
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 11233 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัทีห่น ึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศ

กาตา้ร ์                                   (-/-/-)                                                                   

17.00 น. ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 8 เคาน์เตอร ์Q สายการบนิ Qatar Airways โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความ

สะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

20.35 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่

QR981 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

23.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร*์* เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์ - ทา่อากาศยานนานาชาตมิลิาโน มลัเปนซา เมอืงมลิาน 

ประเทศอติาล ี- เมอืงมลิาน - แกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล - อนุสาวรยี ์ของกษตัรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลที ่2 - มหา

วหิารแหง่เมอืงมลิาน - เมอืงเจนวั - อนสุาวรยีค์รสิโตเฟอร ์โคลมับสั - จตัรุสัเปียซซา่ เฟอรร์าร ี ่- ทา่เทยีบเรอือา่วเจนวั - 

พระราชวงัซานจอิอรจ์โิอ - มหาวหิารแหง่เมอืงเจนวั                 (-/-/D)      

01.45 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตมิลิาโน มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิ Singapore 

Airlines เทีย่วบนิที ่QR123 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

07.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิลิาโน มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี

นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ช ัว่โมง ** 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมลิาน (Milan) หรอื มลีาโน (Milano) ประเทศอติาล ี(Italy) เป็นเมอืงหลักของแควน้ลอมบารเ์ดยีและ

เป็นเมอืงสําคัญในภาคเหนอืของประเทศอติาล ีตัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบลอมบารด์ ี(Lombardy) ชือ่เมอืงมลิานมาจากภาษาเคลต ์คําว่า 

"Mid-lan" ซึง่หมายถงึ อยูก่ลางทีร่าบ เมอืงมลิานมชีือ่เสยีงในดา้นแฟชั่นและศลิปะ ซึง่มลิานถูกจัดใหเ้ป็นเมอืงแฟชั่นในลักษณะ

เดยีวกับนวิยอรก์ ปารสี ลอนดอน และโรม 

นําท่านเดนิทางสู ่แกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ทีนั่บว่าเป็นศูนยก์ารค่าทีส่วยงาม 

หรูหราและเก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรยี ์ของกษตัรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลที ่2 (Vittorio Emanuele II 

Monument) ผูร้เิร ิม่การรวมชาตหัิวเมอืงตา่งๆในอติาล ีและอนุสาวรยีข์องศลิปินชือ่ดังในยคุเรเนซองสอ์กี 1 ท่าน คอื ลโิอนารโ์ด 

ดารว์นิซี ่ทีอ่ยูใ่นบรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่  

 นําทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano) เป็นมหาวหิารทีม่สีถาปัตยกรรมแบบโกธคิที่

ยิง่ใหญด่ว้ยความสงู 157 เมตร และกวา้งถงึ 92 เมตร ตัง้อยู่ทีจั่ตุรัสกลางเมอืงมลิานเปรยีบเหมอืนเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงมลิาน 

เป็นมหาวหิารทีใ่หญท่ีส่ดุเป็นอันดับสองในประเทศอติาลรีองจากมหาวหิารเซนตปี์เตอรท์ีต่ัง้อยู่ทีเ่มอืงวาตกิันเท่านัน้ ** คา่บตัร

เขา้ชมดา้นในของมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน ท่านละ ประมาณ 10 ยูโร (EUR) หรอื คํานวณ เป็นเงนิไทย ท่านละ 

ประมาณ 400 บาท (THB) ** 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงเจนวั (Genoa) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาท)ี หรอืในภาษาอติาลเีรยีกว่า เจโนวา เป็น

ส่วนหนึง่ของรเิวยีร่าของประเทศอติาล ีตัง้อยู่บรเิวณชายฝ่ังทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอติาล ีเป็นเมอืงท่าทางทะเลทีม่ี

ความสําคัญมาตัง้แต่ยุคโบราณ โดยเมอืงนี้เป็นเมอืงหลวงของจังหวัดเจนัวในแควน้ลกิูเรีย โดยในอดตีนัน้ก็เรยีกกันว่า Superba 

ซึง่มาจากความเจรญิรุง่เรอืงในอดตีของเมอืงเเหง่นีเ้เละเมอืงเเหง่นียั้งมสีว่นสําคัญในการผลักดันใหเ้กดิบุคคลระดับโลกอย่าง ครสิ

โตเฟอร ์โคลัมบัส นําทา่น ผา่นชม อนสุาวรยีค์รสิโตเฟอร ์โคลมับสั (Christopher Columbus Statue) ซึง่เป็นนักเดนิเรอื

ระดับโลกทีส่ามารถคน้พบทวปีอเมรกิาไดสํ้าเร็จ โดยความสามารถทางการเดนิเรอืทัง้หมดของเขานัน้ก็มาจากเมอืงเจนัว  

นําท่าน ผา่นชม จตัุรสัเปียซซ่า เฟอรร์าร ี ่(Piazza De Ferrari) เป็นทีต่ัง้ของน้ําพุกลางเมอืง ถอืเป็นจัตุรัสทีส่วยทีสุ่ดใน

อติาล ีซึง่เคยเป็นสถานทีท่ีโ่คลัมบัสเคยอาศัยอยูเ่มือ่ครัง้เป็นเด็ก รายลอ้มดว้ยบา้นเรอืนแบบคลาสสคิโรมันยอ้นยุค มโีบสถเ์ก่าแก ่

สวนสวยประดับอยู่ทั่วเมอืง ผ่านชม อาคารสวยงามต่างๆ โบสถป์ระจําเมอืงหรอืดูโอโม่ทีส่รา้งขึน้แบบโรมาเนสกแ์ละโกธคิ ผา่น

ชม ทา่เทยีบเรอือา่วเจนวั (Genoa Port) มเีรอืใบจอดอยู่มากมายประกอบกับอาคารโดยรอบสวยสดงดงาม ประภาคารสูง

ตระหง่าน ผา่นชม พระราชวงัซานจอิอรจ์โิอ (Palazzo San Giorgio) หรอืพระราชวังเซนตจ์อรจ์ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1260 มี

ความโดดเดน่ของภาพวาดทีม่องแลว้คลา้ยภาพนูนต่ําและ มหาวหิารแหง่เมอืงเจนวั (Duomo di Cathedral)   

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Mercure Genova San Biagio, Genoa, Italy หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

วนัทีส่าม เมอืงเจนวั ประเทศอติาล ี- เมอืงนซี ประเทศฝร ัง่เศส - ถนนโพรเมนาดเดออ๊งแกล - โบสถน์อรท์เทรอดามแหง่เมอืงนซี 

- จตัรุสัมาซเซนา่ - รปูปัน้หุน่ท ัง้ 7 - นํา้พฟุงแตนดโูซเลย - เมอืงคานส ์- พาไล เดส เฟสตวิลั - ถนนลากรวัเซต - เมอืง

เจนวั                               (B/-/D)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงนซี (Nice) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 10 นาท)ี เมอืงตากอากาศยอดนยิม ทางตอนใตข้อง 

ประเทศฝร ัง่เศส (France) สวรรคน์อ้ยๆ รมิชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ทีนั่กท่องเทีย่วจากทั่วโลกต่างหลงใหล อุดมไปดว้ย

สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมชัน้เยี่ยมซากปรักหักพัง พิพธิภัณฑ์ รา้นเสื้อผา้ ตลาดกลางแจง้ ภัตตาคารอันเป็นสิ่งที่ดงึดูด

นักท่องเทีย่วใหม้าเยีย่มชม และยังถือเป็นเมอืงชัน้นําระดับโลกของรสีอรท์รมิชายฝ่ังแฟรนชร์เิวียร่า (France Riviera) ความ

สวยงามดังกล่าวมานัน้ ทําใหเ้มอืงนีซไดช้ือ่ว่าเป็น ราชนิแีหง่คาบสมทุรเมดเิตอรเ์รเนยีน (Princess of Mediterranean) 

อกีดว้ย ลักษณะเดน่ของเมอืงนซี คอื น้ําทะเลสสีวยใส ไลจ่ากสฟ้ีาออ่นไปจนถงึน้ําเงนิเขม้ มแีดดจา้เกอืบตลอดทัง้ปี มชีายหาดที่

ทอดยาวหลายกโิลเมตร ขนานไปกับถนนเลยีบชายหาดทีช่ ือ่ว่า ถนนโพรเมนาดเดออ๊งแกล (Promenade des Anglais 

Road) ซึง่เต็มไปดว้ยโรงแรมและรา้นอาหาร 

นําทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ โบสถน์อรท์เทรอดามแหง่เมอืงนซี (Basilque Notre-Dame De Nice) เป็นโบสถท์ีไ่ดร้ับ

การออกแบบสไตล์โกธคิอย่างสวยงามชัดเจน ถูกสรา้งขึน้ใหม่จากโครงสรา้งเดมิในปี ค.ศ. 1868 ออกแบบโดยสถาปนิกชือ่ C. 

Lenormand เป็นโบสถ ์ที่ใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืงและเป็นอาคารทางศาสนาแห่งแรกทีม่คีวามทัน สมัยตัง้โดดเด่นสง่างามกลางถนน

สายหลกัในเมอืง 

นําท่านเดนิทางสู่ ย่านเมอืงเกา่นซี (Le Vieux Niece) แหล่งบา้นเมอืงแบบเก่า มสีถานทีท่่องเทีย่วทางศลิปวัฒนธรรมและ

พพิธิภัณฑศ์ลิปะมากมาย และยังเป็นแหลง่อาหารทะเลสดอรอ่ยยอดนยิมของเมอืงอกีดว้ย 

นําท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัมาซเซนา่ (Place Massena) ตัง้อยู่ใจกลางพืน้ทีข่นาดใหญ่ บรเิวณทีเ่ป็นจุดคมนาคมทีสํ่าคัญแห่ง

หนึง่ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมาย ผา่นชม รปูปัน้หุน่ท ัง้ 7 (Conversation in Nice) ออกแบบโดยศลิปินชาวสเปนนามว่า 

Jaume Plensa จนกลายเป็นสัญลักษณ์อันแปลกตาอกีอย่างหนึง่ของเมอืงนีซ ซึง่จัตุรัสมาซเซน่านี้เพิง่ไดรั้บการบูรณะใหม่ไม่กีปี่

มานีเ้อง โดยการปรับพืน้ แตง่สวน เพิม่งานศลิปะ ใสร่ถรางไฟฟ้า ใหด้ทูันสมัยมากขึน้ บรเิวณเดยีวกันเป็นทีต่ัง้ของ นํา้พุฟงแตนดู

โซเลย (Fontaine du Soleil) ทีต่รงกลางมรีปูปัน้อพอลโลยนืเปลอืยกายอยู่ รายลอ้มดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมทรงคลาสสกิ 

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงคานส ์(Cannes) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี เมอืงชายทะเลเล็กๆของประเทศฝรั่งเศส ทีม่ี

อากาศอบอุ่นตลอดทัง้ปีและเป็นเมอืงที่ใชเ้ป็นสถานทีใ่นการจัดงานประกวดภาพยนตรน์านาชาตทิี่โด่งดังไปทั่วโลก นําท่าน 

ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ พาไล เดส เฟสตวิลั (Palais Des Festivals) ใชเ้ป็นสถานทีจั่ดงานประกวดภาพยนตร ์และ ศูนย์

ประชมุนานาชาต ิโดยรอบอาคารจะมรีอยฝ่ามอืของบรรดาเหล่าศลิปินทีม่ชี ือ่เสยีงจากฮอลลวีูด้มาประทับเอาไวบ้นพืน้ ผา่นชม 

ทวิทัศน์ของเมอืงบรเิวณ ถนนลากรวัเซต (La Croisette) ย่านเดนิเทีย่วรมิทะเลทีท่ันสมัยทีสุ่ดในโลกเรยีงรายไปดว้ยทวิแถว

ของตน้ปาลม์ รา้นบตูกิ และรา้นคา้มรีะดับมากมาย  

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจนวั (Genoa) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 20 นาท)ี ประเทศอติาล ี(Italy) 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 



 

 

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Mercure Genova San Biagio, Genoa, Italy หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงเจนวั - เมอืงลา สเปเซยี - นําทา่นเปลีย่นการเดนิทางตอ่โดยรถไฟสู ่เมอืงซงิเคว เทอรเ์ร ่- หมูบ่า้นมอนเตรอสโซ - 

หมูบ่า้นเวอรน์าสซา - หมูบ่า้นคอรน์เีลยี - หมูบ่า้นมานาโรลา - หมูบ่า้นรโิอมาจจอเร - เมอืงปิซา่           (B/-/D)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เมอืงลา สเปเซยี (La Spezia) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาท)ี เมอืงในเขตลกิูเรยี ตอนเหนือของประเทศอติาล ี 

อยูร่ะหวา่งเมอืงเจนัวและเมอืงปิซา่ บรเิวณอา่วลกิเูรยี หนึง่ในอา่วทีม่คีวามสําคัญทางดา้นการคา้และการทหาร  

นําทา่นเปลีย่นการเดนิทางตอ่โดยรถไฟสู ่เมอืงซงิเคว เทอรเ์ร ่(Cinque Terre by Train) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 

นาท)ี หมู่บา้นเล็กๆ ทีต่ัง้อยู่บรเิวณรมิชายฝ่ัง รเิวยีรา่ของประเทศอติาล ี(Riviera of Italy) ซงิเคว เทอรเ์ร่ มคีวามหมายว่า 

ดนิแดนสสีันทัง้หา้ (The Five Land) หรอืดนิแดนแห่งความงดงาม ตัง้อยู่บนหนา้ผาสูงชันเหนือทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนบรเิวณ

ชายฝ่ังแควน้ลกิูเรยี ประกอบไปดว้ย 5 หมู่บา้น ทีซ่อ่นตัวเองอยู่ห่างไกลจากสายตาของคนภายนอก แผ่นดนิทีย่ากจะเขา้ถงึได ้

โดยง่าย โดยทัง้ 5 หมู่บา้นนี้มหีุบเขาลอ้มรอบ มแีม่น้ําเป็นฉากดา้นหนา้ ทําใหส้ถานทีแ่ห่งนี้มคีวามสวยงามตามธรรมชาตริาวกับ

ภาพวาดของจติรกรเอก ประกอบกับเป็นสว่นหนึง่ของอทุยานแหง่ชาตแิละ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์าร

สหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1997 ซึง่หมูบ่า้นทัง้หา้นียั้งคงสภาพดัง้เดมิมาตัง้แตศ่ตวรรษที ่11 ไดแ้ก ่ 

1. หมูบ่า้นมอนเตรอสโซ (Monterosso Al Mare) เป็นหมู่บา้นทีใ่หญ่และขึน้ชือ่ทีสุ่ด เนื่องจากเป็นเพยีงหมู่บา้นเดยีวทีม่ี

ชายหาดใหนั้กท่องเที่ยวลงไปน่ังเล่นพักผ่อนไดจ้รงิ และแน่นอนว่าจะคกึคักมากในช่วงหนา้รอ้น มอนเตรอสโซแบ่งหมู่บา้น

ออกเป็น 2 ดา้น ดา้นทศิเหนอืเป็นสว่นของบา้นตากอากาศ รา้นรวงตา่งๆ สว่นทศิใตเ้ป็นทีตั่ง้ของหมู่บา้น หากไดม้าทีห่มู่บา้นนี้ควร

จะแวะไปชมวหิารนักบุญจอหน์เดอะแบ็พทสิต ์(Chiesa di San Giovanni Battista) สรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่13-14 เป็นโบสถ์

เล็กๆ มลีักษณะสถาปัตยกรรมแบบบาโรก ทําจากหนิออ่นสลับสขีาวดํา เป็นลายขวางพาดตัววหิารทัง้ดา้นนอกและดา้นในสวยงาม 

2. หมูบ่า้นเวอรน์าสซา (Vernazza) เป็นหมู่บา้นที่ก่อตัง้ขึน้มาพรอ้มๆ กับมอนเตรอสโซ เป็นหมู่บา้นทีค่งเหลือความเป็น

หมู่บา้นชาวประมงสูงสุดในบรรดาทัง้ 5 หมู่บา้น เป็นทีต่ัง้ของปราสาทโดเรยี (Doria Castle) ซึง่ถูกสรา้งขึน้เพือ่ไวส้ังเกตการณ์

เหล่าโจรสลัดที่จะเขา้มาโจมตีหมู่บา้น ว่ากันว่าทีน่ี่เป็นจุดชมววิที่สวยที่สุด และถา้เดนิออกไปทางอ่าว มองยอ้นกลับเขา้มา

ทางดา้นซา้ยจะไดเ้ห็นโบสถซ์านตา้มารเ์กหร์ติา้ (La Chiesa di Santa Margherita d’Antiochia) ซึง่เป็นหอคอยสเีหลอืงรับกับววิ

ของภเูขาดา้นหลังทีเ่ป็นไรอ่งุ่นสําหรับทําไวน์ พรอ้มกับววิของหมู่บา้นตรงกลาง และเรอืประมงทีจ่อดอยู่ในอ่าวเป็นภาพทีเ่รยีกได ้

วา่ดังทีส่ดุของซงิเคว เทอรเ์ร ่

3. หมูบ่า้นคอรน์เีลยี (Corniglia) เป็นหมูบ่า้นทีแ่ตกตา่งจากทีอ่ืน่ๆ ทีน่ีเ่คยเป็นสว่นหนึง่ของเวอรน์าสซา เป็นหมู่บา้นรมิผาทีถู่ก

ลอ้มรอบดว้ยไรอ่งุ่น ทีน่ีค่อ่นขา้งเงยีบสงบ ผูค้นเป็นมติร และรูจั้กกันแทบทัง้หมูบ่า้น โดยมขีองขึน้ชือ่คอืเจลาโต หรอืไอศกรมีทีทํ่า

จากน้ําผึง้ธรรมชาต ิหรอืทีค่นทีน่ี่เรยีกกันว่า Miele di Corniglia ส่วนววิของทีน่ี่จะสวยทีสุ่ด หากล่องเรอืออกไปกลางทะเลแลว้

ถา่ยรปูกลับเขา้มา 

4. หมูบ่า้นมานาโรลา (Manarola) เป็นหมู่บา้นทีเ่หมาะทีสุ่ด หากจะดูสถาปัตยกรรมในแบบซงิเคว เทอรเ์ร่หมู่บา้นนี้อยู่กัน

หนาแน่น มสีสีันรอ้นแรงจัดจา้นทีส่ดุในบรรดา 5 หมู่บา้น รา้นอาหาร และโรงแรมเล็กๆ ค่อนขา้งมาก สําหรับหมู่บา้นนี้แนะนําว่าให ้

ลองหาไวนท์อ้งถิน่อยา่งไวนซ์อิัคเชตราตา้ (Sciacchetrà) มาลองดืม่เพราะเป็นไวนท์ีข่ ึน้ชือ่มาตัง้แตส่มัยโบราณ 



 

 

5. หมูบ่า้นรโิอมาจจอเร (Riomaggiore) ซึง่ถอืเป็นหมู่บา้นหนา้ด่านหากเดนิทางมาจากเมอืงฟลอรเ์รนซ ์อยู่ทางใตสุ้ด เป็น

ชมุชนทีค่อ่นขา้งเงยีบสงบ จนแทบจะเรยีกไดว้า่เป็นหมูบ่า้นทางผา่นเสยีมากกวา่ ซึง่เป็นขอ้ดสํีาหรับนักท่องเทีย่วทีช่อบความสงบ 

และตอ้งการมาพักผอ่นอยา่งแทจ้รงิ 

** การเดนิทางเทีย่วชม ท ัง้ 5 หมู่บา้น ในเมอืงซงิเคว เทอรเ์ร ่ข ึน้อยู่กบัเวลา อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม หากไมไ่ดช้มหมูบ่า้นใด หมูบ่า้นหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใด สว่นหนึง่

ไดทุ้กกรณี เพราะเป็นการชําระลว่งหนา้แลว้ท ัง้หมด โดยรถไฟ (เหมาจา่ย) ใชเ้วลาในการเดนิทางจากแตล่ะหมูบ่า้น 

ไปถงึอกีหมูบ่า้น ใน 5 หมูบ่า้น ประมาณ 15-20 นาท ีตอ่หมูบ่า้น ** 

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปิซา่ (Pisa) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงแหง่ศลิปะทีสํ่าคัญของอติาล ีเป็นเมอืงเล็กๆอยู่ใน

แควน้ตอสคานา ฝ่ังแมน้ํ่าอารโ์น อยูท่างตะวันตกของเมอืงฟลอเรนซ ์(ฟีเรนเซ) และทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมอืงเซยีนา ดา้น

ตะวันตกของเมอืงตดิกับทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน แมว้่าจะเป็นเมอืงเล็กๆ แต่ก็เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นทีรู่จั้กของนักท่องเทีย่ว 

เพราะเป็นทีต่ัง้ของสถาปัตยกรรมอันสวยงามทีม่ชี ือ่เสยีงไปทั่วโลก  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั San Ranieri Hotel, Pisa, Italy หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้ เมอืงปิซ่า - จตุรสัเปียซซา เดล ดูโอโม - หอพธิเีจมินํา้มนต ์- มหาวหิารดูโอโม - หอเอนแหง่เมอืงปิซ่า - เมอืงฟลอ

เรนซ ์- มหาวหิารซานตามาเรยี เดล ฟิโอเร - จตรุสัเดลลาซญิญอเรยี - สะพานเวคคโิอ - เมอืงโรม                  (B/L/-)      



 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัเปียซซา เดล ดโูอโม (Piazza Dei Miracoli) หรอื จัตรุสักัมโป เดย ์มรีาโกล ี(Compo Dei Miracoli) 

ทีป่ระกอบดว้ยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิ

หรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1987 โดยเริม่จาก ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ หอพธิเีจมินํา้มนต ์(Baptistry of  St. John) ทีใ่หญ่

ทีส่ดุในอติาล ีถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารดโูอโม (Duomo) อันยิง่ใหญง่ดงามและ ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ หอเอนแหง่

เมอืงปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) อันเลือ่งชือ่สัญลักษณ์แห่งเมอืงปิซา่ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง เริม่สรา้ง

เมือ่ปี ค.ศ. 1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 177 ปี แตร่ะหวา่งการกอ่สรา้งตอ้งหยดุชะงักลงไปเมือ่สรา้งไปไดถ้งึชัน้ 3 ก็เกดิการยุบตัว

ของฐานขึน้มา และต่อมาก็มกีารสรา้งหอต่อเตมิขึน้อกีจนแลว้เสร็จ โดยทีห่อเอนปิซา่นี ้กาลเิลโอ บดิาแห่งวทิยาศาสตร ์ซึง่เป็น

ชาวอติาเลีย่นไดใ้ชเ้ป็นสถานทีท่ดลองทฤษฎแีรงโนม้ถว่งของโลกทีว่่า สิง่ของสองชิน้ น้ําหนักไม่เท่ากัน ถา้ปล่อยสิง่ของทัง้สอง

ชิน้จากที่สูงพรอ้มกัน ก็จะตกถงึพื้นพรอ้มกัน ** ยงัไมร่วมค่าบตัรเขา้ชมภายในมหาวหิาร และ ทาวเวอร ์(หอเอนแห่ง

เมอืงปิซ่า) คา่บตัรเขา้ชม เร ิม่ตน้ ทา่นละ ประมาณ 20 ยูโร (EUR) หรอื คํานวน เป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 800 

บาท (THB) ข ึน้อยูก่บัประเภทของบตัร โดยท ัง้นี ้คณะทวัรจ์าํเป็นตอ้งดําเนนิไปตามระบทุ ัง้หมด ** 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงฟลอเรนซ ์(Florence) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาท)ี เมอืงทีไ่ดร้ับขนานนามว่าเป็น

เมอืงศูนยก์ลางแห่งศลิปะในยุคเรอเนสซองส ์ซึง่ลว้นแลว้แต่มโีบราณสถานสําคัญ และมทีวิทัศน์ตามธรรมชาตทิีส่วยงาม ไดร้บั

การขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1982 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่มหาวหิารซานตามาเรยี เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) ชมความยิง่ใหญข่องมหาวหิารทีใ่หญ่เป็น

อันดับ 4 ของทวปียโุรป โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมทีใ่ชห้นิออ่นหลายสตีกแตง่ผสมผสานกันไดอ้ยา่งงดงาม  

นําทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัเดลลาซญิญอเรยี (Piazza Della Signoria) ซึง่รายลอ้มไปดว้ยรูปปั้นอันวจิติรสวยงาม อาทเิชน่ รูป

ปัน้เทพเจา้เนปจูน (Fountain of Neptune) , วรีบรุษุเปอรซ์อิุสถอืหัวเมดูซา่ (Perseus with the Head of Medusa) , รูปปั้นเดวดิ 

ผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงของ ไมเคลิ แองเจโล ่  

นําทา่นเดนิทางสู ่สะพานเวคคโิอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ทีม่รีา้นขายทองและอัญมณีอยู่ทัง้สองขา้งสะพาน อสิระใหท้่านชม

บรรยากาศและเลอืกชมสนิคา้ หรอื ของทีร่ะลกึตา่งๆมากมาย 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงโรม (Rome) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของแควน้ลัตซี

โย ประเทศอติาล ีตัง้อยูท่างตอนกลางของประเทศ โรมยังเป็นทีต่ัง้ของนครรัฐวาตกิัน หรอื เมอืงวาตกิัน ซึง่เป็นดนิแดนทีป่ระทับ

ของพระสันตะปาปาแห่งศาสนาครสิตน์ิกายโรมันคาทอลกิอกีดว้ย หลังสิน้สุดยุคกลาง โรมไดอ้ยู่ภายใตก้ารปกครองของพระ

สันตะปาปา เชน่ สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอรท์ี ่6 และสมเด็จพระสันตะปาปาลโีอที ่10 ผูซ้ ึง่สรา้งสรรคใ์หโ้รมกลายเป็น

หนึง่ในศนูยก์ลางของสมัยฟ้ืนฟศูลิปวทิยาในอติาลเีชน่เดยีวกับฟลอเรนซ ์ซึง่ในยคุสมัยดังกลา่ว ไดม้กีารก่อสรา้งมหาวหิารเซนตปี์

เตอรแ์บบทีเ่ห็นในปัจจุบัน และมเีกลันเจโลไดว้าดภาพปูนเปียกประดับภายในโบสถน์อ้ยซสิทนี ศลิปินและสถาปนิกทีม่ชี ือ่เสยีง

อยา่งบรามันเต แบรน์นิ ีและ ราฟาเอล ซึง่พํานักอยูใ่นเมอืงโรมเป็นครัง้คราว ไดม้สี่วนชว่ยสรางสรรคส์ถาปัตยกรรมแบบสมัยฟ้ืนฟู

ศลิปวทิยาและแบบบารอกในโรมดว้ยเชน่กัน ทําใหเ้มอืงโรม เป็นเมอืงทีม่คีวามน่าสนใจทางดา้นสถาปัตยกรรมทีสุ่ดแห่งหนึง่ของ

โลก 

** อสิระอาหารคํา่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

 

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Brand, Rome, Italy หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก เมอืงโรม - กลุม่โรมนัฟอรมั - สนามกฬีาโคลอสเซยีม - นครวาตกินั - มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์- นํา้พุเทรว ี- บนัไดสเปน 

- ทา่อากาศยานนานาชาตเิลโอนารโ์ดดาวนิช ีฟิอมูชิโิน เมอืงโรม ประเทศอติาล ี - ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั 

เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์                                        (B/L/-)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ กลุม่โรมนัฟอรมั (Roman Forum) อดตีศูนยก์ลางทางดา้นการเมอืง ศาสนา และเศรษฐกจิของอาณาจักร

โรมัน ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นความเจรญิรุ่งเรอืงของอารยะธรรมโรมันในช่วง 2,000 ปีทีผ่่านมา ชมความยิง่ใหญ่ในอดตีและเก็บภาพ

สวยงามบรเิวณรอบนอกของ สนามกฬีาโคลอสเซีย่ม (Colosseum) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคโบราณ อดตีสนาม

ประลองการตอ่สูท้ีย่ ิง่ใหญข่องชาวโรมันทีส่ามารถจุผูช้มไดถ้งึ 50,000 คน 

นําทา่นเดนิทางสู ่นครวาตกินั (Vatican) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เป็นนครรัฐทีไ่ม่มทีางออกสู่ทะเลซึง่นอ้ยทีสุ่ดใน

โลกทัง้ในแง่พืน้ทีแ่ละประชากร ตัง้อยู่ในเมอืงโรม ประเทศอติาลี เป็นที่ประทับของพระสันตะปาปา ซึง่เป็นประมุขสูงสุดแห่ง

ครสิตจักรโรมันคาทอลกิ ศนูยก์ลางคอืมหาวหิารนักบญุเปโตร ซึง่ออกแบบโดยมเีกลันเจโล การปกครองเป็นแบบอํานาจเบ็ดเสร็จ 

อํานาจตกอยูท่ีพ่ระสันตะปาปาเพยีงผูเ้ดยีว จะหมดวาระก็ตอ่เมือ่สิน้พระชนม ์ปัจจุบัน สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซสิ เมือ่วันที ่15 

มนีาคม พ.ศ. 2556 ประเทศทีเ่ล็กทีสุ่ดในโลกตัง้อยู่ใจกลางเมอืงโรม เป็นประเทศเดยีวในโลกทีม่กํีาแพงลอ้มรอบเมอืงเอาไวไ้ด ้

ทัง้หมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้และเป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิโดยมพีระสันตะปาปา มอํีานาจปกครอง

สงูสดุ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1984 

นําท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St. Peter’s Basilica) ดา้นในมี

ประตมิากรรมอันลอืชือ่ปิเอตา้ (Pieta) ของมเิคลันเจโลและม ีแท่นบูชาบัลแดคคโิน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุม้สํารดิทีส่รา้ง

โดยจานโลเรนโซ แบรน์นิ ีซ ึง่สรา้งตรงบรเิวณทีเ่ชือ่กันวา่เป็นทีฝั่งพระศพของนักบญุปีเตอร ์ 

** บางกรณีมงีานสําคญัทางศาสนา หรอื พธิกีารสําคญัตา่งๆ อาจไมส่ามารถเขา้ใกลต้วัมหาวหิารได ้ซึง่ทางบรษิทัไม่

สามารถทราบลว่งหนา้ได ้เพราะอาจมการจดังานขึน้ตามความเหมาะสมและกําหนดการไมแ่นน่อน แต่ทางบรษิทัจะ

พยายามนําทา่นชมตวัมหาวหิารใหม้ากทีส่ดุ ** 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

นําทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ นํา้พเุทรว ี(Trevi Fountain) เป็นน้ําพทุีม่คีวามสงู 25.9 เมตร (85 ฟตุ) และกวา้ง 19.8 เมตร 

(65 ฟตุ) และน้ําพุประตมิากรรมของเทพนยิายกรกีแบบบารอค ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเมอืงโรม ทีนั่กท่องเทีย่วสามารถโยนเหรยีญ เพือ่

ขอใหไ้ดเ้ดนิทางกลับมาทีเ่มอืงโรมอกี มตํีานานเล่าว่า หากหันหลังแลว้โยนเหรยีญลงน้ําพุเทรว ีแลว้อธษิฐานใหไ้ดก้ลับมาเมอืง

โรมอกีครัง้ ก็จะสมหวัง  

นําท่านเดนิทางสู ่บนัไดสเปน (The Spanish Step) ซึง่เป็นแหล่งแฟชั่นชัน้นําสุดหรู ไม่ว่าจะเป็น Brandname ดังๆมากมาย 

รวมถงึรา้นอาหาร รา้นขนม รา้นกาแฟ รา้นไอศครมี มากมายใหเ้ลอืกชมิ และยังเป็นแหล่งนัดพบยอดนยิมทีสุ่ดของชาวอติาเลีย่น

อกีดว้ย 

** อสิระอาหารคํา่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิลโอนารโ์ดดาวนิช ีฟิอมูชิโิน เมอืงโรม ประเทศอติาล ีเพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการ

ทําคนืภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 

22.40 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่

QR114 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่จ็ด ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศ

ไทย                                                      (-/-/-)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

05.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

08.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่

QR832 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 40 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

19.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

กําหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกั

เดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

06 - 12 เมษายน 2562 

06APR QR981 BKK-DOH 20.35-23.50 

07APR QR123 DOH-MXP 01.45-07.15 

11APR QR114 FCO-DOH 22.40-05.10+1 

12APR QR832 DOH-BKK 08.00-19.00 

52,999 52,999 52,999 9,999 35,999 

07 - 13 เมษายน 2562 

07APR QR981 BKK-DOH 20.35-23.50 

08APR QR123 DOH-MXP 01.45-07.15 

12APR QR114 FCO-DOH 22.40-05.10+1 

13APR QR832 DOH-BKK 08.00-19.00 

52,999 52,999 52,999 9,999 35,999 

09 - 15 เมษายน 2562 

09APR QR981 BKK-DOH 20.35-23.50 

10APR QR123 DOH-MXP 01.45-07.15 

14APR QR114 FCO-DOH 22.40-05.10+1 

15APR QR832 DOH-BKK 08.00-19.00 

55,999 55,999 55,999 9,999 38,999 

11 - 17 เมษายน 2562 

11APR QR981 BKK-DOH 20.35-23.50 

12APR QR123 DOH-MXP 01.45-07.15 

16APR QR114 FCO-DOH 22.40-05.10+1 

17APR QR832 DOH-BKK 08.00-19.00 

55,999 55,999 55,999 9,999 38,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว เชงเกน้ ประเทศอติาล ีทา่นละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิ

อาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจาํนวน 20 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนทีก่ําหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม

ความตอ้งการ) ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นทําการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชัน้ธุรกจิ (Business Class) กรุณา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

 คา่ภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Qatar Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ

ได ้ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมน้ํีาหนักรวมกันไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิน้ ควรหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พกัหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงีาน

เทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีทํ่าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสุขภาพกรุณา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวร์

กอ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 15 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 21 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 36 ยโูร (EUR) หรอื คํานวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,440 บาท (THB) รวมไปถงึเด็ก

อายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความ

พงึพอใจของทา่น 



 

 

 คา่ธรรมเนยีมและค่าบรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศอติาล ีทา่นละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท ข ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่น

เงนิตรา และ ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารสว่นนีข้อความกรณุาลูกคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัที่

ย ืน่เอกสาร สแกนนิว้ กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ทีไ่ปดูแล และ อาํนวยความสะดวกในวนัน ัน้) 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาทําการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 20,000 บาท 

ภายใน 1 วนั หลงัจากวนัจอง ตัวอยา่งเชน่ ทา่นทําจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจํา ส่วนนี้ภายในวันที ่2 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบ

จะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดร้ับยอดเงนิมัดจําตามเวลาทีกํ่าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้ง

เช็คทีว่่างและทําจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไป

ตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีทํ่ารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาชําระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเที่ยวหรือ

เอเยน่ตไ์มชํ่าระเงนิ หรอื ชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซี่า ทีทํ่าใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาทีกํ่าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุด

ทําการของทางบรษัิท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทาง

บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื 

เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามดําเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการแทนผู ้

เดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตร

ประชาชนของผูร้ับมอบอํานาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืค่าใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-35 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่กําหนด 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้เนือ่งจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ การ

สํารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทีกํ่าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน 



 

 

กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่ม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ดําเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีลู่กคา้ชําระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ี

ซา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 

18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดทํา

การของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูสาํคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรอื อยู่คนละชัน้กัน และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรือ อาจมีความ

จําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภมูต่ํิา  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่าง

อาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

 

ขอ้มลูสาํคญัเกีย่วกบั การยืน่คาํรอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มัครทกุทา่น จําเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รับคํารอ้งขอวซีา่ เพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น  

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเป็นอย่างนอ้ย (อาจไม่รวมเสาร ์- อาทติย ์ในบางกรณี) ทัง้นี้ขึน้อยู่

กับจํานวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นสําคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซี่าจะเป็นผูไ้ดร้ับกําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรอื

ศนูยรั์บคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ หากทา่นไมส่ะดวกมาดําเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพือ่กจิธุระส่วนตัว

ของทา่นในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึง่อาจทําใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เล่มหนังสอืเดนิทางอยู่ใน

ระหวา่งการพจิารณาทีส่ถานทตู) ทา่นจําเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรอื ก่อนชําระเงนิมัดจํา พรอ้มแจง้วัน และ เวลาที่

ท่านสะดวกจะยืน่วซีา่มาก่อน แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครัง้ หากมคีวิยืน่ว่างชว่งทีท่่านสะดวก แผนกวซีา่จะดําเนนิการใหด้ทีีสุ่ดทีจ่ะชว่ย

อํานวยความสะดวกใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แตท่ัง้นี ้การนัดหมายแบบกรณีพเิศษตา่งๆ จําเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษนีไ้ด ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เทา่นัน้  

** สําหรบัคา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ อาจมกีารเปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่า่นไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่ก่อน หรอื หลัง คณะ และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระ

คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ต๋ัว) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนือ่งจากทา่นยืน่หลังคณะ  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิั่วไปคอื 15 วันทําการ (เป็นอยา่งนอ้ย) ทัง้นี ้ขึน้อยูก่ับจํานวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยู่ในชว่งฤดูกาล

ทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดทํ้าการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตใหผู้ส้มัครทําการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทูตออกมาใชร้ะหว่าง

ขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากทา่นมคีวามจําเป็นในการใชเ้ล่มฯเพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่

วางแผนล่วงหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ทําใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืด่วน ระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวซี่า 

อาจทําใหส้ถานทูตปฏเิสธวซี่า และ ท่านจําเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดย

คํานงึถงึระยะเวลาการพจิารณาเป็นสําคัญกอ่นดําเนนิการ 

7. กรณีทีท่่านมวีซีา่ท่องเทีย่วเชงเกน้ชนดิทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้โดยยังไม่หมดอายุอยู่แลว้ และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเทีย่วกับคณะนี ้

สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ถูกใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุ่มเชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพํานักประเทศนัน้ๆมากทีสุ่ด มาก่อน

แลว้อยา่งนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย 

และ คา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่า่นมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จําเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิท่องเทีย่วเท่านัน้ โดยจะตอ้ง

อยูใ่นหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบันทีม่อีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิทีอ่นุมัตโิดยระบุวันทีส่ามารถพํานักใน

ประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่ากําหนดที่อนุมัตใินหนา้วีซ่า ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาส่งหนา้วซี่าและหนา้ที่มกีาร

ประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิได ้

เนือ่งจากอายหุนังสอืเดนิทางคงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซีา่ 

สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศใน

กลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วามร่วมมอืในส่วนนี้เพือ่ใหก้ารยืน่คํารอ้งใน

ครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นสําคัญ 



 

 

11. การทีว่ซี่าจะออกใหท้ันวันเดนิทางหรอืไม่ หรอื ออกก่อนเดนิทางเพยีงไม่กีวั่น เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆไดท้ัง้สิน้ 

เพราะเนือ่งจากมเีอกสทิธิท์างการทตูคุม้ครองอยู ่ 

12. เกีย่วกบัเอกสารทางราชการทีจ่ําเป็นตอ้งแปล เช่น หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศทีอ่อกจากสํานกังานเขต หรอื 

อาํเภอ ทีอ่าศยัอยู ่, ใบปกครองบตุรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง , ใบสําคญัการหยา่ กรณีศูนยร์บัยืน่คํารอ้งขอวซี่า หรอื สถานทูต

ตอ้งการ เอกสารทีแ่ปลเรยีบรอ้ย จําเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุลเทา่น ัน้ ซึง่จะมคี่าใชจ้า่ยเพิม่ 

ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี ้จําเป็นทีสุ่ด สําหรบัเด็กทีอ่ายุตํา่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา 

(เช่น เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย) ค่าใชจ้า่ยในส่วนนี ้ลูกคา้จําเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิไ์มส่ามารถชําระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีใ้หท้า่นได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่ําเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทั

ยนิดอีาํนวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

 

ขอ้มลูสาํคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิทุก

กรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถทําได ้

2. กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมี

คา่ใชจ้่ายเพิม่เพือ่ชําระกับเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ีสํ้าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิสํ์าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดยไม่

มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ 

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในส่วนนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด

ใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซี่า 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีคํ้านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

คา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน้ํามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีทํ่าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของ

บรษัิทกํากับเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท 

อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที่

บรษัิทยังไมไ่ดชํ้าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน้ 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื

ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการชําระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดส่วนหนึง่ ไม่ว่ากรณี

ใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่าย

ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ย ืน่คาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศอติาล ี
1. .  หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมหีนา้ว่างไม่ต่ํากว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) 

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รปู ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซํ้ากับ

วซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เทา่นัน้ 

3. หลกัฐานการทํางาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทกุหนา้ (มอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน

พาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบตํุาแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชือ่ประเทศ ไม่

จําเป็นตอ้งระบชุือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หัีว

จดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทีอ่ยู่ และเบอรต์ดิตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรบัรองการทํางานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี สําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิไม่จดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกับหนา้ทีก่ารงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะนําตนเอง 

พรอ้มรปูภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แตท่ัง้นี ้อยูท่ีด่ลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีร่ับยืน่เทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาองักฤษ  

** หลกัฐานการทํางาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง

สะกด ชือ่-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถ่กูตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรณุาจัดเตรยีมดังนี ้

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดําเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จาํเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถ

ใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

5. สําเนาทะเบยีนบา้น 

6. สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 

7. สําเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. สําเนาสตูบัิตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุํา่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ)์ 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณเีป็นเด็กอายตุํา่กวา่ 18 ปีบรบิรูณแ์ละ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอื

อําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 

- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- สําเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- สําเนาทะเบยีนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จาํเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บตุร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 

สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จาํเป็นตอ้งแนบสําเนามาดว้ย และจาํเป็นตอ้งยืน่เอกสารสําคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบชุือ่เจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยัน

รับรองใหก้ับผูถ้กูรับรอง จําเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** โดยสะกด ชือ่-นามสกลุ ผูถ้กูรบัรอง ใหถู้กตอ้ง

ตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดําเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** จาํเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

- เอกสารเพือ่อา้งองิความสัมพันธ ์อาท ิสําเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบัิตร 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่ย ืน่คาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศอติาล ี
 สถานทีย่ ืน่คํารอ้งวซีา่ : ศนูยย์ืน่คํารอ้งขอวซีา่ VFS ประเทศอติาล ีอาคารสลีมคอมเพล็กซ ์ช ัน้ 15 ถนนสลีม 

ทางอาคารมสีถานทีจ่อดรถรับรอง แตท่างศนูยย์ืน่วซีา่ VFS ไมม่บีรกิารประทับตราทีจ่อดรถฟร ี

การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS / รถไฟฟ้าใตด้นิ MRT สถานสีลีม 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศอติาล ี

1. ชือ่ - นามสกลุ ปจัจบุนั ............................................................................................................ 

2. ชือ่ - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลีย่น) ................................................................................... 

3. วนั - เดอืน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกันอยู ่

6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 

7. หมายเลขพาสปอรต์ ................................................................................................................. 

วนัทีอ่อก ................ วนัหมดอาย ุ............... สถานทีอ่อก ............................................................. 

8. ทีอ่ยูป่จัจบุนั(ทีพ่กัอาศยัอยูจ่รงิ) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์....................... 

9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... อเีมลล ์........................................................................ 

10. อาชพีปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชพี, ตําแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดว้ย ..................................................................................................................................... 

11. ชือ่สถานทีท่ํางาน/สถานศกึษา และทีอ่ยู ่................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์...................... 

เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................... อเีมลล ์......................................................................... 

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

   เคยไดรั้บ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

ไมเ่คย    เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักของผูส้มัคร 

   ตัวผูส้มัครเอง 

   มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

15. ชือ่บคุคลทีเ่ดนิทางรว่มกับทา่น ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

 

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบใุหล้ะเอยีดและชดัเจนทีส่ดุเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ

อาํนวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 

 


