รหัสทัวร B2B1902355
ทัวรยุโรป WONDERFUL ROMANCE ออสเตรีย เยอรมนี
สวิตเซอรแลนด อิตาลี 11 วัน 8 คืน (TG)

เวียนนา | ฮัลสตัท | ปราสาทนอยชวานสไตน| ยอดเขาจุงฟราวด | เกาะเวนิส | ปซา | โรม

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1

กรุงเทพฯ

วันที่ 2

กรุงเทพ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน – ซาลสบวรก

22.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร
สายการบินไทย ประตู 4 แถว H พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก
01.20 น.

คํ่า
ที่พัก

ออกเดินทางสูกรุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ TG 936
***สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต 26 ตุลาคมจะออกเดินทางเวลา 01.30 น. และ
ถึงเวียนนาเวลา 07.00 น.***
ถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย
5 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเปน 6 ชั๋วโมงในวันที่ 27 ตุลาคม 2562) ผานขั้นตอนการ
ตรวจคนเขาเมือง จากนั้นนําเขาชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน
(Schoenbrunn Palace) แหงราชวงศฮัปสเบิรก ซึ่งมีประวัติการสรางมาตั้งแต
กลางคริสตศตวรรษที่ 16 และตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางขึ้นใหมอยางสงา
งามดวยจํานวนหองถึง 1,441 หองในระหวางปค.ศ.1744-1749 เพื่อใชเปน
พระราชวังฤดูรอน ชมความโออาของทองพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งไดรับการ
ตกแตงอยางวิจิตรบรรจง ซึ่งสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายสของฝรั่งเศส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เดินทางสูเมืองซาลสบวรก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเปนบานเกิดของ
นักดนตรีเอก “วูลฟกัง อมาดิอุส โมสารท” ที่มีชื่อเสียงกองโลก นําเที่ยวชมความงาม
ของเมืองซาลสบวรกที่มีความหมายวา “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเกาศิลปะบารอคที่
ตั้งอยูบนฝﻤงแมนํ้าซัลซาค เมืองซาลสบวรกเคยเปนที่ประทับถาวรของอารคบิชอป และ
เปนศูนยกลางทางศาสนาคริสตนิกายคาทอลิกที่สําคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ใช
ภาษาเยอรมัน ชมสวนดอกไมมิราเบล(Mirabell Garden) ซึ่งเปนฉากหนึ่งในการ
ถายทําภาพยนตรเรื่อง “มนตรักเพลงสวรรค” (The Sound of Music) ที่โดงดังไป
ทั่วโลก
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN SALZBURG CITY หรือเทียบเทา

วันที่ 3

ซาลสบวรก – ฮัลสตัท – มิวนิค

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสูฮัลสตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย ที่มีอายุกวา 4,500 ป

07.15 น.

กลางวัน
บาย

กลางวัน
บาย

คํ่า
ที่พัก
วันที่ 4
เชา

เมืองที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและปาสีเขียวขจีสวย งามราวกับ
ภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยูบนอัพ
เพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองนี้วาเปนไขมุก
แหงออสเตรีย และเปนพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical
Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งทานอยูในภวังคแหงความฝน อิสระให
ทานเดินชมหมูบานมรดกโลกอยางเต็มอิ่ม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําทานเดินทางสูเ มืองมิวนิค (Munich) อยูทางใตของประเทศเยอรมนี และเปนเมือง
หลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรลิน
และฮัมบูรก) และเปนหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขา
แอลป โดยรัฐบาวาเรียเคยเปนรัฐอิสระปกครองดวยกษัตริยมากอน กอนที่จะผนวกเขา
เปนสวนหนึ่งของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมเปนของตัวเอง ทั้ง
ดานศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเลื่องชื่อ ซึ่งไดแก ไสกรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพ
รทเซล และเบียร นําชมจัตุรัสมาเรียน พลาสท (Marienplatz) ถือวาเปนจุดเริ่มตน
ของประวัติศาสตรและธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนี้เปนที่ตั้งของศาลาวาการเมืองที่มี
รูปแบบสถาปตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสรางขึ้นในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19
ใชเวลาสรางถึง 42 ป มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมีนักทองเที่ยวรอคอยเฝาชม
ตุกตาไขลานที่จะออกมาเตนรํา เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น.
ในชวงฤดูรอน อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมและของที่ระลึกตามอัธยาศัย
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MERCURE HOTEL MUCHEN NEUPERLACH หรือ
เทียบเทา
มิวนิค –โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน – ฟุสเซน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานสูเมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณ
เขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย เพื่อนําทานเดินทางขึ้นปราสาทชม
ความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน (Neuschwanstein Castle) นําชม
ตนแบบของปราสาทเจาหญิงนิทราในดิสนียแลนด ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน ตั้ง
ตระหงานอยูบนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเปนปราสาทของพระเจาลุดวิคที่
2 หรือ เจาชาย หงสขาว ชมความวิจิตรพิสดารของหองตางๆ ที่ไดรับการตกแตงอยาง
งดงามดวยการออกแบบของริชารด วากเนอร ซึ่งเปนนักประพันธเพลงที่ทรงโปรด
ปรานยิ่ง

*** หากคณะไมสามารถเขาชมปราสาทนอยชวานสไตนได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
คืนเงินหนางานทานละ 13 ยูโร และถายรูปดานนอกกับปราสาทนอยชวานสไตน เปน
การทดแทน ***

กลางวัน
บาย

คํ่า
ที่พัก

วันที่ 5
เชา

กลางวัน
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน)
จากนั้นเดินทางสูเมืองฟุสเซน (Fussen) เปนเมืองเกามาตั้งแตครั้งจักรวรรดิโรมัน
เปนที่ตั้งปราสาทของกษัตริยบาวาเรีย ลอมรอบไปดวยทะเลสาบนอยใหญที่มีความ
งดงามทางดานทัศนียภาพ เปนเมืองสุดทายบนถนนสายโรแมนติกที่เคยมีความรุงเรือง
ในอดีตตั้งแตยุคโรมัน และไดใชเมืองนี้เปนจุดแวะพักขนถายสินคา และซื้อขายเกลือ
มาแตโบราณ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก LUITPOLDPARK HOTEL หรือเทียบเทา
ฟุสเซน - ลูเซิรน – สะพานไมชาเปล - อินเทอรลาเกน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานขามพรหมแดน สวิตเซอรแลนด – เยอรมนี สูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมือง
ทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและ
ขุนเขา จากนั้นพาทานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลัก
บนผาหินธรรมชาติ เพื่อเปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิส
ที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อป ค.ศ.1792
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขามผาน

คํ่า
ที่พัก

แมนํ้ารอยส (Reuss River)อันงดงามซึ่งเปนเหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปน
สะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุดในยุโรป สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคา
คลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน จากนั้นใหทาน
ไดอิสระเลือกซื้อสินคาของสวิส เชน ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง
อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน หลังจากนันนนําทานเดินทางตอสู
เมืองอินเทอลาเกน (Interlaken)
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ฟองดูรชีส)
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก CITY OBERLAND หรือเทียบเทา

วันที่ 6

อินเทอรลาเกน – กรินเดอรวาล – ยอดเขาจุงฟราวด– มิลาน

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู เมืองกรินเดอวาลด (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงามและยัง
เปนที่ตั้งสถานีรถไฟขึ้นสู ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อป คศ.2001 องคการ
ยูเนสโกประกาศใหยอดเขาจุงเฟรา เปนพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแหงแรกของ
ยุโรป นําคณะนั่งรถไฟทองเที่ยวธรรมชาติ ขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูงกวา
ระดับนํ้าทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวางเสนทางขึ้นสูยอดเขาทานจะ
ไดผานชมธารนํ้าแข็งที่มีขนาดใหญจนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค (Jungfraujoch)
สถานีรถไฟที่อยูสูงที่สุดในยุโรป (Top of Europe) เขาชมถํ้านํ้าแข็ง (Ice Palace)
ที่แกะสลักใหสวยงาม อยูใตธารนํ้าแข็งลึกถึง 30 เมตร พาทานชมวิวที่ลานสฟงซ
(Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป ที่ระดับความสูงถึง 3,571 เมตร
สามารถมองเห็นไดกวางไกลที่ถึงชายแดนสวิส สัมผัสกับภาพของธารนํ้าแข็ง
Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700
เมตร โดยไมเคยละลาย อิสระใหทานไดสนุกสนานกับการถายรูป เลนหิมะบนยอดเขา
และเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาและที่ไมควรพลาดกับการสงโปสการดโดยที่ทํา
การไปรษณียที่สูงที่สุดในยุโรป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไมซํ้าเสนทางเดิมใหทานไดชมวิวทิวทัศนที่สวยงาม
และแตกตางกันจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวทเทอบรุนเนิน
(Lauterbrunnen)หลังจากนั้นนําทานเดินทางสูตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียก
ไดวา เปนเมืองหลวงแหงแฟชั่นของโลก
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก KLIMA HOTEL FIERA หรือเทียบเทา

กลางวัน
บาย

คํ่า
ที่พัก

วันที่ 7
เชา

กลางวัน
บาย

คํ่า
ที่พัก

วันที่ 8
เชา

มิลาน – เวนิส – เมสเตร

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสูเ มืองเวนิส (Venice Mestre) ฝﻤงแผนดินใหญ เมืองหลวงของ
แควนเวเนโต เวนิสถูกสรางขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็ก ๆ จํานวนมากเขาดวยกันใน
บริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของทะเลอาเดรียตริก เปนเมืองทาโบราณ
และเปนเมืองที่ใชคลองในการคมนาคม มากที่สุด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (สปาเกตตี้หมึกดํา)
นําทานเดินทาง สูทาเรือตรอนเคตโต (Tronchetto) นําทานลองเรือผานชมบานเรือน
ของชาวเวนิส สูเกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เปนเมือง
ที่ไมเหมือนใคร โดยใชเรือแทนรถ ใชคลองแทนถนน มีสมญานามวาเปน "ราชินีแหง
ทะเลเอเดรียติก" มีเกาะนอยใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกวา 400
แหง ขึ้นฝﻤงที่บริเวณซานมารโค ศูนยกลางของเกาะเวนิส จากนั้นนําทานเดินชมความ
งามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ที่มีเรื่องราวนาสนใจ
ในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากหองพิพากษาไปสูคุกจะไดมีโอกาสเห็นแสงสวางและ
โลกภายนอกเปนครั้งสุดทายระหวางเดินผานชองหนาตางที่สะพานนี้ ซึ่งเชื่อมตอกับ
วังดอดจ (Doge’s Palace) อันเปนสถานที่พํานักของเจาผูครองนครเวนิสในอดีต ซึ่ง
นักโทษชื่อดังที่เคยเดินผานสะพานนี้มาเเลวคือ คาสโนวานั่นเอง นําทานถายรูปบริเวณ
จัตุรัสซานมารโค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกลาวไววา “เปนหองนั่งเลนที่
สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกลอมรอบดวยอาเขตอันงดงาม รวมทั้งโบสถซานมารโค
(St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน จากนั้นอิสระ
ใหทานไดมีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เชน เพื่อชมมนตเสนหแหงนครเวนิส,
เขาชมโบสถซานมารโค, ชอปปﻤงสินคาของที่ระลึก อาทิเชน เครื่องแกวมูราโน,
หนากากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟในราน Café Florian ที่เปดใหบริการมาตั้งแตป ค.ศ.
1720 สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับสูฝﻤงแผนดินใหญ Venice Mestre
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ฟองดูรชีส)
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก CITY OBERLAND หรือเทียบเทา
เมสเตร – ฟลอเรนซ – ปซา – หอเอนปซา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางตอสูแควนทัสคานี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแควน คือ ฟลอ
เรนซ (Florence) ที่ไดรับขนานนามวาเปนเมืองศูนยกลางแหงศิลปะในยุคเรอเนส
ซองส ซึ่งลวนแลวแตมีโบราณสถานสําคัญ และมีทิวทัศนตามธรรมชาติที่สวยงาม จน
ไดรับการแตงตั้งใหเปนมรดกโลกจากองคกรยูเนสโกเมื่อ ป ค.ศ.1982 ทําใหทัสคานีมี
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ชื่อเสียงในฐานะดินแดนทองเที่ยวยอดนิยมระดับโลก นักทองเที่ยวทั่วโลก ชมความ
ยิ่งใหญ และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟโอเร (Santa Maria Dell
Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ ที่ใหญเปนอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซึ่งโดดเดนดวย
สถาปตยกรรมที่ใชหินออนหลายสีตกแตงผสมผสานกันไดอยางงดงาม นําชมจัตุรัส
เดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึ่งรายลอมไปดวยรูปปﻤน อาทิ เชน รูป
ปﻤนเทพเจาเนปจูน (Fountain of Neptune),วีรบุรุษเปอรซิอุสถือหัวเมดูซา
(Perseus with the Head of Medusa), รูปปﻤนเดวิด ผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไม
เคิล แองเจโล จากนั้นนําทาน มาริมฝﻤงแมนํ้าอารโน จะพบกับสะพานเวคคิโอ
(Vecchio) สะพานเกาแกที่มีมีรานขายทอง และอัญมณีอยูทั้งสองขาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําทานเดินทางสูเ มืองปซา (Pisa) เมืองแหงศิลปะที่สําคัญของอิตาลี เปนเมืองเล็กๆ
อยูทางตะวันตกของ Florence ดานตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอร เรเนียน
แมวาจะเปนเมืองเล็กๆ แต Pisa ก็เปนเมืองที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักของ นําทานเขา
สูบริเวณจัตุรัสกัมโป เดย มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบดวยกลุม
อาคารสถาปตยกรรมแบบโรมาเนสก โดยเริ่มจากหอพิธีเจิมนํ้ามนต (Baptistry of
St. John) ที่ใหญที่สุดในอิตาลี, มหาวิหารดูโอโม (Duomo) ที่งดงามและหอเอนแหง
เมืองปซาอันเลื่อง ชมหอเอนปซา () สัญลักษณแหงเมืองปซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย
ของโลกยุคกลาง เริ่มสรางเมื่อป ค.ศ.1173 ใชเวลาสรางประมาณ 175 ป แตระหวาง
การกอสรางตองหยุดชะงักลงไปเมื่อสรางไปไดถึงชั้น 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึ้นมา
และตอมาก็มีการสรางหอตอเติมขึ้นอีกจนแลวเสร็จ โดยใชเวลาสรางทั้งหมดถึง 177
ป โดยที่หอเอนปซานี้ กาลิเลโอ บิดาแหงวิทยาศาสตร ซึ่งเปนชาวอิตาเลี่ยนไดใชเปน
สถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโนมถวงของโลกที่วา สิ่งของสองชิ้น นํ้าหนักไมเทากัน ถา
ปลอยสิ่งของทั้งสองชิ้นจากที่สูงพรอมกัน ก็จะตกถึงพื้นพรอมกัน จากนั้นใหทานอิสระ
ใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ระลึกราคาถูก ที่มีรานคาเรียงรายอยูมากมาย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก GALILEI หรือเทียบเทา
ปซา – โรม – สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - วาติกัน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
จากนั้นนําทานเดินทางสูกรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ของประเทศอิตาลี ผานชมกลุมโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีตศูนยกลาง
ทางดานการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ที่สะทอนใหเห็นความ
เจริญรุงเรืองของอารยะธรรมโรมันในชวง 2,000 ปที่ผานมา นําชมความยิ่งใหญใน
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13.55 น.

วันที่ 11

05.45 น.

อดีต และเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1
ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ อดีตสนามประลองการตอสูที่ยิ่งใหญของชาว
โรมันที่สามารถจุผูชมไดถึง 50,000 คน นําชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีก
และโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณนํ้าพุเทรวี่(Trevi Fountain) สัญลักษณของกรุงโรมที่
โดงดัง นําทานเดินสูบริเวณยานบันไดสเปน (The Spainsh Step) แหลงนัดพบของ
นักทองเที่ยวทั่วโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําทานเดินทางพาทานเขาสูนครรัฐวาติกัน (Vatican) ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตั้งอยู
ใจกลางกรุงโรม เปนประเทศเดียวในโลกที่มีกําแพงลอมรอบเมืองเอาไวไดทั้งหมด
ยกเวนดานหนาทางเขา และเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกโดยมี
พระสันตะปาปา มีอํานาจปกครองสูงสุด นําทานชมมหาวิหารที่ใหญที่สุดในโลกมหา
วิหารเซนตปเตอร (St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรมอันลือชื่อปเอตา
(Pieta) ของมิเคลันเจโลและชมแทนบูชาบัลแดคคิโน (St. Peter's Baldachin)
เปนซุมสําริดที่สรางโดยจานโลเรนโซ แบรนินี ซึ่งสรางตรงบริเวณที่เชื่อกันวาเปนที่ฝง
พระศพของนักบุญปเตอร
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก IH HOTEL ROMA Z3 หรือเทียบเทา
โรม – สนามบิน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําเดินทางสูสนามบินฟอูมิชิโน กรุงโรม เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax
Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพ เที่ยวบินที่ TG 945
***สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต 26 ตุลาคมจะออกเดินทางเวลา 13.30 น. และ
ถึงกรุงเทพเวลา 06.05 น.***
กรุงเทพ

เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

อัตราคาบริการ
กําหนดการ
เดินทาง
07 – 17 ก.ย.
62
12 – 22 ต.ค.
62
16 – 26 ต.ค.
62
26 ต.ค. – 05
พ.ย. 62
30 พ.ย. – 10
ธ.ค. 62
07 ธ.ค. – 17
ธ.ค. 62
25 ธ.ค.62 –
04 ม.ค. 63

ผูใหญพัก 2-3
ทาน
ทานละ

เด็กอายุไมเกิน
12 ป
(เสริมเตียง)
ทานละ

เด็กอายุไมเกิน
12 ป
(ไมเสริมเตียง)
ทานละ

ไมรวมตั๋ว
ทานละ

พักเดี่ยว
เพิ่ม
ทานละ

74,900.-

74,900.-

74,900.-

51,900.-

9,500.-

74,900.-

74,900.-

74,900.-

51,900.-

9,500.-

74,900.-

74,900.-

74,900.-

51,900.-

9,500.-

74,900.-

74,900.-

74,900.-

51,900.-

9,500.-

72,900.-

72,900.-

72,900.-

49,900.- 10,500.-

72,900.-

72,900.-

72,900.-

49,900.- 10,500.-

82,900.-

82,900.-

82,900.-

53,900.- 16,900.-

เงื่อนไขการใหบริการ
1.
ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด
จําแลวเทานั้น
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ
จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น

5.

6.

การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน
ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

อัตราคาบริการนี้รวม
1
คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ
(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน)
2.
คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.
คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.
คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)
5.
คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.
คาเขาชมสถานที่ทองเทีย
่ วตามรายการ
7.
คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก
เจาหนาที่)
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข
กรมธรรม)
ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได
เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]
8.
คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
9.
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 %

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1.
คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.
คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา
1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือ
ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน
3.
คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4.
คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
5.
คาธรรมเนียมวีซาประเทศอิตาลี (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปน
จํานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท)
6.
คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (20 ยูโร)
7.
คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (33 ยูโร)
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา
1.
2.

3.
4.

การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น
กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได
สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น
หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เนื่องจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา

5.

ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1.

2.

3.

ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง
คืนคาใชจายทั้งหมด
แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง
เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง
เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท
แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา
ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ

7.

8.
9.

กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.
เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ
หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม อาจจะไมมีหองพักแบบ 3
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม
2.
โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า
3.
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม
4.
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
นั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (อิตาลี)
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ 15 วันทําการ
ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร)
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว
จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด
ในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต
และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได

่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืนขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลียนแปลงกฎและเอกสารการยืนอยูเ่ รือย ๆ**

หมายเหตุ : การยืนวีซ่ า แต่ ล ะคร งก
ั บ
ั บริษ ท
ั ท วั ร์ จะต้อ งทํ า การยืนวีซ่ า ประเภทหมู่ ค ณะ
เท่าน น
ั โดยการยืนเป็นหมู่คณะ ต้องมีจํานวน 15 คน ขึนไป โดยทางศูนย์ร ับยืน จะเป็นผู ้
กํา หนดว ันยืนวีซ่าเท่าน น
ั ถ้าหากผูเ้ ดินทางไม่สามารถไปยืนวีซ่า ในว ันทีกํ าหนดได้ อาจมี
้ า
ค่าใชจ
่ ยเพิมเติม (Premium) ด ังนี


ในกรณี ทีเหลือ ระยะเวลายืนวีซ่ า น้อ ยกว่ า 11 ว น
ั ทํ า การ น บ
ั จากว น
ั เดิน ทาง มี
้ า
ค่าใชจ
่ ยเพิม ท่านละ 2,200 บาท



่ เหลือน้อยกว่า 5 ว ันทําการ จะมีคา
ในกรณีทเหลื
ี
อเวลายืนวีซา
่ Fast Track เพิมเติมอีก
ท่านละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท
้ า
**ทงนี
ั ค่าใชจ
่ ยทีเกิดขึน ผูเ้ ด ินทางต้องชําระก ับทางศูนย์ร ับยืนโดยตรง**

ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอ
ื เดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสําหรับประทับวี
1. หน ังสอ
ซ่าอย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นั บจากวันเดินทางกลับ และหนังสือ
ื เดินทางเล่มเก่า กรุณานํ ามาประกอบการยืนวีซา่ ด ้วย)
เดินทางจะต ้องไม่ชาํ รุด (หนังสอ

ั
***ในกรณีทถื
ี อพาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พําน ักอยูต
่ า
่ งประเทศ, ทํางานอยูต
่ า
่ งประเทศ
ึ ษาศก
ึ ษาอยู่ตา
หรือน ักเรียน น ักศก
่ งประเทศ กรุณ าแจ้งเจ้าหน้าทีของทางบริษท
ั ให้ทราบ
ท ันที เพราะการยืนขอวีซ่าจะมีเงือนไข และ ข้อกําหนดของทางสถานทูตต้องการเพิมเติม
และ บางสถานทูต อาจไม่สามารถยืนขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกํ า หนดนีรวมไปถึง ผู ้
เดินทางทีถือพาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***

ี น ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว จํานวน 2 ใบ (พืนหลัง
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสห
ขาวเท่านัน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือเครืองประดับ ไม่
่ อนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
ใสค
3. หล ักฐานการเงิน
้ า
3.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
่ ยเอง สําเนาสมุดบัญช ี หรือ
ี อมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทัวไป สว่ นตัวของผู ้
Statement บัญชอ
เดินทาง ย ้อนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกค ้าทํารายการเดินบัญชี โดย
การ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชไี ม่เกิน 7 วัน
ี ระโดดเดือนต ้องขอเป็ น Statement เท่านัน)
ก่อนวันยืนวีซา่ และหากบัญชก
้ า
3.2 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง (บุคคลทีสามารถรับรองค่าใช ้จ่ายได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่
พีน ้อง ทีมีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านั น)
้ า่ ยในการเดินทาง (Sponsor Letter) พร ้อมเอกสารแสดง
3.2.1. ต ้องทําเป็ นหน ังสือร ับรองค่าใชจ
ั พันธ์ เชน
่ สูตบ
ความสม
ิ ต
ั ร ทะเบียนบ ้าน ทะเบียนสมรส เป็ นต ้น
3.2.2. ถ่ายสําเนาสมุดบ ัญช ี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีออกค่าใชจ่้ าย
ั พันธ์ระหว่างผู ้ทีออกให ้ และผู ้ทีถูกรับรองค่าใชจ่้ ายให ้ เชน
่ สําเนา
3.2.3. เอกสารแสดงความสม
ทะเบียนสมรส สูตบ
ิ ต
ั ร ทะเบียนบ ้าน

ี ิดลบ บ ัญชฝ
ี ากประจํา, บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี กองทุน และสลากออมสน
ิ **
บ ัญชส
4. หล ักฐานการทํางาน

-

ื
เจ้าของกิจการ หนั งสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีมีชอของผู
้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน
อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

เป็นพน ักงาน

ื รับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริมทํางาน
หนั งสอ

(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ-สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คําว่า “TO WHOM IT
ื
MAY CONCERN” แทนชอสถานทู
ตทียืน)
-

น ักเรียนหรือน ักศึกษา ใช ้หนังสือรับรองการเรียนทีออกจากสถาบันทีกําลังศึกษาอยู่
ื
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ-สกุ
ลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใชคํ้ าว่า “TO WHOM IT
ื
MAY CONCERN” แทนชอสถานทู
ตทียืน)

5. เอกสารส่วนต ัว
-

สําเนาทะเบียนบ ้าน

-

สูตบ
ิ ต
ั ร(กรณีเด็กอายุตํากว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

ใบเปลียนชือ-นามสกุล (ถ ้ามีการเปลียน)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
ื ชแจงเป
ี
6.1 บิดาหรือมารดา ต้องทําหน ังสอ
็ นภาษาอ ังกฤษว่าให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ
ั ันธ์เป็นอะไรก ันก ับเด็ก คนละ 1 ชุด (ลูกค ้าเขียนหรือพิมพ์ขนเอง)
ก ับใคร มีความสมพ
ึ
6.2 บิดาหรือมารดา ต้องขอหน ังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศจากเขตหรือ
อําเภอ (1 ใบ ต่อ เด็ก 1 ท่าน เท่านั น)
ื ปกครองบุตรจากเขต
6.3 ในกรณีพอ
่ หรือแม่ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว ให้ขอหน ังสอ
ื ทีมีการสบ
ื พยานและหล ักฐานเสร็ จเรียบร้อยแล้วเท่านน
หรืออําเภอและจะต้องเป็นหน ังสอ
ั
6.4 ท่านจะต ้องนํ าหนั งสือยินยอมให ้เด็กเดินทางไปต่างประเทศตัวจริง จากข ้อ 6.2 หรือ หนั งสือ
ปกครองบุตรเป็ นสําเนาจากข ้อ 6.3 ไปแปลประท ับตราก ับกรมการกงสุลให ้เสร็จเรียบร ้อยก่อน
่ นั นทางศูนย์รับยืน vfs จะไม่รับยืนเอกสารของบุตรท่านโดยเด็ดขาด
นํ ามายืน มิเชน
้ า่ ย หากท่านไม่แน่ใจว่าเอกสารใช ้ได ้
6.5 เนืองจากการประท ับตรากงสุล จะมีการเสียค่าใชจ
่ นันท่านอาจจะต ้องไปเสย
ี เงิน
หรือไม่ รบกวนสอบถามบริษัททัวร์กอ
่ นนํ าไปประทับตรากงสุล มิเชน
ี เวลาอันมีคา่ ของท่านเพือไปทําเอกสารใหม่อก
และเสย
ี รอบ หากเอกสารทีท่านทํามาแล ้วนัน
กลายเป็ นเอกสารทีใชยื้ นไม่ได ้
ื ยินยอมจากเขตหรืออําเภอให้บต
***โปรดอ่าน ก่อนทีท่านจะไปทําหน ังสอ
ุ รของท่าน

-

หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต ้นสังกัด (โดยมารดา
จะต ้องคัดหนั งสือยินยอม และระบุวา่ ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

ื ยินยอมจากบิดา จากอําเภอต ้นสงั กัด (โดยบิดาจะต ้อง
หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนั งสอ
ื ยินยอม และระบุวา่ ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสําเนาบัตร
คัดหนั งสอ
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

ื ระบุยน
หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทังบิดาและมารดาจะต ้องคัดหนั งสอ
ิ ยอม
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต ้นสังกัด พร ้อม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
ว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว

ี
*** กรณีทบิ
ี ดาหรือมารดาไม่ม ี passport แล้วใช ้ ID Card แทนต้องทําจดหมายชแจงว่
าทําไมไม่ม ี
passport ***
-

ื บรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมา
กรณีเด็กอายุตํากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชอรั
ั ภาษณ์กบ
ั
าน (เฉพาะคิวเดียวเท่านัน)
สม
ั บุตรทีสถานทูตด ้วย ทงสองท่

ี
7. หากพ่อหรือแม่มวี ซ
ี า่ เชงเก ้นอยุแ
่ ล ้วและไม่ได ้ยืนวีซา่ พร ้อมลูก ให ้ทําจดหมายชแจงภาษาอั
งกฤษ
อธิบายว่ามีวซ
ี า่ เชงเก ้นของประเทศอะไร ระบุวน
ั เริมและวันหมดอายุวซ
ี า่ พร ้อมทังถ่ายสําเนาหน ้า
พาสปอร์ตและหน ้าวีซา่ นันมาแนบด ้วย
่
8. ท่านไม่จําเป็ นต ้องเซ็น รับรองสําเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคําร้องขอวีซา
เท่านน
ั

่ อาจมีการปร ับเปลียนและขออ ัพเดทเพิมเติมได้ทก
เอกสารยืนวีซา
ุ เวลา หาก
ทางสถานทูตแจ้งขอเพิมเติม

่ เชงเกนประเทศอิตาลี
แบบฟอร์มสําหร ับกรอกข้อมูลยืนวีซา
่ ของท่าน)
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนืองจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา

ชือ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….………
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..……………………………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..…………………………….
ื ว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..………………………………………………
3. ชอตั
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………….……………………………………………..
5. สถานทีเกิด (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………
6. ประเทศทีเกิด……………………….……………………………..……………………………………………
ั ชาติโดยกําเนิดหากต่างจากปั จจุบน
7. สัญชาติปัจจุบน
ั ..................................สญ
ั …………………………..
8. เพศ

ชาย

หญิง

9. สถานภาพ

โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หม ้าย

อืนๆ (โปรดระบุ)…………….
10.

ในกรณีเป็ นผู ้เยาว์

กรุณากรอกชือ-นามสกุล

ทีอยู(่ หากต่างจากผู ้ขอ)

ปกครอง/ดูแลผู ้เยาว์
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
11. ทีอยูต
่ ามทะเบียนบ ้านของผู ้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………………
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ.................................................................
อีเมล.............................................

และสัญชาติของผู ้มีอํานาจ

12. อาชีพปั จจุบัน(หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เช่น ขายเสือผ ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น
..........................................................................................................
ื
ึ ษา กรุณากรอกชอ
ื ทีอยูข
13. ชอบริ
ษัทหรือร ้านค ้า ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สําหรับนักเรียน นั กศก
่ อง
ึ ษา
สถาบันศก
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………….……
14. วีซา่ เชงเกนทีเคยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทผ่
ี านมา
ไม่เคย
เคยได ้

้ ้ตังแต่วันที...............................ถึงวันที.....................................
ใชได

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิวมือเพือการขอวีซา่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวน
ั ที หากทราบ)................................................

ํ เนาหน้าวีซา
่ เชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสา
่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลก
ู ค้าเคยมีวซ
ี า
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย

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

17. ความรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํ านักอยูข
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

มีผู ้อืนออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
ื .............................................
กรุณาระบุชอ

ิ ชว่ ยในการดํารงชพ
ี
สงที
เงินสด
็ เดินทาง
เชค

…………………………………………………..….
ิ ชว่ ยในการดํารงชพ
ี
สงที
เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพักทีมีผู ้จัดหาให ้

ชําระค่าทีพักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใช ้จ่ายทังหมดระหว่างพํานั กมีผู ้ออกให ้

ชาํ ระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชาํ ระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืนๆ (โปรดระบุ)

อืนๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ เป็นดุลพินจ
ิ
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษท
ั ไม่มส
ี ว่ นเกียวข้องใดๆทงส
ั น
ทงนี
ั บริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ั

