
 

 

รหสัทวัร  B2B2000030 
ทัวรอติาลี มนตเสนห อติาลใีต 8 วัน 5 คืน (TG) 
โรม | เนเปลส | เกาะคาปรี | ถํ้าบลูกร็อตโต | ซอรเรนโต | อมาลฟم�โคสท | ปอมเปอี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

  

SOUTH ITALY มนตเ์สน่ห ์อติาลีใต ้

� วัน � คนื  โดยสายการบินไทย (TG) 

เดินทาง วันที� �� – 28 เมษายน ���� 

ราคาแนะนําเพียง 59,900.- 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
21.00 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 2 
เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาทีค่อยอํานวยความสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – กรงุโรม – สเปอรลอนกา – คาปว – เนเปลส 
00.20 น. ออกเดินทางสูกรุงโรม โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 944  
06.50 น. ถึงสนามบินฟูมิชิโน กรงุโรม ประเทศอิตาลี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 

ช่ัวโมง และจะเปล่ียนเปน 6 ช่ัวโมงในวันที่ 27 ตุลาคม 2562) นําทานผานพิธตีรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากร นําทานเดินทางสู เมืองสเปอรลอนกา (SPERLONGA) 
เมืองสเปอรลอนกาต้ังอยูในจงัหวดัลาตินา (LATINA) แควนลาซิโอ (LAZIO) แควน
เดียวกับเมืองหลวงอยางโรม อยูหางจากกรุงโรมลงไปทางใต อยูกึง่กลางระหวางโรม
กับเนเปลส  หรือนาโปลี ช่ือ Sperlonga หมายถงึ ถํ้า ซึง่คงเปนภมูิประเทศหลักของ
เมืองน้ี เดินทางถึง เมืองสเปอรลอนกา นําทานชมเมืองสเปอรลอนกา เปนเมือง
ทองเที่ยวริมทะเล ตัวเมืองเกาตัง้อยูบนเขา มทีางเช่ือมเปนบันไดหิน  สามารถเดนิลัด
เลาะลงไปสูทะเลดานลางได มชีายหาดที่เปนที่นิยมของชาวอิตาเลียนในหนารอนที่หนี
รอนจากกรุงโรมมาที่น่ี และยังเปนจุดหมายของนักทองเที่ยวที่นิยมมาเย่ียมชม และ
เสนหที่เปนเอกลกัษณของเมืองคือบานเรือนสขีาวที่สรางเรียงรายลดหลั่นกันลงไป  
จากน้ันเดินทางสูเมืองคาปว (CAPUA) ซึ่งอยูเหนือเมืองนาโปลี เดินทางถึงเมือง

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ 
วนัที� �. กรุงเทพฯ – กรุงโรม – สเปอรล์อนกา – คาปัว – เนเปิลส ์
วนัที� �. เนเปิลส ์– เกาะคาปร ี– ถ ํ�าบลกูรอ็ตโต – คาปร ี
วนัที� �. คาปร ี– ซอรเ์รนโต – โพสติาโน – อมาลฟี� โคสท ์– ซาเลอรโ์น 
วนัที� �. ซาเลอรโ์น – ปอมเปอี – เมืองโบราณปอมเปอี – กรุงโรม 
วนัที� �. มหาวิหารเซนตปี์เตอร ์– โคลอสเซียม – น ํ�าพเุทรว ี– บนัไดสเปน 
วนัที� �. โรม – สนามบิน 
วนัที� �. กรุงเทพฯ 
 



 

 

คาปว นําทานชมเมืองโบราณคาปว เมืองทีถ่กูทําลายในระหวางการลมสลายของ
จักรวรรดิโรมันตะวันตก ชม Santa Maria Capua Vetere Amphitheater 
(Anfiteatro Campano) ซากอัฒจันทรโบราณที่ใหเห็นถงึรองรอยประวติัศาสตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 
         
บาย 

จากน้ันเดินทางสูเมืองเนเปลส (Naples) เมอืงหลวงแหงแควนกมัปาเนีย ทาเรือ
สําคัญที่เหลาเรือสาํราญทองเที่ยวในเขตเมดิเตอรเรเนียนมาพกัเทียบทา ถือเปนเมือง
ใหญ ทางตอนใตของอิตาลี เพื่อความสะดวกที่จะเดินทางขามไปชมความงามของ
เกาะสวรรคทีช่ื่อ คาปรี ในวันรุงขึ้น (กรุณาจัดเตรียม เสื้อผาใสกระเป�าเล็ก สําหรบั
นําไปคางคืน 1 คนืบนเกาะคาปรี จงึไมสะดวกในการขนยายกระเป�าเดินทางใบ
ใหญ ซึง่กระเป�าใหญจะเก็บไวบนรถ) 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั HOLIDAY INN NAPLES หรือเทยีบเทา 
วันที่ 3 เนเปลส – เกาะคาปร ี– ถํ้าบลูกร็อตโต – คาปร ี
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานออกเดินทางไปยังทาเรือ ลองเรือ Hydrofoil  สูเกาะคาปรี (Capri)   ใช

เวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาท ีก็จะถึงบริเวณทาเรือหลกัของเกาะ  จากน้ันนํา
ทานลงเรือเล็ก เพือ่ไปชมความงามภายในของถํ้าบลกูร็อตโต (Blue Grotto)   
(ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ และ ระดับน้ํา หากระดบัน้ําขึ้นสูง จะไมสามารถเขาชม
ในถํ้าบลูกร็อตโตได) ถํ้าปดทีม่ีปากถํา้อยูในทะเลมีจดุเดน คือ เมื่อแสงตกกระทบกับ
น้ําทะเลสคีรามจะทําใหภายในบริเวณถํ้าเปลงประกายไปดวยแสงสีน้ําเงินเขมงดงาม 
จึงเปนทีม่าของช่ือดังกลาว 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานขึน้รถราง (Funicular) สูตัวเมืองเกาดานบนเกาะคาปรี (Capri Center) 

นําทานเดินชมเมอืงคาปรี ที่บรรยากาศสวยงามนารัก มีเวลาใหทานเดินเลนแบบเต็ม
อ่ิมบนเกาะทีม่ีเสนห เลือกซื้อสินคาของฝาก ของทีร่ะลกึ รวมทั้งผลิตภัณฑจากเลมอน 
(Lemon) พชืทองถิ่นอันเล่ืองช่ือที่กลายเปนสัญลักษณ เลือกนาฬิกายี่หอทองถิ่นแต
ไดมาตรฐานระดบัโลก หรือน่ังด่ืมกาแฟริมชายฝم�ง ชมบานเมืองที่สรางลดลั่นตามไหล
เขาในบรรยากาศการพกัผอนสบายๆ สไตลอิตาลตีอนใตที่สวยงามไมเหมือนใคร   

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั REGINA CRISTINA หรือเทียบเทา 
วันที่ 4 คาปร ี– ซอรเรนโต – โพสติาโน – อมาลฟم�โคสท – ซาเลอรโน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ชมเมืองซอรเรนโต เมอืงชายฝم�งทะเลแหลงพกัผอนของบรรดานักทองเที่ยว

โดยเฉพาะ บรรดาชนช้ันสูงที่นิยมมาพกัผอนตากอากาศ ณ เมืองแหงน้ี ทีผ่านการยึด
ครองภายใตอาณาจักรใหญทีม่ัง่ค่ังทั้งหลายไมวา  อีทรัสกัน กรีด โรมัน ไบแซนไทน 
ลองโกบารด และนอรมัน อีกทัง้ ยงัไดรับวัฒนธรรมอันหลัง่ไหลจากบรรดาเมืองมัง่ค่ัง
ที่เต็มไปดวยคานิยมแหงชนช้ันสูงเชนฝร่ังเศสและสเปนอีกดวย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง  



 

 

บาย จากน้ันเดินทางสูเมืองโพสิตาโน (Positano) เมืองเล็กๆแตมีเสนหชวนใหหลงใหล
ไปกับบรรยากาศชวนมองอยางไมกลากระพริบตากันเลยตลอดเสนทางที่ผาน  จงึทาํ
ใหเมืองชายฝم�งทะเล ในแควนคัมพาเนีย แหงอิตาลีใตน้ีมีนักทองเที่ยวมาเยือนอยางไม
ขาดสายตลอดทั้งป  นําทานออกเดินทางสู เสนทางชมธรรมชาตอัินงดงามของ
บานเรือนทีถ่กูสรางอยางประณีตบริเวณผาสูงชายฝم�งที่เรียงรายอยางงดงามติดอันดับ
โลก  เสนทางคดเคี้ยวเลาะริมผา กบับานเรือนที่ถกูสรางอยางลงตวัและงดงามอยางอ
มาลฟم�โคสท (Amalfi Coast) ทําใหผูมาเยอืนตองตะลงึในความงดงามและยกยอง
ใหเปนอีกแหงที่สวยตดิอันดับโลกเลยทีเดียว  นอกจากทวิทศันอันงดงามที่น่ียงัมี
ประวัตศิาสตรเปนเมืองทาอันแข็งแกรงและมั่งค่ังมาตัง้แตอดีตกาลอีกดวย จากน้ันนํา
ทานเดินทางสูเมืองซาเลอรโน (Salerno) อีกหน่ึงเมอืงทาของอิตาลีตอนใตอันเปนที่
นิยมในการมาพักผอนตากอากาศของนักทองเที่ยวจากทกุมมุโลก 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั NOVOTEL SALERNO EST ARECHI หรือเทียบเทา 
วันที่ 5 ซาเลอรโน – ปอมเปอี – เมืองโบราณปอมเปอี – กรงุโรม 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันเดินทางสูเมืองปอมเปอี (Pompeii) เมืองโบราณทีถู่กฝงตัวอยูใตลาวาจาก

การระเบิดของภูเขาไฟวิสุเวียส  ซึ่งกอนหนาน้ันเปนเมืองที่เคยเปนเมอืงขึ้นของ
อาณาจกัรโรมันโบราณอันรุงเร่ืองมากอน ความจริงเหลาน้ีถกูปรากฏขึ้นหลงัการขุด
คนพบซากโบราณใตดินตางๆ และปจจบัุนไดกลายเปนพพิิธภัณฑกลางแจงขนาดใหญ
ที่เราจะสามารถจินตนาการยอนกลับไปสูยุคอันเจริญของเมอืงทาแหงน้ีได  นําทานชม
เมืองโบราณปอมเปอ ี ทีถ่กูปกคลมุไวดวยลาวาเมื่อคร้ังเกิดการระเบิดคร้ังใหญของ
ภูเขาไฟวสิุเวียส (Mt.Vesuvius) จากการต้ังใจขดุคนซากทีค่อนขางจะสมบูรณของ
ผูคน สัตวเลี้ยงตางๆ ที่เหมือนถูกหยดุอยู ผานกาลเวลาอันยาวนาน ที่ยงับงบอกถึง
ความเจริญในยคุน้ันไดเปนอยางดี ทัง้ศูนยกลางการคา ศาสนา และวัฒนธรรม ทีต่รา
ตึงไวบนผืนดินแหงเมอืงน้ีรอใหนักทองเที่ยวมาสัมผัสไดแหงภยัธรรมชาตทิี่ไมมีใคร
คาดคิดและไมอาจหลีกหนีไดทัน 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูกรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองทองเที่ยวทีม่ีช่ือเสียงของ

ประเทศอิตาล ีนักทองเที่ยวจากทุกมมุโลกตางเดินทางไปกรุงโรม เพือ่ช่ืนชมกับศิลปะ 
สถาปตยกรรม และประวติัศาสตรแหงความยิง่ใหญยาวนานมากกวา 2,800 ป ตัง้อยู
บนเนินเขาทัง้ 7 ริมฝم�งแมน้ําไทเบอรตอนกลางของประเทศ โรมเคยเปนเมืองทีม่ี
บทบาทมากที่สุดของอารยธรรมตะวันตกและในอดีตไดเปนอาณาจกัรที่ใหญที่สุดใน
โลก 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั NOVOTEL ROMA EST หรือเทียบเทา 
วันที่ 6 มหาวหิารเซนตปเตอร – โคลอสเซียม – น้ําพุเทรวี – บันไดสเปน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาสูนครรฐัวาตกิัน (Vatican) ประเทศที่เลก็ที่สดุในโลกต้ังอยูใจกลางกรุง

โรม เปนประเทศเดียวในโลกที่มกีาํแพงลอมรอบเมืองเอาไวไดทัง้หมด ยกเวน
ดานหนาทางเขา และเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก โดยมีพระ
สันตะปาปา มอํีานาจปกครองสงูสดุ นําทานเขาชมมหาวิหารที่ใหญที่สุดในโลก มหา
วิหารเซนตปเตอร (St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรมอันลือช่ือปเอตา 
(Pieta) ของมิเคลันเจโล และชมแทนบูชาบลัแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) 



 

 

เปนซุมสําริดที่สรางโดยจานโลเรนโซ แบรนินี ซึ่งสรางตรงบริเวณที่เชื่อกันวาเปนทีฝ่ง
พระศพของนักบุญปเตอร จากน้ันนําทานผานชมกลุมโรมันฟอรัม (Roman 
Forum) อดีตศนูยกลางทางดานการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน 
ที่สะทอนใหเห็นความเจริญรุงเรืองของอารยะธรรมโรมันในชวง 2,000 ปที่ผานมา 
นําชมความยิง่ใหญในอดตี และเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลอส
เซยีม (Colosseum) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยของโลกยคุโบราณ อดีตสนามประลอง
การตอสูที่ยิ่งใหญของชาวโรมันที่สามารถจผุูชมไดถงึ 50,000 คน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บาย 
 

นําชมงานประตมิากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ น้ําพุเทรว ี
(Trevi Fountain) สัญลกัษณของกรุงโรมทีโ่ดงดงั แลวเชิญอิสระตามอัธยาศัยกบั
การเลือกซื้อสินคาแฟช่ันและของที่ระลกึในบริเวณยานบันไดสเปน (The Spanish 
Step)  ซึ่งเปนแหลงแฟช่ันช้ันนําสดุหรูและยงัเปนแหลงนัดพบของชาวอิตาเล่ียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั NOVOTEL ROMA EST หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 7 โรม – สนามบนิ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสูสนามบิน เพือ่ใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ 



 

 

มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
13.55 น. เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 945 
วันที่ 8 กรุงเทพฯ 
05.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 
 

ราคาแนะนําเพียง 
SOUTH ITALY มนตเสนห อิตาลีใต 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 
 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 
 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 
[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 
พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพิ่ม 
ทานละ 

วันที่ 21 - 28 เม.ย. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 59,900.- 36,770 7,900 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงื่อนไขการใหบริการ  
1.    ชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ทีน่ั่งจะยืนยันเมือ่ไดรับเงินมดัจาํแลว

เทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทาํการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวนัจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขอ
อนุญาตยกเลิกการจองทวัรโดยอัตโนมติั 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจดัเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจังหวดั) ใหทานติดตอ

เจาหนาที ่กอนออกบัตรโดยสารทกุคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ไม รับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมขีั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ทัง้
แบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพือ่ประกอบการ
ตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่



 

 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ มโีรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมีความจาํเปนตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ใน

กรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรื่องสขุภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบรษัิทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7%  
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองดืม่ที่สัง่พเิศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 2 
ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจาํตวั, คากระเป�าเดินทางหรอืของ
มคีาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศอิตาลี (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงนิตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปน

จํานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทปิพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น  (13 ยูโร) 
7. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (24 ยูโร) 
 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวซีาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทตู มใิชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารทีดี่และ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทตูงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกบัทางบริษทั 
ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพือ่วางแผนในการขอวีซาของทาน ซึง่บาง
สถานทตูใชเวลาในการพิจารณาวีซาทีค่อนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวาง
การพิจารณาอนุมติัวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศทีต่นพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 



 

 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หาก
นับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณา
เตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกบัทางบริษทัดวย เน่ืองจากประวัตกิารเดินทางของทานจะ
เปนประโยชนอยางยิง่ในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวาง
สําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบตอ
ปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด 
หรือ การขดีเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจาํคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา
จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเกบ็คามัดจาํต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมคีาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทาํการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเกบ็คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 
3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะนัง่ตองมคุีณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรีางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉกุเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long 
leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทัง้หมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายทั้งหมด 



 

 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทางและมผีลทําให
คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษทัฯกาํหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษทัและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา
ทัวรหรือมดัจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ
คาบริการยื่นวีซา / คามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแลว) 
คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจาํนวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม
คืนคาทวัรทัง้หมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที ่
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทาํใหหองพักแบบหอง

เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพกัแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพกัตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มอุีณหภมูต่ํิา 
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากและหองพกั

ในเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นหรือยายเมืองเพือ่ใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่

มีขนาดกะทดัรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และ
หองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (อิตาลี) 
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ 15 วันทําการ 
ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด และ
สําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสอืเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  
และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 
 
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 
 

หมายเหต:ุ การย่ืนวีซาแตละครั้งกับบริษทัทัวร จะตองทําการย่ืนวีซา ประเภทหมูคณะ เทาน้ัน โดยการ
ย่ืนเปนหมูคณะ ตองมีจํานวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนยรับย่ืน จะเปนผูกําหนดวันย่ืนวีซาเทาน้ัน ถาหาก
ผูเดินทางไมสามารถไปย่ืนวีซาในวันที่กําหนดได อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติม (Premium) ดังน้ี  

  ในกรณีที่เหลือระยะเวลาย่ืนวีซานอยกวา 11 วันทําการ นับจากวันเดินทาง  มีคาใชจายเพิ่ม  
ทานละ 2,200 บาท   

  ในกรณีที่เหลือเวลาย่ืนวีซาเหลือนอยกวา 5 วันทําการ จะมีคา Fast Track เพ่ิมเติมอีก ทานละ 
400 บาท รวมเปน 2,600 บาท 

**ทั้งน้ี คาใชจายที่เกิดขึ้น ผูเดินทางตองชําระกับทางศูนยรับย่ืนโดยตรง** 
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซา

อยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทาง
จะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถอืพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน 
นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบรษัิทใหทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะ
มีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวี
ซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางทีถ่ือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

 
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาว

เทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทค
เลนส รูปไมเลอะหมกึ) 

3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement 
บัญชีออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 3 
เดือน (รบกวนลกูคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลว



 

 

คอยปรับยอดเงนิในบัญชีไมเกิน 7 วันกอนวันยื่นวซีา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเปน Statement 
เทาน้ัน) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ แม พีน่อง ทีม่ี
สายเลือดเดียวกัน หรือ สามภีรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พรอมเอกสารแสดง
ความสัมพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เปนตน 
3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพนัธระหวางผูที่ออกให และผูที่ถูกรับรองคาใชจายให เชน สําเนาทะเบียนสมรส 
สูติบัตร ทะเบียนบาน 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา, บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

4. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุไม

เกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน  

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกลุตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกลุตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

6. กรณีเด็กอายุไมถงึ 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา 
6.1 บิดาหรือมารดา ตองทําหนังสือช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษวาใหเด็กเดินทางไปตางประเทศกับใคร มี
ความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก คนละ 1 ชุด (ลกูคาเขียนหรือพิมพขึ้นเอง) 
6.2 บิดาหรือมารดา ตองขอหนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศจากเขตหรอือําเภอ (1 ใบ ตอ 
เด็ก 1 ทาน เทาน้ัน) 
6.3 ในกรณีพอหรอืแมปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว ใหขอหนังสือปกครองบุตรจากเขตหรอือําเภอและ
จะตองเปนหนังสือที่มีการสืบพยานและหลักฐานเสร็จเรียบรอยแลวเทาน้ัน 
6.4 ทานจะตองนําหนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศตัวจริง จากขอ 6.2 หรือ หนังสือปกครองบุตร
เปนสําเนาจากขอ 6.3 ไปแปลประทบัตรากับกรมการกงสุลใหเสร็จเรียบรอยกอนนํามายื่น มิเชนน้ันทางศูนย
รับยื่น vfs จะไมรับยื่นเอกสารของบุตรทานโดยเด็ดขาด 
6.5 เน่ืองจากการประทับตรากงสุล จะมีการเสียคาใชจาย หากทานไมแนใจวาเอกสารใชไดหรือไม รบกวน



 

 

สอบถามบริษัททัวรกอนนําไปประทับตรากงสุล มิเชนน้ันทานอาจจะตองไปเสียเงินและเสียเวลาอันมีคาของ
ทานเพื่อไปทําเอกสารใหมอีกรอบ หากเอกสารที่ทานทํามาแลวน้ันกลายเปนเอกสารที่ใชยื่นไมได 
 
***โปรดอาน กอนที่ทานจะไปทําหนังสือยินยอมจากเขตหรืออําเภอใหบุตรของทาน 
 

- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัด
หนังสือยินยอม และระบุวาใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา
พาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือ
ยินยอม และระบุวาใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา
พาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกนักับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ�ายใดเปน
ผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 

*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายช้ีแจงวาทําไมไมมี 
passport *** 
- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับ

บุตรท่ีสถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 
7. หากพอหรือแมมีวีซาเชงเกนอยุแลวและไมไดยื่นวีซาพรอมลูก ใหทําจดหมายช้ีแจงภาษาอังกฤษ อธิบายวามีวี

ซาเชงเกนของประเทศอะไร ระบุวันเร่ิมและวันหมดอายุวีซา พรอมท้ังถายสําเนาหนาพาสปอรตและหนาวีซา
น้ันมาแนบดวย 

8. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทาน้ัน 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศอิตาล ี
 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 
 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 
3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………….…………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  



 

 

6. ประเทศที่เกิด……………………….……………………………..…………………………………………… 
7. สัญชาติปจจุบัน ..................................สัญชาติโดยกําเนิดหากตางจากปจจุบัน………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

  หยา                แยกกันอยู                       หมาย 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอกช่ือ-นามสกลุ ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจปกครอง/ดูแล
ผูเยาว 

    ……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………… 

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ................................................................. 
    อีเมล............................................ 
12. อาชีพปจจุบัน(หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสือ้ผา ขายอาหาร เปนตน
.......................................................................................................... 
13. ช่ือบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยูของสถาบันศึกษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…………….…… 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 
            ไมเคย 
     เคยได      ใชไดต้ังแตวันที่...............................ถึงวันท่ี..................................... 
15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย   เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................ 
**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 
16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุช่ือ .............................................    

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..….  
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายท้ังหมดระหวางพํานักมีผูออกให 



 

 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    
************************************************ 

หมายเหต ุการอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษัท
เปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 

 


