
  

  

  

  

  

  

  



 

ก ำหนดกำร ก ำหนดกำร ::    
วันวันแรกของกำรเดินทำงแรกของกำรเดินทำง            กรุงเทพฯกรุงเทพฯ    

21.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T ประต ู9  
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวก 

 
บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วันวันที่สองของกำรเดินทำงที่สองของกำรเดินทำง              กรุงเทกรุงเทพฯพฯ  --  เวนิเวนิส ส --  ล่องเรือเกำะเวนิสล่องเรือเกำะเวนิส  --  เวนิสเวนิส  

01.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ EK385/EK135 
  *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ : 0940-1320น. *.*.*.   
13.20 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึง สนามบินเมืองเวนิส หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว   
น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชสโต้ เพื่อลงเรือสู่เกาะเวนิส..ล่องเรือ 
(ค่ำเรือไปเกำะเวนิสรวมในค่ำทัวร์แล้ว) ไปตามล าคลองสู่  ท่าซาน
มาร์โค น าท่าน ชมจตุรัสซานมาร์โค มหาวิหารซานมาร์โค  ถ่ายภาพ
หน้าพระราชวังดอจสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่มากว่า 800 ปี มาแล้ว เมื่อสมัยเวนิชยังเป็นสาธารณรัฐอิสระ ...
ซึ่งเคยร่ ารวยและมีอ านาจมหาศาล และเคยส่งให้มาร์โคโปโล  เดินทางไปเมืองจีน  

*.*.*. ราคาไม่รวมค่าเรือกอนโดล่า ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ราคาไม่รวมในทัวร์ ในกรณีน้ าไม่ขึ้นสูงเกินไปและฝนไม่ตก 
ท่านสามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์ ค่าเรือท่านละประมาณ 20.-ยูโรต่อท่าน (1 ล านั่งได้ประมาณ 5-6 ท่าน) *.*.*. 
ที่พัก  RUSSOTT HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

วันที่สำมของกำรเดินทำง         เวนิส วันที่สำมของกำรเดินทำง         เวนิส --  มิลำนมิลำน  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (MILANO)  เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของอิตาลี เมืองที่

ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่น …. 
ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน โบสถ์ใหญ่อันดับ 3 ของ
ยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรา และใช้เวลาใน
การสร้างนานเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ ปี 
ค.ศ.1386 และท่ีน่าทึ่งของโบสถ์ ก็คือการตกแต่ง

ประดับประดาที่เน้นความหรูหราอย่างเต็มที่โดยเฉพาะรูปปั้นรอบตัวอาคาร มีจ านวนกว่า 3,000 ชิ้น 
ขวามือของโบสถ์มีอาคารทรงกากบาทหลังหนึ่ง และหลังคามุงด้วยกระเบื้องโปร่งใส เรียกกันว่า“อาเขต” 
สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กษัตริย์ 
วิคเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ปฐมกษตัริย์ของอิตาลีในการรวมชาติ  

 น าท่าน ช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 ช้อปปิ้งอาเขตที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง
ของโลก มีชื่อเรียกเล่นๆว่าเป็นห้องนั่งเล่นของเมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนมราคา
แพงขายแล้ว ยังมีร้านกาแฟที่เรียกกันว่า ไซด์ วอล์ค คาเฟ่ สามารถนั่งจิบ คาปูชิโน นั่งดูหนุ่มสาว แต่ง
กายด้วยเสื้อผ้าทันสมัย ดังนั้นหากท่านไม่คิดจะช้อปปิ้งหรือนั่งกินกาแฟก็ควรที่จะต้องไปเดินเล่นชม
ความงดงามของอาคารหลังนี้ให้ได้ หรือหากท่านยังติดใจในเรื่องช้อปปิ้ง ก็สามารถไปช้อปปิ้งต่อได้ยัง
ถนนเวีย มอนเต้นโปเลโอเน่ ซึ่งถือเป็นย่าน   ช้อปปิ้งที่ข้ึนชื่อที่สุดของเมืองนี้ ตั้งอยู่ระหว่างโบสถ์ดูโอโม่
กับลานกว้างแห่งหนึ่ง  

ที่พัก  NH MILAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่วันที่สี่ของกำรเดินทำง       ของกำรเดินทำง       มิลำนมิลำน  --  ซำนตำ มำเกริต้ำ --  ลำสเปเซีย ลำสเปเซีย --  ปิซ่ำปิซ่ำ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซานตา มาเกริต้า (SANTA MAGHERITA LIGURE) (178 กม.) ตั้งอยู่ใน
เขตจังหวัดเจนัว หนึ่งในเขตดินแดนแห่งลิกูเรีย
ขนาบข้างด้วยทะเลกับภูเขาลิกูเรีย เป็น
ภูมิภาคที่มีชื่อเสียงมานานในเรื่องของอากาศท่ี
เย็นสบายจลอดทั้งปี มีชายหาดที่สวยงาม 

หมายเหตุ : หากใครต้องการข้ามไป เมืองพอร์ตโตฟิโน (PORTOFINO) เมือง
ตากอากาศที่มีชื่อเสียงอยู่ติดน้ ามีความงามที่โดดเด่น 
โดยการนั่งรถท้องถิ่นประมาณ 5 ยูโรต่อท่าน  (ราคาไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์
กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ถ้าต้องการไป) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (PISA) (100 กม.) แคว้นทัสคานีเป็นเมืองที่
เป็นที่รู้จักอย่างดีเก่ียวกับหอเอนเมืองปิซ่า ซากโบราณวัตถุของเมืองที่ยัง
หลงเหลือจากศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาลเป็นเมืองที่เคยมีความส าคัญ



 

อย่างมากด้านการค้าขายในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในช่วงประมาณศตวรรษท่ี 11 
น าท่าน ถ่ายภาพกับหอเอนเมืองปิซ่า (LEANING TOWER OF PISA) เป็นหอคอยหินอ่อนที่พิสดารสูง 
54 เมตร มี 8 ชั้น แต่ละข้ันมีเสาหินอ่อนที่สลักลวดลายวิจิตร ได้ลงมือสร้างเมื่อ ค.ศ. 1174 ไปเสร็จในปี 
ค.ศ. 1350 ใช้เวลานานถึง 176 ปี ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใช้เวลาสร้างนานที่สุดในโลกความน่าอัศจรรย์อีก
อย่างคือ เมื่อเริ่มสร้างได้ 4-5 ชั้น หอนี้ เริ่มเอียง แต่ไม่ถึงกลับพังทลายลงมาเพราะแรงที่จุดศูนย์ถ่วงเมื่อ
ลากดิ่งลงมาไม่ออกนอกฐานจึงไม่ล้มยังทรงตัวอยู่ได้ เมื่อสร้างเสร็จยอดของหอเอียงออกจากแนวดิ่งของ
ฐานถึง 4 เมตร และหอเอนนี้ช่วยให้กาลิเลโอนักวิทยาศาสตร์ ชาวอิตาเลียน ผู้มีชื่อเสียงของโลกได้
ทดลองเรื่องอัตราเร็วของเทห์วัตถุท่ีตกลงมาจากที่สูง ที่ขึ้นชื่อในด้านความสัมพันธ์ของการสร้างกับแรง
โน้มถ่วงของตัวอาคารที่สมดุลกันโดยบังเอิญได้ชื่อว่าเป็น หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยกลาง และ
เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของอิตาลี 

ที่พัก GALILEI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่ห้วันที่ห้ำของกำรเดินทำง      ำของกำรเดินทำง      ปิซ่ำ ปิซ่ำ --  SSHHOOPPPPIINNGG  OOUUTTLLEETT  --    โรมโรม  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
(กรณีท่านต้องการทัวร์ไปฟลอเรนซ์ไม่รวมค่าเข้าเมืองท่านละประมาณ 500 บาท กรุณาแจ้งกบัหัวหน้าทัวร์) 

น าท่านชมย่านเมืองเก่าชมดูโอโม่ประจ าเมืองฟลอเร้นซ์ ที่มีความงดงามตามแบบเรเนอซองส์ ชมสะพาน
แวคคิโอ สัญลักษณ์ของเมืองฟลอเร้นซ์ เดินผ่านร้านค้า และสินค้าท่ีวางขายอยู่มากมายที่ล่อตาล่อใจจน
ท่านอดใจไม่ได้ ชมจตุรัสซิญญอเรียและชมรูปปั้นของเดวิท ชายหนุ่มรูปงามท่ีสมบูรณ์แบบที่สุดใน
ต านานสัญลักษณ์ของการปลดปล่อยเสรีภาพ ที่แวดล้อมไปด้วย
สถาปัตยกรรมชิ้นส าคัญต่างๆมากมาย  

 น าท่านแวะช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ OUTLET กับสินค้าชั้น
น าของอิตาลีหลากหลายยีห้อ เช่น อาร์มานี่ บาลองเชียก้า โบ
เตก้า เวนาต้า กุซซี่ เฟอร์รากาโม่ TOD’S PRADA .. 

  น าท่านเดินทางสู่ กรุงโรม 
ที่พัก   BESTWESTERN TOR VERGATA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันวันที่หกที่หกของกำรเดินทำง        ของกำรเดินทำง        โรมโรม  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (ROMA) เมืองหลวงขนาดใหญ่

ของประเทศอิตาลี ที่มีทั้งความเก่าและความใหม่ซ้อนแทรกอยู่
ด้วยกันอย่างกลมกลืน ตั้งอยู่บนแคว้นลาซิโอ 
(LAZIO) ตรงช่วงกลางของประเทศมีแม่น้ าไท
เบอร์ (TIBER) ไหลผ่านกลางเมือง โรมจึงถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน สถานที่ส าคัญ และเมืองเก่าโรมันจะอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ า ส่วนฝั่ง
ซ้ายเป็นรัฐวาติกัน และเขตทราสเตเวเร (TRASTEVERE) ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้มี

ฐานะ และปัจจุบันเป็นแหล่งร้านอาหาร และคาเฟ่แบบเก๋ๆทันสมัย เดินทางถึง กรุงโรม 



 

น าท่าน เข้าชมภายในมหาวิหารเซนต์ปี เตอร์ (SAN PIETRO) ในกรุงวาติกันนครรัฐ อิสระ
ศูนย์กลางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ชมความยิ่งใหญ่ของศิลปะการออกแบบผลงาน
อันล ้าค่าโดยปรมาจารย์บราเมนเต้ราฟาเอล และไมเคิล แองเจโล  
น าท่าน ชมกรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซึ่งมีอดีตอันยิ่งใหญ่ และเกรียงไกรในยุค
จักรวรรดิโรมันเรืองอ านาจเมื่อราวกว่า 2,000 ปีที่ผ่านมาแล้ว เข้าสู่ นครวาติกัน รัฐอิสระที่

ปกครองตนเองเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิก ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปี
เตอร์ สถาปัตยกรรมล้ าค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซ่ึงตกแต่งอย่าง
โอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลัก “เพียต้า” ผลงานของศิลปินเอก 
ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย เบอร์นินี และยอด
โดมขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งล้ าค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี  … 
น าท่านถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้าสนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของ
โลก เคยเป็นสนามกีฬายักษ์ท่ีสามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน และ ประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์
แห่งชัยชนะและที่มาของ“ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม”  

 ..ชมน้ าพุเทรวี่จุดก าเนิดของเสียงเพลง  “ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่น” ที่โด่งดัง ชมความสวยงามของ
งานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อค ซึ่งเป็นเรื่องราวของเทพมหาสมุทร ตามต านานกล่าวไว้ว่าหาก
ใครได้มาถึงน้ าพุแห่งนี้แล้วโยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไว้จะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง....น าท่านชม
ย่านบันไดสเปนแหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว  หลากหลายเชื้อชาติ….อิสระให้
ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือท่านจะช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ตามอิสระย่านถนน VIA CONDOTTI ... แล้ว
น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  

20.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK096/EK372  
  *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ : 2045-0530*.*.*. 

วันวันที่เจ็ดที่เจ็ดของกำรเดินทำงของกำรเดินทำง          กรุงเทพกรุงเทพ  ฯฯ  

18.40 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ…. 
*.*.*. @@ *.*.*. 

อัตรำค่ำใช้จ่ำย ข้อดีของรำยกำรทัวร์ท่ำนสำมำรถรับประทำนอำหำรในสิ่งท่ีท่ำนชอบได้ตำมใจชอบ หัวหน้ำทัวร์จะ
เป็นผู้แนะน ำอำหำรพื้นเมืองอันเลิสรสให้กับท่ำน  

 

วันที่เดินทำง ผู้ใหญ่ 
เด็กต่ ำกว่ำ 12 
กับ 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กต่ ำกว่ำ 12 
กับ 2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียงเสริม 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

1-7 ธ.ค. 38,888.- 8,500.- 

** ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ หำกทำงสำยกำรบินมีกำร ขึ้นรำคำของภำษีน้ ำมันและ/หรือ
ภำษีประกันภัยกำรเดินทำง และค่ำวีซ่ำ ***  



 

ในกรณีที่ผู้โดยสำร มีไฟล์ทเดินทำงภำยในประเทศหรือระหว่ำงประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทำงท่ีท่ำนได้ท ำกำรจอง
ไว้กับทำงบริษัทฯ กรุณำแจ้งให้กับทำงเจ้ำหน้ำที่ทรำบ ก่อนกำรช ำระเงินค่ำตั๋วดังกล่ำว ถ้ำเกิดข้อผิดพลำด ทำง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรรับผิดชอบทุกกรณี 

หมำยเหตุ   :  รำคำเด็กต้องมีอำยุระหว่ำง 2-12 ปี  
อัตรำนี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ 
ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนส าหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ 
เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงาน
เทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็นผลท าให้ต้องการเปลี่ยนย้ายเมือง หรือเพ่ิมค่าทัวร์ในกรณีพักท่ีเมืองเดิม 
โดยบริษัทจะค านึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ) 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง 
(Triple Room) อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยก
หอ้งพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการ
แยกห้องพัก 
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ า  
** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มี
อ่างอาบน้ า ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
5. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)  
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
ค่ารักษาพยาบาลส าหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาล
ฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น) 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้ **  
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจาก
อุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]เท่านั้น 
6. ค่ามัคคุเทศกน์ าเที่ยว  



 

อัตรำนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจัดท าหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ าหนัก 
เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  
3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบก ากับภาษ ี
4. ค่าธรรมเนียมน้ ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ 
ค่าบริการพิเศษต่างๆ 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  
7. ค่าทิป 60.- ยูโร / ท่าน 
8. ค่า CITY TAX ในแต่ละโรงแรมที่พัก คืนละประมาณ 3.- ยูโร ต่อ ท่าน 
9. ค่าวีซ่าเช็งเก้น 3,800.- บาท (หากสถานทูตได้ก าหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามก าหนดได้  
กรณีถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น) 
 

กรุณำจองก่อนล่วงหน้ำ พร้อมช ำระเงินเต็ม 
ภำยใน 24 ชั่วโมง นบัจำกวันจอง มิฉะนั้นทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะขอรับลูกค้ำรำยต่อไป  

 
เงื่อนไขกำรส ำรองที่นั่ง 

 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระเต็มจ านวน 

 กรณียกเลิกการเดินทาง (ทุกกรณี) เก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  
 
 



 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน  
1.ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บเงินเต็มจ านวน  
2. หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจ านวน   
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก าหนด 
เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตู
ฉุกเฉินได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการให้ที่นั่ง Long 
leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม 
จ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อน 
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัด
จ าตั๋วหรือค่าตั๋วเครื่องบิน(กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

 กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้ว ทาง 
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋ว
เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

 กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  

 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  
หมำยเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน  
(ผู้ใหญ่ ) และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดี
คืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่ 
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้
หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ 
การเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจ 



 

ของสถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อ
ท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ 
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพ่ือให้อยู่ในดุลพินิจของ 
ทางสถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯเมื่อท่าน
ได้ ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯท่ีได้ระบุไว้โดยทั้งหมด  

 ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอ านวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจ 
ของทาง 
สถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ 

 เมื่อท่านท าการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ใน 
กรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ
อากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ ความ
ปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจ 
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อ่ืน เอาแต่ใจตนเอง หรือ
ถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อ่ืนชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วน
ใหญ่) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมี 
ใบรับรองแพทย์) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อน 
จองทัวร์ 
เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอ่ืน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุป 
ร่วมกัน) 

 ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยันว่าทัวร์ 



 

นั้นๆ ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้ 

 ใน 1 วัน คนขับรถจะท างานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงาน 
ภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์และช าระ
มัดจ าแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้วแล้วข้างต้น 

 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

ข้อควำมซึ่งถือเป็นสำระส ำหรับท่ำนผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทำง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดใน
การเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  
อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, 
การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, 
รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราช
ฑูต รวมถึงผู้มีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่ง
อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มี
ความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ 
พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพ้ืนที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือ
การเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความจ าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้กำรขอสงวนสิทธิดังกล่ำว 
บริษัท จะยึดถือและค ำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนควำมปลอดภัยของท่ำนผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทำงเป็นส ำคัญ 

 
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น าพาการเดินทางในครั้งนี้” 

 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสำรประกอบกำรยื่นวีซ่ำอิตำล ี
ใช้เวลำท ำกำรอนุมัติวีซ่ำประมำณ 15 วันท ำกำร 
ยื่นวีซ่ำแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่ำ VFS Global (สีลมคอมเพล็กซ์) 
เอกสำรกรุณำเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสำรที่ออกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำรขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส ำเนำ 1 ชุด 

ในวันยื่นวีซ่ำหนังสือเดินทำงต้องน ำส่งเข้ำสถำนทูตและระหว่ำงรอผลกำรอนุมัติวีซ่ำ ไม่สำมำรถดึงหนังสือเดินทำง
ออกมำได้ 
หมำยเหตุ: การยื่นวีซ่าแต่ละครั้งกับบริษัททัวร์ จะต้องท าการยื่นวีซ่า ประเภทหมู่คณะ เท่านั้น โดยการยื่นเป็นหมู่คณะ 
ต้องมีจ านวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนย์รับยื่น จะเป็นผู้ก าหนดวันยื่นวีซ่าเท่านั้น ถ้าหากผู้เดินทางไม่สามารถไปยื่นวีซ่า
ในวันที่ก าหนดได้ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (Premium) ดังนี้  
•ในกรณีท่ีเหลือระยะเวลายื่นวีซ่าน้อยกว่า 15 วัน นับจากวันเดินทาง มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่าน
ละ 2,600 บาท  
**ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน ผู้เดินทางต้องช าระกับทางศูนย์รับยื่นโดยตรง* 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่าอย่าง

น้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และ
หนังสือเดินทางจะต้องไม่ช ารุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่า
ด้วย)  

2. รปูถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จ านวน 3 ใบ (พ้ืนหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 
เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 

3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง  
**Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6เดือน (รบกวนลูกค้าท ารายการเดินบัญชี ยอดเงินในบัญชีขั้นต่ ำ 100,000.-
โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า และหากบัญชีกระโดดเดือนต้อง
ขอเป็น Statement เท่านั้น)  
ชื่อ นามสกุล ตรงตามหน้า passpost (เจ้าของบัญชี) 
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม้น และชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษต้องตรง
ตามหน้าพาสปอร์ต  
(ออกไม่เกิน 15 วัน นับจากวนัที่ยื่น) (ใช้ทั้ง 2 อย่ำง ขำดอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งไม่ได้) 
3.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง ที่มีสายเลือด
เดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านั้น) 
3.2.1. ต้องท าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เป็นภาอังกฤษเท่านั้น 
3.2.2. ถ่ายส าเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ออกให้ และผู้ที่ถูกรับรองค่าใช้จ่ายให้ เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร 
ทะเบียนบ้าน **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจ า และบัญชียอดติดลบ* 
4. หลักฐานการท างาน  



 

-เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน 
หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 
-เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท างาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” 
แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” 
แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
5. เอกสารส่วนตัว 
-ส าเนาทะเบียนบ้าน กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-บัตรประชาชน กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ้ามี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอม
ระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุ
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอต้นสังกัด พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 
*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องท าจดหมายชี้แจงว่าท าไมไม่มี passport *** 
-กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่
สถานทูตด้วย ทั้งสองท่าน (เฉพาะคิวเดี่ยวเท่านั้น) 
7. ท่านไม่จ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่านั้น 

 
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพ่ิมเติม 

 
 

 


