 2.30 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆของเซียนาในแควนทัสคานี
ตนกําเนิดของศิลปะแบบเรอเนซองส อดีตศูนยกลางดานสถาปตยกรรม วรรณกรรม
และวัฒนธรรมอันรุงโรจน ดินแดนที่มีเสนหอันนาหลงใหลแหงนี้ไดชอ
ื่ วาเปนสถานที่

คํ่า

ที่นักทองเที่ยวใฝฝนมาเยือนมากที่สุดดวย

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารเย็นนําทานเดินทางเขาสูที่
พัก
ที่พัก:Grand Hotel Excelsior Chianciano Terme 4* หรือระดับใกลเคียง
กัน
(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง)

วันที่ 3
เชา

เขตเมืองเกาฟลอเรนซ – เมืองปซา - จัตุรัสกัมโป เดย มิราโกลี - หอเอนปซา เมือง ลาสเปเซีย
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)

นําทานเดินทางสู เขตเมืองเกา ของฟลอเรนซ ที่ไดรับเลือกโดยองคการยูเนสโกให
ขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก เมื่อป ค.ศ. 1982 นําทานเดินชมความสวยงามบริเวณ
Piazzale Michelangelo หนึ่งในจุดชมวิวหลักของเมืองฟลอเรนซที่นําเสนอ
ทัศนียภาพโดยรวมอันสวยงามของเมืองฟลอเรนซในมุมสูง มีไฮไลตเด็ดเปนการชม
วิวพระอาทิตยตกที่สวยงามมากที่สุด นําทานชม Giotto's Bell Tower ยืนอยูใน
Piazza Duomo ในฟลอเรนซ ตัวอยางที่งดงามของสถาปตยกรรมแบบกอธิคของ
Florentineในป 1300Florence Baptistery ตัวหอเปนทรงแปดเหลี่ยมที่
ตั้งอยูกลางจตุรัสเดลดูโอโมตรงกันขามกับมหาวิหารฟลอเรนซและหอระฆังของจอต
โต ดี บอนโดเน (หอระฆังจอตโต) หอศีลจุมซันโจวันนีเปนสิ่งกอสรางที่เกาที่สุดสิ่ง
หนึ่งของฟลอเรนซ จัตุรัสดูโอโม Duomo Santa Maria Del Fiore ทีตั้งของมหา
วิหารแหงเมืองฟลอเรนซ ที่สวยงามและยิ่งใหญ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที4
่ )อาหารจีน

บาย

นําทานเดินทางสู เมืองปซา Pisa (ระยะทาง98ก.ม./ 1.30 ชั่วโมง) อดีตเมือง
ทาเรือชายฝง ﻤทะเลเมดิเตอรเรเนียนและเปนที่ตั้งของหอเอนปซา นําทานชม
จัตุรัสกัมโป เดย มิราโกลี หรือ จัตุรัสดูโอโม Piazza del Duomo หรือทุง
มหัศจรรย เปนบริเวณที่ลอมรอบดวยกําแพงใจกลางเมืองปซา และเปนที่ตั้งของ
มหาวิหารเกาแกทม
ี่ ีขนาดใหญที่สุด และนําทานชมถายรูป 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของ
โลก หอเอนปซา ( Leaning Tower of Pisa) ใหทานเดินเลน ถายรูปกับหอเอนป
ซาที่สรางขึ้นเพื่อเปนหอระฆังแหงวิหารประจําเมือง แตเพียงการเริ่มตนของการ
สรางถึงบริเวณชั้น 3 ก็เกิดการทรุดตัวและตองหยุดการกอสรางจนถัดมาอีกรวม
100 ป ถึงไดสรางตอจนเสร็จสมบูรณและยังเปนสถานที่กาลิเลโอ เคยมาพิสูจนเรื่อง
แรงโนมถวงของโลก และการตกของวัตถุดวย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที5
่ )อาหารจีน หลังอาหารเย็นนําทานเดิน
ทางเขาที่พัก
ที่พัก: Mercure Viareggio 4* หรือระดับใกลเคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง)

วันที่ 4
เชา

ลาสเปเซีย – ชิงเกว แตรเร - ริโอแมก จิโอเร – มานาโรลา – เลแวนโต - เมืองเจนัว
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่6)
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมือง ลา สเปเซีย (La Spezia) (ระยะทาง80ก.ม./ 1
ชั่วโมง) เมืองในเขตลิกูเรียทางตอนเหนือของอิตาลี อยูระหวาง เมืองเจนัว และปซา

เที่ยง
บาย

บนทะเลลิกูเรีย และเปนหนึ่งในอาวที่มีความสําคัญทางดานการคาและการทหาร อีก
ทั้งยังเปนที่ตั้งของสถานที่สําคัญทางประวัตศ
ิ าสตรและวัฒนธรรมดวย นําทาน
เดินทางสูส
 ถานี La Spezia Centrale Railway Station นําทานเปลี่ยนการ
เดินทางโดยสารรถไฟสูดินแดนทั้งหา (Five Land) แหงชิงเกว แตรเร (Cinque
Terre) ตั้งบนหนาผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอรเรเนียน ติดทะเลบริเวณชายฝﻤงแค
วนลิกูเรีย ชม 2 ใน 5 หมูบานไดแก หมูบานประมงเล็กๆ ริโอแมก จิโอเร (RioMaggiore) หมูบานชาวประมงที่สวยที่สุดในโลก เปนชุมชนชาวประมงเกา ที่มี
ทําเลที่นามหัศจรรย คือแตละหมูบานปลูกสรางอยูบนภูเขาหรือหนาผาสูง ปจจุบัน
แมยังมีการทําประมงกันอยูบาง แตก็ไมมากนัก เนื่องจากชาวบานหันมาทําธุรกิจ
ทองเที่ยวเพื่อตอนรับเหลานักเดินทางที่แวะเวียนเขามาชมไขมุกนํ้างามของอิตาลี
เม็ดนี้เสียมากกวา และ ชมหมูบานประมง มานาโรลา (Manarola) หมูบาน
ชาวประมงที่เล็กที่สุดของแควน แตกลับกลายเปนแหลงทองเที่ยวที่สามารถดึงดูดให
นักเดินทางจากทั่วโลกตางก็อยากที่จะมาเยือน ณ หมูบานแหงนี้ กิจกรรมหลักของ
นักทองเที่ยวเมื่อมาถึงที่นี่ก็คือการเดินชมเมืองไปตามถนนสายเล็กที่ลัดเลาะตัดผาน
ตัวเมืองไปตามความลานชัน เปนบรรยากาศที่สุดแสนจะเพลิดเพลิน จากนั้นเดินทาง
สูส
 ถานีเลแวนโต (Levanto) เปลี่ยนการเดินทางขึ้นรถโคชเพื่อเดินทางไปที่เวโรนา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที7
่ )

นําทานเดินทางสู เจนัว (Genoa) (ระยะทาง 80 ก.ม./ 1 ชั่วโมง) หรือในภาษา
อิตาลีเรียกวา เจโนวา มันเปนสวนหนึ่งของริเวียราของอิตาลี โดยตั้งอยูบริเวณ
ชายฝﻤงทางตะวันตกเฉียงเหนือของอิตาลี เปนเมืองทาทางทะเลที่สําคัญของประเทศ
อิตาลี เปนเมืองหลักของจังหวัดเจนัวและแควนลีกูเรีย และเปนบานเกิดของบุคคล
ระดับโลกอยาง คริสโตเฟอร โคลัมบัส ซึ่งเปนนักเดินเรือระดับโลกทีส
่ ามารถคนพบ
ทวีปอเมริกาไดสําเร็จ หลังจากนั้นนําทานเที่ยวชมยาน Piazza De Ferrari ถือวา
เปนจัตุรัสที่สําคัญที่สุดของเจนัวเปนที่ตั้งของอาคารสําคัญของเมืองมากมาย
Palazza Ducale และ Teatro Carlo Felice โรงโอเปราประจําเมือง ซึ่ง
ดานหนาอาคารมีอนุสาวรีย Monumento a Garibaldi ตั้งอยู ตรงกลางจัตรุ ัสมี
นํ้าพุใหญเปนแบล็กกราวดถา ยรูปที่เปนที่นิยม ใกลๆกันมีพระราชวัง 3 แหง คือ
Palazzi dei Rolli, Palazzo Doria-Tursi, และ Palazzo Rosso (ถายรูป
ดานหนา) สถาปตยกรรมที่ยอดเยี่ยมของถนน ภายในพวกเขาทั้งหมดที่สวยงาม เต็ม

เย็น

ไปดวยประวัติศาสตรและผลงานศิลปะ

ถึงเวลานัดหมายนําทานไป รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)อาหารจีน
หลังอาหารเย็นนําทานเดินทางเขาที่พัก
ที่พัก: Hotel Mercure Genova San Biagio 4* หรือระดับใกลเคียง
(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง)

วันที่ 5
เชา

เที่ยง
บาย

เจนัว – McArtthurGlen Outlet - มิลาน - มหาวิหารแหงมิลาน – โรงละครลา
สกาลา – เมสเตร
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)

นําทานเดินทางตอไปยัง Serravalle Scrivia (53 Km.) อิสระใหทานชอปปﻤงจุใจ
ณ McArthurGlen Outlet ศูนยรวมรานคากวา 160 ราน เชน แวนตา ผลิตภัณฑ
เครื่องหนัง รองเทา กระเปา อุปกรณกีฬา แฟชั่นแบรนดแนม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที1่ 0) อาหารจีน

นําทานเดินทางสู กรุงมิลาน (Milan) หรือ มิลาโน (ระยะทาง 96 Km.) เมืองใหญ
เปนอันดับ 2 รองจากกรุงโรม ตั้งอยูทางตอนเหนือของประเทศมีชื่อเสียงในดวน
แฟชั่น ศิลปะ และเครื่องหนัง เปนเมืองแหงแฟชั่นชั้นนําระดับโลก ในลักษณะ
เดียวกันกับ นิวยอรก ปารีส ลอนดอน อีกทั้งยังเปนศูนยกลางทางธุรกิจของประเทศ
อิตาลีอีกดวย จากนั้น นําทานไปชมและถายรูปที่ กัสเตลโล สฟอรเซสโก Castello
Sforzesco (ชมดานนอก)เปนปอมปราสาทเกาแกหลายรอยปอันเปนแหลงรวม
แกลลอรี่และพิพิธภัณฑที่มีชื่อเสียงของมิลาน เปนปราสาทอันเกาแกที่มีอายุ
มากกวาหารอยนี้เปนปราสาทในศตวรรษที่ 15 ที่ตั้งอยูใจกลางเมืองของมิ
ลาน จากนั้น นําทานไปชม มหาวิหารแหงมิลาน Duomo di Milano (ถายรูปดาน

คํ่า

นอก) มหาวิหารนี้สรางดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิค ที่ถือวามีความใหญโตเปน
อันดับสามของโลก เริ่มสรางในป 1386 แตกวาจะเสร็จตองใชเวลากวา 400 ป
ดานนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมที่ทําจากหินออนจํานวน 135 ยอด และมีรูปปﻤนหิน
ออนจากสมัยตางๆ กวา 2,245 ชิ้น ยอดที่สูงที่สุดมีรูปปﻤนทองขนาด 4 เมตรของ
พระแมมาดอนนาเปนสงาอยู จากนั้น นําทานถายรูปดานนอกที่ โรงละครลาสกาลา
(La Scala Theatre) เปนโรงละครคูเมืองมิลานมากวา 230 ป เปนสถานที่แสดง
โชวชื่อดังมากมาย และที่ดานหนาโรงละครสกาลาบริเวณจัตุรัส พิอาซซา เดลลา
สกาลา นี้เองที่เราจะไดเห็นรูปปน
 ﻤอนุสรณแหงลีโอนารโด ดาวินซี (Statue of
Leonardo Da Vinci) โดยสรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแดลีโอนารโด ดาวินซี นัก
ประดิษฐและนักวิทยาศาตรคนสําคัญของโลก อิสระใหทานชมเมือง และชอปปﻤงตาม
อัธยาศัย
ถึงเวลานัดหมายนําทานไป รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11) อาหาร
จีน หลังอาหารเย็นนําทานเดินทางเขาที่พัก

ที่พัก: Novotel Malpensa 4* หรือระดับใกลเคียง
(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง)

วันที่ 6
เชา
09.00

13.05

ทาอากาศยานมิลาโน มัลเพนซา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่12)
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานมิลาโน มัลเพนซา เพื่อตรวจเช็ค
เอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกรุงเทพฯ (มีเวลาใหทานไดทําคืน
ภาษีTax Refund กอนการเช็คอิน)
ออกเดินทางกลับสูป
 ระเทศไทยโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG941 (เวลา

ประมาณ 10ชั่วโมง 50นาที)
วันที่ 7

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

05.55

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราคาบริการ
กําหนดวันเดินทาง

ผูใหญ

17 - 23 Aug 2019 45,900
26 Sep - 01 Oct
2019

45,900

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไมเสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

45,900

45,900

22,950 12,500

45,900

45,900

22,950 12,500

หมายเหตุ
หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพื่อใหทาน
ทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม
เงื่อนไขการใหบริการ
1. การเดินทางครั้งนี้จะตองมีผูโดยสารจานวน 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว
- จะสงจอยนทัวรกับบริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอน
การเดินทาง 15 วัน

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง20ทานและทานยัง
ประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุก
ครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
การจองทัวรและชําระคาบริการ
- กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 25,000 + วีซา 3,500 บาท (28,500 บาท)
กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรมกรอกขอมูลยื่นวีซาพรอมเอกสารชําระมัดจําคาทัวร
- คาทัวรสวนที่เหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง
**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับ
จากวันเดินทางไป-กลับและจํานวนหนหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3หนา)
**กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุ **
กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา
การยกเลิกและคืนคาทัวร
เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินไดทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงเมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
อัตราคาบริการนีร้ วม
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน

(ตั๋วกรุปไมสามารถUpgradeที่นั่งเปนBusiness Class ได และตองเดินทางไป-กลับพรอมตั๋ว
กรุปเทานั้นไมสามารถเลื่อนวันได)
2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับใกลเคียงกัน
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. คานํ้าหนักกระเปา สายการบินไทย สัมภาระโหลดใตทองเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได
7 กิโลกรัม และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
และกรณีนํ้าสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ สะสมไมลได50% กรุณา
แจงเลขสมาชิกรอยัลออรคิดพลัส กอนออกตั๋ว
6.การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไป
ตางประเทศ กับ MSIG แบบแผนประกันภัยแบบ EASY VISA โดยจะมีความคุมครองเบื้องตน
ดังนี้
- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ
ผูเอาประกันภัยที่มีอายุ 15-75 ปบริบรู ณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท
ผูเอาประกันภัยที่มีอายุ 1-14 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท
ผูเอาประกันภัยที่มีอายุ 76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 750,000 บาท
คารักษาพยาบาลในตางประเทศผูเอาประกันที่มีอายุ 1-75 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง
2,000,000 บาท ผูเอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปบริบรู ณ วงเงินคุม
 ครอง 1,500,000 บาท
คารักษาพยาบาลตอเนื่องในประเทศไทยผูเอาประกันภัยที่มีอายุ1-75 วงเงินคุมครอง 100,000
บาท ผูเอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท
ซึ่งความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย โดยทั้งนี้การทําประกันนี้
จากบริษัท มากกวาขอบังคับตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยว ที่บังคับใหบริษัทนําเที่ยว ทําประกันเฉพาะ

อุบัติเหตุในการเดินทางเทานั้น แตทั้งนี้ ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและขอยกเวนแผน
เติมจากเว็บไซด Allianz ได กรณีทานตองการซื้อความคุมครองเพิ่มเติมสามารถแจงความ
ประสงคมาที่บริษัทฯ
7. คาภาษีสนามบิน และคาภาษีนา มันตามรายการทัวร
8.คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถ (กฎหมายไมอนุญาตใหคนขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วัน)
อัตราคาบริการนีไ้ มรวม
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ
2. คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คาโทรศัพท
เปนตน
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)
4. คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน
5. คา Vat 7% และ คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
6. คาพนักงานยกกระเปาที่โรงแรม
7. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 50 EURO ตอทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจและ
นํ้าใจจากทาน
8.คาวีซาเชงเกนและบริการทานละ 3,500 บาท
กรณีวีซา ไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทางบริษัทขอ
เก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชนคาวีซาและคาบริการยื่นวีซา/คามัดจําตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก
ตั๋วแลว)/คามัดจําแลนด (กรณีใกลวันเดินทาง)

7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมด
กับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือ
่ นการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไม
ถึง 20ทาน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุ
ตางๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน,
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุป
 ที่เขาพัก โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 20วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลว งหนาได

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น
11. ผูจ ัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอื่น ๆ
12. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเที่ยว ตามพ.ร.บ.การทองเที่ยวเทานั้น ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข
ไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและ
ยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการ
เดินทางไดจากบริษัทประกันทั่วไปและควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด)
13. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัดไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น
14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอื่น ๆ
เอกสารในการขอยื่นวีซาประเทศเชงเกน(ประเทศอิตาลี) ระยะเวลาในการยื่น 15 วันทําการ
** ผูเดินทางตองมาโชวตัวและสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย **
1. พาสปอรต ที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากหมดอายุกรุณา
นําไปตออายุกอนนําสง และมีจํานวนหนาเหลืออยางนอย 2-3 หนาเพื่อติดวีซา หากมีพาสปอรต
เลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนเอกสารอางอิงกับ
ทางสถานฑูต

2. รูปถาย รูปสีหนาตรงปจจุบัน ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว หรือ 3.5 * 3 cm จํานวน 2 ใบ และ
มีอายุไมเกิน 3 เดือน หามตกแตงรูป หามสวมแวนสายตา หามมีเครื่องประดับ ตองเปนรูปที่ถาย
จากรานถายรูปเทานั้น
3. เอกสารสวนตัว
สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาบัตรขาราชการ (ถามี)
สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา / สําเนาใบมรณะบัตร(กรณีคูสมรสเสียชีวิต) แปลเปน
ภาษาอังกฤษ
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถาเคยทีการเปลี่ยน) แปลเปนภาษาอังกฤษ
(กรณีเด็กอายุตํ่ากวา20ป) แปลเปนภาษาอังกฤษ
สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาสูติบัตร / หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา / สําเนาพาสปอรตบิดามารดา
4. หลักฐาน/ใบรับรองการทํางานจากบริษัททีท
่ านทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุ
ตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน,วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษท
ั นีแ
้ ละชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อ
เดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด ภาษาอังกฤษเทานั้น
4.1 กรณีเปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯ ระบุตาํ แหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํา
งานและชวงเวลาที่อนุมัติใหลาหยุดเพื่อเดินทางไปยุโรป เทานั้นไมตองระบุชื่อประเทศ หลังจากนั้น
จะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด และตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา ตองเปน
ภาษาอังกฤษ และเปนหลักฐานปจจุบันเทานั้น พรอมประทับตราบริษัท โดยชื่อลูกคาที่ระบุใน
หนังสือรับรองทางการงาน ตองสะกดชื่อ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต
4.2 กรณีเจาของกิจการ สําเนาใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู
เดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน พรอมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสําเนาและประทับตราบริษัทฯ (คัดลอก
ไมเกิน 3 เดือน และเปนภาษาอังกฤษเทานั้น)

4.3 กรณีเปนนักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองตัวจริงจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลัง
ศึกษาอยูเปนภาษาอังกฤษเทานั้น (สถานทูตไมรับเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวาเปนชวงปดเทอม
และตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา)
เด็กอายุตํ่ากวา 20 ป จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไป
กับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา
หรือถาเด็กไมไดเดินทางกับบิดาและมารดา จะตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศจากทั้งบิดาและมารดา พรอมมีการรับรองคาใชจายใหกบ
ั บุตรกับผูที่บุตรเดินทางไป
ดวย ตองไปทําที่สํานักงานเขตที่ทําเบียนบานอยู (พรอมแนบบัตรประชาชน ของบิดาและมารดา)
โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอยาง
ถูกตอง และบิดาหรือมารดาจะตองไปเซ็นเอกสารตอหนาเจาที่รับยื่นวีซาดวย กรณีเด็กที่บด
ิ ามารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเปนผูมี
อํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
4.4 กรณีทเี่ กษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย
4.5 กรณีเปนแมบาน ใชสําเนาทะเบียนสมรส / ใบหยา /ใบมรณะ (กรณีคูสมรสเสียชีวิต) (ใช
หลักฐานการเงินของตัวเองหรือของสามีก็ได ในกรณีที่ไมไดเดินทางไปกับสามี จะตองมีจดหมาย
รับรองคาใชจายจากสามี เปนภาษาอังกฤษ พรอมกับเขียนชื่อ-นามสกุล วันเดือนปเกิด ของสามี
และบุตร ที่มีดวยกัน)
4.6 กิจการไมจดทะเบียน อาทิ Freelance, ธุรกิจขายสินคาออนไลน ตองเขียนหนังสือแนะนํา
ตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการทํางาน แหลงที่มาของรายได พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน
สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตน (เปนภาษาอังกฤษ)
5. หลักฐานการเงิน
5.1 ผูเดินทางออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยตัวจริง หรือสําเนาสมุดบัญชีเงิน
ฝากประจําสวนตัว ยอนหลัง 6 เดือน 1 ชุด (โดยปรับสมุดบัญชีของทานใหถึงปจจุบันดวย) ควร
เลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไมตํ่ากวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามี
ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา

** กรณีไมมีการอัพเดตสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยภายในระยะเวลา 6 เดือน ตองขอ
Statement จากธนาคารเทานั้น **
5.2 ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ตองเขียนหนังสือรับชี้แจงความสัมพันธ (Sponsot Letter)
และขอหนังสือรับรองคาใชจาย โดยใหบุคคลที่ออกคาใชจายใหเปนผูขอหนังสือรับรอง BANK
SPONSOR หรือ BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเทานั้น (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดย
ระบุชื่อเจาของบัญชี บุคคลที่ออกคาใชจาย สะกดชื่อ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต และระบุชื่อ
ผูเดินทาง สะกดชื่อ - สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต กรุณายื่นขอจากธนาคารลวงหนา บางแหง
อาจใชเวลาดําเนินการประมาณ 3 วัน และ
5.3 กรณีที่บริษัทของทานเปนผูร ับผิดชอบคาใชจายในการเดินทาง ใหกับผูเดินทางทั้งหมด ทาง
บริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมา
ทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผูเดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย
(เอกสารมีอายุ 1 เดือนกอนวันยื่นคํารองขอวีซา )
**กรุณาปรับอัพเดตสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย กอนแสดงตัวยื่นขอวีซา 3-5 วัน เทานั้น **
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเงินฝากประจํา**
6. แบบฟอรมกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกน กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกแบบฟอรมที่แนบมาใหตรงกับความเปนจริง เนื่องจากเปนขอมูลที่ตองสงใหกับทาง
สถานทูตพิจารณาวีซา ทางบริษัทฯไมสามารถกรอกแทนทานไดเพราะถาขอมูลผิดพลาด ทาน
อาจจะถูกปฏิเสธวีซาได
รายละเอียดเกี่ยวกับชือ
่ ,นามสกุล,วันเดือนปเกิด,ญาติพี่นอง,สถานที่เกิด และจํานวนบุตรของผู
เดินทาง การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุม
เชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชาํ ระไป
แลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุม
เรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย
และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาว
เชนกัน
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตเพื่อให
อยูในดุลยพินิจของสถานทูตเรื่องวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไว
เปนสถิติในนามของบริษัท
** เอกสารประกอบการยื่นวีซาตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปล
เอกสาร**

ไม่สามารถแสดงรูปทีลิงก์ได้ ไฟล์นีอาจได้รับการยา้ ย เปลียนชือหรือลบ ตรวจสอบว่าลิงก์ชไปที
ี
ไฟล์และตําแหน่งทีตังทีถูกต้อง

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศอิตาลี
โปรดกรอกรายละเอียดใหครบถวน เพื่อประโยชนในการยื่นวีซาของทาน (กรอกขอมูลเปน
ภาษาอังกฤษ)
(ภาษาไทย)

1. ชื่อ - นามสกุล
..............................................................................................................

2. ชื่อ - นามสกุล
(ภาษาอังกฤษ) ..............................................................................................................
มี)

3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (ถา
..............................................................................................................

4. วัน-เดือน-ปเกิด ...................... อายุ ............. ป สถานที่เกิด .............................
5. เพศ
⃣

ชาย
⃣

หญิง

5. ที่อยูปจจุบัน (ภาษาอังกฤษ)
.........................................................................................................................
............................ รหัสไปรษณีย .................... อีเมลแอดเดรส ...................
โทรศัพทมือถือ ...................................... โทรศัพทบาน ............................
6. อาชีพปจจุบัน ............................. ตําแหนง ....................................
7. ชื่อสถานที่ทํางาน ธุรกิจรานคา โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการคาขาย โปรด
ระบุอยางชัดเจน)
.........................................................................................................................
ที่อยูที่ทํางาน .........................................................................................................................

รหัสไปรษณีย ............. โทรศัพทที่ทํางาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ..................... อีเมล ................
8. รายไดตอเดือน ........................................................... บาท
9. รายไดอื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือรายไดหลัก ............................................... แหลงที่มาของ
รายไดนั้น ...........................................................................................
10 . สถานภาพ

⃣ โสด

⃣ หยา

⃣ มาย

⃣ สมรส

⃣ แตงงาน(ไมจดทะเบียน)

⃣ อยูกินฉันสามี-ภรรยา ⃣ แยกกันอยู

11. ชื่อ-สกุลคูสมรส (ถามี) ............................................. วัน/เดือน/ป เกิด................ สถานที่เกิด
.....................
12. ชื่อ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ป เกิด................. สถานที่เกิด
......................
13. ชื่อ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ป เกิด................ สถานที่เกิด
......................
14. ทานมี Passport เลมเกาหรือไม ถามี ขอรายละเอียด ดังนี้
เลขพาสปอรต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให ณ ประเทศ
...................
เลขพาสปอรต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให ณ ประเทศ
...................
15. ยอดเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย
............................................................................................................
16. เคยถูกพิมพลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนานี้
⃣ ไมเคย

⃣ เคย (กรุณาระบุวน
ั /เดือน/ป ที่ดําเนินการ หากทราบ)

17. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
⃣ ไมเคย

⃣ เคยได ใชไดตั้งแตวันที่ .............................. ถึงวันที่ ........................

18. เคยถูกพิมพลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนานี้
⃣ ไมเคย

⃣ เคย (กรุณาระบุวัน/เดือน/ป ที่ดําเนินการ หาก
ทราบ) .........………………
19. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม

⃣ ไมเคย
⃣

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

20. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ
⃣ ตัวผูขอวีซาเอง
⃣ เช็คเดินทาง

⃣ มีผูอื่นออกคาใชจายให (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องคกร)
กรุณาระบุชื่อ ......................................................
⃣ บัตรเครดิต
⃣ เงินสด

** กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน เพราะขอมูลทั้งหมด เจาหนาที่จะตองกรอกในแบบฟอรมออนไลน
ของทาน **
-

หนังสือเดินทางเลมเกา จําเปนตองสงมาเพื่อดูประวัตก
ิ ารเดินทางของทาน

หากยังไมแนบจดหมายรับรองการทํางานฉบับจริง กรุณากรอกขอมูลการทํางานของทาน
เปนภาษาอังกฤษใหครบถวน ไดแก ชื่อบริษัท / ตําแหนงของทาน / ลักษณะงาน / รายไดตอ
 เดือน
หมายเหตุ : การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น
ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น

ไม่สามารถแสดงรูปทีลิงก์ได้ ไฟล์นีอาจได้รับการยา้ ย เปลียนชือหรือลบ ตรวจสอบว่าลิงก์ชไปที
ี
ไฟล์และตําแหน่งทีตังทีถูกต้อง

ไม่สามารถแสดงรูปภาพได้

