
 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

วนัแรก กรุงเทพ ฯ – โดฮา (กาตาร)์ 

17.30 น. พรอ้มกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร ์Q สายการบิน 

QATAR AIRWAYS เพ่ือเตรยีมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

20.25 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร ์แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ QR835 

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง) 

23.05 น. เดินทาง ถึงสนามบินโดฮา ประเทศกาตาร ์เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง  

 

วนัที่สอง โดฮา – ปิซ่า (อิตาลี) – หอเอนปิซ่า – Leccio The Mall Outlet – ปราโต ้ 

01.50 น. ออกเดินทางสู ่กรุงปิซ่า โดยสายการบินกาตาร ์แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ QR135  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่โมง) 

07.20 น. เดินทางถึงสนามบินปิซ่า เมืองปิซ่า ประเทศอิตาลี เมืองแห่งศิลปะที่ส ำคัญของอิตำลี (เวลา

ทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

09.00 น. น าท่านชม หอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 ส่ิง

มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เร่ิมสรา้งเม่ือปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แต่

ระหว่างการก่อสรา้งต้องหยุดชะงักลงไปเม่ือ

สร้างไปได้ถึงชั้น 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐาน

ขึ้ นมา และต่อมาก็มีการสรา้งหอต่อเติมขึ้ นอีก

จนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้งทั้งหมดถึง 177 ปี 

โดย ท่ี ห อ เอน ปิ ซ่ า น้ี  ก า ลิ เล โอ  บิ ด าแห่ ง

วิทยาศาสตร์ซ่ึงเป็นชาวอิตาเล่ียนได้ใช ้เป็น

สถานท่ีทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกท่ีว่า 

ส่ิงของสองชิ้ นน ้ าหนักไม่เท่ากัน ถา้ปล่อยส่ิงของทั้งสองชิ้ นจากท่ีสูงพรอ้มกัน ก็จะตกถึงพ้ืน

พรอ้มกนั  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

บ่าย  เดินทางสู่ เมืองเลคซิโอ (LECCIO) (ระยะทาง 115 กม. / ใชเ้วลา 1.30 ชัว่โมง) อิสระให้

ทุกท่านได้ชอ้ปป้ิงท่ี THE MALL OUTLET ให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าชั้นน าของอิตาลีในราคา

ย่อมเยาภายในเอาท์เลทมีร้านค้า แบรนด์เนมมากมายอาทิ ARMANI, BALENCIAGA, 

BOTTEGA VENETA, BURBERRY, DIOR, FENDI, GUCCI, TOD’S, VALENTINO เป็นตน้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

  น าคณะเขา้สูท่ี่พกั CHARME HOTEL, PRATO หรอืเทียบเท่า 

 

 

 



 

 
 

วนัที่สาม ฟลอเรนซ ์– มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร – จตุรสัเดลลาซิญญอเรีย – สะพาน

เวคคิโอ – ซาน จมิิญญาโน – เซียน่า 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) ชมความยิง่ใหญ่ 

และอลังการของวิหารท่ีใหญ่เป็นอันดับ 4 ของ

ทวีปยุโรป โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีใชห้ิน

อ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกนัไดอ้ยา่งงดงาม 

ชม จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della 

Signoria) ซ่ึงรายลอ้มไปดว้ยรูปป้ัน อาทิ เชน่ รูป

ป้ัน เทพ เจ ้าเนปจูน  ( Fountain of Neptune) ,

วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า (Perseus with 

the Head of Medusa), รูปป้ันเดวิด ผลงานท่ีมีชื่อเสียงของ  ไมเคิล แองเจโล่  จากน้ันนชม 

สะพานเวคคิโอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ท่ีมีมีรา้นขายทอง และอัญมณีอยู่ทั้ งสองขา้ง

สะพาน  ใหเ้วลาท่านอิสระเลือกซ้ือสินคา้ทั้งของฝาก ของท่ีระลึก รวมทั้งสินคา้แฟชัน่น าสมยั 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง ซาน จิมิญญาโน (San Gimignano) (ระยะทาง 60 กม. / ใช ้

เวลา 1 ชัว่โมง) เมืองเล็กๆ ท่ีมีทิวทัศน์งดงามท่ีสุดในแควน้ทัสคานี ตั้งอยู่บนเนินเขาท่ี

ลอ้มรอบดว้ยก าแพงเมืองโบราณ เป็นเมืองแห่งสุดยอดสถาปัตยกรรมของยุคกลาง โดยเฉพาะ

หอคอยสูงตระหง่าน 14 หอ ท่ีสามารถมองเห็นไดแ้มอ้ยูห่่างจากตวัเมืองหลายกิโลเมตร เป็น

เมืองเดียวในอิตาล่ีท่ีสามารถอนุรักษ์ส่ิงก่อสรา้งและสถาปัตยกรรมยุค กลางไวไ้ดอ้ย่าง

ครบถว้นจนไดร้ับการประกาศเป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์กร UNESCO เม่ือปีค.ศ. 1990 

เดินทางถึง เมืองซาน จิมิญญาโน น าท่าน ชมเมืองท่ีลอ้มรอบดว้ยก าแพงเมืองโบราณกวา่หน่ึง

พนัปีมาแลว้ เอกลกัษณ์ท่ีพิเศษกว่าใครของเมืองน้ีคือ หอสูงท่ีตอนน้ีเหลืออยู่ถึง 14 หอท่ีตั้ง

ตระหง่านตามจุดต่างๆของเมืองจนเม่ือมองจากมุมไกลจะเห็นคลา้ยเป็น ตึกสูงจนไดร้บัฉายา

ว่าเป็น Medieval Manhattan หอต่างๆน้ันถูกสรา้งขึ้ นกว่า 900 ปีมาแลว้ ในสมยัยุคทองของ

เมือง โดยครอบครวัท่ีมีฐานะต่างแข่งกนัสรา้งหอสูงเพ่ืออวดความร า่รวย จนมีถึงกว่า 70 หอ

ในสมัยน้ัน น าท่านชม โบสถ์ประจ าเมือง (San gimignano duomo) โบสถ์หลักประจ าเมือง 

ตั้งอยู่บริเวณจตุัรัสดูโอโม่ (Piazza del duomo) ภายในมีการตกแต่งแบบโรมาเนสก์ และมี

ภาพเฟรสโกตกแต่งก าแพงภายในโบสถ์ท่ีเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัศาสนา ชมความงดงามของ

เปียซซ่า เดลลา ซิสเทอนา (Piazza della Cisterna) จตุัรสัเก่าแก่ท่ีสรา้งขึ้ นในรูปสามเหล่ียม 

ซ่ึงล้อมรอบไปด้วยบ้านเรือน และอาคารยุคกลาง โบสถ์เซนต์ออกัสติน (St Augustine 

Church) เป็นโบสถ์ท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของเมือง โดยโบสถ์ถูกสรา้งขึ้ นในช่วงศตวรรษท่ี 13 

ภายในประกอบไปดว้ยแท่นบูชา และภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีงดงาม ถ่ายภาพกบัทอรเ์ร กรอส



 

 
 

ซา (Torre Grossa) อาคารสูงท่ีสุดในเมือง คือ มีความสูงประมาณ 200 ฟุต ซ่ึงแต่ละอาคาร

ลว้นแลว้แต่เป็นสญัลกัษณท่ี์มีชื่อเสียงของเมืองโดยแท ้จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร 

 

น าท่านเดินทางสู่เมือง เซียน่า (Siena) (ระยะทาง42 กม. / ใชเ้วลา 45 นาที) เมืองดงัแห่ง

ยุคกลางของอิตาลีและเป็นเมืองท่ีมีศิลปะโกธิค เป็นเวลาหลายศตวรรษท่ีเมืองน้ีเป็นคู่แข่งของ

นครฟลอเรนซ ์ในเร่ืองของศิลปะและสถาปัตยกรรม ในการไดร้บัชื่อว่าเป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดใน

แควน้ทสัคานี โดยไม่มีผูช้นะท่ีแทจ้ริง แต่เมืองเซียน่าไดร้บัการบ ารุงรกัษาท่ีดี มีเสน่หข์องยุค

กลาง ดว้ยพระราชวังและหอระฆังเรียวสูง ระหว่างสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค ตรอกซอย

มากมาย และพ้ืนท่ีจตุัรสัท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดแหง่หน่ึงในยุโรป และท่ีน่ียงัเป็นสถานท่ีจดัแขง่ขนัมา้ Il 

Palio ท่ีผูเ้ขา้แขง่ขนัจากทั้ง 7 แควน้ในเซียน่า จะมารวมต ั วกนัเพ่ือประลองความเร็วและเดิม

พนัศกัด์ิศรีของแต่ละแควน้และจะสวมชุด และเกราะในแบบยุคกลาง เป็นประเพณีดั้งเดิมมา

ตั้งแต่กว่า 400 ปีมาแลว้ เดินทางถึงเมืองเซียน่า น าท่านชมเมืองเก่าเซียน่า (Siena old 

town) ท่ีไดร้บัการข้ึนทะเบียน เป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกใ้นปี 1995 จากน้ันน าท่าน

เขา้ชมมหาวิหารเซียน่า (Siena cathedral) มหาวิหารท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบโกธิคและเรอเน

ซองส ์ท่ีเป็นสญัลกัษณเ์ด่นของท่ีน่ี คือ เนน้เป็นหินอ่อนขาวสลบัด า จนไดเ้วลาสมควร 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

น าคณะเขา้สูท่ี่พกั EXECUTIVE HOTEL, SIENA หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่สี ่ เซียน่า – โรม – โรมนัฟอรมั – โคลอสเซียม  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome) (ระยะทาง 232 กม./ใชเ้วลา 3 ชัว่โมง) เมืองหลวงของ

ประเทศอิตาลี ซ่ึงเป็นศนูยก์ลางของอาณาจกัรโรมนัมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย จากน้ันผ่านชม กลุ่มโรมนัฟอรมั (Roman Forum) อดีตศูนยก์ลางทางดา้นการเมือง ศาสนา 

และเศรษฐกิจของอาณาจกัรโรมนั ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยะธรรมโรมัน

ในช่วง 2,000 ปีท่ีผ่านมา ชมความยิ่งใหญ่ในอดีตและเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของ 

สนามกีฬาโคลอสเซ่ียม (Colosseum) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ อดีตสนาม

ประลองการต่อสูท่ี้ยิ่งใหญ่ของชาวโรมันท่ีสามารถจุผูช้มไดถึ้ง 50,000 คน  โคลอสเซียมมี

การออกแบบท่ีชาญฉลาด โครงสรา้งรูปวงรีช่วยใหผู้ช้มสามารถชมการแข่งขนัไดโ้ดยไม่มีจุด

อบั และใหค้วามรูสึ้กราวกบัไดส้มัผัสนักกีฬาอย่างใกลช้ิด ขณะท่ีระบบระบายน ้าช่วยมิใหน้ ้ า

ท่วมขงัเวลาฝนตก ถือเป็นตน้แบบสนามกีฬาต่าง ๆ ในปัจจุบัน บางครั้งเรียกว่า โคลีเซียม 

และเป็นโบราณสถานท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวจากทัว่โลก  ถ่ายรูปกับประตูชัยคอนสแตนติน 

(Arch of Constantine) สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะและท่ีมาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” ถือว่า



 

 
 

เป็นมรดกส าคัญของประเทศอิตาลีอีกท่ีหน่ึง ตั้งอยู่ระหว่าง โคลอสเซียม และพาลาตินฮิลล ์

ประตูชัยคอนสแตนตินน้ันสรา้งขึ้ น ในวันท่ี 28 ตุลาคม ค.ศ.312 เพ่ือฉลองชัยชนะของ

จักรพรรดิคอนสแตนตินท่ี 1 ท่ีมีชัยชนะเหนือ Maxentius ในสงคราม Battle of Milvian 

Bridge ซ่ึงประตน้ีูถือไดว้า่เป็นตน้แบบของประตชูยัอ่ืนๆ เชน่ ประตชูยัฝรัง่เศส เป็นตน้          

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

น าคณะเขา้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN AURELIA , ROME หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่หา้ นครวาติกัน – มหาวิหารเซนตปี์เตอร ์– จตัุรสันาโวนา  – วิหารพาแพนธีออน – น ้าพุ

เทรว่ี – บนัไดสเปน – สนามบินกรุงโรม   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางพาท่านเขา้สู่ นครรฐัวาตกินั (Vatican) ประเทศท่ีเล็กท่ีสุดในโลก

ตั้งอยูใ่จกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียวในโลกท่ีมีก าแพงลอ้มรอบเมืองเอาไวไ้ดท้ั้งหมด 

ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้และเป็นศนูยก์ลางของศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิกโดยมีพระ

สนัตะปาปา มีอ านาจปกครองสูงสุด น าท่านเขา้ชมดา้นนอกมหาวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  

มหาวิหารเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica) ดา้นในมีประติมากรรมอนัลือชื่อปิเอตา้ 

(Pieta) ของมิเคลนัเจโลและแท่นบูชาบลัแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุม้ส าริดท่ี

สรา้งโดยจานโลเรนโซ แบรนิ์นี ซ่ึงสรา้งตรงบริเวณท่ีเชื่อกนัวา่เป็นท่ีฝังพระศพของนักบุญปี

เตอร ์

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนูพิซซ่าอิตาเลียน 

บ่าย น าท่านสู่ จตัรุสันาโวนา (Piazza Navona) จตุัรสัท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดและสวยท่ีสุดในกรุงโรม  

เต็มเป่ียมไปดว้ยความมีชีวิตชีวาของผูค้นท่ีเยี่ยมเยือนแลว้ ตึกรามบา้นช่องสีสันสดใส รา้น

ไอศครีมเจลาโต ้รา้นกาแฟเก๋ๆ และรา้นอาหาร  ทั้งน ้าพุสวยๆ มากมายหลายจุดในบริเวณน้ี 

เช่ น  Fontana dei Quattro Fiumi แ ล ะน ้ า พุ จ ตุ ม ห าน ที ท่ี มี เส า โอ เบ ลิ ส ก ด้าน ห น้ า

Sant’Agnese โบสถ์สไตลบ์าโรก หลงัจากน้ันน าชม มหาวิหารแพนธีออน (Pantheon)  ท่ีมี

อายุกว่า 2,000 ปี แสดงใหเ้ห็นถึงอัจฉริยะแห่งการสรา้งสรรค์ของสถาปนิกสมัยโบราณกับ

เอกลกัษณ์ไม่เหมือนใคร  คือ เป็นวิหารทรงกระบอก กวา้ง 142 ฟุต และสูง 142 ฟุตเท่ากนั 

ไม่มีเสาค ้ากลางคอยรับน ้ าหนักทั้งท่ีมีขนาดใหญ่โต  นอกจากน้ีวิหารแพนธีออนยงัใชเ้ป็น

สถานท่ีฝังศพกษัตริย ์บุคคลในราชวงศแ์ละบุคคลส าคญั เช่น พระศพของกษัตริย ์2 พระองค์

สุดทา้ยของอิตาลีคือ พระเจา้วิกเตอร ์เอมมานูเอลท่ี 2 และพระเจา้อุมแบรโ์ตท่ี 1 และยงัมีศพ

ของ ราฟาเอล จิตรกรชาวอิตาลีท่ีอายุนอ้ยท่ีสุดในบรรดาจิตรกรผูย้ิง่ใหญ่ในยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยา 

จากน้ันน าท่านเดินชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ

น ้าพุเทรว่ี (Trevi Fountain) สญัลกัษณ์ของกรุงโรมท่ีโด่งดงัจากภาพยนตรเ์ร่ือง สามรกัในกรุง

โรม แล้วเชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซ้ือสินค้าแฟชัน่และของท่ีระลึกในบริเวณ      



 

 
 

ย่านบันไดสเปน(The Spanish Step)  ซ่ึงเป็นแหล่งแฟชัน่ชั้นน าสุดหรูและยงัเป็นแหล่งนัด

พบของชาวอิตาเล่ียน 

เยน็ อิสระอาหารเยน็เพ่ือความสะดวกในการชอ๊ปป้ิง  

19.00 น. น าเดินทางสู่ สนามบินฟูมิชิโน กรุงโรม เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสมัภาระ (ให้

ท่านไดท้ าคืนภาษี Tax Refund ก่อนเช็คอิน) อิสระเลือกซ้ือสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายใน

สนามบิน 

23.15 น.  ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร ์แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ QR114 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่โมง) 

 

วนัที่หก โดฮา – กรุงเทพฯ   

05.35 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพ่ือรอเปล่ียนเท่ียวบิน 

08.15 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร ์แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ QR832 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง) 

19.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

 

**************************************** 

 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการ

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 
 

อตัราค่าบริการ   
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12

ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12

ปี) 

พกัเดี่ยว 

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

10 – 15 พฤศจกิายน 60 37,900 37,900 36,900 5,000 20,900 

01 – 06 ธนัวาคม 2560 39,900 39,900 38,900 6,000 22,900 

08 – 13 ธนัวาคม 2560 39,900 39,900 38,900 6,000 22,900 

29 ธนัวา – 03 มกราคม 60 44,900 44,900 43,900 8,000 25,900 

   
 
 



 

 
 

**ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน** 

**ราคาน้ีไม่รวมค่าวีซ่าเชงเกน้ ยื่นสถานทูตอิตาลี** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 
 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงนิค่ามัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท 
ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะน้ันทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั 

 
ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้เด่ียว 
2. (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่าง

ประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึง
ถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยก
ห้องพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงิน
เพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

3. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
4. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมือง

เตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 



 

 
 

5. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาด
กะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงข้ึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละ
หอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจ ้างมัคคุ เทศก์คอยบริการตลอดการ

เดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ 

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ ท่านละ 8 ยูโร/ทรปิ/ท่าน (2ยูโร/วนั/ท่าน) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 12 ยูโร/ทรปิ/ท่าน (2ยูโร/วนั/ท่าน) 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยืน่วีซ่าเชงเกน้(กรณีใหย้ืน่วีซ่าให ้ค่าธรรมเนียม+บริการ 3,500บาท) 

 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 20,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 



 

 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง

เพื่อท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ 

หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดย

มีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 20 คน  

 
เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศ

ท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุก

ท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้

คณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 



 

 
 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้า

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้

ส่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ี

มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ 

ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสาย

การบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้

ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้ง

เคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  



 

 
 

 

1. หนงัสอืเดินทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจริง มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และมีหนา้วา่ง 

ไม่ต า่กวา่ 2 หนา้ 

2. รูปถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม.  

จ านวน 2 รูป ฉากหลงัตอ้งเป็นพ้ืนสีขาวเท่าน้ัน 

3. หลกัฐานการท างาน/การเรยีน 

 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการบริษัท / รา้นคา้:  

หนังสือรบัรองบริษัทฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรบัรอง (มีอายุ

ไม่ เกิน 3 เดือน) / ใบจดทะเบียนพาณิชย์หรือใบจด

ทะเบียนการคา้ 

 กรณีพนักงานบริษัท: จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง วันเร่ิมงาน 

เงินเดือน จดหมายรบัรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อ

ประเทศ จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรือบริษัทฯ ท่ีมีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถา้มี) ท่ีอยู ่

และเบอรติ์ดต่ออยา่งชดัเจน 

 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ: หนังสือรบัรองการท างานจากหน่วยงาน  

 กรณีเกษียณอายุราชการ: ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ หรือ จดหมายชี้ แจงตนเองเก่ียวกบั

การเกษียณอายุ 

 กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายช้ีแจงตนเองเก่ียวกบัหนา้ท่ีการงาน 

 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรบัรองการเรียน ภาษาองักฤษ  

 

(จดหมายรบัรองการท างาน / การเรียน ตอ้งมีอายุไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัยืน่วีซ่า จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษเท่าน้ันและตอ้งสะกดช่ือ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

 

4. หลกัฐานการเงิน สถานทูตรบัพิจารณา สมุดบญัชีประเภทออมทรพัย ์เท่าน้ัน   

 หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน (BANK CERTIFICATE) ฉบบัจริง ระบุชื่อเจา้ของบัญชีให้

ครบถว้น (สะกดชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) มีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจาก

วนัท่ียืน่วีซ่า  

 หลกัฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 3 เดือน อัพเดทเป็นวนัท่ีล่าสุดไม่เกิน 

15 วนั นับจากวนัท่ีนัดยื่ นวซี่า  

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเกน้ (อิตาล)ี 



 

 
 

ส าเนาจากสมุดบญัชี ยอ้นหลงั 3 เดือน อพัเดทเป็นวนัท่ีลา่สุดไม่เกิน 15 วนั สามารถใชแ้ทน 

BANK STATEMENT ไดใ้นกรณีท่ีสมุดบัญชีดังกล่าวมีการเคล่ือนไหวบัญชีอย่างต่อเน่ืองไม่มี

การกระโดดขา้มเดือน 

***หลักฐานทางการเงินขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบญัชีเล่มเดียวกนัเท่านัน้*** 

5. ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน 

6. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ (ถา้มี) 

7. ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ - เปล่ียนนามสกุล (ถา้มี) 

8. ส าเนาสูติบตัร (กรณีผูเ้ดินทางอายุต า่กวา่ 20 ปีบริบูรณ)์ 

 

เอกสารเพิ่มเตมิกรณีเป็นเด็กอายุต  า่กว่า 20 ปีและไม่ไดเ้ดินทางพรอ้ม บิดาและมารดา 

 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดย

ท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน และใหร้ะบุว่า ยินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธ์

อยา่งไรกบัเด็ก 

 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรือ

อ าเภอเท่าน้ัน และใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชื่อบิดา)  

 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรือ

อ าเภอเท่าน้ัน และใหร้ะบุวา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชื่อมารดา) 

 

กรณีรบัรองการเงินใหบุ้คคลในครอบครวั (เก่ียวขอ้งทางสายเลือดเท่าน้ัน บิดามารดา,บุตร,พ่ีน้อง,สามี

ภรรยา) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี 

 หนงัสือรบัรองสถานะทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบบัจรงิ ระบุช่ือเจา้ของบญัชี(ผู ้

รบัรอง) และตอ้งระบุช่ือผูถู้กรบัรองดว้ย มีอายุไม่เกิน 15 วนั นับจากวนัท่ียืน่วีซ่า (สะกด

ชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

 หลกัฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 3 เดือน อพัเดทเป็นวนัท่ีล่าสุดไม่เกิน 

15 วนั นับจากวนัท่ีนัดยื่นวีซ่า  

ส าเนาจากสมุดบญัชี ยอ้นหลงั 3 เดือน อพัเดทเป็นวนัท่ีล่าสุดไม่เกิน 15 วนั สามารถใชแ้ทน 

BANK STATEMENT ไดใ้นกรณีท่ีสมุดบญัชีดงักล่าวมีการเคล่ือนไหวบญัชีอยา่งต่อเน่ืองไม่มี

การกระโดดขา้มเดือน 

***หลกัฐานทางการเงินขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบญัชีเล่มเดียวกนัเท่าน้ัน*** 

 

 



 

 
 

หมายเหต:ุ 

 ผูส้มคัรตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวีซ่า เพ่ือสแกนลายน้ิวมือ 

 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตอิตาลี โดยประมาณ 10-15 วนัท าการ 

 หลงัจากท่ีผูส้มคัรไดท้ าการยืน่ขอวีซ่ากบัทางศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวีซ่าอิตาลีแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาต

ใหผู้ส้มคัรท าการยมืหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะท าการพิจารณาวีซ่าไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม 

ดงัน้ันหากท่านมีความจ าเป็นในการใชเ้ล่มเพ่ือเดินทาง กรุณาแจง้บริษัททวัร ์

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มลูเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่ม

เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

 

แผนที่การเดินทางเพื่อการยืน่ค  ารอ้งขอวีซ่า 

สถานที่ยืน่ค  ารอ้งวีซ่า: ศูนยย์ืน่ค  ารอ้งขอวีซ่า VFS ตกึสลีมคอมเพล็กซ ์ชั้น 15 ถนนสลีม 

       ท่ีตึกสามารถจอดรถได ้แต่ทางศนูยย์ืน่ไม่มีบริการตราประทบัทีจอดรถ 

การเดินทาง:     BTS สถานีศาลาแดง  /MRT สถานีสลีม 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ใบกรอกขอ้มูลค ารอ้งขอวีซ่าเชงเกน้ อิตาลี 

!!! ผูส้มคัรทุกท่านกรุณากรอกขอ้มูลทุกขอ้โดยละเอียด !!! 

1. ชื่อ-นามสกุลปัจจุบนั ................................................................................................................... 

2. ชื่อ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปล่ียน)..................................................................................... 

3. วนั -เดือน-ปีเกิด............................................................................................... ............................ 

4. สถานท่ีเกิด )จงัหวดั..........(...............................ประเทศ.................................... ........................... 

5. สญัชาติปัจจุบนั ................................สญัชาติโดยก าเนิด)หากต่างปัจจุบนั..............................( ..... 

6. เพศ        ชาย          หญิง 

7. สถานภาพสมรส   โสด       สมรส       หยา่        หมา้ย        แยกกนัอยู ่

8. หมายเลขบตัรประชาชน.................................................... 

9. ประเภทของพาสปอรต์ 

         พาสปอรต์ธรรมดา         พาสปอรต์ราชการ           พาสปอรต์อ่ืนๆ ระบุ................. 

10. หมายเลขพาสปอรต์.............................................. 

 วัันท่ีออก .......................วนัหมดอายุ.......................สถานท่ีออก................................. ..... 

11. ที่อยูปั่จจุบนั )ตดิตอ่ไดส้ะดวก(...........................................................................................  

......................................................................................................รหสัไปรษณีย.์............... 

12. เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ..................................... ...อีเมล ั์........................................................... 

13. อาชีพปัจจุบนั  )การงาน/การเรียน (กรุณาระบุอาชีพ ,ต าแห น่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุ

กรุณาระบุ........................................................................................................... 

14. ช่ือสถานที่ท  างาน /สถานศึกษา และที่อยู.่.......................................................................... 

.....................................................................................................รหสัไปรษณีย.์................. 

 เบอรโ์ทร .............................................เบอรแ์ฟกซ์...................................... ......................... 

15. วีซ่าเชงเกน้ท่ีเคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา  

 ไม่เคย 

 เคยไดร้บั    ประเทศ.........................ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี..................ถึงวนัท่ี ......................  

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

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

17. ความรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านักของผูส้มคัร 

 ตวัผูส้มคัรเอง 

 มีผูอ่ื้นออกค่าใชจ้า่ยให ้ระบุ........................................................................................... 

18. ชื่อบุคคลท่ีเดินทางร่วมกบัท่าน..............................................ความสมัพนัธ.์......................... 

       

 การพิจารณาอนมุตัิวีซา่เป็นดลุพินิจของทางสถานทตูฯเท่านัน้ ทางบริษัทเป็นเพียง
ตวักลางในการอ านวยความสะดวกและบริการด้านเอกสารให้แกผู่้ เดินทางเท่านัน้ 


