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TG SUPER PROMOTION 2016 
 

อิตาลีคลาสสิค 9 วนั 
 

มิลาน-เวนิส-เวโรน่า-ปอรโ์ตฟิโน-ลา สปาเซีย 
หมู่บ้านทัง้ห้า ชิงเกวเตรเร-เซียน่า-อสัซิซ่ี-โรม 

ก าหนดการเดินทาง :    4 -12 พ.ค.  /  13-21 พ.ค. 2559 
 

วนัแรก                กรงุเทพฯ  
21.00 น. พรอ้มกนั ณ ท่ีสนามบินสุวรรณภมิู เคาน์เตอร ์D  ประต ู2-3 เคาน์เตอรส์ายการบินไทย เจา้หน้าทีจ่าก 

ทางบรษิทัฯ อ านวยความสะดวกดแูลเรื่องการเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระต่างๆ 

 

วนัท่ีสอง              กรงุเทพฯ-มิลาน มาเพนซ่า-เวนิส 

00.40 น.  บินตรงสู่สนามบินมาลเพนซ่า เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 940              
                        (บรกิารอาหารค ่าและอาหารเชา้บรกิารบนเครื่อง) 
07.35 น น าท่านเดินทางถึงสนามบิน มิลาน มาเพนซ่า จากนัน้น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทางและ

ตรวจรบัสมัภาระ น าท่านเดนิทาง เมอืงเวนิส เมสเทร ในเขตแควน้วเีนโต ้
เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารจีน  
บ่าย น าท่านสู่ท่าเรอืตรองเคตโต้ เพื่อขา้มเรอืสูฝั่ง่ จตัรุสัเซนตม์ารค์ St .Mark Square ชุมชนทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุ

ของเวนิส น าท่านเดนิผ่านชม สะพานสะอื้น ทีท่อดเชื่อมระหว่างศาลและคุกหลวงผา่นชมพิพิธภณัฑ์
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ดอรจ์ ชมภายในของวิหารเซนตม์ารค์ ทีโ่ดดเด่นดว้ยการตกแต่งดว้ยศลิปะยุคโมเสส น าท่านเดนิลดัเลาะ
ไปตามซอกเลก็ซอกน้อย เพื่อชมสะพานริอลัโต ทีท่อดขา้มแกรนดค์าเนลสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของเวนิส ท่าน
อาจใชเ้วลาเดนิเล่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ชื่อดงัของเวนิส อย่างเครื่องแกว้มรูาโน-หน้ากากคารน์ิวลั-ของทีร่ะลกึต่างๆ
หรอือาจทดลองนัง่เรอืกอนโดล่าชมบรรยากาศของคลองเลก็คลองน้อยแห่งเมอืงเวนิส หรอืนัง่จบิกาแฟ ฟัง
เพลงสบายๆชวิๆกบัรา้นกาแฟทีม่อียู่กลางจตุัรสัเซนตม์ารค์ ได้เวลานัดหมาย น าท่านข้ามเรอืกลบัสูฝัง่
แผน่ดินใหญ่ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ.ภตัตาคารจีน  
จากนัน้น าท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม AMBASCIATORI VENICE MESTRE หรอืเทียบเท่า 

 
วนัท่ีสาม              เวนิส เมสเทร-เวโรน่า-มิลาน 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเวโรน่า เมอืงทีโ่ดง่ดงัมาจากนิยายรกัอมตะเรื่องเอกของ วลิเลีย่ม เชกสเ์ปียร ์  โรมิ
โอและจเูลยีต น าท่านเดินชมยา่นเมืองเก่า ของเมอืง เวโรน่า ทีย่งัคงสภาพบา้นเรอืนแบบโบราณ สู่ จตรุสั 
เออรเ์บ ทีร่ายลอ้มไปดว้ยคฤหาสน์ วงัเก่าของตระกลูทีเ่คยปกครองเวโรน่า ระหว่างทางผ่านจตัรุสับรา 
ทีต่ัง้ของสนามกฬีาอารีน่า สนามกฬีากลางแจง้แบบโบราณในสมยันัน้  จากนัน้น าท่านสมัผสัรปูปฏมิากรรม
ของจเูลยีต บา้นของจเูลียต เมอืงเวโรน่า 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพืน้เมือง  
บ่าย น าท่านเดนิทางต่อสูเ่มืองมิลาน เมอืงแห่งแฟชัน่ดไีซน์เนอรช์ื่อดงัของอติาล ีน าท่านชมความสวยงามของมิ

ลาน ดโูอโม หรอื มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ถ่ายรปูกบั แกลเลอรี วิคเตอรเ์อม็มานูเอล , อนุสาวรีย์
ของลิโอนารโ์ด ดาวินซี , อนุสาวรียข์องกษตัริยวิ์คเตอร ์เอม็มานูเอลท่ี 2 กษตัรยิ ์ผูร้วบรวมก่อตัง้
ประเทศอติาล ี ใหเ้วลาท่านเดนิชมเมอืง ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั ไม่รวมในค่าบริการ 
จากนัน้น าท่านเขา้ทีพ่กัโรงแรม NH MILAN CONGRESS หรือเทียบเท่า 

  
วนัท่ีส่ี               มิลาน-ปอรโ์ตฟิโน-ลา สปาเซีย 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสูท่่าเรอืซานตา มาเกริต้า เพื่อลงเรอืโดยสารสูเ่มืองปอรโ์ตฟิโน (Portofino) เมอืงสวยรมิ
ชายฝัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนทีม่ชีื่อเสยีงในระดบัโลก ทีถู่กลอ้มรอบดว้ยท่าเรอืเลก็ๆ จนไดร้บัการขนานนาม
ว่าเป็น "สวรรคแ์หง่เมอืงท่า" สาํหรบันกัท่องเทีย่วกว็่าได ้ปอรโ์ตฟิโน เป็นเมอืงเลก็ๆ ทีแ่สนน่ารกั ภายใน
ตวัเมอืงประกอบไปดว้ยดว้ยบา้นเรอืนหลากสสีนั ซึง่ตัง้เบยีดเสยีดกนัไปตามเชงิเขาเขยีวชอุม่ โอบลอ้มอ่าว
ทีม่ ีเรอืยอรช์จอดเตม็ไปหมด  

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพืน้เมือง  
บ่าย นําท่านเดนิเล่นชมเมอืงทีอ่าคารบา้นเรอืนมสีสีนังดงาม ชมวิหารเซนตม์ารติ์น ทีม่อีายุร่วม 800 ปี ชม

บรเิวณรอบนอกของปราสาทและป้อมปราการบราวน์ Castello Brown ซึง่สรา้งมาตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่
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16 ในอดตีเคยใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกนัขา้ศกึทีจ่ะเขา้มารุกราน ปัจจบุนัเป็นพพิธิภณัฑ ์และยงัเป็นจุดชม
ววิทีส่วยงามอกีแหง่ของเมอืงอกีดว้ย จากนัน้นําท่านเดนิทางต่อสู่เมือง ลา สเปเซีย (LA SPEZIA)เมอืงใน
เขตลกิเูรยีทางตอนเหนือของอติาลอียู่ระหว่างเมอืงเจนวั และปิซา่ในบรเิวณอ่าวลกิเูรหนึ่งในอ่าวทีม่ี
ความสาํคญัทางดา้นการคา้และการทหาร นําท่านเขา้ทีพ่กัโรงแรม NH JOLLY LA SPAZIA หรอืเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ.ภตัตาคารพืน้เมือง 

วนัท่ีห้า   ลาสเปเซีย-หมู่บ้านชิงเคว เตรเร –เซสโต้ ฟิโอเรนติโน่ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
นําท่านออกเดนิทางสู ่เมือง ลา สเปเซีย (LA SPEZIA)เมอืงในเขตลกิเูรยีทางตอนเหนือของอติาลอียู่
ระหว่างเมอืงเจนวั และปิซ่าในบรเิวณอ่าวลกิเูรหนึ่งในอ่าวทีม่คีวามสาํคญัทางดา้นการคา้และการทหาร นํา
ท่าน โดยสารรถไฟสู่ ชิงเกว แตรเ์ร (CINQUE TERRE) หมู่บา้นเลก็ๆ ทีต่ัง้อยู่บรเิวณรมิชายฝัง่รเิวยีร่า
ของอติาล ีCINQUE TERRE มคีวามหมายว่า “ดนิแดนทัง้หา้( FIVE LAND )” ตัง้บนหน าผาสงูชนัเหนือ
ทะเลเมดเิตอร เรเนี่ยน ทีอ่ยู ตดิทะเลบรเิวณชายฝ งแคว นลกิเูรยี ตัง้อยู ทางด านตะวนัตก
เฉียงเหนือของอติาล ีประกอบดว้ยหมู่บา้น 5 แห่ง ไดแ้ก่ MONTEROSSO AL MARE, 
VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทัง้หา้หมูบ่า้นน้ี มหีุบเขาลอ้มรอบ 
ประกอบกนัเป็นสว่นหนึ่งของอทุยานแห่งชาตฯิ และไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโกอ้กีดว้ย 
รถไฟนี้จะวิง่ผ านทัง้ 5 หมู บ านเลยีบทะเล ชมววิสวย ๆ บางทกีล็อดอุโมงค ตดัผ านภูเขาเป
นช วงๆ  

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพืน้เมือง  
บ่าย นําท่านชมความงามของหมู่บา้นทีม่สีสีนัสวยงาม สรา้งลดหลัน่กนัตามเนินผารมิทะเล นําท่านเดนิเล่นชม 

หมู่บา้นริโอแมกจิโอเร (RIOMAGGIORE) เป็นหมู่บา้นประมงเลก็ๆ ทีม่เีสน่หแ์ละมบีรรยากาศเหมอืนเมอืง
ตุ๊กตาบา้นเรอืนทีต่ัง้ลดหลัน่กนับนหน้าผาทีป่กคลุมดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจตีดักบัน้ําทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนสเีทอร์
ควอยซท์าํใหก้ลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดฮติแหง่หนึ่งอย่างไม่ตอ้งสงสยั อสิระใหท้่านชมความงดงามและ
ถ่ายรปูตามอธัยาศยั จากนัน้นําท่านสู ่หมู บ านมานาโรลา Manarola อาจได ชื่อว าเป นหมู
บ านทีเ่ลก็เป นอนัดบัสอง แต เก าแก ทีส่ดุในบรรดาหมู บ านทัง้ 5 ของ ชงิเกว แตร เร 
(Cinque Terre) ทีส่ร างมาตัง้แต ป 1338 ในประเทศอติาลโีดยหมู บ านแห งนี้ตัง้อยู รมิหน

าผาสงูชนับนฝ งรเิวยีรา เป นเมอืงทีโ่ดดเด นด วยสสีนัอนัสดใส จากนัน้นําท่านเดนิทางต่อสู่
เมืองเซสโต้ ฟิโอเรนติโน่  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ.ภตัตาคารจีน จากนัน้น าท่านเข้าท่ีพกั โรงแรม  NOVOTEL NORD หรอื
เทียบเท่า 

วนัท่ีหก  เซสโต้ฟิโอเรนติโน่-เซียน่า-อสัซิซ่ี-โรม 

เช้า รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเซียน่า อกีหนึ่งเมอืงท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมสงูของทสักานี ทีไ่ดร้บัการขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลก โดยองคก์ารยเูนสโก ตัง้แต่ปี ค.ศ.1995 นําท่านเดนิเขา้สูต่วัเมอืงเก่า เพือ่ชมจตัรุสั
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เดล คมัโป (Piazza del Campo) ทีเ่ป็นรปูทรงคลา้ยเกอืกมา้นบัว่าเป็นจตุรสัทีม่คีวามสวยงามมากอกีแห่ง
หนึ่งในอติาล ีใหเ้วลาท่านชมและเดนิเล่นถ่ายรปูบรเิวณรอบนอกของปาลาซโซ พบับลิโค (Palazzo 
Pubblico) เป็นพระราชวงัเก่าทีส่รา้งขึน้ดว้ยศลิปะแบบโรมาเนสก ์ ตัง้แต่ปีค.ศ.1297 และหอระฆงัมานเจีย 
(Torre del Mangia) ทีเ่ป็นอกีหนึงสญัลกัษณ์ของเซยีนา จากนัน้นําท่านชมความงดงามบรเิวณภายนอกของ 
มหาวิหารเซียนา (Siena Cathedral) หรอื ดโูอโมดิเซียนา (Duomo di Siena)(ท่านสามารถซือ้ตัว๋เขา้ชม
ภายในมหาวหิารไดค้่าบตัรประมาณ 10 ยโูร) ทีถู่กสรา้งขึน้ในชว่งระหว่างปี 1215 -1263 ในรปูแบบ
สถาปัตยกรรมกอธคิ และต่อเตมิดว้ยศลิปะแบบเรอเนซองสใ์นยุคต่อมา หรอืท่านอาจจะลองซือ้ขนมแพน
โฟรเ์ท(Pan Forte) ขนมดงัของเซยีน่า   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพืน้เมือง  
บ่าย  นําท่านเดนิทางต่อสู ่เมืองอสัซีซ่ี เมอืงโบราณ อายุกวา่ 900 ปี เป็นเมอืงสาํคญัทางศาสนาอกีเมอืงหนึ่งของ

อติาล ีตวัเมอืง ตัง้อยู่บนเนินเขาสงูทีส่ามารถป้องภยัจากขา้ศกึศตัร ูในอดตีไดเ้ป็นอย่างด ีปัจจุบนัเป็นหนึ่ง
เมอืงทีม่ทีศันียภาพทีส่วยงาม นําท่านเขา้ชม มหาวิหารเซนตฟ์รานซิส Basilica of St. Francis เป็นมหา
วหิารทีม่ดีว้ยกนัสามชัน้ การตกแต่งของมหาวหิารทาํโดยศลิปินสาํคญั ๆ ในยุคนัน้ นอกจากเป็นศาสนสถาน
สาํคญัแลว้มหาวหิารนกับญุฟรานซสิ จงึมคีวามสาํคญัทางประวตัศิาสตรศ์ลิปะของอติาลดีว้ย และชัน้ล่างม ี
จติรกรรมฝาผนงั ของจติรกรผูม้ชีื่อเสยีง เช่น ชมิาบเูย และจอตโต ด ีบอนโดเน ผูซ้ึง่วาดชัน้บนของมหาวหิาร
เป็นชวีประวตัขิอง นกับุญฟรานซสิดว้ย หลงัจากนัน้นําท่านเดนิทางต่อสูก่รงุโรม  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ.ภตัตาคารจีน  
จากนัน้น าท่านเขา้ท่ีพกั โรงแรม BEST WESTERN TOR VETEGAR หรอืเทียบเท่า 
 

วนัท่ีเจด็  โรม-ชมเมือง-ช้อปป้ิง 
เช้า รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่านออกเดนิทางสู ่กรงุโรม นครหลวงแห่งสาธารณรฐัอติาล ีอดีตแห่งจกัรวรรดิโรมนัโบราณท่ีย่ิงใหญ่

น าท่านแวะชมบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคล่ีเซ่ียมหรอืโคลอสซีอุ้ม  หรอืเรยีกอย่างเป็นทางการ
ว่า แอมปิเธยีเตอรท์ีส่รา้งขึน้ในสมยัจกัรพรรดเิวสปาเซีย่นตัง้แต่ช่วงปี ค.ศ.71 นบัเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์
ของโลกในยุคประวตัศิาสตรแ์ละยงัเป็น 1 ใน 7 ของNew 7 Wonders อกีดว้ย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารไทย  

บ่าย น าท่านเข้าชมภายในมหาวิหารเซนตปี์เตอร ์St.Peter Basilica ในเขตนครรฐัวาตกินั รฐัอสิระทีป่ระทบั
ขององคส์มเดจ็พระสนัตะปาปาประมุขแหง่ครสิตศ์าสนาในนิกายโรมนัคาทอลคิ ทีม่คีวามสวยงามดว้ยศลิปะ
ในยุคเรเนซองสแ์ละเป็นฝีมอืของศลิปินทีม่ชีื่อเสยีงหลายท่าน อาท ิไมเคลิแองเจลโล่–เบอรน์ิน่ี ชมประตู
ศกัดิส์ทิธิท์ีจ่ะเปิดใหค้รสิตศ์าสนกิชนเดนิเขา้สูม่หาวหิารเซนตปี์เตอรใ์นทุกๆ 25 ปี ถ่ายรปูกบัปิเอตา้รปูแม่
พระประคองร่างของพระเยซหูลงัจากทีถู่กปลดลงจากไมก้างเขน ชมความสวยงามภายในทีต่กแต่งอย่าง
วจิติรตระการตา และนบัเป็นมหาวหิารทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในยโุรปอกีดว้ย เดนิชมความสวยงามและเลอืกซือ้
ของทีร่ะลกึบรเิวณดา้นหน้ามหาวหิาร ก่อน น าท่านสูบ่รเิวณ น ้าพเุทรว่ี Trevi Fountain หนึ่งในสญัลกัษณ์
ทีส่ าคญัของกรงุโรม สถานทีน่กัท่องเทีย่วมาโยนเหรยีญเสีย่งทายตามเรื่องราวจากภาพยนตรเ์รื่อง Three 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%95_%E0%B8%94%E0%B8%B5_%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%99
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Coins in The Fountain จากนัน้น าท่านเดนิชม ยา่นบนัไดสเปน Spanish Step แหล่งชอ้ปป้ิงชื่อดงัของ
โรม 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ.ภตัตาคารจีน  จากนัน้น าท่านเดินทางกลบั เข้าท่ีพกั  
 

วนัท่ีแปด โรม-สนามบินฟมิูชิโน-กรงุเทพฯ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูส่นามบินฟมิูชิโนเพื่อผ่านขัน้ตอนการท าคนืภาษ ี– เชค็บตัรโดยสาร ตรวจหนงัสอืเดนิทาง
เพื่อเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

13.30 น.  ออกเดินทาง โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 945  บินตรงสู่กรงุเทพฯ  (บรกิารอาหารเยน็และ
อาหารเชา้บรกิารบนเครื่อง) 

 
วนัท่ีเก้า  กรงุเทพฯ  
0605 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ... 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 
อตัราค่าบริการ  

พกัห้องคู่ท่านละ            67,900 บาท 
พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ    9,000  บาท 

 
*** บตัรโดยสารของการบินไทยท่ีเสนอเป็นราคาพิเศษไม่มีราคาเดก็ *** 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิม *** 
** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 ผูเ้ดินทางทุกท่านกรณุาส่งส าเนาหนังสือเดินทางเมื่อท่านจองทวัรแ์ละยืนยนัแน่นอนว่าจะเดินทาง เพื่อบริษทัฯ 

จะบริการแก่ท่านในการนัดยื่นวีซ่าให้ก่อน  พรอ้มทัง้กรอกรายละเอียดแบบฟอรม์ข้อมูลเบือ้งต้น เพื่อน าขอ้มูล
เหล่านัน้มาท าการนัดหมายการยื่น 

 
เง่ือนไขการจองทวัร ์
1. กรุณาวางเงนิมดัจาํ ท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ัง่จะยนืยนัเมื่อไดร้บัค่ามดัจาํแลว้เท่านัน้ 
2. หากมกีารยกเลกิารจอง หลงัจากทีช่าํระค่ามดัจาํเรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจาํ เน่ืองจากเป็นทวัร ์
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ราคาพเิศษ บรษิทัฯ ไดช้าํระค่าตัว๋เครื่องบนิล่วงหน้า  (โดยยงัมไิดร้วมภาษสีนามบนิ และภาษน้ํีามนั) ใหก้บัสายการบนิ
ไทยเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

3. หลงัจากชาํระค่ามดัจาํแลว้ สามารถเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได ้ก่อนทีบ่รษิทัฯ จะทาํการยื่นวซี่า ซึง่จะทาํการยื่นวซี่า ล่วงหน้า 
1 เดอืนครึง่- 2 เดอืน ก่อนการเดนิทาง หากยื่นวซี่าและออกบตัรโดยสารแลว้ จะต้องชาํระค่าเปลีย่นชื่อและค่าภาษน้ํีามนัที่
ปรบัเปลีย่น โดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท และตอ้งยื่นวซี่าเดีย่วในกรณีทีส่ถานฑตูมคีวิใหย้ืน่ และตอ้งชาํระค่าวซี่า
ใหม่ท่านละ 4,000 บาท 

4. การชาํระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ตอ้งชาํระก่อนการเดนิทาง ภายใน 15 วนัทาํการ  
5. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจาํนวน

ทีบ่รษิทัฯ กาํหนดไว ้เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯ และผูเ้ดนิทางอื่นทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษิทัฯ ตอ้ง
นําไปชาํระค่าเสยีหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

6. กรณีเจบ็ป่วย บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่ามดัจาํทัง้หมด เน่ืองจากเหตุผลในขอ้ 2 และหากมยีกเลกิหลงัจากออกบตัร
โดยสารและทาํการยื่นวซี่าแลว้ บรษิทัฯ จะทาํการคนืเงนิไดห้รอืไม่ ขึน้อยู่กบัสายการบนิ, วซี่า ตลอดจนค่าใชจ้่ายที่
เกดิขึน้ ณ ประเทศทีเ่ราเดนิทาง    

7. กรณียื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซ่ีาจากทางสถานฑตู บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่ามดัจาํ และค่าทวัร ์
8. กรณีวซ่ีาผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อน หรอื หลงัออกบตัรโดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์ไม่คนืค่ามดัจาํ และค่าทวัร ์
 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย ชัน้ประหยดั  เสน้ทาง กรุงเทพฯ-มลิาน // โรม-กรุงเทพฯ 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สอง-สามท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 
 ค่ารถรบัสง่ระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุและค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าเชงเกน้ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 
 ค่าภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่

 1 ธนัวาคม 2558 และทา่นตอ้งชาํระเพิม่ หากมกีารเรยีกเกบ็เพิม่จากสายการบนิ 
 ค่าทปิคนขบัรถ-ไกดท์อ้งถิน่-รา้นอาหาร ในยโุรป 
 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด (20 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าโรงแรม และสนามบนิ 
 ค่าทปิหวัหน้าทวัร ์ตอ้งเกบ็เพิม่จากราคาทวัรอ์กีท่านละ 900 บาท 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
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 ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 สาํหรบัราคาน้ีบรษิทัฯ จะไม่รวมค่าภาษที่องเทีย่วหากมกีารเกบ็เพิม่ 
 ค่าประกนัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 
หมายเหต ุ 
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
 กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทาไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้ 

 บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 
(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่
ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่
กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอืแยกพกัแบบ 1 ห้องคู่ และ 1 ห้องเด่ียว โดยท่านจะต้องช าระค่า
พกัเด่ียวเพ่ิม ประมาณ 1,500 บาทหรอืแล้วโรงแรมเรียกเกบ็ของคืนท่ีพกันัน้ๆ  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติํ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง
อาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 

 

 

 

 

 
 

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทูตอิตาลี 
***การย่ืนวีซ่าอิตาลี ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS ITALY *** 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซี่า 15 วนัทําการ  
เอกสารในการขอวซี่า  (กรณุาจดัส่งภายใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 
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1. หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
 
2. รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นรปูหน้าขนาดเท่ารปูถ่ายในหน้า

หนังสือเดินทาง   
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่า   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวกและ 

เครื่องประดบั ** 
 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 15 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัร

ดว้ยและกรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
 

4. หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  
5. ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้  
6. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูอติาลไีม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า  
2. สาํหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพาํนกัหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 
3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา

ของสถานทตูง่ายขึน้ 
หมายเหต ุ กรณีลกูคา้ท่านใดมกีารใชพ้าสปอรต์เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ลกูคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อ
วางแผนในการขอวซี่าของท่าน 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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 7. ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
8. ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 
9. หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

 *** การสะกดช่ือ นามสกลุของผู้ย่ืนค าร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสือเดินทาง 
มิเช่นนัน้ สถานทูตจะไม่รบัพิจารณา (ส าคญัมาก) *** 
- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ

เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชุด 

- กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ี พรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพื่อแสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

 
- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้  จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน

ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา  ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา 
จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส าเนาสมุดรายงานประจ าตวันกัเรยีนหรอืส าเนาบตัร
นกัเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  

 
 

10. หลกัฐานการเงิน   
- ใช้หนังสือรบัรองจากธนาคารออกมาไม่เกิน 15 วนัก่อนยืน่พรอ้มส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั

อพัเดทไม่เกิน 7 วนัก่อนยื่นพรอ้มถ่ายส าเนาย้อนหลงั 6 เดือนแสดงช่ือเจา้ของบญัชี  
- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ

ฝากเป็นปัจจุบนั 
- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิ เชน่ บญัชเีงนิฝากประจ า 

เป็นตน้ 
- กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในการยื่นขอวซี่า ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลใน

ครอบครวัดว้ย  แต่อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้า่
จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งท าจดหมายรบัรองการเงนิ
พรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 
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 *** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
11. กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ
ถงึแมว้่าทา่นจะถกูปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็อ้ง
ช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดั
หมายและโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและ
หากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักล่าวเชน่กนั 
***    กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิ
วซี่าของทา่น เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ จะขอถอืว่าทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยืน่วซี่า ทา่นสามารถจะตอ้งแจง้ความจ านงแกบ่รษิทัทวัรใ์ห้
ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีทา่นทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยืน่วซี่าและทา่นไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทาง
มาแสดงไดท้นั ทา่นนัน้จะตอ้งมายืน่เดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

 
 ***   ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงั

ประเทศตามทีร่ะบุเทา่นัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่
ขอวซี่าทอ่งเทีย่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัร์
อกเดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และ
ความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั   

                     
*********************************************************************************************************** 
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กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
 

 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม กอ่นแตง่งาน (ภาษาไทย).................................................... 

 หมายเลขหนังสือเดินทาง......................................  วนัเกิด ..........................................................................  

 วนัออกหนงัสือเดินทาง ........................................  วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ............................................. 

 หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน ................................................ สถานที่ เกิด ............................................. 

2.  สถานภาพ  ...... โสด   ...... แตง่งานจดทะเบียน   ......  แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   ......  หยา่    

......  หมา้ย 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล......................................................................................................................... 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ....................................... 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนั(ภาษาองักฤษ)........................................................................................................................... 

 รหสัไปรษณีย ์......................   โทรศพัทบ์า้น ...........................   

โทรศพัทมื์อถือ .........................................  
5.  ช่ือสถานที่ ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

6.  ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

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

 ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์ ..................................... หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้มี) ........................ 
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7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)...................................          

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปครั้งสุดทา้ยหรือไม ่    .......  ไมเ่คย     .......  เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

 ตัง้แตว่นัท่ี ............................ ถึงวนัท่ี ............................  รวม 

.......................... วนั 

 

----------------------------------------------- 
 
 
 
 


