
 

 

รหัสทัวร ITV1901481  
ทัวรอิตาลี โรม วาติกัน ปซา เวนิส มิลาน โคโม 7 วัน 4 คืน [QR] 
เยือนกรุงโรม ช่ืนชมสถาปตยกรรมและประวัติศาสตรแหงความยิ่งใหญ เยือน
ดินแดนเล็กๆท่ีนครวาติกัน เปนแหลงรวมศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญของโลก ชม
ความยิ่งใหญอลังการ1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกที่ โคลอสเซี่ยม และหอเอนปซา
ท่ีเมืองปซา เยือนเมืองแหงสายน้ําสุดแสนโรแมนติก แหงแควนเวเนโตท่ีเมืองเวนิส 
เยือนเมืองภาคเหนือของอิตาลี เมืองหลวงทางแฟช่ันของโลกท่ีมิลาน 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

วันที่ รายละเอียดทองเที่ยว 

1  กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานโดฮา แวะเปล่ียนเครื่อง 

2  
สนามบินลีโอดารโน ดารวินชี อิตาลี – นครวาติกัน – กรุงโรม – โคลอสเซ่ียม – 
จัตุรัสโรมัน – น้ําพุเทรวี่ บันไดสเปน – เมืองซี
นา                                                                                       

3  เมืองซีนา - เมืองปซา – หอเอนปซา - เมืองปราโต   
4  เมืองโบโลญญา – ทาเรือตรอนเคตโต – เกาะเวนิส  
5  เมสเตร – Noventa di Piave Designer Outlet – มิลาน 

6  กัสเตลโล สฟอรเซสโก – มหาวิหารแหงมิลาน – โรงละครลาสกาลา – เมืองโคโม – 
ทะเลสาบโคโม - มิลาน 

7  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

09 - 15 Oct 2019  42,900 42,900 42,900 15,000 12,500 

15 - 21 Oct 2019  39,900 39,900 39,900 15,000 12,500 

22 - 28 Oct 2019  42,900 42,900 42,900 15,000 12,500 

29 Oct - 04 Nov 
2019  39,900 39,900 39,900 15,000 12,500 

12 - 18 Nov 2019  39,900 39,900 39,900 15,000 12,500 

19 - 25 Nov 2019  39,900 39,900 39,900 15,000 12,500 



 

 

26 Nov - 02 Dec 
2019  39,900 39,900 39,900 15,000 12,500 

05 - 11 Dec 2019  42,900 42,900 42,900 15,000 12,500 

14 - 20 Feb 2020  39,900 39,900 39,900 15,000 12,500 

05 - 11 Mar 2020  39,900 39,900 39,900 15,000 12,500 

19 - 25 Mar 2020  39,900 39,900 39,900 15,000 12,500 

รายละเอียดทัวร 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานโดฮา แวะเปลี่ยนเคร่ือง 
17.00  พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก

ช้ัน4 ประตู 8 เคานเตอร Q สายการบิน กาตารแอรเวย โดยมีเจาหนาที่
บริษัทฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสาร ออกบัตรที่น่ัง โหลด
สัมภาระ 

20.45  ออกเดินทางสูสนามบินกรุงโดฮา  โดยสายการบินกาตารแอรเวย เที่ยวบินที่ 
QR833 

23.55  เดินทางถึงทาอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร แวะพักเปล่ียนเครื่อง 

วันที่ 2 
สนามบินลีโอดารโน ดารวินชี อิตาลี – นครวาติกัน – กรุงโรม – โคลอสเซ่ียม – 
จัตุรัสโรมัน – น้ําพุเทรว่ี บันไดสเปน – เมืองซี
นา                                                                                       

02.00  นําทานเดินทางสู กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินการตาแอรเวย 
เที่ยวบินที่ QR115   

06.55  เดินทางถึง สนามบินลีโอดารโน ดารวินชี อิตาลี นําทานผานขั้นตอนการตรวจ
คนเขาเมือง และพิธีการทางศุลกากรและตรวจรับสัมภาระเรียบรอยแลว 
จากน้ัน นําทานสูนครวาติกัน Vatican City (ระยะทาง30กม./ 45 นาที) ซ่ึง



 

 

เปนรัฐอิสระ มีขนาดเล็กมากเพียง 250 ไรและเปนศูนยกลางของศาสนาคริสต
นิกายโรมันคาทอลิก เปนเมืองแหงศาสนจักรและท่ีประทับข  องพระ
สันตะปาปา ประมุขสูงสุดแหงศาสนา หรือที่เรียกส้ันๆ วา“โป�ป” นําทานถายรูป
ดานหนา มหาวิหารเซนตปเตอร St.Peter Basilica แหงนครรัฐวาติกัน ที่
งดงามดวยศิลปะในยุคเรเนซองส ใชเวลาสรางถึง 150 ป และยังไดรับการ
ตกแตงอยางโออาและหรูหรา ดานหนามหาวิหารเปนลานกวางเรียกวา 
St.Peter’s Square ประกอบไปดวยน้ําพุ 2 ดาน และเสาโอเบลิกส 1 ตน 
ลอมรอบไปดวยเหลาเทพเทวาบนหลังคาและกําแพงสูง(คาทัวรไมรวมคาเขา 
Vatican Museum และ Sistine Chapel )  จากน้ัน นําทานเดินทางสู กรุง
โรม (Rome)(ระยะทาง33ก.ม./45นาที)  เมืองหลวงของประเทศอิตาลี  กรุง
โรมเปนเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของแควนลาซีโอและประเทศอิตาลี
จา มีคนอาศัยประมาณ 2.5 ลานคนแนะ ถือเปนเมืองทองเที่ยวที่สวยและนาไป
ที่สุดอีกเมืองหนึ่งของอิตาลีเลยละคะ มีประวัติศาสตรยาวนานมากกวา 2,800 
ป ทั้งสถาปตยกรรม ประติมากรรม สถานที่เท่ียวตางๆ คลุกเคลาความ
คลาสสิคสไตล นําทานสูช่ืนชมกับสถาปตยกรรมและประวัติศาสตรแหงความ
ย่ิงใหญ จากน้ัน นําทานสัมผัสความย่ิงใหญ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกที่ 
โคลอสเซ่ียม (Colosseum) (ถายรูปดานนอก) เปนสนามกีฬากลางแจงขนาด
ใหญต้ังอยูใจกลางกรุงโรม เร่ิมสรางข้ึน ในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซียนแหง
อาณาจักรโรมัน  และสรางเสร็จ ในสมัยของจักรพรรดิติตัสในคริสตศตวรรษที่1 
หรือประมาณป ค.ศ.80 อัฒจันทรเปนรูปวงกลมกอดวยอิฐและหินทรายวัด
โดยรอบไดประมาณ 527เมตร สูง 57เมตร ใกลๆกันนั้นเปน ประตูชัยคอนส
แตนติน(Arch of Constantine) ถือวาเปนมรดกสําคัญของประเทศอิตาลีอีก
ที่หนึ่ง โดยสรางข้ึนเพ่ือระลึกถึงชัยชนะของกรุงคอสสแตนตนิ เปนซุมประตูที่
ใหญที่สุดของโรมันมีความสูงถึง 21 เมตร จากน้ัน นําทานสูโรมันฟอรัม
(Roman Forum) (ถายรูปดานนอก)   อดีตอันย่ิงใหญของกรุงโรม ที่เคยเปน
ศูนยกลางของชุมชน ท้ังการเมือง ศาสนา การคา และการปกครองดวย 
ปจจุบันคงเหลือแตซากปรักหักพังแตก็ยังสามารถเห็นเคาโครงของความ
ย่ิงใหญได นําชมความงามของ น้ําพุเทรวี่ (Trevi Fountain) ซ่ึงมีรูปปم�นของ
เทพเจาเนปจูนต้ังโดดเดนอยูกลางน้ําพุแหงนี้ เช่ือกันวาผูที่ไดมาเย่ียมชม
สถานที่แหงน้ี แลวหันหลังใชมือขวาโยนเหรียญขามบาซายลงไปในน้ําพุแหงน้ี



 

 

แลวจะไดมีโอกาสไดมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่1) เมนูอาหารจีน 

บาย  นําทานชมและถายรูปบริเวณยาน บันไดสเปน (Spanish steps) เปนบันไดที่
กวางที่สุดและยาวที่สุดในทวีปยุโรป ถูกเรียกช่ือตามสถานฑูตสเปน ซ่ึงต้ังอยู ณ 
บริเวณน้ัน ไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ช่ือ Francesco de 
Sanctis เร่ิมสรางเม่ือป คศ.1723 แลวเสร็จในป คศ.1725 ถือเปนสัญลักษณ
อีกอยางหน่ึงของกรุงโรม นอกจากความสวยงามอลังการกวางขวางของบันได
สูง 138 ข้ันที่ลอมรอบไปดวยสถาปตยกรรมอันสวยงามแลว จัตุรัสน้ียังตอตรง
กับถนน Via Condotti ที่เต็มไปดวยรานแบรนดเนมมากมาย ทั้ง Dior, 
Prada, Gucci,Valentio, Versace, Fendi, Ferragamo, Cartier, 
Bulgari, Rimowa, Longchamp, Furla, Tod’s Ferragamo Armani, 
Tag Heuer, Tissot และอ่ืนๆ เปนตน จากน้ัน นําทานมุงหนาสู เมืองซีนา 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 2)  หลังอาหารเย็นนําทานเดิน
ทางเขาสูท่ีพัก 

ที่พัก: Hotel Executive Siena หรือระดับใกลเคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

 

 

 

 
 
 

  



 

 

วันที่ 3 เมืองซีนา - เมืองปซา – หอเอนปซา - เมืองปราโต   
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  (ม้ือที่3) 

นําทานเดินทางสู เมืองปซา Pisa (ระยะทา209ก.ม./ 3 ช่ัวโมง) เมืองแหง
ศิลปะทที่สําคัญของประเทศอิตาลี เปนเมืองเล็กๆอยูในแควนตอสคานา ฝم�ง
แมน้ําอารโน อยูทางตะวันตกของเมืองฟลอเรนซและทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ของเมืองเซียนา ดานตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน แมวาจะ
เปนเมืองเล็กๆ แตก็เปนเมืองที่มีช่ือเสียงและเปนที่รูจักของนักทองเที่ยว เพราะ
เปนที่ต้ังของสถาปตยกรรมอันสวยงามททีมีช่ือเสียงไปทั่วโลก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่4)เมนูอาหารจีน   
บาย  นําทานชมดานนอก จัตุรัสกัมโป เดย มิราโกลี หรือ จัตุรัสดูโอโม Piazza del 

Duomo หรือทุงมหัศจรรย เปนบริเวณที่ลอมรอบดวยกําแพงใจกลางเมืองปซา 
และเปนที่ต้ังของมหาวิหารเกาแกที่มีขนาดใหญที่สุด และนําทานชมถายรูป 1 
ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก หอเอนปซา ( Leaning Tower of Pisa) ใหทาน
เดินเลน ถายรูปกับหอเอนปซาที่สรางข้ึนเพ่ือเปนหอระฆังแหงวิหารประจําเมือง 
แตเพียงการเริ่มตนของการสรางถึงบริเวณช้ัน 3 ก็เกิดการทรุดตัวและตองหยุด
การกอสรางจนถัดมาอีกรวม 100 ป ถึงไดสรางตอจนเสร็จสมบูรณและยังเปน
สถานที่กาลิเลโอ เคยมาพิสูจนเร่ืองแรงโนมถวงของโลก และการตกของวัตถุ
ดวย จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองปราโต 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่5) ) เมนูอาหารทองถิ่น 

หลังอาหารเย็นนําทานเดินทางเขาที่พัก 

ที่พัก: Charme Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 



 

 

 

วันที่ 4 เมืองโบโลญญา – ทาเรือตรอนเคตโต – เกาะเวนิส  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่6) 

นําทานเดินทางสู เมืองโบโลญญา (Bologna)(ระยะทา103ก.ม./ 1.30 
ช่ัวโมง) เมืองหลวงของแควนเอมีเลียโรมัญญา โดยตัวเมืองน้ันต้ังอยูระหวาง
แมน้ําโปกับเทือกเขาแอแพนไนน นอกจากน้ันยังเปนหนึ่งในเมืองยุคกลางที่
ไดรับการรักษาไว อยางดีที่สุดแหงหน่ึงในยุโรป และยังเปนที่ต้ังของ
มหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดคือ “Alma Mater Studiorum” ชมบริเวณ 
จัตุรัสมัจโจเล (Piazza Maggiore) จัตุรัสขนาดใหญท่ีตั้งอยูใจกลางเมืองเกาที่
ลอมรอบดวยโบสถซานเปโตรนิโอ (Basilica of San Petronio) ซิต้ี ฮอล 
ลานน้ําพุเทพเนปจูน (Fontana Del Nettuno) และอาคารปาลาซโซ เดล โพ
เดสตา (Palazzo Del Podesta) ใหทานเดินชมเมืองและถายรูปจนไดเวลา
นัดหมาย จากน้ัน นําทานเดินทางกลับสูทาเรือตรอนเคตโต 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่7)เมนูอาหารจีน 



 

 

บาย  นําทานน่ังเรือสู เกาะเวนิส (Venice Island) ดินแดนแสนโรแมนติก เมืองเว
นิสไดรับฉายาวา ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก (Queen of the Adriatic) เมือง
แหงสายน้ํา เมืองแหงสะพานและเมืองแหงแสงสวาง ถูกสรางขึ้นจากการเช่ือม
เกาะเล็กๆจํานวนมากเขาดวยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซ่ึงเปนสวนหนึ่ง
ของทะเลอาเดรียติก เปนเมืองทาโบราณ และเปนเมืองที่ใชคลองในการ
คมนาคมมากที่สุด ชมความสวยงามของ จัตุรัสซานมารโค (Piazza San 
Marco หรือ Saint Mark Square) เปนจัตุรัสกลางเมืองเวนิส ท่ีขึ้นช่ือวา
สวยที่สุดแหงหน่ึงในอิตาลี ลอมรอบดวยสถาปตยกรมอันงดงาม อาทิ โบสถ
เซนตมารก (St. Mark’s Basilica) เดิมที่เปนโบสถสวนตัวของผูครองเมือง
ในสมัยน้ัน พระราชวังดอจส (Doge’s Palace), ลีโอเน (Lione) รูปปم�นสิงโต
ตัวใหญติดปกพรอมถือหนังสือ ซ่ึงถือเปนสัญลักษณประจาเมืองเวนิส เดินชม
ตัวเมืองจนถึง สะพานริอัลโต เปนสะพานที่เกาแกที่สุดในเวนิสและเปนสะพาน
แรกที่ขาม Grand Canal (คลองแกรนดคาแนล) ชมสะพาน Bridge of 
Sighs สะพานสะอ้ืน หรือบางคนเรียกวา "สะพานแหงการทอดถอนใจ” ซ่ึง
ทอดขามดานหลังวังของผูปกครองเวนิสในอดีต ไปยังคุกที่อยูอีกฟากฝم�งคลอง
วากันวาสะพานแหงน้ีคือจุดหายใจเฮือกสุดทายแหงอิสรภาพของเหลานักโทษ 
และคุกแหงน้ีเองเปนที่คุมขังนักรักกระเด่ืองนามคาสโนวา ในตํานานเลาวาการ
จูบบนเรือกอนโดลาใตสะพานแหงน้ีจะนําไปสูความรักนิรันดร นับเปนหนึ่งในจุด
ที่โรแมนติกที่สุดจุดหน่ึงในเวนิสอิสระใหทานเดินชมความโรแมนติกของเกาะ
แหงน้ี หรือทานยังสามารถสัมผัสประสบการณลองเรือกอนโดลา ชมความงาม
ของเกาะเวนิส (ไมรวมในคาทัวร กรณีตองการน่ังกอนโดลา สามารถติดตอที่
ไกดราคาลําละ 100 ยูโร 1 ลําสามารถน่ังไดสูงสุด 4-6 ทานคะ ลองประมาณ 
30 นาที) จากน้ัน นําทานเดินทางกลับสูทาเรือตรอนเคตโต นําทานเดินทางสู 
เวนิส เมสเตร Venice Mestre ฝم�งแผนดินใหญ (ระยะทาง264กม./ใชเวลา
ประมาณ4ชม.) เปน เมืองเล็กๆ ที่สวยงามเต็มไปดวยสวนสาธารณะรานดีไซ
เนอรแบรนดดัง และจัตุรัสที่มีแลนดมารกเกาแก สัมผัสไดถึงความงดงามของ
อาคารประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอิตาลีในแบบด้ังเดิม 

เย็น  ถึงเวลานัดหมายนําทานไป รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 8) หลัง
อาหารเย็นนําทานเดินทางเขาที่พัก 



 

 

ที่พัก: Smart Holiday หรือระดับใกลเคียง 

(ช่ือโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

 

 

 

วันที่ 5 เมสเตร – Noventa di Piave Designer Outlet – มิลาน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 9)  

นําทานเดินทางตอไปยัง เมือง Noventa อิสระใหทานชอปปم�งจุใจ ณ 
McArthurGlen   Noventa di Piave Designer Outlet ศูนยรวมรานคา
กวา 160 ราน เชน แวนตา ผลิตภัณฑเครื่องหนัง รองเทา    กระเป�า อุปกรณ
กีฬา แฟช่ันแบรนดแนม (อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัยที่เอาทเล็ท) เพ่ือความ
สะดวกในการชอปปم�ง จนถึง เวลานัดหมายนําทานดินทางสูเมืองมิลาน 

บาย  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่10) เมนูอาหารทองถิ่น 

หลังอาหารเย็นนําทานเดินทางเขาที่พัก 

ã ที่พัก: Klima Hotel Milano Fiere หรือระดับใกลเคียง 

(ช่ือโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

เย็น    

  



 

 

 

วันที่ 6 กัสเตลโล สฟอรเซสโก – มหาวิหารแหงมิลาน – โรงละครลาสกาลา – เมืองโค
โม – ทะเลสาบโคโม - มิลาน 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (ม้ือที่ 11) 

จากน้ัน นําทานไปชมและถายรูปที่ กัสเตลโล สฟอรเซสโก Castello 
Sforzesco (ชมดานนอก)เปนป�อมปราสาทเกาแกหลายรอยปอันเปนแหลง
รวมแกลลอรี่และพิพิธภัณฑที่มีช่ือเสียงของมิลาน  เปนปราสาทอันเกาแกที่มี
อายุมากกวาหารอยน้ีเปนปราสาทในศตวรรษที่ 15 ที่ต้ังอยูใจกลางเมืองของมิ
ลาน จากน้ัน นําทานไปชม  มหาวิหารแหงมิลาน Duomo di Milano (ถายรูป
ดานนอก) มหาวิหารน้ีสรางดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิค ที่ถือวามีความ
ใหญโตเปนอันดับสามของโลก เร่ิมสรางในป 1386 แตกวาจะเสร็จตองใชเวลา
กวา 400 ป ดานนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมที่ทําจากหินออนจํานวน 135 
ยอด และมีรูปปم�นหินออนจากสมัยตางๆ กวา 2,245 ช้ิน ยอดท่ีสูงที่สุดมีรูปปم�น
ทองขนาด 4 เมตรของพระแมมาดอนนาเปนสงาอยู จากน้ัน นําทานถายรูป
ดานนอกที่ โรงละครลาสกาลา (La Scala Theatre) เปนโรงละครคูเมืองมิ
ลานมากวา 230 ป เปนสถานที่แสดงโชวช่ือดังมากมาย และที่ดานหนาโรง



 

 

ละครสกาลาบริเวณจัตุรัส พิอาซซา เดลลา สกาลา น้ีเองที่เราจะไดเห็นรูปปم�น 
อนุสรณแหงลีโอนารโด ดาวินซี (Statue of Leonardo Da Vinci) โดยสราง
ข้ึนเพ่ือเปนอนุสรณแดลีโอนารโด ดาวินซี นักประดิษฐและนักวิทยาศาตรคน
สําคัญของโลก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่12)เมนูอาหารจีน  
บาย  นําทานเดินทางสู เมืองโคโม (Como)(ระยะทาง50กม./ 45 นาที) ซึ่งเปนเมือง

ศูนยกลางอุตสาหกรรมผาไหมของอิตาลีที่มีช่ือเสียง และมีทะเลสาบโคโม 
(Lago di Como) ท่ีไดช่ือวาเปนทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี เดินทาง
ถึง เมืองโคโม นําทานชมทะเลสาบโคโม ที่ลอมรอบดวยภูเขาสูงที่ยังมีป�าไม
เขียวชอุม หลายจุดบนชายฝم�งเปนชองเขาแคบ และหนาผาที่สวยงาม ทางเหนือ
ของทะเลสาบ คือเทือกเขาแอลป�ยาวเหยียดสุดสายตาเปนกําแพงธรรมชาติที่
สรางฉากหลังอันงดงามอลังการใหกับดินแดนบริเวณน้ี เทือกเขาแอลป�น้ันมี
หิมะปกคลุมอยูตลอดป จงึทําใหสามารถเลนสกีหิมะไดตลอดเวลา น่ีคือจุด
ดึงดูดใหผูคนจากทั่วโลกหล่ังไหลมาทองเท่ียว จากน้ัน นําทานเดินทางสู ทา
อากาศยานลีโอดารโน ดารวินชี เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระ
เตรียมตัวเดินทางกรุงเทพฯ และเพ่ือใหทานไดทํา TAX REFUND คืนภาษีกอน
เช็คอิน 

22.55  ออกเดินทางกลับสูประเทศไทยโดยสายการบิน กาตารแอรเวย เที่ยวบินที่ 
QR118 

วันที่ 7 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    
05.35  เดินทางถึงทาอากาศยานโดฮา  รอเปล่ียนเครื่อง 

08.15  เดินทางกลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ QR832 

19.00  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 
 



 

 

หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด เปนตน โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพ่ือให
ทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม 

เง่ือนไขการใหบริการ 

1. การเดินทางคร้ังน้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว 

- จะสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอน
การเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง20ทานและทานยัง
ประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 

 2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

3.การจองทัวรและชําระคาบริการ 

- กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 25,000 + วีซา 3,500 บาท (28,500 บาท) 

กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรมกรอกขอมูลย่ืนวีซาพรอมเอกสารชําระมัดจําคาทัวร 

- คาทัวรสวนที่เหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง 

- กรณีบริษัทตองออกต๋ัวหรือวีซาออกใกลวันเดินทาง ทานจําเปนตองชําระคาทัวรสวนที่เหลือตามที่
บริษัทกําหนดแจงเทาน้ัน 

**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุ
นับจากวันเดินทางไป-กลับและจํานวนหนหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํา



 

 

กวา 3หนา) **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณี
พาสปอรตหมดอายุ **กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 

4.การยกเลิกและคืนคาทัวร 

 เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมชั่น เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงินไดทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึงเมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไม
อาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

5.อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 

 (ต๋ัวกรุปไมสามารถUpgradeที่น่ังเปนBusiness Class ได และตองเดินทางไป-กลับพรอมต๋ัว
กรุปเทาน้ันไมสามารถเล่ือนวันได) 

2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับใกลเคียงกัน   

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 

4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. คาน้ําหนักกระเป�า สายการบินไทย สัมภาระโหลดใตทองเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือข้ึนเคร่ือง
ได 7 กิโลกรัม และคาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
และกรณีน้ําสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ สะสมไมลได50% กรุณา
แจงเลขสมาชิกรอยัลออรคิดพลัส กอนออกต๋ัว 

6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไป
ตางประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัยแบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล โดยจะมี
ความคุมครองเบ้ืองตน ดังน้ี 



 

 

- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ 

ผูเอาประกันภัยที่มีอายุ 15-75 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 

ผูเอาประกันภัยที่มีอายุ 1-14 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 

ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 76-80 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 750,000 บาท 

คารักษาพยาบาลในตางประเทศผูเอาประกันที่มีอายุ 1-75 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 
2,000,000 บาท ผูเอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 

คารักษาพยาบาลตอเน่ืองในประเทศไทยผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ1-75 วงเงินคุมครอง 100,000 
บาท ผูเอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 

 ซึ่งความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเง่ือนไขกรมธรรมประกันภัย  โดยทั้งน้ีการทําประกันน้ี
จากบริษัท  มากกวาขอบังคับตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยว ที่บังคับใหบริษัทนําเที่ยว ทําประกัน
เฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทาน้ัน แตทั้งน้ี ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและ
ขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด Allianz ได  กรณีทานตองการซื้อความคุมครองเพิ่มเติมสามารถ
แจงความประสงคมาที่บริษัทฯ 

7.คาภาษีสนามบิน และคาภาษีนา มันตามรายการทัวร 

8. คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถ (กฎหมายไมอนุญาตให
คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 

9. โปรแกรมน้ีรวม Vat เรียบรอยแลว 

6.อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 

2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คาโทรศัพท 
เปนตน 

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 



 

 

4. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินและได
ทําการขายโปรแกรมไปแลว 

5. คาพนักงานยกกระเป�าที่โรงแรม 

6. คาวีซาเชงเกนและบริการทานละ 3,500 บาท 

7. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 60 EURO ตอทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความ
ประทับใจและน้ําใจจากทาน 

กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทาง
บริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง เชนคาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา/คามัดจําต๋ัว
เคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวแลว)/คามัดจําแลนด (กรณีใกลวันเดินทาง) 

 7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคา
ทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ 
ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไม
ถึง 20ทาน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 



 

 

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพกั
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 20วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ  

12. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเที่ยว ตามพ.ร.บ.การทองเท่ียวเทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บ
ไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจ
และยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการ
เดินทางไดจากบริษัทประกันทั่วไปและควรศึกษาเง่ือนไขความคุมครองใหละเอียด) 
13. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัดไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง



 

 

ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

เอกสารในการขอยื่นวีซาประเทศเชงเกน(ประเทศอิตาลี) ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัทําการ 

** ผูเดินทางตองมาโชวตัวและสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย ** 

1.  พาสปอรต ที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากหมดอายุกรุณา
นําไปตออายุกอนนําสง และมีจํานวนหนาเหลืออยางนอย 2-3 หนาเพ่ือติดวีซา หากมีพาสปอรต
เลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนเอกสารอางอิงกับ
ทางสถานฑูต 

2.  รูปถาย รูปสีหนาตรงปจจุบัน ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 น้ิว หรือ 3.5 * 3 cm จํานวน 2 ใบ 
และมีอายุไมเกิน 3 เดือน หามตกแตงรูป หามสวมแวนสายตา หามมีเคร่ืองประดับ ตองเปนรูปที่
ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน 

3. เอกสารสวนตัว 

สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาบัตรขาราชการ (ถามี) 

สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา / สําเนาใบมรณะบัตร(กรณีคูสมรสเสียชีวิต) แปลเปน
ภาษาอังกฤษ 

สําเนาใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล (ถาเคยทีการเปลี่ยน) แปลเปนภาษาอังกฤษ 

(กรณีเด็กอายุต่ํากวา20ป) แปลเปนภาษาอังกฤษ 

สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาสูติบัตร / หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา / สําเนาพาสปอรต
บิดา-มารดา 

4. หลักฐาน/ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน โดย
ระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน,วันเดือนปที่เร่ิมทํางานกับบริษัทน้ีและชวงเวลาที่ขอลางาน
เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด ภาษาอังกฤษเทาน้ัน 



 

 

4.1 กรณีเปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํา
งานและชวงเวลาที่อนุมัติใหลาหยุดเพื่อเดินทางไปยุโรป เทาน้ันไมตองระบุช่ือประเทศ หลังจากน้ัน
จะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด และตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา ตองเปน
ภาษาอังกฤษ และเปนหลักฐานปจจุบันเทาน้ัน พรอมประทับตราบริษัท โดยช่ือลูกคาที่ระบุใน
หนังสือรับรองทางการงาน ตองสะกดช่ือ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต 

4.2 กรณีเจาของกิจการ สําเนาใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู
เดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน พรอมท้ัง เซ็นช่ือรับรองสําเนาและประทับตราบริษัทฯ (คัดลอก
ไมเกิน 3 เดือน และเปนภาษาอังกฤษเทานั้น) 

4.3 กรณีเปนนักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองตัวจริงจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลัง
ศึกษาอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทูตไมรับเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวาเปนชวงปดเทอม
และตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา) 

      เด็กอายุต่ํากวา 20 ป จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไป
กับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา 
หรือถาเด็กไมไดเดินทางกับบิดาและมารดา จะตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศจากทั้งบิดาและมารดา พรอมมีการรับรองคาใชจายใหกับบุตรกับผูที่บุตรเดินทางไป
ดวย ตองไปทําที่สํานักงานเขตที่ทําเบียนบานอยู  (พรอมแนบบัตรประชาชน ของบิดาและมารดา) 
โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือช่ือและประทับตรารับรองจากทางราชการอยาง
ถูกตอง  และบิดาหรือมารดาจะตองไปเซ็นเอกสารตอหนาเจาที่รับย่ืนวีซาดวย กรณีเด็กที่บิดา-
มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมี
อํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย 

4.5 กรณีเปนแมบาน ใชสําเนาทะเบียนสมรส / ใบหยา /ใบมรณะ (กรณีคูสมรสเสียชีวิต) (ใช
หลักฐานการเงินของตัวเองหรือของสามีก็ได ในกรณีที่ไมไดเดินทางไปกับสามี จะตองมีจดหมาย
รับรองคาใชจายจากสามี เปนภาษาอังกฤษ พรอมกับเขียนช่ือ-นามสกุล วันเดือนปเกิด ของสามี 
และบุตร ที่มีดวยกัน) 



 

 

4.6 กิจการไมจดทะเบียน อาทิ Freelance, ธุรกิจขายสินคาออนไลน ตองเขียนหนังสือแนะนํา
ตนเอง ช้ีแจงรายละเอียดการทํางาน แหลงท่ีมาของรายได พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน 
สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตน (เปนภาษาอังกฤษ) 

5.  หลักฐานการเงิน 

5.1 ผูเดินทางออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยตัวจริง หรือสําเนาสมุดบัญชี
เงินฝากประจําสวนตัว ยอนหลัง 6 เดือน 1 ชุด (โดยปรับสมุดบัญชีของทานใหถึงปจจุบันดวย) ควร
เลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามี
ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา 

** กรณีไมมีการอัพเดตสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยภายในระยะเวลา 6 เดือน ตองขอ 
Statement จากธนาคารเทาน้ัน ** 

5.2 ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ตองเขียนหนังสือรับช้ีแจงความสัมพันธ (Sponsot 
Letter) และขอหนังสือรับรองคาใชจาย โดยใหบุคคลที่ออกคาใชจายใหเปนผูขอหนังสือรับรอง 
BANK SPONSOR หรือ BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน (ฉบับ
ภาษาอังกฤษ) โดยระบุช่ือเจาของบัญชี บุคคลที่ออกคาใชจาย สะกดช่ือ – สกุล ใหตรงตามหนา
พาสปอรต และระบุช่ือผูเดินทาง สะกดช่ือ - สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต กรุณาย่ืนขอจาก
ธนาคารลวงหนา บางแหงอาจใชเวลาดําเนินการประมาณ 3 วัน และ 

5.3 กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทาง ใหกับผูเดินทางทั้งหมด ทาง
บริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมา
ทํางานของทาน โดยระบุรายช่ือผูเดินทาง และเหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 

(เอกสารมีอายุ 1 เดือนกอนวันยื่นคํารองขอวีซา) 

**กรุณาปรับอัพเดตสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย กอนแสดงตัวย่ืนขอวีซา 3-5 วัน เทาน้ัน ** 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเงินฝากประจํา** 

6.  แบบฟอรมกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกน กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ 



 

 

กรุณากรอกแบบฟอรมที่แนบมาใหตรงกับความเปนจริง เน่ืองจากเปนขอมูลท่ีตองสงใหกับทาง
สถานทูตพิจารณาวีซา ทางบริษัทฯไมสามารถกรอกแทนทานไดเพราะถาขอมูลผิดพลาด ทาน
อาจจะถูกปฏิเสธวีซาได 

รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปเกิด,ญาติพ่ีนอง,สถานที่เกิด และจํานวนบุตรของผู
เดินทาง การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุม
เชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไป
แลว และหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง หากสถานทูตมีการสุม
เรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย 
และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาว
เชนกัน 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานทูตเพื่อให
อยูในดุลยพินิจของสถานทูตเร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไว
เปนสถิติในนามของบริษัท 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซาตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน และทางบริษัทไมมีนโยบายรับ
แปลเอกสาร** 
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