EUROPE : THE FAIRY TALE
เยอรมนี – ออสเตรีย – อิตาลี
7 วัน 4 คืน

เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565
HILIGHT

มิวนิค | เกาะเวนิส | จัตุรัสมาเรี ยนพลาสท์
มิลาน | เวโรน่ า |ปราสาทนอยชวานสไตน์ | อินส์ บรู ก

ราคาแนะนาเพียง

65,900.-

วันที่
วันที่ 1.
วันที่ 2.
วันที่ 3.
วันที่ 4.

เช้ า

วันที่ 5.

เส้ นทางการเดินทาง
กรุ งเทพ – สนามบินไทเป
มิวนิค –BMW Welt – จัตรุ ัสมาเรี ยนพลาสท์ – ฟุสเซ่น
ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - อินส์บรู ก - โบลซาโน่
โบลซาโน่ – เวโรน่า – โรงละครโรมันกลางแจ้ ง - บ้ านเลขที่ 23
ของจูเลียต – เมสเตร้
เมสเตร้ – เกาะเวนิส – มิลาน

วันที่ 6.
วันที่ 7.

มิลาน – สนามบิน
สนามบินไทเป - กรุ งเทพฯ

กลางวัน เย็น

โรงแรม

✈
✈



✈




✈
 HIRSCH
 LUNA MONDSCHEIN
 NOVOTEL MESTRE
CASTELLANA







✈
✈

 HOLIDAY INN MILAN NORD
ZARA
✈
✈

✈

กำหนดกำรเดินทำง
ว ันที่ 18 - 24 พ.ย. 65

65,900.-

ว ันที่ 2 - 8 ธ.ค. 65 (ว ันพ่อแห่งชำติ)

65,900.-

วันที่ 1

กรุงเทพ – สนามบินไทเป

14.00น.
17.10 น.
21.45 น.
23.40 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน อี.วี.เอ.แอร์ ประตู 9 แถว T พบ
เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสูส่ นามบินไทเป โดยเที่ยวบินที่ BR068
เดินทางถึงสนามบินไทเป รอเปลีย่ นเครื่ อง
ออกเดินทางต่อสูส่ นามบินมิวนิคด้ วยเที่ยวบินที่ BR071

วันที่ 2

มิวนิค – BMW Welt – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ – ฟุสเซ่ น

07.55 น.

ถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่ โมง และจะเปลีย่ นเป็ น 5 ชัว่ โมงในวันที่ 31 มีนาคม
2566) ผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง นาท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิ ค (Munich) อยู่ทางใต้ ของประเทศเยอรมนี และเป็ น
เมืองหลวงของรัฐบาวาเรี ย ยังเป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ ลินและฮัมบูร์ก) และเป็ นหนึง่ ในเมือง
มัง่ คัง่ ที่สดุ ของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์ โดยรัฐบาวาเรี ยเคยเป็ นรัฐอิสระปกครองด้ วยกษัตริ ย์มาก่อน ก่อนที่จะ
ผนวกเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็ นของตัวเอง ทังด้
้ านศิลปวัฒนธรรม และอาหาร
อันเลื่องชื่อ ซึ่งได้ แก่ ไส้ กรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร์ นาท่านเข้ าสูโ่ ลกแห่งยนตรกรรมของ BMW Welt ที่จดั
แสดงอยูภ่ ายในอาคารขนาดใหญ่กว่า 25,000 ตรม. ตังอยู
้ ต่ ิดกับอาคารสานักงานใหญ่ของ BMW ท่านจะได้ ชมรถยนต์ในเครือ
ของ BMW ไม่ว่าจะเป็ น BMW, MINI รวมทัง้ Rolls-Royce จะมีรถยนต์แทบทุกรุ่ นจัดแสดงอยู่ โดยพื ้นที่ใน BMW Welt จะถูก
แบ่งออกเป็ นพื ้นที่ต่างๆในการจัดแสดงรถยนต์ BMW โมเดลปั จจุบนั ทุกซีรีย์, โซนมอเตอร์ ไซค์ BMW, โซน MINI Exhibition,
โซน Rolls-Royce Exhibition และท่านยังสามารถเลือกซื ้อของที่ระลึกจากร้ านค้ าในโชว์รูม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

กลางวัน

บ่าย

นาชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ (Marienplatz) ถือว่าเป็ นจุดเริ่ มต้ นของประวัตศิ าสตร์ และธุรกิจของนครมิวนิค บริ เวณนี ้เป็ นที่ตงั ้
ของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบสถาปั ตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึง่ สร้ างขึ ้นในช่วงปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 19 ใช้ เวลาสร้ างถึง
42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมีนกั ท่องเที่ยวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานที่จะออกมาเต้ นรา เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00
น. และ 17.00 น. อิสระท่านเลือกซื ้อสินค้ าแบรนด์เนม และของฝากตามอัธยาศัย จากนันเดิ
้ นทางสู่ เมืองฟุสเซ่ น (Fussen)
เป็ นเมืองเก่ามาตังแต่
้ ครัง้ จักรวรรดิโรมัน เป็ นที่ตงปราสาทของกษั
ั้
ตริ ย์บาวาเรี ย ล้ อมรอบไปด้ วยทะเลสาบน้ อยใหญ่ที่มีความ
งดงามทางด้ านทัศนียภาพ เป็ นเมืองสุดท้ ายบนถนนสายโรแมนติกที่เคยมีความรุ่ งเรื องในอดีตตังแต่
้ ยคุ โรมัน และได้ ใช้ เมืองนี ้
เป็ นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้ า และซื ้อขายเกลือมาแต่โบราณ

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HIRSCH หรือเทียบเท่ า

วันที่ 3

ฟุสเซ่ น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์ บรู ก – โบลซาโน่

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
น าท่า นสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมื อ งเล็ก ๆที่ สวยงามบริ เวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและ
ออสเตรี ย จากนันเดิ
้ นทางขึ ้นปราสาทเพื่อเข้ าชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) นา
ชมต้ นแบบของปราสาทเจ้ าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตังตระหง่
้
านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทใน
เทพนิยาย ซึง่ เป็ นปราสาทของพระเจ้ าลุดวิคที่ 2 หรื อ เจ้ าชายหงส์ขาว ชมความวิจิตรพิสดารของห้ องต่างๆ ที่ได้ รับการตกแต่ง
อย่างงดงามด้ วยการออกแบบของริ ชาร์ ด ว้ ากเนอร์ ซึง่ เป็ นนักประพันธ์เพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง *** หากคณะไม่ สามารถเข้ า
ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินหน้ างานท่ านละ 13 ยูโร และถ่ ายรู ปด้ านนอกกับ
ปราสาทนอยชวานสไตน์ เป็ นการทดแทน ***
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง(ขาหมูเยอรมัน)
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองอินส์ บรู ก (Innsburck) เมืองในแควน้ ทิโรล แห่งลุม่ แม่น้าอินน์ที่มีอายุกว่า 800 ปี อดีตเคยเป็ น
ศูนย์กลางทางการค้ าบนถนน สายโรมัน Via Cuaudla Augusta ตังอยู
้ ่ใจ กลางเทือกเขาแอลป์ เขาสู่ ถนนมาเรี ยเทเรซ่าถนน
สายหลักของเมืองอินน์สบรู กตรงกลางถนนเป็ นที่ตงของเสาอั
ั้
นนาซอยแล(เสานกั บุญแอนน์) ซึ่งตังขึ
้ ้นเพื่อราลึกถึงการ ถอน
กองกาลังทหารบาวาเรี ย ออกไปจากเมือง ชม ย่านเมืองเก่า ที่ยงั คงสภาพและ บรรยากาศของยุคกลางได้ เป็ นอย่างดีชม สัญ
ลักษณ์ของเมือง หลังคาทองคา (Golden Roof) ที่สร้ างในปี ค.ศ.1500 สมัย จกัรพรรดิแม๊ กซิมิเลี่ยนที่1 หลังคามุงดว้ ยแผ่น
ทองแดงเคลือบทองคา หลังจากนันเดิ
้ นทางต่อสูต่ วั เมืองโบลซาโน่ (Bolzano) เมืองทางตอนเหนือของอิตาลี โดยตัวเมืองโบล
ซาโนล้ อมรอบด้ วยแม่น ้า งดงามด้ วยโบสถ์ วิหาร โดยเมืองนี ้เป็ นศูนย์กลางการปลูกผลไม้ ใหญ่ที่ สดุ ในอิตาลี และยังเป็ นเมือง
หลวงของแคว้ นทิโรลใต้ ด้วย (South Tyrol)

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั LUNA MONDSCHEIN หรือเทียบเท่ า

วันที่ 4

โบลซาโน่ – เวโรน่ า – โรงละครโรมันกลางแจ้ ง - บ้ านเลขที่ 23 ของจูเลียต – เมสเตร้

เช้ า

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองเวโรน่ า (Verona) เมืองใหญ่อนั ดับ 2 รองจากเวนิส ของแคว้ นเวเนโต้ และเมืองเวโรน่ายังได้ ขึ ้นทะเบียน
เป็ นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมื่อปี คศ. 2000 อีกทังวิ
้ ลเลียม เชกสเปี ยร์ นักกวีและนักเขียนบทละคร
ชาวอังกฤษ ผู้ได้ รับการยกย่องว่าเป็ นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษและของโลกยังใช้ บรรยากาศและเรื่ องราวความรักของหนุ่ม
สาวสองตระกูลในเวโรน่า แต่งเป็ นละครโศกนาฏกรรมขึ ้นเมื่อปี ค.ศ. 1595 เรื่ อง โรมิโอกับจูเลียต
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนันน
้ าท่านเดินชมอาคารบ้ านเรื อนสีสดใสสวยงาม จัตุรัสกลางเมืองที่คึกครื น้ มีชีวิตชีวา จากนันพาท่
้
านถ่ายรู ปกับ โรง
ละครโรมั น กลางแจ้ ง (Verona Arena) ที่มีขนาดใหญ่ เป็ นอันดับ 3 ของโลก สร้ างขึน้ เมื่อตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 1 โดยมี
ลักษณะเช่นเดียวกับโคลอสเซียมในกรุ งโรม เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่า ซึ่งปั จจุบนั ยังคงมีการเปิ ดแสดงโอเปร่ าหรื อคอนเสิร์ต
กลางเเจ้ งในสนามกีฬาอยูเ่ ป็ นประจา นาท่านถ่ายรูปด้ านนอกกับบ้ านเลขที่ 23 ของจูเลียต ชมระเบียงแห่งเรื่ องราว โรแมนติก
ที่จูเลียตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอทุกค่าคืน และบริ เวณหน้ าบ้ านยังมีรูปปั น้ สาริ ดขนาดเท่าตัวจริ งของจูเลียต ได้ เวลาอันสมควรนา
ท่านเดินทางต่อสูเ่ มืองเวนิสเมสเตร้ (Venice Mestre) หรื อเวนิสฝั่งแผ่นดินใหญ่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั NOVOTEL MESTRE CASTELLANA หรือเทียบเท่ า

วันที่ 5

เมสเตร้ – เกาะเวนิส – มิลาน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทาง สูท่ ่าเรื อตรอนเคตโต้ (Tronchetto) นาท่านล่องเรื อผ่านชมบ้ านเรื อนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิ ส หรื อ เวเน
เซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็ นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้ เรื อแทนรถ ใช้ คลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็ น
"ราชินีแห่งทะเลเอเดรี ยติก" มีเกาะน้ อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ ้นฝั่ งที่บริ เวณซานมาร์ โค
ศูนย์กลางของเกาะเวนิส จากนันน
้ าท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ที่มี
เรื่ องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้ องพิพากษาไปสูค่ กุ จะได้ มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็ นครัง้
สุดท้ ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้ าต่างที่สะพานนี ้ ซึ่งเชื่อมต่อกับวังดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็ นสถานที่พานักของเจ้ าผู้
ครองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผ่านสะพานนี ้มาเเล้ วคือ คาสโนว่านัน่ เอง นาท่านถ่ายรู ปบริ เวณจัตุรัสซาน

กลางวัน
บ่าย

มาร์ โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ วา่ “เป็ นห้ องนัง่ เล่นที่สวยที่สดุ ในยุโรป” จัตรุ ัสถูกล้ อมรอบด้ วยอาเขตอัน
งดงาม รวมทังโบสถ์
้
ซานมาร์ โค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนันอิ
้ สระให้ ทา่ นได้ มี
เวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เช่น เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส , เข้ าชมโบสถ์ซานมาร์ โค, ช๊ อปปิ ง้ สินค้ าของที่ระลึก
อาทิเช่น เครื่ องแก้ วมูราโน่,หน้ ากากเวนิส หรื อนัง่ จิบกาแฟในร้ าน Café Florian ที่เปิ ดให้ บริ การมาตังแต่
้ ปี ค.ศ.1720

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื ้นเมือง(สปาเก็ตตีห้ มึกดา)
จากนันเดิ
้ นทางสูต่ วั เมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรี ยกได้ วา่ เป็ นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่ ของโลก นาท่านถ่ายรูปด้ านนอกของมหา
วิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สร้ างด้ วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ผสมผสานกัน ชมความงดงามอันน่าอัศจรรย์ ของ
สถาปั ตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟื ้นฟูศิลปวิทยาการ นาท่านชม แกลเลอรี วิ ค เตอร์ เอ็ ม มานู เ อล (Galleria Vittorio
Emanuele II) ซึ่งนับว่าเป็ นช้ อปปิ ง้ มอลล์ที่สวยงาม หรู หราและเก่าแก่ที่สดุ ในเมืองมิลาน อนุสาวรี ย์ ของกษัตริ ย์วิคเตอร์ เอ็ม
มานูเอล ที่ 2 ผู้ริเริ่ มการรวมชาติหวั เมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรี ย์ของศิลปิ นชื่อดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือลีโอนาร์ โด
ดาร์ วินซี่ ที่อยูใ่ นบริ เวณ ด้ านหน้ าของโรงละครสกาล่า

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พัก HOLIDAY INN MILAN NORD ZARA หรือเทียบเท่ า

วันที่ 6

มิลาน – สนามบิน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ได้ เวลาอันสมควรนาเดินทางสู่สนามบิน เพื่อให้ ท่านมีเวลาในการทาการคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื ้อ
สินค้ าในร้ านค้ าปลอดภาษี ภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสารเที่ยวบินที่ BR096

11.00 น.

วันที่ 7

สนามบินไทเป - กรุงเทพฯ

06.15 น.
08.40 น.
11.35 น.

เดินทางถึงสนามบินไทเป รอเปลีย่ นเครื่ อง
ออกเดินทางต่อสูก่ รุงเทพด้ วยเที่ยวบินที่
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

***ร้ านค้ าในยุโรปส่ วนใหญ่ จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ , ขอสงวนสิทธิ์การย้ ายเมืองที่เข้ าพัก
เช่ น กรณีท่ เี มืองนัน้ มีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ าพักเมืองที่ใกล้ เคียงแทน
และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

กรุ ณาอ่ านหมายเหตุให้ ละเอียดทุกข้ อ
หมายเหตุ

1. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิ ดจากเหตุสุดวิสยั ที่ทาง บริ ษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้ าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมือง
ไม่อนุญาตให้ เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้ าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้ เข้ าเมือง รวมทังในกรณี
้
ที่ท่านจะใช้
หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง
หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้ าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่
2. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
3. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ
ล่วงหน้ า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่ านทาการซือ้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้ อ
แล้ ว
ในกรณีท่ ลี ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯจะไม่ ขอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับสภาวะอากาศ
และ เหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ที่ไม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึง
ผลประโยชน์ และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ

EUROPE : THE FAIRY TALE
เยอรมนี – ออสเตรี ย – อิตาลี
7 วัน 4 คืน
โดยสายการบิน EVA AIR (BR)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ

18 – 24 พ.ย. 65
2 – 8 ธ.ค. 65 (วันพ่ อแห่ งชาติ)

65,900.65,900.-

5,900.5,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการเดินทางเข้ าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565)
ผู้มีสญ
ั ชาติไทย
► เอกสารที่ต้องทาการเตรี ยมก่อนเดินทาง
1. พาสปอร์ ตตัวจริ ง (อายุการใช้ งานมากกว่า 6 เดือน)
2. เตรี ยมเอกสาร Vaccinated Certificate (ข้ อมูลตรงตามพาสปอร์ ต) หรื อ เอกสาร International Vaccinated Certificate (สามารถ
ลงทะเบียนขอออนไลน์ ได้ ในแอปพลิเคชัน “หมอพร้ อม” หรื อวัคซีนพาสปอร์ ต *เล่มสีเหลือง* ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ที่ได้ รับวัคซีนครบถ้ วนมาแล้ ว
3. ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass - เดินทางเข้ าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวและไม่ต้องตรวจหาเชื ้อโควิด-19
เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
► เงื่อนไขวัคซีน การเดินทางท่องเที่ยวในทวีปยุโรป ในโปรแกรมเข้ าท่องเที่ยว
แสดงหลักฐานการได้ รับวัคซีน ต้ องได้ รับการฉีดวัคซีน โดย Moderna, Pfizer or Astra-Zeneca 2 โดส หรื อ Johnson & Johnson 2 โดส
(โดยได้ รับวัคซีนไม่เกิน 270 วัน ครอบคลุมวันเดินทาง)

เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ชาระเงินมัดจาท่ านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่านัน้
2. ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับจากวัน
จอง หากไม่สง่ สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริ ษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซา่ ได้ ทนั ที
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยู่ตา่ งจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น

5. การยื่นวีซา่ ในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั้
่นวีซา่ ไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู
้
่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดง
ตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทางเจ้ า หน้ าที่
6. หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวกใน การเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครั วต้ องให้ การดูแลสมาชิ กภายในครอบครั วของท่านเอง
เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชัน้ ประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้ องไม่เกิน
จานวนวัน และอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
4. ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์ สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
** ลูกค้ าท่ านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัท
ได้ **
- เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
- เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตงั ้ แต่ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
8. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริ การ)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน ้าหนักเกินจากทางสาย
การบินกาหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิ ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว , ค่ากระเป๋ าเดินทาง
หรื อของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
3. ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
4. ค่าบริ การยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
5. ค่าธรรมเนียมวีซา่ ประเทศอิตาลี รวมค่าบริ การยื่นวีซา่ (6,900.-บาท)
6. ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น (12 ยูโร/ต่อท่าน)
7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (21 ยูโร/ต่อท่าน)

เงื่อนไขการชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 30 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการเตรี ยมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.
2.

3.
4.

5.

การพิจารณาวีซา่ เป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริ ษัททัวร์ การเตรี ยมเอกสารที่ดีและถูกต้ องจะช่วยให้ การพิจารณา ของสถานทูต
ง่ายขึ ้น
กรณี ท่านใดต้ องใช้ พาสปอร์ ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรื อ ก่อนเดินทางกับทางบริ ษัท ท่านต้ องแจ้ งให้ ทางบริ ษัทฯ ทราบ
ล่วงหน้ าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้ างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่ม
ออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ ได้
สาหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรื อทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้ องดาเนินเรื่ องการขอวีซ่าด้ วยตนเองในประเทศที่ตนพานักหรื อศึกษาอยู่
เท่านัน้
หนังสือเดินทางต้ องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่ มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้ วต่ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้ องไปยืน่
คาร้ องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรี ยมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้ กบั ทางบริ ษัทด้ วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของ
ท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้ องขอวีซา่ และจานวนหน้ าหนังสือเดินทาง ต้ องเหลือว่างสาหรับติดวีซา่ ไม่ต่ากว่า 3 หน้ า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนันๆ
้ และพาสปอร์ ต
ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้ องไม่มีรอยฉีกขาด หรื อ การขีดเขียน หรื อ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องตั๋วเครื่ องบินและที่น่ ังบนเครื่ องบิน
1.
2.
3.

ทางบริ ษัทได้ สารองที่นงั่ พร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด ทางบริ ษัทขอสงวน
สิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึง่ มีคา่ ใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตัว๋ เครื่ องบินทาการออกแล้ ว แต่ทา่ นไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึ ้นจริ ง และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริ เวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนัง่ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้
ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณี ที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได้ (นา้ หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่ างกาย และอานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยู่กบั ทางเจ้ าหน้ าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่ บริ ษัทฯกาหนดไว้ (20ท่ านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บริ ษัทต้ องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทาการเลื่อนการเดินทางของ
ท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
กรณีย่ นื วีซ่าแล้ วไม่ ได้ รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่านได้ ชาระค่าทัวร์
หรื อมัดจามาแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริ การยื่นวีซา่ /
ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบินหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออก
เดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์
ทังหมด
้
กรณีผ้ เู ดินทางไม่ สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่วา่
เหตุผลใดๆ ตามทางบริ ษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ทงั ้ หมด

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พัก
1.

เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่ (Twin/Double) และ
ห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่ างประเภทอาจจะไม่ ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่ มีห้องพักแบบ 3
ท่ าน แต่ อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม
บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัต
และไม่มีอา่ งอาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

่ เชงเก้น (อิตำลี)
เอกสำรประกอบกำรขอวีซำ
่ ประมำณ 15 ว ันทำกำร
ใชเ้ วลำทำกำรอนุม ัติวซ
ี ำ
่ แสดงตนทีศ
่ VFS Global (จำมจุรส
ยืน
่ วีซำ
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซำ
ี แควร์)
เอกสำรกรุณำเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสำรทีอ
่ อกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำร
ขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสำเนำ 1 ชุด
่ หน ังสอ
ื เดินทำงต้องนำสง
่ เข้ำสถำนทูต
ในว ันยืน
่ วีซำ
่ ไม่สำมำรถดึงหน ังสอ
ื เดินทำงออกมำได้
และระหว่ำงรอผลกำรอนุม ัติวซ
ี ำ
่ มำก่อน กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำทีท
**หำกท่ำนเคยโดนปฏิเสธกำรขอวีซำ
่ ัวร์ให้ร ับทรำบตงแต่
ั้
ทท
ี่ ำ
่ นทำ
่ ในครงนี
กำรจองท ัวร์เข้ำมำ เพือ
่ ทำกำรแก้ไขในกำรขอวีซำ
ั้ ้ มิฉะนนหำกท่
ั้
ำนไม่แจ้งให้ทรำบ อำจจะ
ี ต่อกำรขอวีซำ
่ ของท่ำนในครงนี
้ *
มีผลเสย
ั้ *

่ ในอดีต
**ลูกค้ำกรุณำอย่ำยึดติดก ับกำรยืน
่ ขอวีซำ
เพรำะสถำนทูตมีกำรเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสำรกำรยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
หมำยเหตุ: กำรยืน
่ วีซ่ำ แต่ล ะคร งั้ ก บ
ั บริษ ท
ั ท วั ร์ จะต้อ งท ำกำรยืน
่ วีซ่ ำ ประเภทหมู่ค ณะ
้ ไป โดยทำงศูนย์ร ับยืน
เท่ำนน
ั้ โดยกำรยืน
่ เป็นหมูค
่ ณะ ต้องมีจำนวน 15 คน ขึน
่ จะเป็นผู ้
กำหนดว ันยืน
่ วีซ่ำเท่ำนน
ั้ ถ้ำหำกผูเ้ ดินทำงไม่สำมำรถไปยืน
่ วีซ่ำในว ันทีก
่ ำหนดได้ อำจมี
้ ำ
ค่ำใชจ
่ ยเพิม
่ เติม (Premium) ด ังนี้


ในกรณี ท เี่ หลือ ระยะเวลำยืน
่ วีซ่ำ น้อ ยกว่ำ 15 ว น
ั ท ำกำร น บ
ั จำกว น
ั เดิน ทำง มี
้ ำ
ค่ำใชจ
่ ยเพิม
่ ท่ำนละ 2,200 บำท



่ เหลือน้อยกว่ำ 5 ว ันทำกำร จะมีคำ
ในกรณีทเี่ หลือเวลำยืน
่ วีซำ
่ Fast Track เพิม
่ เติม
อีก ท่ำนละ 400 บำท รวมเป็น 2,600 บำท
้ ำ
้ ผูเ้ ดินทำงต้องชำระก ับทำงศูนย์ร ับยืน
**ทงนี
ั้ ้ ค่ำใชจ
่ ยทีเ่ กิดขึน
่ โดยตรง**

ื เดินทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนั งสอ
ื เดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับ
6. หน ังสอ
้
ประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใชงานเหลื
อไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และ
ื เดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนั งสอ
ื เดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
หนังสอ
่ วีซา่ ด ้วย)
ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พำสปอร์ต สญชำติ
ไทย แต่พำน ักอยูต
่ ำ
่ งประเทศ, ทำงำนอยูต
่ ำ
่ งประเทศ
ึ ษำศก
ึ ษำอยู่ตำ
หรือน ักเรีย น น ักศ ก
่ งประเทศ กรุณ ำแจ้งเจ้ำหน้ำทีข
่ องทำงบริษท
ั ให้ทรำบ
ท ันที เพรำะกำรยืน
่ ขอวีซ่ำจะมีเงือ
่ นไข และ ข้อกำหนดของทำงสถำนทูตต้องกำรเพิม
่ เติม

และ บำงสถำนทูต อำจไม่ส ำมำรถยืน
่ ขอวีซ่ำ ในประเทศไทยได้ ข้อ ก ำหนดนีร้ วมไปถึง ผู ้
เดินทำงทีถ
่ อ
ื พำสปอร์ตต่ำงชำติดว้ ย***
ี น ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 2 ใบ (พืน
7. รูปถ่ำย รูปถ่ายสห
้ หลัง
ขาวเท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ ไม่
่ อนแทคเลนส ์ รูปไม่เลอะหมึก)
ใสค
8. หล ักฐำนกำรเงิน
้ ำ
3.1 กรณีผเู ้ ดินทำง ออกค่ำใชจ
่ ยเอง สาเนาสมุดบัญช ี หรือ
ี อมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป สว่ นตัวของผู ้
Statement บัญชอ
เดินทาง ย ้อนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญช ี โดย
การ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชไี ม่เกิน 7 วัน
ี ระโดดเดือนต ้องขอเป็ น Statement เท่านัน
ก่อนวันยืน
่ วีซา่ และหากบัญชก
้ )
และต ้องขอ Bank Certificate จากทางธนาคารด ้วย
้ ำ
3.2 กรณีผเู ้ ดินทำงไม่ได้ออกค่ำใชจ
่ ยเอง (บุคคลทีส
่ ามารถรับรองค่าใชจ่้ ายได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่
พีน
่ ้อง ทีม
่ ส
ี ายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านั น
้ )
้ ำ
ื ร ับรองค่ำใชจ
3.2.1. ต ้องทาเป็ นหน ังสอ
่ ยในการเดินทาง (Sponsor Letter) พร ้อมเอกสารแสดง
ั พันธ์ เชน
่ สูตบ
ความสม
ิ ัตร ทะเบียนบ ้าน ทะเบียนสมรส เป็ นต ้น
ื่ เจ ้าของบัญชบ
ี ค
ื่
3.2.2. ขอ Bank Guarantee จากทางธนาคาร ระบุชอ
ุ คลทีอ
่ อกค่าใชจ่้ ายและชอ
ผู ้ทีถ
่ ก
ู รับรองค่าใชจ่้ ายให ้ ต ้องสะกดให ้ตรงกับพาสปอร์ต
3.2.3. ถ่ายสำเนำสมุดบ ัญช ี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่าใชจ่้ าย
ั พันธ์ระหว่างผู ้ทีอ
่ สาเนา
3.2.4. เอกสารแสดงความสม
่ อกให ้ และผู ้ทีถ
่ ก
ู รับรองค่าใชจ่้ ายให ้ เชน
ทะเบียนสมรส สูตบ
ิ ต
ั ร ทะเบียนบ ้าน

ี ด
ี ำกประจำ, บ ัญชก
ี ระแสรำยว ัน
**สถำนทูตไม่ร ับพิจำรณำบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตรำสำรหนี้ กองทุน และสลำกออมสน
ิ **
บ ัญชส
9. หล ักฐำนกำรทำงำน
ื รับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นสว่ น
10. เจ้ำของกิจกำร หนังสอ
่ ช
ี อ
อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
11. เป็นพน ักงำน

ื รับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
หนังสอ
่ ทางาน

ื่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ
ื่ สถานทูตทีย
ื จะต ้องมีลายเซ็นและตราประทับบริษัท
MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ ) หนั งสอ
ึ ษำ ใชหนั
้ งสอ
ื รับรองการเรียนทีอ
ึ ษาอยู่
12. น ักเรียนหรือน ักศก
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศก

ื่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ
ื่ สถานทูตทีย
MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )
13. เอกสำรสว่ นต ัว
14. สาเนาทะเบียนบ ้าน
15. สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี )
16. ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)
ื่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
17. ใบเปลีย
่ นชอ
่ น)
18. กรณีเด็กอำยุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทำงไปต่ำงประเทศพร้อมบิดำ มำรดำ
ื ยินยอมให้เด็กเดินทำงไปต่ำงประเทศจำกเขตหรือ
6.1 บิดำหรือมำรดำ ต้องขอหน ังสอ
อำเภอ (1 ใบ ต่อ เด็ก 1 ท่าน เท่านัน
้ )
6.2 ในกรณีบด
ิ ำและมำรดำหย่ำก ัน ขอสาเนาใบบันทึกการหย่าโดยต ้องระบุวา่ บุตรอยูใ่ นอานาจ
การปกครองของใคร
6.3 ในกรณีพอ
่ หรือแม่ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว ให้ขอใบปกครองบุตร (ปค.14) จำก
ื ทีม
ื พยำนและหล ักฐำนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เขตหรืออำเภอและจะต้องเป็นหน ังสอ
่ ก
ี ำรสบ
เท่ำนน
ั้
ื ยินยอมให ้เด็กเดินทางไปต่างประเทศตัวจริง จากข ้อ 6.1 หรือสาเนาใบ
6.4 ท่านจะต ้องนาหนั งสอ
ื ปกครองบุตรจากข ้อ 6.3 ตัวจริง ไปแปลเป็น
บันทึกการหย่าทีม
่ ส
ี ลักหลัง จากข ้อ 6.2 หรือหนั งสอ
่ นัน
ภำษำอ ังกฤษและประท ับตรำจำกกระทรวงต่ำงประเทศ ให ้เสร็จเรียบร ้อยก่อนนามายืน
่ มิเชน
้
ทางศูนย์รับยืน
่ vfs จะไม่รับยืน
่ เอกสารของบุตรท่านโดยเด็ดขาด
้ ำ
ี ค่ำใชจ
6.5 เนือ
่ งจำกกำรแปลประท ับตรำจำกกระทรวงต่ำงประเทศ จะมีกำรเสย
่ ย หากท่าน
้ ้หรือไม่ รบกวนสอบถามบริษัททัวร์กอ
ไม่แน่ใจว่าเอกสารใชได
่ นนาไปแปลประทับตรากระทรวง
่ นั น
ี เงินและเสย
ี เวลาอันมีคา่ ของท่านเพือ
ต่างประเทศ มิเชน
้ ท่านอาจจะต ้องไปเสย
่ ไปทาเอกสารใหม่
อีกรอบ หากเอกสารทีท
่ า่ นทามาแล ้วนั น
้ กลายเป็ นเอกสารทีใ่ ชยื้ น
่ ไม่ได ้
ื ยินยอมจำกเขตหรืออำเภอให้บต
***โปรดอ่ำน ก่อนทีท
่ ำ
่ นจะไปทำหน ังสอ
ุ รของท่ำน
ื ยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสงั กัด (โดยมารดา
19. หำกเด็กเดินทำงไปก ับบิดำ จะต ้องมีหนังสอ
ื ยินยอม และระบุวา่ ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตร
จะต ้องคัดหนั งสอ
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

ื ยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสงั กัด (โดยบิดาจะต ้อง
20. หำกเด็กเดินทำงก ับมำรดำ จะต ้องมีหนั งสอ
ื ยินยอม และระบุวา่ ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตร
คัดหนังสอ
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย
ื ระบุยน
21. หำกเด็กไม่ได้เดินทำงพร้อมก ับบิดำและมำรดำ ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนั งสอ
ิ ยอม
ั พันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสงั กัด พร ้อม
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสม
แนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

ี้ จงภาษาอังกฤษ
22. หากพ่อหรือแม่มวี ซ
ี า่ เชงเก ้นอยุแ
่ ล ้วและไม่ได ้ยืน
่ วีซา่ พร ้อมลูก ให ้ทาจดหมายชแ
อธิบายว่ามีวซ
ี า่ เชงเก ้นของประเทศอะไร ระบุวน
ั เริม
่ และวันหมดอายุวซ
ี า่ พร ้อมทัง้ ถ่ายสาเนาหน ้า
พาสปอร์ตและหน ้าวีซา่ นั น
้ มาแนบด ้วย
23. ห ้ามเซ็นรับรองสาเนาถูกต ้องในเอกสารทุกชนิด ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มเกีย
่ วก ับใบคำร้อง
่ เท่ำนน
ขอวีซำ
ั้
ื่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมา
24. กรณีเด็กอำยุตำ
่ กว่ำ 18 ปี บิดา-มารดาลงชอ
ั ภาษณ์กับบุตรทีส
สม
่ ถานทูตด ้วย ทงสองท่
ั้
ำน (เฉพาะคิวเดีย
่ วเท่านัน
้ )

่ อำจมีกำรปร ับเปลีย
เอกสำรยืน
่ วีซำ
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทก
ุ
เวลำ หำกทำงสถำนทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม

่ เชงเกนประเทศอิตำลี
แบบฟอร์มสำหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซำ
่ มำก่อน กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำทีท
**หำกท่ำนเคยโดนปฏิเสธกำรขอวีซำ
่ ัวร์ให้ร ับทรำบตงแต่
ั้
ทท
ี่ ำ
่ นทำ
่ ในครงนี
กำรจองท ัวร์เข้ำมำ เพือ
่ ทำกำรแก้ไขในกำรขอวีซำ
ั้ ้ มิฉะนนหำกท่
ั้
ำนไม่แจ้งให้ทรำบ อำจจะ
ี ต่อกำรขอวีซำ
่ ของท่ำนในครงนี
้ *
มีผลเสย
ั้ *
่ ของท่ำน)
(กรุณำกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง เนือ
่ งจำกจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซำ
ื่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….………
ชอ
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………..……………………………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………….………………………….
ื่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………….………………………
3. ชอ
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด………………….……………………………………………..
5. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด) ……….………………..………………………………………
6. ประเทศทีเ่ กิด…….………………..……………………………………………
ั ชาติปัจจุบัน ................สญ
ั ชาติโดยกาเนิดหากต่างจากปั จจุบัน…………………………..
7. สญ

8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

หม ้าย

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….
10.

ในกรณีเป็ นผู ้เยาว์

ื่ -นามสกุล
กรุณากรอกชอ

ทีอ
่ ยู(่ หากต่างจากผู ้ขอ)

ั ชาติของผู ้มีอานาจ
และสญ

ปกครอง/ดูแลผู ้เยาว์
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
11. ทีอ
่ ยูต
่ ามทะเบียนบ ้านของผู ้ขอ
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ …………………
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ.............................................
อีเมล........................................................
ี ปั จจุบัน(หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เชน
่ ขายเสอ
ื้ ผ ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น
12. อาชพ
.............................................................................................................................
ื่ บริษัทหรือร ้านค ้า ทีอ
ึ ษา กรุณากรอกชอ
ื่ ทีอ
13. ชอ
่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนั กเรียน นั กศก
่ ยูข
่ อง
ึ ษา
สถาบันศก
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… รหัสไปรษณีย…
์ ………………
14. วีซา่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 5 ปี ทผ
ี่ า่ นมา
ไม่เคย
เคยได ้

้ ้ตัง้ แต่วน
ใชได
ั ที.่ ..............................ถึงวันที.่ ....................................

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิว้ มือเพือ
่ การขอวีซา่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี้
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวน
ั ที่ หากทราบ)................................................

่ เชงเก้น รบกวนท่ำนถ่ำยสำเนำหน้ำวีซำ
่ เชงเก้นต ัวล่ำสุดแนบมำด้วย**
**กรณีลก
ู ค้ำเคยมีวซ
ี ำ
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย

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

ี ระหว่างการเดินทางและพานั กอยูข
17. ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ ายในการดารงชพ
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

มีผู ้อืน
่ ออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
ื่ .............................................
กรุณาระบุชอ

ี
สงิ่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชพ
เงินสด

…………………………………………………..….
ี
สงิ่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชพ

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหาให ้

ชาระค่าทีพ
่ ักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใชจ่้ ายทัง้ หมดระหว่างพานั กมีผู ้ออกให ้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ เป็นดุลพินจ
ิ้
หมำยเหตุ กำรอนุม ัติวซ
ี ำ
ิ ของทำงสถำนทูต ทำงบริษ ัทไม่มส
ี ว่ นเกีย
่ วข้องใดๆทงส
ั้ น
้ ริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลำงและคอยบริกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทำงเท่ำนน
ทงนี
ั้ บ
ั้

