
อติาล ี8 วนั 5 คนื 
ซุปตาร.์.. Go Inter 

ก าหนดการเดนิทาง มนีาคม – พฤษภาคม 2563 

โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS (TG) 
 

ชมอารยธรรมโรมนั แหง่กรงุโรม – นครศกัดิส์ทิธิ ์วาตกินั – ศลิปะเรอเนสซองส ์ทีฟ่ลอเรนซ ์  
ถา่ยรปูกบัหอเอน เมอืงปิซา่ – เดนิชวิหมูบ่า้นประมง ลา สเปเซยี   

มหาวทิยาลยัเกา่แกท่ีสุ่ดในโลก เมอืงโบโลนญา่ - สปาเกตตีห้มกึด าที ่เวนสิ  

ตามรอยต านานรกัแหง่ เวโรนา – ชอ้ปป้ิงแฟช ัน่ เมอืงมลิาน และ  
สมัผสัทะเลสาบ เมอืงโคโม 



 

 
วนัแรก       กรงุเทพ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ

21.00 น.  สมาชกิทุกท่านพรอ้มกันที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิเคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์วย ์
(TG) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทาง น าทา่นเช็คอนิและโหลดสมัภาระ 

 

วนัทีส่อง       กรงุโรม – วาตกินั – โคลอสเซีย่ม – น า้พุเทรวี ่– บนัไดสเปน 

00.01 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานโรม ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิ THAI AWAYS เทีย่วบนิที ่
TG944 (บรกิารอาหารแลเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

06.00 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิเลโอนารโ์ด ดา วนิช-ีฟีอูมชีโีน (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 
ชัว่โมง) หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรน าทา่นเดนิทางเขา้สู ่นครรฐัวาตกินั 
(Vatican) ประเทศทีเ่ล็กทีส่ดุในโลกทีต่ัง้อยูใ่จกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดยีวในโลกทีม่ี
ก าแพงลอ้มรอบเมอืงเอาไวท้ัง้หมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้ และเป็นศนูยก์ลางของศาสนา
ครสิตน์ิกายโรมันคาทอลกิ โดยมพีระสันตะปาปา เป็นผูม้อี านาจปกครองสงูสดุ น าท่านเขา้
ชมมหาวหิารทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica)หรอืมอีกี
ชือ่ว่า มหาวหิารนกับุญเปโตร เป็นสิง่ก่อสรา้งที่ใหญ่ที่สุดในรัฐวาตกิัน ถือเป็นสถานที่
ศักดิส์ทิธิท์ีส่ดุแหง่หนึง่ของชาวครสิ 

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร [1] 
น าทา่นถา่ยรปูดา้นหนา้ของ สนามกฬีาโคลอสเซีย่ม (Colosseum) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์
ของโลกยุคโบราณ ในอดตีเป็นสนามประลองการต่อสูท้ีย่ ิง่ใหญ่ของนักสู“้เกลดเิอเตอร”์ที่
สามารถจุผูช้มไดถ้งึ 50,000 คน จากนัน้น าท่านชมงานประตมิากรรมนยิายกรกีโบราณและ
โยนเหรยีญอธษิฐานบรเิวณ น า้พุเทรวี ่(Trevi Fountain) ทีต่รงกลางน ้าพจุะมรีปูปั้นเทพ
เจา้เนปจูน (Neptune)  “เทพแห่งทอ้งทะเล” ซึง่แสดงถงึความอดุมสมบรูณ์ของอาณาจักร
โรม โดยเชือ่กันวา่การโยนเหรยีญจะท าใหไ้ดก้ลับมาเยอืนกรงุโรมอกีครัง้ ใหท้า่นอสิระตาม
อัธยาศัยกับการเลือกซือ้สนิคา้แฟชั่นและของที่ระลกึในบรเิวณ ย่านบนัไดสเปน (The 
Spanish Step) ซึง่เป็นแหลง่แฟชัน่ชัน้น าสดุหรแูละยังเป็นแหลง่นัดพบของชาวอติาเลีย่น 

เย็น  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร [2] 
ทีพ่กั  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Express Rome หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

15 – 22 มนีาคม 2562   42,888  9,900  

29 มนีาคม – 05 เมษายน 2562   46,888  9,900  

26 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2562   46,888  9,900  

10 - 17 พฤษภาคม -  2562   46,888  9,900  



วนัทีส่าม      เมอืงฟลอเรนซ ์– มหาวหิารซานตามาเรยี – เมอืงปิซา่ – หอเอนปิซา่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม [3] 
 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงฟลอเรนซ ์(Florence) เมืองที่ไดร้ับขนานนามว่าเป็นเมือง 

ศูนยก์ลางแห่งศลิปะในยุคเรอเนสซองส ์เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้นประวัตศิาสตร ์และ
วัฒนธรรมมากเป็นอันดับตน้ๆของโลก และไดร้ับการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย
องคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1982 น าท่านเทีย่วชม  และถ่ายรปูเป็นที่
ระลกึกับ มหาวหิารซานตามาเรยี เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) ชมความ
ยิง่ใหญข่องมหาวหิารทีใ่หญเ่ป็นอันดับ 4 ของทวปียโุรป โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมทีใ่ชห้นิ
ออ่นหลายสตีกแตง่ผสมผสานกันไดอ้ยา่งงดงาม  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร [4] 
 เดนิทางต่อสู่ เมอืงปิซ่า (Pisa) เมืองเล็กๆอยู่ทางตะวันตกของ Florence ดา้นตะวันตก

ของเมอืงตดิกับทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นทีรู่จั้กของนักท่องเที่ยว
ทั่วโลก โดยมี จตัุรสัดูโอโมแห่งปิซ่า หรอื จตัุรสักมัโป เดย ์มรีาโกล ี(Compo Dei 
Miracoli) ที่ประกอบดว้ยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรม ประกอบดว้ย หอพธิเีจมิน า้มนต ์
(Baptistry of St. John) ทีใ่หญ่ทีส่ดุในอติาล ีมหาวหิารดูโอโม (Duomo) ทีง่ดงาม
และหอเอนแหง่เมอืงปิซา่ทีเ่ลือ่งชือ่และโดง่ดังปืทั่วโลก อสิระใหท้า่นถา่ยภาพ หอเอนปิซา่ 
(Leaning Tower of Pisa) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง  

เย็น  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  [5] 
ทีพ่กั  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Grand Hotel Duomo หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ ี ่      ลา สเปเซยี – น ัง่รถไฟเทีย่ว ชิงเคว เทเร – Castel Guelfo The Style Outlet 

Village – โบโลญญา่  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม [6] 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลา สเปเซยี (La Spezia) น าทา่นขึน้รถไฟโดยสารสูห่มูบ่า้นมรดก
โลก ชงิเคว เทเร (Cinque Terre) ที่ประกอบดว้ยหมู่บา้น 5 แห่ง ไดแ้ก่ MONTEROSSO 
AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE น าทา่นเดนิเลน่
ชม หมู่บ ้านรโิอแมกจโิอเร่ (Rio - Maggiore) หมู่บา้นประมงเล็กๆ ที่มีเสน่ห์และ
บรรยากาศแสนโรแมนตกิ ดว้ยบา้นเรอืนเรยีงรายกันอยูบ่นหนา้ผา และเบือ่งลา่งทีม่นี ้าทะเล
สฟ้ีาใส กับเสยีงครื่นเบาๆ ใหอ้สิระท่านชมความงดงามและถ่ายรูปตามอัธยาศัย ต่อมาที่
หมูบ่า้นมานาโรลา (Manarola) ทีม่จีดุชมววิทีจ่ะไดเ้ห็นทัง้ววิรมิทะเลและววิของหมูบ่า้น 
เป็นทางเดนิเลยีบเชงิผา ซึง่เต็มไปดว้ยนักทอ่งเทีย่วมากมายทีห่ลั่งไหลกันมาชมทวิทัศน์ที่
สวยงามแห่งนี้อิสระใหท้่านชมความงดงามและถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่ 
Castel Guelfo The Style Outlet Village 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง 
Castel Guelfo The Style Outlet Village อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง
สนิคา้แบรนด์เนมมากมาย จากนั้นน าท่านเดนิทางต่อสู่เมือง โบโลญญ่า เมืองที่ตัง้อยู่
ระหว่างแนวเทือกเขาแอเพนไนท์ และเป็นเมืองแห่งเสียงดนตรีที่การันตีโดยองค์การ 
UNESCO ใหเ้ป็นหนึ่งใน The Cities of Music ภายใตโ้ครงการ UNESCO Creative Cities 
Network และยังเป็นทีต่ัง้ของ มหาวทิยาลัยทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของโลก University of Bologna 

เย็น  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร [7] 
ทีพ่กั  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Bologna หรอืเทยีบเทา่ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้     เกาะเวนสิ – เวโรนา่ - บา้นโรมโิอ & จเูลยีต 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม [8] 
เดนิทางสู่ เมอืงเวนสิ (Venice) ท่าเรือตรอนเคตโต ้น าท่านล่องเรือ ชมบา้นเรือนของ

ชาวเวนิสทีต่ัง้อยู่ระหว่างทาง ก่อนเขา้ สู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซยี สมยานาม "ราชนิีแห่ง
ทะเลเอเดรียตกิ" เมืองที่ใชก้ารเดนิทางดว้ยเรือเป็นหลัก น าท่านเดนิชมความงามของ
เกาะเวนสิ สะพานถอนหายใจ (Ponte dei Sospiri หรอื Bridge of Sighs) ซึง่ความ

เป็นมาของชือ่สะพานแห่งนี้คอื เมือ่นักโทษเดนิออกจากหอ้งพพิากษาไปสูคุ่กจะตอ้งเดนิ
ขา้มสะพานแห่งนี้ ที่นี่จงึเหมือนเป็นที่สุดทา้ยที่นักโทษจะไดเ้ห็นโลกภายนอกผ่านชอ่ง

หนา้ต่างเล็กๆของสะพาน สะพานแห่งนี้ก็เลยถูกตัง้ชือ่ตามความรูส้กึของเหล่านักโทษและ
สะพานนี้ยังเชือ่มต่อกับวังดอดจ ์ทีเ่ป็นสถานทีพ่ านักของผูค้รอง นครเวนิสในอดตี น าทุก

ท่านไปต่อที ่จัตุรัสซานมารโ์ค ทีซ่ ึง่ นโปเลยีน เคยกล่าวไวว้่า “เป็นหอ้งน่ังเลน่ทีส่วยทีส่ดุ
ในยุโรป” โดยจัตุรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาคารทีส่วยงาม และ เป็นทีต่ัง้ของ โบสถซ์านมารโ์ค 
ทีส่รา้งดว้ยสถาปัตยกรรมหลายยุคดว้ยกัน ทัง้ไบเซนไทน์ โรมาเนสก ์โกธคิ เรอเนสซองซ ์

และหลังคาของมหาวหิารประกอบดว้ยโดมใหญ ่5 โดม เป็นสถาปัตยกรรมผสมทีง่ดงาม 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร [9] 

จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงเวโรน่า (Verona) เมอืงเล็กๆ ในแควน้เวเนโต ประเทศอติาล ีที่
ไดร้ับการยกย่องใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์กรยูเนสโก และยังไดร้ับ

สมญานามวา่ “LITTLE ROMAN” เพราะตัวเมอืงยังคงสภาพสถาปัตยกรรมจากสมัยโรมันไว ้
อย่างสมบูรณ์ น าถ่ายภาพกับ เวโรนาอารนี่า (VERONA ARENA) สถาปัตยกรรมโรมัน
โบราณอายกุว่า 2,000 ปีทีส่ามารถจุคนไดก้ว่า 15,000 คน จนถงึปัจจุบันยังคงใชเ้ป็นทีจั่ด

แสดงงานคอนเสรติหรอืงานแสดงต่างๆ จากนัน้น าท่านตามลอยต านานรักแห่งเวโรน่า ชม 
บา้นโรมโิอ & จเูลยีต (Casa di Giulietta) สถานที่ๆ  โรมโิอและจเูลยีตไดพ้บรักกนั เป็น

จุดดงึดูดนักท่องเทีย่วมากมายมายังเมอืงเวโรน่า เพือ่ชมตน้ก าเนิดของต านานความรักชือ่
ดังและเพือ่อธษิฐานขอใหร้ักสมหวังยั่งยนื 

เย็น  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร [10] 

ทีพ่กั  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Best western Plus Hotel Expo หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัทีห่ก     เมอืงมลิาน – ดโูอโม ่– กลัเลเรยี วติโตรโีอ เอมานูเอล – ทะเลสาบโคโม ่

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม [11] 
เดนิทางสู ่เมอืงมลิาน (Milan) หรอื มลิาโน ่เป็นเมอืงศนูยก์ลางทางธรุกจิของอติาล ีทีม่ี
ชือ่เสยีงในดา้นแฟชั่น ศลิปะ และเครื่องหนัง เป็นเมืองแห่งแฟชั่นของโลกเช่นเดียวกับ 
นิวยอรก์ ปารสี และ ลอนดอน เดนิทางสู ่ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม ่(Piazza Del Duomo) 
ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน หรอืทีเ่รยีกวา่ดโูอโม ่(DUOMO) เป็นมหาวหิาร
ทีใ่หญ่ของอติาล ีเป็นอับดับสองรองจากมหาวหิารเซนตปี์เตอรใ์นกรงุวาตกิัน อสิระใหท้่าน
ไดถ้า่ยรปูตามอัธยาศัยและชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม ซึง่มจี าหน่ายมากมายในบรเิวณ กลัเล
เรยี วติโตรโีอ เอมานูเอล หา้งหรูของมลิาน ที่มากมายดว้ยสนิคา้แบรนเนมชือ่ดัง และ
สนิคา้แบรนเนมคอลเลชัน่ใหม่ๆ  ทา่นสามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร [12] 
เดนิทางสู ่เมอืงโคโม ่(Como) เป็นเมอืงในแควน้ลอมบารเ์ดยี โคโมเป็นเมอืงทีต่ัง้อยูใ่น
เทอืกเขาแอลป์ เป็นเมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมแห่งหนึ่ง และเป็นแหล่งรวมชิน้งานศลิปะชือ่
ดัง, มโีบสถ,์ พพิธิภณัฑ,์ สวน, โรงละคร, วังเกา่อยูม่ากมาย อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ถา่ยรูป
ตามอัธยาศัย กับบรรยากาศของทะเลสาบทีม่เีมอืงเล็กๆ อยูร่ายรอบและมฉีากหลังเป็นภเูขา
สงู จากนัน้เดนิทางกลับสู ่มลิาน  

เย็น  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร [13] 
ทีพ่กั  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Cruise หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่จ็ด     มลิาน – สนามบนิมลิาโน มลัเปนซา 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม [14] 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิมลิาโน-มัลเปนซา เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท าคนื
ภาษี (Tax Refund) และมเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

13.05 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 941 (บรกิาร
อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

 

วนัทีแ่ปด  เดนิทางถงึกรงุเทพฯ 

05.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพดว้ยความประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

**ราคาไมร่วม คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่, คนขบัรถทอ้งถิน่, หวัหนา้ทวัร ์
คนไทย : 55 EUR/ทา่น/ทรปิ 

 ท ัง้นีท้า่สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมาย

ของประเทศสามารถใหบ้รกิารวนัละ 12 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์น

การปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 



อตัราคา่บรกิารนีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางประเทศไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทาง

ตา่งประเทศทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่เตมิ 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 คา่เบีย้ประกนัอุบัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่เชง้เกน้ 4,000 บาท/ท่าน (บรษัิทขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทุกกรณี หากท่านไม่

ผ่านการพจิรณาจากสถาณทตู) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่ีน ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่, คนขบัรถทอ้งถิน่, หวัหนา้ทวัรค์นไทย : 55 EUR/ท่าน/ทรปิ ท ัง้นีท้่าน

สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 

เดนิทางข ัน้ต ่า 20 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะช าระ

ค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน

ทราบลว่งหนา้  

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 15,000 บาท พรอ้มค่าวซี่า 4,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  

กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง 

ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างต า่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 

ไดทุ้กกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้

ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมื่อท่าน



ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละ

สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่ง ๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 
ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่ง ๆ ในกรณี
ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 

เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มคีา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของยุโรป หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถใน

การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครั ้งที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม
โปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศในยุโรป สามารถใหบ้รกิารวันละ 12 ชัว่โมง ในวันนัน้ ๆ 
มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนั้น ๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของทา่นช ารุด และสายการบนิแจง้ว่าไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

คนืเงนิไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สนิ เนื่องจากทางบรษัิทไดม้กีารช าระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่ Italy 
 

[1] หมวดบคุคลท ัว่ไป วยัท างาน 
1. พาสปอรต์เลม่ปัจจุบัน (พาสปอรต์เลม่เกา่ไม่ใช)้+ส าเนาหนา้พาสปอรต์2 ใบ+ส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ภาย

ใน 3 ปี + วซีา่อังกฤษ + วซีา่แคนนาดา + วซีา่อเมรกิา อย่างละ1 ใบ (ถา้ม)ี 

2. หนังสอืรับรองการท างานเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุระยะเวลาทีจ่ะลางาน ต าแหน่งงานปัจจุบัน 
เงนิเดือนที่ไดร้ับ ประเทศที่จะไป โดยเอกสารตอ้งออกโดยบรษัิทนายจา้ง มีลายเซ็น พรอ้มตราประทับ มีที่อยู่ที่

ท างานระบุ ครบถว้น อายุไม่เกนิ 1 เดอืนจากวันยื่นวีซ่า (ชือ่ในเอกสารเป็นภาษาอังกฤษสะกดตรงตามชือ่บนหนา้
พาสปอรต์ทกุตวัอักษร ผดิตวัเดยีวทางศนูยร์ับยืน่จะปฎเิสธการยืน่ขอวซีา่ทนัท)ี 
*****กรณี เจา้ของกจิการธุรกจิสว่นตวั สามารถใช ้ใบรับรองจดทะเบยีนธุรกจิ, ใบ DBD (อายุไม่เกนิ3เดอืน), 

ใบจดทะเบยีนการคา้ ทีม่ชี ือ่ตนระบุอยู่ โดยเอกสารตอ้งแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ระบุชือ่ตรงตามหนา้พาสปอรต์  
*****กรณี ท างานฟรแีลนด ์งานขายของออนไลน  ์ ใหท้ าหนังสือชี้แจงตนเองเป็นภาษาอังกฤษ แจง้
รายละเอยีดใหช้ดัเจนเกีย่วกบังานของตน   

*****กรณีรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นขายของช า ทีไ่ม่มกีารจดทะเบยีน ใหท้ าหนังสือชี้แจงตนเองเป็น
ภาษาอังกฤษ ทีแ่สดงถงึรายละเอยีดของกจิการ อย่างละเอยีด 

*****ส าหรบัผูท้ ีไ่มม่งีานท าและเกณฑอ์ายุอยู่ในชว่งวยัท างาน 20- 52 ปี ตอ้งท าหนังสอืชีแ้จงตนเองอย่าง
ละเอียดเป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุเหตุผลของการว่างงาน และรายละเอียดการเดนิทาง เชน่ ไปทีไ่หน, ไปวันใด 
กลบัวันใด และไปกบัใคร 

3. หลักฐานทางการเงนิ สเตทเมน้จากธนาคารทีเ่ป็นบัญชอีอมทรัพยเ์ท่านัน้ ยอ้นหลัง 3 เดอืน เงนิในบัญชี

ควรจะมี 50,000 – 100,000 บาท (ชือ่ในเอกสารเป็นภาษาอังกฤษสะกดตรงตามชือ่บนหนา้พาสปอรต์ทุกตวัอักษร 

ผดิตวัเดยีวทางศนูยร์ับยืน่จะปฎเิสธการยืน่ขอวซีา่ทนัท)ี กอ่นวันยืน่ 7 วัน รบกวนใหผู้ส้มัคร อัพเดทสมุดบัญชใีหเ้ห็น
ยอดเงนิเคลื่อนไหวไม่เกนิ 7 วันจากวันยื่น และถ่ายเอกสาร หนา้สมุดบัญชแีละหนา้อัพเดทล่าสุดอย่างละ 1 ใบ 
พรอ้มถอืสมุดบัญชธีนาคารเลม่จรงิมาในวันยืน่) 

4. รูปถา่ยส ี2 ใบ ขนาด 3.5 x 4.0 เซนตเิมตร พืน้หลงัสขีาว ไม่ใสต่า่งหู ไม่ใสเ่ครือ่งประดบั ไม่ใสเ่สือ้สขีาว 
________________________________________________________________ 

 

[2] หมวดผูส้งูอายุ ผูเ้กษยีณอายุ และผูท้ ีไ่มม่งีานท า 
1.พาสปอรต์เลม่ปัจจุบัน (พาสปอรต์เลม่เกา่ไม่ใช)้+ส าเนาหนา้พาสปอรต์ 2 ใบ+ส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ภาย

ใน 3 ปี + วซีา่อังกฤษ + วซีา่แคนนาดา + วซีา่อเมรกิา อย่างละ1 ใบ (ถา้ม)ี 
2.หลักฐานทางการเงนิ สเตทเมน้จากธนาคารทีเ่ป็นบัญชอีอมทรัพยเ์ท่านัน้ ยอ้นหลัง 3 เดอืน เงนิในบัญชี

ควรจะมี 50,000 – 100,000 บาท (ชือ่ในเอกสารเป็นภาษาอังกฤษสะกดตรงตามชือ่บนหนา้พาสปอรต์ทุกตวัอักษร 

ผดิตวัเดยีวทางศนูยร์ับยืน่จะปฎเิสธการยืน่ขอวซีา่ทนัท)ี กอ่นวันยืน่ 7 วัน รบกวนใหผู้ส้มัคร อัพเดทสมุดบัญชใีหเ้ห็น
ยอดเงนิเคลื่อนไหวไม่เกนิ 7 วันจากวันยื่น และถ่ายเอกสาร หนา้สมุดบัญชแีละหนา้อัพเดทล่าสุดอย่างละ 1 ใบ 

พรอ้มถอืสมุดบัญชธีนาคารเลม่จรงิมาในวันยืน่)  
3.รูปถา่ย ส ี2 ใบ ขนาด 3.5 x 4.0 เซนตเิมตร พืน้หลงัสขีาว ไม่ใสต่า่งหู ไม่ใสเ่ครือ่งประดบั ไม่ใชเ้สือ้สขีาว 

________________________________________________________________ 

 
[3] หมวดเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี  

(ผูป้กครอง พอ่ แม ่หรอืผูม้อี านาจปกครองตามกฎหมายตอ้งมาเซนชือ่ในใบสมคัร แทนตวัเด็กดว้ย) 
1.พาสปอรต์เลม่ปัจจุบัน (พาสปอรต์เลม่เกา่ไมใ่ช)้ +ส าเนาหนา้พาสปอรต์ 2 ใบ + ส าเนาหนา้วซีา่เชงเก ้

นภายใน 3 ปี + วซีา่อังกฤษ + วซีา่แคนนาดา + วซีา่อเมรกิา อย่างละ1 ใบ (ถา้ม)ี 

2.จดหมายชีแ้จงออกคา่ใชจ้่ายให ้(Sponsor Letter) จากบดิาหรอืมารดาพรอ้มลงลายเซน ยืน่คูก่บัหลกัฐาน
ทางการเงนิของบดิาหรือมารดาเป็น สเตทเมน้จากธนาคารทีเ่ป็นบัญชอีอมทรัพยเ์ท่านัน้ ยอ้นหลัง 3 เดอืน เงนิใน
บัญชคีวรจะมี 50,000 – 100,000 บาท (ชือ่ในเอกสารเป็นภาษาอังกฤษสะกดตรงตามชือ่บนหนา้พาสปอรต์ทุก

ตัวอักษร ผดิตัวเดยีวทางศูนยร์ับยื่นจะปฎเิสธการยืน่ขอวีซา่ทันท)ี ก่อนวันยื่น 7 วัน รบกวนใหผู้ส้มัคร อัพเดทสมุด
บัญชใีหเ้ห็นยอดเงนิเคลือ่นไหวไม่เกนิ 7 วันจากวันยื่น และถ่ายเอกสาร หนา้สมุดบัญชแีละหนา้อัพเดทลา่สดุอย่าง

ละ 1 ใบ พรอ้มถอืสมุดบัญชธีนาคารเลม่จรงิมาในวันยืน่)  
3.ใบรับรองจากสถานศกึษาเป็นภาษาอังกฤษ อายุไม่เกนิ 30 วันจากวันยืน่ (ชือ่ในเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ

สะกดตรงตามชือ่บนหนา้พาสปอรต์ทกุตวัอักษร ผดิตวัเดยีวทางศนูยร์ับยืน่จะปฎเิสธการยืน่ขอวซีา่ทนัท)ี 

4.ส าเนาใบสตูบิัตร พรอ้มแปลภาษาอังกฤษ (ชือ่ในเอกสารเป็นภาษาอังกฤษสะกดตรงตามชือ่บนหนา้
พาสปอรต์ทกุตวัอักษร ผดิตวัเดยีวทางศนูยร์ับยืน่จะปฎเิสธการยืน่ขอวซีา่ทนัท)ี 

5.ส าเนาใบทะเบยีนบา้นของเด็ก พรอ้มแปลภาษาอังกฤษ (ชือ่ในเอกสารเป็นภาษาอังกฤษสะกดตรงตามชือ่
บนหนา้พาสปอรต์ทกุตวัอักษร ผดิตวัเดยีวทางศนูยร์ับยืน่จะปฎเิสธการยืน่ขอวซีา่ทนัท)ี 

6.ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ถา้มี รวมถึงตัวบิดา มารดา ดว้ย แปลภาษาอังกฤษ (ชื่อในเอกสารเป็น

ภาษาอังกฤษสะกดตรงตามชือ่บนหนา้พาสปอร์ตทุกตัวอักษร ผดิตัวเดยีวทางศูนยร์ับยื่นจะปฎเิสธการยื่นขอวีซ่า
ทนัท)ี 

7.ส าเนาหนา้พาสปอรต์ บดิา และ มารดา 



8.รูปถา่ยส ี2 ใบ ขนาด 3.5 x 4.0 เซนตเิมตร พืน้หลงัสขีาว ไม่ใสต่า่งหู ไม่ใสเ่ครือ่งประดบั ไม่ใชเ้สือ้สขีาว 
9.กรณีทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางกบัพอ่แม่ หรอืเดนิทางกบัพ่อแม่ทา่นใดทา่นหนึง่ ตอ้งมใีบรับรองทีข่อจากทาง เขต 

อ าเภอ พรอ้มแปลภาษาอังกฤษ 

 
-กรณี พ่อ แม่ ไม่ไดเ้ดนิทางดว้ย  

ตอ้งขอใบยนิยอมจากเขต ทีร่ะบุว่า พ่อ แม่ อนุญาตใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ และน าไปให ้

ทางกงสลุใหญ่ หรือ MRT คลองเตย ประทับตรารับรอง(ส าคญัมากหากไม่ไดป้ระทับตราสถานทูตจะปฎเิสธการยืน่
ขอวซีา่) เอกสารทีใ่ชย้ืน่ตอ้งเป็นตวัฉบับจรงิประทบัตราจรงิเทา่นัน้ 

 
-กรณี เด็กเดนิทางกบั คณุพ่อ หรอื คณุแม่ ทา่นใดทา่นหนึง่  

ตอ้งขอใบยนิยอมจากเขต ทีร่ะบุว่า พ่อ แม่ อนุญาตใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ และน าไปให ้

ทางกงสลุใหญ่ (แจง้วัฒนะ)หรอื MRT คลองเตย ประทบัตรารับรอง (ส าคญัมากหากไม่ไดป้ระทบัตราสถานทตูจะปฎิ
เสธการยืน่ขอวซีา่) เอกสารทีใ่ชย้ืน่ตอ้งเป็นตวัฉบับจรงิประทบัตราจรงิเทา่นัน้ 

 
-กรณี ผูป้กครองมกีารหย่าลา้ง  
1.อ านาจปกครองบุตรทัง้สองฝ่าย แตเ่ด็กเดนิทางกบัทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งขอใบรับรองจากเขตใหเ้ด็ก 

พรอ้มน าไปประทบัตราทีก่รมการตา่งประเทศ และแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ  
2.อ านาจในการปกครองบุตรอยู่ทีฝ่่ายใดฝ่ายหนึง่ จะตอ้งน าเอกสารจากทางราชการทีร่ะบุเนื้อความว่า เด็ก

อยู่ในการปกครองของฝ่ายใดตัวจรงิ ไปประทับตราทีก่รมการต่างประเทศ และแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ เชน่ 

ทา้ยใบหย่า 
 

-กรณีเด็กเดนิทางกบั พ่อ แม่ ทีม่วีซีา่แลว้ แตต่วัเด็กยังไม่ม ี 
ตอ้งท าจดหมายรับรอง ทีร่ะบุเนื้อความว่า ตวัเดก็จะเดนิทางกบั พ่อ แม่ ทีม่วีซีา่ในการเดนิทางแลว้ ไปในเสน้ทางที่
จะไป และ ใหร้ะบุเลขพาสปอรต์ และ เลขวซีา่ในจดหมายดว้ย เขยีนชีแ้จง้มา พรอ้มถา่ยส าเนาหนา้พาสปอรต์ และ

หนา้วซีา่มา   
 

**************ใบยนิยอมจากเขต มอีายุไมเ่กนิ 30 วนั จากวนัยืน่วซีา่ *************** 
 

________________________________________________________________ 

 
ส าหรบักรณีทีม่กีารออกคา่ใชจ้า่ยใหก้นั ตอ้งเป็นคนในครอบครวัเทา่น ัน้  

1.จดหมายชีแ้จงออกคา่ใชจ้่ายให ้(Sponsor Letter) พรอ้มลายเซนผูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้

2.หลักฐานการเงนิของผูอ้อกค่าใชจ้่ายให ้สเตทเมน้จากธนาคารทีเ่ป็นบัญชอีอมทรัพยเ์ท่านัน้ ยอ้นหลัง 3 
เดือน เงนิในบัญชคีวรจะมี 50,000 – 100,000 บาท (ชือ่ในเอกสารเป็นภาษาอังกฤษสะกดตรงตามชือ่บนหนา้

พาสปอรต์ทุกตัวอักษร ผดิตัวเดยีวทางศนูยร์ับยืน่จะปฎเิสธการยื่นขอวซี่าทันท)ี ก่อนวันยื่น 7 วัน รบกวนใหผู้ส้มัคร 
อัพเดทสมุดบัญชใีหเ้ห็นยอดเงนิเคลือ่นไหวไม่เกนิ 7 วันจากวันยืน่ และถา่ยเอกสาร หนา้สมุดบัญชแีละหนา้อัพเดท
ลา่สดุอย่างละ 1 ใบ พรอ้มถอืสมุดบัญชธีนาคารเลม่จรงิมาในวันยืน่) 

3.เอกสารยนืยันความสมัพันธ ์ทีอ่อกจากหน่วยงานของรฐั เชน่ ใบสมรส, ทะเบยีนบา้น, สตูบิัตร พรอ้มแปล
เป็นภาษาอังกฤษ 

4.ใบเปลีย่นชือ่ นามสกลุ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
5.ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้

 

กรณี บรษิทั ออกคา่ใชจ้า่ยให ้ 
1.ตอ้งมใีบน ากรุ๊ปของบรษัิทที ่ออกคา่ใชจ้่ายให ้โดยระบรุายละเอยีด ของพนักงาน และ รายละเอยีดการ

เดนิทาง  
2. Bank Certificate ของบรษัิท ไม่เกนิ 15 วัน  
3. สเตทเมน้จากธนาคารทีเ่ป็นบัญชอีอมทรัพยเ์ทา่นัน้ ยอ้นหลงั 3 เดอืน  

4.หลักฐานทางการเงนิส่วนตัวยอดไม่ต ่ากว่า 15,000 บาท สเตทเมน้จากธนาคารที่เป็นบัญชอีอมทรัพย์
เท่านัน้ ยอ้นหลัง 3 เดอืน (ชือ่ในเอกสารเป็นภาษาอังกฤษสะกดตรงตามชือ่บนหนา้พาสปอรต์ทุกตัวอักษร ผดิตัว
เดียวทางศูนย์รับยื่นจะปฎเิสธการยื่นขอวีซ่าทันที) ก่อนวันยื่น 7 วัน รบกวนใหผู้ส้มัคร อัพเดทสมุดบัญชใีหเ้ห็น

ยอดเงนิเคลื่อนไหวไม่เกนิ 7 วันจากวันยื่น และถ่ายเอกสาร หนา้สมุดบัญชแีละหนา้อัพเดทล่าสุดอย่างละ 1 ใบ 
พรอ้มถอืสมุดบัญชธีนาคารเลม่จรงิมาในวันยืน่)  

 

 

 
 

 



ขอ้พึง่ระวัง 
 
***ชือ่ในเอกสารแปลตอ้งสะกดตรงตามชือ่ในหนา้พาสปอรต์ ผดิตวัเดยีวสถานทตูจะถอืว่าเป็นคนละคนทนัท ี

หากมกีารเปลีย่นชือ่นามสกลุ ตอ้งแปลชือ่ นามสกลุตามฉบับไทย และแปลใบเปลีย่นชือ่นามสกลุเพิม่เตมิ***  
*** ปี พ.ศ. ในเอกสารแปลตอ้งเปลีย่นเป็น ค.ศ. ทัง้หมด *** 
***วันยืน่วซีา่จะตอ้งท าการอัพเดทยอดเงนิในบัญชผี่านสมุดบัญชธีนาคาร โดยแสดงยอดลา่สดุไม่เกนิ 7 วันจากวัน

ยืน่ พรอ้มถา่ยส าเนาหนา้แรก และหนา้ลา่สดุมาในวันยืน่วซีา่*** 
*** เอกสารทกุอย่างทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่ มอีายไุม่เกนิ 30 วันจากวันยืน่วซีา่ *** 

 
หมายเหต ุ: สถานทตูมสีทิธทิีจ่ะเรยีกตวัผูส้มัครเพือ่ไปสมัภาษณ์หรอืสแกนนิว้ใหม่ หรอืเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิจาก
ตวัผูส้มัครไดโ้ดยไม่ผา่นบรษัิททวัร ์

 
 

 
รูปถา่ย 2 ใบ 

 
ตวัอย่างรูปถา่ย วซีา่อติาล ี

หนา้ตรง พืน้หลงัขาว ไม่ใสแ่ว่นและเครือ่งประดบั 
***รูปถา่ยหา้มซ ้ากบัหนา้วซีา่เชงเกน้เกา่ทีเ่คยม*ี** 

 

 
 

 
 
***ทางบรษัิทไม่มนีโยบายการแปลเอกสารให ้หากตอ้งการแปลทางบรษัิทคดิคา่ใชจ้่าย 500 บาท ตอ่ 1 ใบ *** 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 



แบบฟอรม์รายละเอยีดในการขอยืน่วซีา่ประเทศเชงเกน้ 
** กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้!!** 

กรณูากรอกรายละเอยีดใหค้รบทกุขอ้ เพือ่ความสะดวกในการขอวซีา่ 

หากทา่นกรอกขอ้มลูไมค่รบถว้น ทางบรษิทัฯไมส่ามารถยืน่วซีา่ใหท้า่นได ้

 

ชือ่-นามสกลุ (ตามหนา้พาสปอรต์)......................................................................................................... 

นามสกลุตอนเกดิหรอืกอ่นสมรส............................................................................................................. 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ.................................................................................................................................. 

เลขทีพ่าสปอรต์...................................................วนัหมดอายุ............................................................... 

สถานภาพ   โสด  สมรส  แตง่งานไม่จดทะเบยีน   หย่า   หมา้ย 

     

ทีอ่ยู่ปัจจบุันทีส่ามารถตดิตอ่ได ้............................................................................................................. 

จังหวัด.......................................................................รหัสไปรษณีย.์................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท(์บา้น) .............................................. เบอรโ์ทรศพัท(์มอืถอื)............................................... 

***กรุณาระบุ Email............................................................................................................................ 

 

อาชพี  พนักงานบรษัิท  เจา้ของกจิการ  นักเรยีน/นักศกึษา  ว่างงาน  

ชือ่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา .............................................................................................................. 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา ........................................................................................................... 

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

จังหวัด.........................................................................รหัสไปรษณีย.์................................................. 

เบอรโ์ทรทีท่ างาน/สถานศกึษา ............................................................................................................. 

รายไดต้อ่เดอืน .................................................................................................................................. 

เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ างาน/สถานศกึษา ......................................................................................................  

 

ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา ทา่นเคยไดร้บัวซีา่เชงเกน้หรอืไม ่

ไม่เคย 

เคย  

กรณีเคยไดร้บัวซีา่เชงเกน้ กรณุาระบุประเทศ รหัสวซีา่ วัน/เดอืน/ปี ของวนัออกและวันหมดอายุของวซีา่ 

1. ............................................................................................................................................  

2. ............................................................................................................................................  

3. ............................................................................................................................................  

4. ............................................................................................................................................  

 

ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา ทา่นเคยพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่ท าวซีา่เชงเกน้หรอืไม ่

ไม่เคย 

เคย  

กรณีเคยพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่ท าวซีา่เชงเกน้ กรณุาระบุ ประเทศ วัน/เดอืน/ปี ทีพ่มิพล์ายนิว้มอื 

1. ............................................................................................................................................  

2. ............................................................................................................................................  

 

ทา่นเคยถกูปฎเิสธวซีา่หรอืไม ่

ไม่เคย 

เคย (เหตผุลในการถกูปฎเิสธ).................................................................................................... 

 

ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักของผูร้อ้งขอ 

    ตวัผูข้อวซีา่เอง  

    มผีูอ้ืน่ออกให ้ชือ่ผูอ้อกคา่ใชจ้่าย ........................................................ ความสมัพันธ.์.................... 

 


