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ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

พฤศจกิำยน : 2 – 8, 16 – 22, 23 – 29  

ธนัวำคม : 2 – 8 

 

42,900.- 

วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ 
โรงแรมทีพ่กั 
หรอืเทยีบเทำ่ 

1 กรงุเทพฯ – โดฮา ✈ ✈ ✈  

2 โดฮา – มลิาน – มหาวหิารมลิาน – เมสเตร ้ ✈ O O SMART HOLIDAY 

3 เมสเตร ้– เกาะเวนสิ – เมสเตร ้– โบโลญญา  O O O MERCURE BOLOGNA 

4 โบโลญญา – ลำ สปำเซยี – หมูบ่ำ้นชงิเคว เตรเร ่– ปิซา่  O O O GALILEI PISA  

5 ปิซา่ – หอเอนปิซา่ – ฟลอเรนซ ์ – โรม  O O O 
NOVOTEL ROMA LA 
RUSTICA 

6 โรม – นครวาตกินั – โคลอสเซีย่ม – น ้าพเุทรวี ่– สนามบนิ O O ✈  

7 โดฮา – กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

 

 

เดนิเลน่ทีเ่มอืงมลิำน (Milan) เมอืงหลวงแหง่แฟชั่นของโลก เดนิเลน่บรเิวณจตัรุสัซำนมำรโ์ค (St.Mark’s 

Square) บนเกำะเวนสิ (Venice) ที่นโปเลยีนเคยกล่าวไวว้่า “เป็นหอ้งน่ังเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” น าท่าน

ITALY La Spezia 

7 วนั 4 คนื 
โดยสำยกำรบนิกำรต์ำ้ (QR)    
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เดนิทางสูด่นิแดนท ัง้หำ้ (Five Land) แหง่ ชงิเกวเตรเร (Cinque Terre) ตัง้บนหนา้ผาสงูชันเหนือทะเลเมดิ

เตอรเ์รเนียน ตดิทะเลบรเิวณชายฝ่ังแควน้ลกิูเรยี ชม 2 ใน 5 หมู่บา้น อันไดแ้ก่ หมูบ่ำ้นประมงเล็กๆ “รโิอแมก    

จโิอเร”่ (Rio-Maggiore) และ หมูบ่ำ้นทีเ่กำ่แกท่ีสุ่ด “มำนำโรลำ่” (Manarola) ถำ่ยรูปกบัหอเอนปิซ่ำ 

(Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แหง่เมอืงปิซา่ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง ชมความยิง่ใหญ่

และอลังการของมหำวหิำรซำนตำ มำเรยี เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) วหิารของเมอืงฟลอเรนซ ์

(Florence) ทีใ่หญ่เป็นอันดับ 4 ของทวปียุโรป ตืน่ตากับมหาวหิารทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกมหำวหิำรเซนตปี์เตอร ์

(St.Peter’s Basilica)  

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง  กรงุเทพฯ – โดฮำ    

16.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 8 

เคำนเ์ตอร ์Q สายการบนิกำตำร ์แอรเ์วย ์โดยมีเจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวก 

 

19.30 น. ออกเดนิทางสูโ่ดฮำ โดยเทีย่วบนิที ่QR833  

22.55 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิโดฮำ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง  

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง โดฮำ – มลิำน – มหำวหิำรมลิำน – เมสเตร ้ 

01.40 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมลิาน ประเทศอติาล ีโดยเทีย่วบนิ QR123  

06.15 น.
  

ถงึสนามบนิมลิาโนมัลเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาลี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่า

ประเทศไทย 6 ชั่วโมง) น าท่านผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรจากนั้น

เดนิทางสูต่ัวเมอืงมลิำน (Milan) เมอืงทีเ่รยีกไดว้่า เป็นเมอืงหลวงแห่งแฟชัน่

ของโลก น าทา่นถา่ยรปูคูก่บัมหำวหิำรแหง่เมอืงมลิำน (Duomo di Milano) 

ทีส่รา้งดว้ยศลิปะแบบนโีอโกธคิ ทีผ่สมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก 

สมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมำนูเอล (Galleria 

Vittorio Emanuele II) ทีนั่บว่าเป็นชอปป้ิงมอลลท์ีส่วยงาม หรูหราและ

เกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงมลิาน อนุสาวรยี ์ของกษัตรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลที ่2 ผูร้เิร ิม่

การรวมชาตหิัวเมอืงตา่งๆในอติาล ีและอนุสาวรยีข์องศลิปินชือ่ดังในยคุเรเนซองส์

อกี 1 ทา่น คอื ลโิอนารโ์ด ดารว์นิซี ่ทีอ่ยูใ่นบรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บำ่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเวนสิ (Venice Mestre) ฝ่ังแผ่นดนิใหญ่ เมอืงหลวง

ของแควน้เวเนโต เวนิสถูกสรา้งขึน้จากการเชือ่มเกาะเล็ก ๆ จ านวนมากเขา้

ดว้ยกันในบรเิวณทะเลสาบเวนเิทยี ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของทะเลอาเดรียตรกิ เป็น

เมอืงทา่โบราณ และเป็นเมอืงทีใ่ชค้ลองในการคมนาคม มากทีส่ดุ  

ระยะทาง 265 กม.  

ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 3 ชม. 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก  SMART HOLIDAY HOTEL หรอืเทยีบเทำ่   

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง         เมสเตร ้– เกำะเวนสิ – เมสเตร ้– โบโลญญำ  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 เดนิทางสู่ท่ำเรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto) น าท่านต่อไปยังเกำะบูรำโน 

(Burano) เกาะทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงกับเกาะเวนสิ ใหท้่านประทับใจกับสสีันอันจัดจา้น 
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ของเกาะบูราโน เนื่องมาจากอาคารบา้นเรอืนของเกาะนี้จะทาดว้ยหลากหลายส ี

ตัดกันอย่างชัดเจน จากนั้นน าท่านล่องเรือผ่านชมบา้นเรือนของชาวเวนิส สู่

เกำะเวนสิ หรอื เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมอืงทีไ่ม่

เหมอืนใคร โดยใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน  มสีมญานามว่าเป็น "ราชนิีแห่ง

ทะเลเอเดรยีตกิ" มเีกาะนอ้ยใหญก่วา่ 118 เกาะ และมสีะพานเชือ่มถงึกนักวา่ 400 

แหง่ ขึน้ฝ่ังทีบ่รเิวณ ซำนมำรโ์ค ศนูยก์ลางของเกาะเวนสิ   

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (สปำเก็ตตีห้มกึด ำ)  

บำ่ย น าท่านเดนิชมความงามของเกาะเวนสิ ชมสะพำนถอนหำยใจ ( Bridge of 

Sighs) ทีม่เีรือ่งราวน่าสนใจในอดตี เมือ่นักโทษทีเ่ดนิออกจากหอ้งพพิากษา

ไปสูคุ่กจะไดม้โีอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครัง้สดุทา้ยระหว่างเดนิ

ผา่นชอ่งหนา้ตา่งทีส่ะพานนี ้ซ ึง่เชือ่มตอ่กบัวงัดอดจ ์(Doge’s Palace) อนัเป็น

สถานที่พ านักของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต ซึง่นักโทษชือ่ดังที่เคยเดนิผ่าน

สะพานนี้มาเเลว้คอื คาสโนว่าน่ันเอง น ำทำ่นถำ่ยรูปบรเิวณจตัรุสัซำนมำรโ์ค 

(St.Mark’s Square) ทีน่โปเลยีนเคยกลา่วไวว้า่ “เป็นหอ้งน่ังเลน่ทีส่วยทีส่ดุใน

ยุโรป” จัตุ รัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอันงดงาม รวมทั ้งโบสถ์ซำนมำร์โค 

(St.Mark’s Bacilica) ทีม่โีดมใหญ ่5 โดม ตามแบบศลิปะไบแซนไทน ์จากนัน้

อสิระใหท้า่นไดม้เีวลาเทีย่วชมเกาะอันแสนโรแมนตกิ เชน่ เพือ่ชมมนตเ์สน่หแ์ห่ง

นครเวนสิ, เขา้ชมโบสถซ์านมารโ์ค, เลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย อาทิ

เชน่ เครือ่งแกว้มรูาโน่,หนา้กากเวนสิ หรอืน่ังจบิกาแฟในรา้น Café Florian ทีเ่ปิด

ใหบ้ริการมาตั ้งแต่ปี ค.ศ.1720 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลับสู่ ฝ่ัง

แผ่นดนิใหญ่ Venice Mestre แลว้น าท่านเดนิทางต่อสู่เมอืงโบโลญญำ 

(Bologna)    

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระยะทาง 150 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 2 ชม. 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก  MERCURE BOLOGNA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง      โบโลญญำ – ลำ สปำเซยี – หมูบ่ำ้นชงิเคว เตรเร ่– ปิซำ่ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงลำ สเปเซยี (La Spezia) เมอืงในเขตลกิเูรยี ตอน

เหนอืของอติาลอียูร่ะหวา่งเมอืงเจนัว และ ปิซา่ ในบรเิวณอา่วลกิเูรหนึง่ในอา่วทีม่ี

ความส าคัญทางดา้นการคา้และการทหาร 

 ระยะทาง 241 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 3.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่  

บำ่ย น าท่านโดยสารรถไฟสูช่งิเกว แตรเ์ร (Cinque Terre) หมูบ่า้นเล็กๆ ทีต่ัง้อยู่

บรเิวณรมิชายฝ่ังรเิวียร่าของอติาลี ที่มีความหมายว่า “ดนิแดนท ัง้หำ้ (Five 

Land)” ตัง้บนหน าผาสงูชนัเหนือทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนตดิทะเลบรเิวณชายฝ่ัง

แควน้ลกิูเรยี ประกอบดว้ยหมู่บา้น 5 แห่ง ไดแ้ก่ MONTEROSSO AL MARE, 

VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทัง้หา้

หมูบ่า้นนี้ มหีุบเขาลอ้มรอบ ประกอบกันเป็นสว่นหนึง่ของอทุยานแห่งชาตฯิ และ

ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโกอ้กีดว้ย น าท่านชมความงามของ

หมูบ่า้นทีม่สีสีันสวยงาม สรา้งลดหลั่นกันตามเนนิผารมิทะเล น าท่านเดนิเล่นชม

หมูบ่ำ้นรโิอแมกจโิอเร ่(Rio –Maggiore) เป็นหมูบ่า้นประมงเล็กๆ ทีม่เีสน่ห์
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และมบีรรยากาศเหมอืนเมอืงตุ๊กตา บา้นเรอืนทีต่ัง้ลดหลั่นกันบนหนา้ผาทีป่กคลุม

ดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจตีัดกับน ้าทะเลเมดเิตอร์เรเนียนสเีทอรค์วอยซ ์อสิระใหท้่านชม

ความงดงามและถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านสู่หมู่บ ้ำนมำนำโรล่ำ 

(Manarola) อาจได ้ ชือ่ว่าเป็นหมูบ่า้นทีเ่ล็กเป็นอันดับสอง แต่มคีวามเกา่แก่

ทีส่ดุในบรรดาหมูบ่า้นทัง้ 5 ทีส่รา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1338 จากนัน้น าท่านเดนิทาง

กลับสู่เมอืงลำ สเปเซยี (LA SPEZIA) จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงปิซ่ำ 

(Pisa) เมอืงแห่งศลิปะที่ส าคัญของอติาล ีเป็นเมอืงเล็กๆอยู่ทางตะวันตกของ 

Florence ดา้นตะวันตกของเมอืงตดิกับทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน แมว้่าจะเป็นเมอืง

เล็กๆ แต ่Pisa ก็เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นทีรู่จั้กของนักทอ่งเทีย่วทั่วโลก  

 

 

 

 

 

ระยะทาง 80 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชม.  

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก GALILEI PISA  หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง   ปิซำ่ – หอเอนปิซำ่ – ฟลอเรนซ ์ – โรม  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่บรเิวณจตัุรสัดูโอโมแห่งปิซ่ำ หรอื จตัุรสักมัโป เดย ์มรีำโกล ี

(Compo Dei Miracoli) ทีป่ระกอบดว้ยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโร

มาเนสก ์โดยเริม่จากหอพธิเีจมิน ำ้มนต ์(Baptistry of  St. John) ทีใ่หญ่

ทีส่ดุในอติาล ีชมมหำวหิำรดโูอโม (Duomo) ทีง่ดงามและหอเอนแหง่เมอืงปิ

ซ่ำอันเลือ่ง ชมหอเอนปิซ่ำ (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่ง

เมอืงปิซา่ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง เริม่สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1173 ใช ้

เวลาสรา้งประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการกอ่สรา้งตอ้งหยดุชะงักลงไปเมือ่สรา้ง

ไปไดถ้งึชัน้ 3 ก็เกดิการยบุตัวของฐานขึน้มา และต่อมาก็มกีารสรา้งหอต่อเตมิขึน้

อกีจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้งทัง้หมดถงึ 177 ปี โดยทีห่อเอนปิซา่นี ้กาลเิลโอ 

บดิาแห่งวทิยาศาสตร ์ซึง่เป็นชาวอติาเลีย่นไดใ้ชเ้ป็นสถานทีท่ดลองทฤษฎแีรง

โนม้ถ่วงของโลกทีว่่า สิง่ของสองชิน้ น ้าหนักไมเ่ท่ากัน ถา้ปล่อยสิง่ของทัง้สอง

ชิน้จากทีสู่งพรอ้มกัน ก็จะตกถงึพืน้พรอ้มกัน ใหท้่านอสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้

สนิคา้ทีร่ะลกึราคาถกู ทีม่รีา้นคา้เรยีงรายอยูม่ากมาย จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่

แคว้นทสัคำนี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแควน้คือฟลอเรนซ ์

(Florence) ทีไ่ดรั้บขนานนามว่าเป็นเมอืงศูนยก์ลางแห่งศลิปะในยุคเรอเนส

ซองส ์ซึง่ลว้นแลว้แตม่โีบราณสถานส าคญั และมทีวิทัศนต์ามธรรมชาตทิีส่วยงาม 

จนไดรั้บการแต่งตัง้ใหเ้ป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโกเ้มือ่ ปี ค.ศ.1982 ท า

ใหท้ัสคานีมชี ือ่เสยีงในฐานะดนิแดนท่องเทีย่วยอดนยิมระดับโลก นักท่องเทีย่ว

ทั่วโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 80 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บำ่ย ชมความยิ่งใหญ่ และอลังการของมหำวหิำรซำนตำ มำเรีย เดล ฟิโอเร 

(Santa Maria Dell Fiore) วหิารของเมอืงฟลอเรนซ ์ทีใ่หญเ่ป็นอนัดับ 4 ของ

ทวปียโุรป ซึง่โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมทีใ่ชห้นิอ่อนหลายสตีกแต่งผสมผสาน

กันไดอ้ย่างงดงาม น าชมจตัุรสัเดลลำซิญญอเรีย (Piazza Della 

Signoria) ซึง่รายลอ้มไปดว้ยรูปปั้น อาท ิเชน่ รูปปั้นเทพเจา้เนปจูน (Fountain 

of Neptune),วรีบุรุษเปอรซ์อิสุถอืหัวเมดูซา่ (Perseus with the Head of 
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Medusa), รูปปั้นเดวดิ ผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงของ ไมเคลิ แองเจโล่ จากนัน้น าท่าน 

มารมิฝ่ังแมน่ ้าอารโ์น จะพบกับสะพำนเวคคโิอ (Vecchio) สะพานเกา่แกท่ีม่มีี

รา้นขายทอง และอัญมณีอยู่ทัง้สองขา้ง น าท่านเดนิทางสู่กรุงโรม (Rome) 

เมอืงหลวงและเมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศอติาล ีนักทอ่งเทีย่วจากทกุ

มุมโลกต่างเดินทางไปกรุงโรม เพื่อชื่นชมกับศิลปะ สถาปัตยกรรม และ

ประวัตศิาสตรแ์หง่ความยิง่ใหญ่ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี ตัง้อยูบ่นเนนิเขาทัง้ 7 

รมิฝ่ังแมน่ ้าไทเบอรต์อนกลางของประเทศ โรมเคยเป็นเมอืงทีม่บีทบาทมากทีส่ดุ

ของอารยธรรมตะวันตกและในอดตีไดเ้ป็นอาณาจักรทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 

 

 

ระยะทาง 280 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4 ชม. 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี   

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก NOVOTEL ROMA LA RUSTICA หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง     โรม – นครวำตกินั – โคลอสเซีย่ม – น ำ้พเุทรวี ่– สนำมบนิ  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเขา้สูน่ครรฐัวำตกินั (Vatican) ประเทศทีเ่ล็กทีส่ดุในโลกตัง้อยูใ่จกลาง

กรุงโรม เป็นประเทศเดียวในโลกที่มีก าแพงลอ้มรอบเมืองเอาไวไ้ดท้ัง้หมด 

ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้ และเป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิ 

โดยมพีระสันตะปาปา มอี านาจปกครองสงูสดุ น าท่านเขำ้ชมมหำวหิำรทีใ่หญ่

ทีส่ดุในโลก มหำวหิำรเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica) ชมประตมิากรรม

อันลอืชือ่ ปิเอตำ้ (Pieta) ของมเิคลันเจโล และชมแทน่บูชำบลัแดคคโิน   

(St. Peter's Baldachin) เป็นซุม้ส ารดิทีส่รา้งโดยจานโลเรนโซ แบรน์นิี ซ ึง่

สรา้งตรงบรเิวณทีเ่ชือ่กนัวา่เป็นทีฝั่งพระศพของนักบญุปีเตอร ์จากนัน้น าทา่นผ่าน

ชมกลุม่โรมนัฟอรมั (Roman Forum) อดตีศูนยก์ลางทางดา้นการเมอืง 

ศาสนา และเศรษฐกจิของอาณาจักรโรมนั ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นความเจรญิรุง่เรอืงของ

อารยะธรรมโรมันในชว่ง 2,000 ปีทีผ่่านมา น าชมความยิง่ใหญ่ในอดตี และเก็บ

ภาพสวยบรเิวณรอบนอกของสนามกฬีาโคลอสเซีย่ม (Colosseum) 1 ใน 7 

สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคโบราณ อดีตสนามประลองการต่อสูท้ีย่ ิง่ใหญ่ของชาว

โรมนัทีส่ามารถจผุูช้มไดถ้งึ 50,000 คน 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บำ่ย น าชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ      

น ำ้พุเทรวี ่(Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุงโรมทีโ่ด่งดัง แลว้เชญิอสิระ

ตามอัธยาศัยกับการเลอืกซือ้สนิคา้แฟชั่นและของทีร่ะลกึในบรเิวณยำ่นบนัได

สเปน (The Spanish Step)  ซึง่เป็นแหลง่แฟชัน่ชัน้น าสดุหรแูละยังเป็นแหล่ง

นัดพบของชาวอติาเลีย่น 

 

18.00 น. สมควรแก่เวลา น าคณะเดนิทางสู่ เพื่อใหท้่านมเีวลาในการท าคนืภำษ ี(Tax 

Refund) และ มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

 

22.10 น. ออกเดนิทางโดย เทีย่วบนิที ่QR114  

วนัทีเ่จ็ดของกำรเดนิทำง โดฮำ – กรงุเทพฯ 

05.45 น. ถงึสนามบนิกรงุโดฮา เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  

08.40 น. ออกเดนิทางตอ่โดย เทีย่วบนิที ่QR832  



 MXP-QR001  หนา้ 6 จาก 13 

18.50 น.  คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  

  (รำ้นคำ้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท ำกำรในวนัอำทติย ์และ โปรแกรมอำจมกีำรสลบัตำมควำมเหมำะสม) 

 

กรณุำอำ่นหมำยเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมำยเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. เมือ่ทำ่นท ำกำรซือ้โปรแกรมทวัร ์ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ทำ่นรบัทรำบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมำยเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ 

กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ 

และเหตสุดุวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 

 

โปรแกรม :  ITALY La Spezia 

7 วนั 4 คนื 

โดยสำยกำรบนิกำรต์ำ้ (QR) 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

พฤศจกิำยน : 2 – 8, 16 – 22, 23 – 29  

ธนัวำคม : 2 – 8   

 
      

อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 42,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 42,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 3,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 42,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
42,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทำ่นละ  16,000.- 

ไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่เชงเกน้ประเทศอติำล ี

(ผูย้ ืน่วซีำ่ตอ้งช ำระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีำ่ในวนัยืน่ เป็นจ ำนวนเงนิโดยประมำณ 3,000 บำท ) 
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ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุำตใหเ้ด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 7 ปี เขำ้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

                    

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

   

 อตัรำนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ , ค่าโทรศัพท ์ , ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง,            

ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่เชงเกน้  

(ผูย้ ืน่วซีำ่ตอ้งช ำระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีำ่ในวนัยืน่ เป็นจ ำนวนเงนิโดยประมำณ 3,000 บำท ) 

6. คำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่, พนกังำนขบัรถ  (10 ยโูร) 

7. คำ่ทปิมคัคเุทศกจ์ำกเมอืงไทย (โดยมำตรฐำน 3 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั : 7 x 3 = 21 ยูโร หรอืประมำณ 700 

บำท) 

8. คำ่ภำษมีลูคำ่เพิม่ 7%  
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เง ือ่นไขกำรจอง 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ ำแลว้เทำ่น ัน้ 

2.  สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

48 ชั่วโมงนับจากวันจอง หำกไม่ส่งส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษิทัขออนุญำตยิกเลกิกำรจองทวัรโ์ดย

อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หำกทำ่นทีต่อ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยูต่ำ่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เง ือ่นไขกำรช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทำงบรษิทัขอเก็บคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

หำกทำ่นไมผ่ำ่นกำรอนมุตัวิซีำ่หรอืยกเลกิกำรเดนิทำงโดยเหตจุ ำเป็น 

ทำงบรษิทัขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในกำรเตรยีมเอกสำรยืน่วซีำ่และกำรยืน่ขอวซีำ่ 

 

1. ทำงสถำนทตูมกีำรแจง้เง ือ่นไขกำรเตรยีมเอกสำรในกำรขอยืน่วซีำ่ ดงัน ัน้ควรเตรยีมเอกสำร

ตำมทีส่ถำนทตูแจง้เง ือ่นไขมำ หำกทำ่นเตรยีมเอกสำรไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสำร จนท ำให้

ไมส่ำมำรถยืน่วซีำ่ไดห้รอืถกูปฏเิสธกำรอนมุตัวิซีำ่ ทำงบรษิทัสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

2. กำรอนุมตัวิซี่ำเป็นดุลพนิจิของทำงสถำนทูต ทำงบรษิทัไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำงเท่ำน ัน้ อตัรำ

คำ่ธรรมเนยีมวซี่ำทำงสถำนทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หำกท่ำนโดนปฏเิสธกำรขออนุมตัวิซี่ำ ทำง

สถำนทตูไมค่นือตัรำคำ่ธรรมเนยีมในกำรยืน่วซีำ่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สำเหตกุำรปฏเิสธวซีำ่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ 
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      ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดกรณีทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะเดนิทำง

ไมค่รบตำมจ ำนวนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้(30ทำ่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่น

การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมใน

การมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่ำแลว้ไมไ่ดร้บักำรอนุมตัวิซี่ำจำกทำงสถำนทูต (วซี่ำไมผ่ำ่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่ำผ่ำนแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคำ่ทวัร ์

ท ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำให้

หอ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 

ทำ่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตำ่งประเภทอำจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่น

ละช ัน้กนั และบำงโรงแรมอำจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น ซึง่ถำ้เขำ้พกั 3 ทำ่น 

อำจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อำจมคีวำมจ ำเป็นตอ้งแยก

หอ้งพกัเนือ่งจำกโรงแรมน ัน้ไมส่ำมำรถจดัหำได ้ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิใน

กรณีทีอ่ำจมกีำรแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต และไมม่ี

อา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนัหากมงีาน

เทศกาลโรงแรมอาจจะไดพ้กัในเมอืงอืน่แทน 

                                     ******************************** 
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เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่เชงเกน้ (อติำล)ี 

ใชเ้วลำท ำกำรอนมุตัวิซีำ่ประมำณ 15 วนัท ำกำร 

ยืน่วซีำ่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีำ่ VFS Global(สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสำรกรณุำเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสำรทีอ่อกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส ำเนำ 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงตอ้งน ำสง่เขำ้สถำนทตู  

และระหวำ่งรอผลกำรอนุมตัวิซีำ่ ไมส่ำมำรถดงึหนงัสอืเดนิทำงออกมำได ้

 

หมำยเหตุ: กำรยืน่วซี่ำแต่ละคร ัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งท ำกำรยืน่วซี่ำ      

ประเภทหมูค่ณะ เทำ่น ัน้ โดยกำรยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจี ำนวน 15 คน ขึน้ไป 

โดยทำงศูนยร์บัยืน่ จะเป็นผูก้ ำหนดวนัยืน่วซี่ำเท่ำน ัน้ ถำ้หำกผูเ้ดนิทำงไม่

สำมำรถไปยืน่วซี่ำในวนัทีก่ ำหนดได ้อำจมคี่ำใชจ้่ำยเพิม่เตมิ (Premium) 

ดงันี ้ 

 ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลำยืน่วซี่ำนอ้ยกว่ำ 15 วนั นบัจำกวนัเดนิทำง              

มคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่  ทำ่นละ 2,200 บำท   

 ในกรณีทีเ่หลอืเวลำยืน่วซี่ำเหลอืนอ้ยกว่ำ 5 วนั มคี่ำ Fast Track 

เพิม่เตมิอกี ทำ่นละ 400 บำท รวมเป็น 2,600 บำท 

**ท ัง้นี ้คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ ผูเ้ดนิทำงตอ้งช ำระกบัทำงศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 

 

1. หนงัสอืเดนิทำง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 

หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้ง

ไมช่ ารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่

ดว้ย) 

2. รปูถำ่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐำนกำรเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทำง ออกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรัพยส์ว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน 

(รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 

7 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 
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3.2 กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ 

แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคำ่ใชจ้ำ่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถา่ยส ำเนำสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น 

**สถำนทตูไมร่บัพจิำรณำบญัชกีระแสรำยวนั บญัชฝีำกประจ ำ และบญัชยีอดตดิลบ** 

4. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

- เจำ้ของกจิกำร หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน (DBD) ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403) 

- เป็นพนกังำน  หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสำรสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอำยไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ  

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิำหรอืมำรดำไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท ำจดหมำยชีแ้จงวำ่

ท ำไมไมม่ ีpassport *** 
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- กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทำ่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ำรอ้งขอวซี่ำ

เทำ่น ัน้ 

เอกสำรยืน่วซีำ่อำจมกีำรปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลำ หำกทำงสถำนทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่เชงเกนประเทศอติำล ี
 

(กรณุำกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ เนือ่งจำกจะมผีลตอ่กำรพจิำรณำวซีำ่ของทำ่น) 
 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………….…………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ..................................สญัชาตโิดยก าเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื.................................................................อเีมล

............................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

.......................................................................................................... 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….…… 
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14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่..............................ถงึวนัที.่.................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)................................................ 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .............................................    

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

 

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

หมำยเหตุ กำรอนุมตัวิซี่ำเป็นดุลพนิจิของทำงสถำนทูต ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเทำ่น ัน้ 


