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TG ITALY PROMOTION 2016 

ตามรอย ดนิแดนศักดิ์สิทธ์ิแห่งคาทอลกิ 
ณ ประเทศอติาล ี7 วนั 4 คืน 

โรม – มหาวหิารนักบุญฟรังซิสแห่งอสัซีซี – เซียนา - ปาดวั 
เวนิส – จตุรัสเซนต์มาร์ค – ปิซ่า – มหาวหิารเซนต์ปีเตอร์  

มหาวหิารนักบุญเปาโลนอกก าแพง - มหาวหิารซานตามาเรียมัจโจเร 
ราคา 49,900-  วนัเดินทาง  17-23 , 24-30 พ.ค. /29 พ.ค.- 4มิ.ย. 2559 

 

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

ทางบรษิทัฯ อาํนวยความสะดวกดแูลเรื่องการเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระต่างๆ 
 
วนัท่ีสอง  กรงุเทพฯ -โรม –อสัซีซี-เซียน่า 

00.20 น.  น าท่านออกเดินทางบินตรงสู่สนามบินนานาชาติโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย  
เท่ียวบินท่ี TG 944  (บรกิารอาหารดกึและอาหารเชา้บรกิารบนเครื่อง) 

06.50 น. น าท่านเดินทางถึงสนามบินกรงุโรม จากนัน้นําท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทางและตรวจรบั
สมัภาระ นําท่านเดนิทางสู ่เมืองอสัซีซ่ี เมอืงโบราณ อายุกว่า 900 ปี เป็นเมอืงสาํคญัทางศาสนาอกีเมอืง
หนึ่งของอติาล ีตวัเมอืง ตัง้อยู่บนเนินเขาสงูทีส่ามารถป้องภยัจากขา้ศกึศตัร ูในอดตีไดเ้ป็นอย่างด ีปัจจบุนั
เป็นหนึ่งเมอืงทีม่ทีศันียภาพทีส่วยงาม  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพืน้เมือง  
บ่าย นําท่านเขา้ชม มหาวิหารเซนตฟ์รานซิส Basilica of St. Francis เป็นมหาวหิารทีม่ดีว้ยกนัสามชัน้ การ

ตกแต่งของมหาวหิารทาํโดยศลิปินสาํคญั ๆ ในยุคนัน้ นอกจากเป็นศาสนสถานสาํคญัแลว้มหาวหิารนกับุญฟ
รานซสิ จงึมคีวามสาํคญัทางประวตัศิาสตรศ์ลิปะของอติาลดีว้ย และชัน้ล่างม ีจติรกรรมฝาผนงั ของจติรกรผู้
มชีื่อเสยีง เช่น ชมิาบเูย และจอตโต ด ีบอนโดเน ผูซ้ึง่วาดชัน้บนของมหาวหิารเป็นชวีประวตัขิอง นกับุญฟ
รานซสิดว้ย หลงัจากนัน้นําท่านชม วิหารเซนตแ์คลร ์ทีเ่กบ็พระศพของนกับญุเซนตแ์คลร ์ทีส่รา้งดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบโกธคิ กระจกสสีแตนกลาสทีส่วยงาม สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่13 จากนัน้น าท่าน
เดินทางต่อสู่เมืองเซียน่า อกีหนึ่งเมอืงท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมสงูของทสักานี ทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีน
เป็นมรดกโลก โดยองคก์ารยเูนสโก ตัง้แต่ปี ค.ศ.1995 นําท่านชม วิหารเซนตแ์คธเธอลีน  ซึง่เป็นอกีวหิาร

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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 ทีส่าํคญัประจาํเมอืงเซยีนาและเป็นนกับุญทีม่ชีวีประวตัทิีน่่าสนใจ โดยนกับุญแคธเธอลนี อุทศิตวัช่วยเหลอื
คนเจบ็ไขแ้ละคนยากจน และมคีวามเฉลยีวฉลาดมองการไกล  โดยเฉพาะอย่างยิง่เรื่องราวเกีย่วกบัการเพ่ง
ญาณ ไดร้บันิมติ “นรก แดนชาํระ และ สวรรต”์ จนพระสนัตะปาปา เปาโลที ่6 แต่งตัง้เธอใหเ้ป็น 
"นักปราชญข์องศาสนจกัร" จากนัน้นําท่านเดนิเขา้ชมจตัรุสัเดล คมัโป (Piazza del Campo) ทีเ่ป็น
รปูทรงคลา้ยเกอืกมา้นบัว่าเป็นจตุรสัทีม่คีวามสวยงามมากอกีแห่งหนึ่งในอติาล ีใหเ้วลาท่านชมและเดนิเล่น
ถ่ายรปูบรเิวณรอบนอกของปาลาซโซ พบับลิโค (Palazzo Pubblico) เป็นพระราชวงัเก่าทีส่รา้งขึน้ดว้ย
ศลิปะแบบโรมาเนสก ์ ตัง้แต่ปีค.ศ.1297 และหอระฆงัมานเจีย (Torre del Mangia) ทีเ่ป็นอกีหนึง
สญัลกัษณ์ของเซยีนา จากนัน้นําท่านชมความงดงามบรเิวณภายนอกของ มหาวิหารเซียนา (Siena 
Cathedral) หรอื ดโูอโมดิเซียนา (Duomo di Siena)(ท่านสามารถซือ้ตัว๋เขา้ชมภายในมหาวหิารไดค้่าบตัร
ประมาณ 10 ยโูร) ทีถู่กสรา้งขึน้ในช่วงระหว่างปี 1215 -1263 ในรปูแบบสถาปัตยกรรมกอธคิ และต่อเตมิ
ดว้ยศลิปะแบบเรอเนซองสใ์นยคุต่อมา หรอืท่านอาจจะลองซือ้ขนมแพนโฟรเ์ท(Pan Forte) ขนมดงัของเซยี
น่า  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ.ภตัตาคารพืน้เมืองจากนัน้น าท่านเข้าท่ีพกั โรงแรม  EXECUTIVE SIENA
หรอืเทียบเท่า 

 
วนัท่ีสาม  เซียน่า – ปาดวั – เวนิส จตัรุสัเซนตม์ารค์-เวนิส เมสเทร 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

  นําท่านเดนิทางสู ่เมืองปาดวัหรอืปาโดว่า เป็นเมอืงในแควน้เวเนโตทีต่ัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ
อติาล ีและเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและการโทรคมนาคมของบรเิวณน้ี  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย  นําท่านเขา้ชม มหาวิหารเซนตอ์นัตน The Basilica oF Saint Anthony of Padua โบสถท์ีเ่กา่แก่และมี

ชื่อเสยีงของปาดวั ทีม่อีายุกว่า 800 ปีแลชาวอติาลมีศีรทัธาเป็นพเิศษต่อนกับญุท่าน   นี้
ยิง่นกั โดยเรยีกท่านว่าเป็น “นักบุญของเรือ่งท่ีเป็นไปไม่ได้” จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่เมืองเวนิส หนึ่งใน
เมอืงท่องเทีย่วทีโ่ด่งดงัของอติาล ีทีไ่ดร้บัการกล่าวขวญัว่าเป็นเมอืงทีไ่ดช้ื่อว่าสดุแสนโรแมนตคิของอติาลี 

  นําท่านเดนิทางสูท่่าเรอืตรองเคตโต้ เพื่อขา้มเรอืสูฝั่ง่ จตัรุสัเซนตม์ารค์ St .Mark Square ชุมชนที่
ยิง่ใหญ่ทีส่ดุของเวนิส นําท่านเดนิผ่านชม สะพานสะอื้น ทีท่อดเชื่อมระหว่างศาลและคุกหลวง ผา่นชม
พิพิธภณัฑด์อรจ์ ชมภายในของวิหารเซนตม์ารค์ ทีโ่ดดเด่นดว้ยการตกแต่งดว้ยศลิปะยุคโมเสส นําท่าน
เดนิลดัเลาะไปตามซอกเลก็ซอกน้อย เพื่อชม สะพานริอลัโต ทีท่อดขา้มแกรนดค์าเนลสญัลกัษณ์ทีส่าํคญั
ของเวนิส ท่านอาจใชเ้วลาเดนิเล่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ชื่อดงัของเวนิส อย่างเครื่องแกว้มรูาโน-หน้ากากคารน์ิวลั-
ของทีร่ะลกึต่างๆหรอือาจทดลองนัง่เรอืกอนโดล่าชมบรรยากาศของคลองเลก็คลองน้อยแห่งเมอืงเวนิส หรอื
นัง่จบิกาแฟ ฟังเพลงสบายๆชวิๆกบัรา้นกาแฟทีม่อียู่กลางจตุัรสัเซนตม์ารค์  

  จากนัน้นําท่านเขา้ทีพ่กัโรงแรม Ambascoatori หรอืเทียบเท่า 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในโรงแรม 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
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 วนัท่ีส่ี  เวนิส เมสเทร-ปิซ่า-โรม 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู ่เมืองปิซ่า เมอืงท่องเทีย่วหลกัของแควน้ทสักานี ทีต่ัง้ของหอเอนแห่งเมอืงปิซา  ทีไ่ดร้บั

การขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมือ่ ปี ค.ศ. 1987 จากองคก์ารยเูนสโก ้
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารจีน  
บ่าย น าท่านสู่บริเวณจตรุสัมิราเคล เพื่อชมความสวยงามบริเวณรอบนอกของ มหาวิหารแห่งเมืองปิซ่า - 

หอเอนแห่งเมืองปิซา-หอแบบไทสส์ าหรบัประกอบพิธีศีลจุม่ ทีไ่ดร้บัเลอืกโดยองคก์ารยเูนสโกใ้หข้ึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ. 1987 นําท่านถ่ายรปูกบั หอเอนแห่งเมืองปิซ่า 1ใน7สิง่มหศัจรรยข์อง
โลกในยุคประวตัศิาสตร ์สถานทีก่าลเิลโอ เคยมาพสิจูน์ทฤษฎกีารตกของวตัถุ ใหท้่านเดนิเล่นถ่ายภาพ
แอคชัน่ในหลากหลายรปูแบบกบัหอเอนปิซ่า ไมว่่าจะผลกัจะดนัหรอืจะพงึหอเอน รวมทัง้ใหเ้วลาท่านเลอืก
ซือ้ของทีร่ะลกึ จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ กรงุโรม นครหลวงแหง่สาธารณรฐัอติาล ีอดตีแห่งจกัรวรรดโิรมนั
โบราณทีย่ิง่ใหญ่ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ.ภตัตาคารจีน  
  น าท่านเข้าท่ีพกัโรงแรม HOLIDAY INN ROME  PISANA หรอืเทียบเท่า  
 

วนัท่ีห้า  โรม-มหาวิหารทัง้4-ชมเมือง 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นําท่านเขา้ชมภายใน มหาวิหารเซนตปี์เตอร ์St.Peter Basilica ในเขตนครรฐัวาตกินั รฐัอสิระทีป่ระทบั

ขององคส์มเดจ็พระสนัตะปาปาประมุขแหง่ครสิตศ์าสนาในนิกายโรมนัคาทอลคิ ทีม่คีวามสวยงามดว้ยศลิปะ
ในยุคเรเนซองสแ์ละเป็นฝีมอืของศลิปินทีม่ชีื่อเสยีงหลายท่าน อาท ิไมเคลิแองเจลโล่–เบอรน์ิน่ี ชมประตู
ศกัดิส์ทิธิท์ีจ่ะเปิดใหค้รสิตศ์าสนิกชนเดนิเขา้สูม่หาวหิารเซนตปี์เตอรใ์นทุกๆ 25 ปี ถ่ายรปูกบัปิเอต้ารปูแม่
พระประคองรา่งของพระเยซูหลงัจากท่ีถกูปลดลงจากไม้กางเขน ชมความสวยงามภายในทีต่กแต่ง
อย่างวจิติรตระการตา และนบัเป็นมหาวหิารทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในยุโรปอกีดว้ย เดนิชมความสวยงามและ
เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึบรเิวณดา้นหน้ามหาวหิาร  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารจีน  
บ่าย นําท่านชม มหาวิหารซานตามาเรียมจัโจเร  เป็นมหาวหิารทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของโรม และเป็นทีช่มุนุมของ

ครสิตศ์าสนิกชนยุคแรก และเป็นมหาวหิารแห่งเดยีวในโรมทีย่งัทรงลกัษณะสถาปัตยกรรมทีส่รา้งไวแ้ต่
ดัง้เดมิถงึแมว้า่จะไดร้บัความเสยีหายจากแผ่นดนิไหวเมื่อ ค.ศ. 1348 และมกีารบรูณะปฏสิงัขรณ์หลายครัง้ก็
ตามจากนัน้นําท่านชม มหาวิหารนักบุญจอหน์ ลาเตรนั (St. John Lateran)  ซึง่เป็นอกีวหิารทีม่คีวาม
สวยงดงามศลิปะทีโ่ดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ และชาวคาทอลกิยงัเชื่อกนัว่า ท่านเป็นนกัเทศน์ชาวยวิในครสิ
ศตวรรษที ่1 และผูเ้ผยพระวจนะในสีศ่าสนาคอื ศาสนาครสิต ์ศาสนาอสิลาม ศาสนาบาไฮ และ 
“Mandaeanism” ท่านยงัไดถู้กกล่าวถงึในพระวรสาร คมัภรีอ์ลักรุอาน และคมัภรีข์องศาสนาบาไฮ และบางที
กย็งัรูจ้กักนัในชื่อ “ยอหน์ผูม้ากอ่น” เพราะถอืกนัว่านกับุญยอหน์เป็นผูม้าล่วงหน้าก่อนพระเยซ ูและนําท่าน
ชม มหาวิหารนักบญุเปาโลนอกก าแพง สรา้ขึน้โดยจกัรพรรดคิอนสแตนตนิที ่1  ณ จุดทีเ่ชือ่กนัว่าเป็นที่

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1348
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AE
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
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 ฝังศพของนกับุญเปาโลอคัรทตูหลงัจากทีถู่กตดัศรีษะ สาวกของท่านกส็รา้งอนุสรณ์ทีเ่รยีกว่า “Cella 
memoriae”  เหนือทีฝั่งศพนัน้ อนุสรณ์นี้ถูกขยบัขยายในรชัสมยัจกัรพรรดวิาเลนตเินียนที ่1 นําท่านแวะชม
บริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคล่ีเซ่ียมหรอืโคลอสซีอุ้ม  หรอืเรยีกอย่างเป็นทางการว่า แอมปิเธยี
เตอรท์ีส่รา้งขึน้ในสมยัจกัรพรรดเิวสปาเซีย่นตัง้แต่ชว่งปี ค.ศ.71 นบัเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกในยุค
ประวตัศิาสตรแ์ละยงัเป็น 1 ใน 7 ของNew 7 Wonders อกีดว้ย ก่อน นําท่านสูบ่รเิวณ น ้าพเุทรว่ี Trevi 
Fountain หนึ่งในสญัลกัษณ์ทีส่าํคญัของกรุงโรม สถานทีน่กัท่องเทีย่วมาโยนเหรยีญเสีย่งทายตามเรื่องราว
จากภาพยนตรเ์รื่อง Three Coins in The Fountain จากนัน้นําท่านเดนิชม ยา่นบนัไดสเปน Spanish 
Step แหล่งชอ้ปป้ิงชื่อดงัของโรม 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ.ภตัตาคารจีน  
  น าท่านเข้าท่ีพกัโรงแรม HOLIDAY INN ROME  PISANA หรอืเทียบเท่า  

วนัท่ีหก  โรม-สนามบินฟมิูชิโน-กรงุเทพฯ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสูส่นามบินฟมิูชิโนเพื่อผ่านขัน้ตอนการทาํคนืภาษ ี– เชค็บตัรโดยสาร ตรวจหนงัสอืเดนิทาง
เพื่อเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

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

 
วนัท่ีเจด็  กรงุเทพฯ  
05.45 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ... 

 

 
อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 17-23 , 24-30 พ.ค. /29 พ.ค.- 4มิ.ย. 2559 
 

          พกัห้องคู่ท่านละ  49,900 บาท 
พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ   5,000  บาท 

*** บตัรโดยสารของการบินไทยท่ีเสนอเป็นราคาพิเศษไม่มีราคาเดก็ *** 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิม *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 5 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
*** รายการทวัรน้ี์ไม่เหมาะส าหรบัเดก็อายตุ า่กว่า 5 ปีและผูส้งูอายท่ีุต้องนัง่รถเขน็ *** 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1&action=edit&redlink=1
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  ผูเ้ดินทางทุกท่านกรณุาส่งส าเนาหนังสือเดินทางเมื่อท่านจองทวัรแ์ละยืนยนัแน่นอนว่าจะเดินทาง เพื่อบริษทัฯ 
จะบริการแก่ท่านในการนัดยื่นวีซ่าให้ก่อน  พรอ้มทัง้กรอกรายละเอียดแบบฟอรม์ข้อมูลเบือ้งต้น เพื่อน าขอ้มูล
เหล่านัน้มาท าการนัดหมายการยื่น 

 

*** บตัรโดยสารของการบินไทยท่ีเสนอเป็นราคาพิเศษไม่มีราคาเดก็ *** 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิม *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 5 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
*** รายการทวัรน้ี์ไม่เหมาะส าหรบัเดก็อายตุ า่กว่า 5 ปีและผูส้งูอายท่ีุต้องนัง่รถเขน็ *** 
 ผูเ้ดินทางทุกท่านกรณุาส่งส าเนาหนังสือเดินทางเมื่อท่านจองทวัรแ์ละยืนยนัแน่นอนว่าจะเดินทาง เพื่อบริษทัฯ 

จะบริการแก่ท่านในการนัดยื่นวีซ่าให้ก่อน  พรอ้มทัง้กรอกรายละเอียดแบบฟอรม์ข้อมูลเบือ้งต้น เพื่อน าขอ้มูล
เหล่านัน้มาท าการนัดหมายการยื่น 

 
 
 
 
 
เง่ือนไขการจองทวัร ์
1. กรุณาวางเงนิมดัจาํ ท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ัง่จะยนืยนัเมื่อไดร้บัค่ามดัจาํแลว้เท่านัน้ 
2. หากมกีารยกเลกิารจอง หลงัจากทีช่าํระค่ามดัจาํเรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจาํ เน่ืองจากเป็นทวัร ์

ราคาพเิศษ บรษิทัฯ ไดช้าํระค่าตัว๋เครื่องบนิล่วงหน้า  (โดยยงัมไิดร้วมภาษสีนามบนิ และภาษน้ํีามนั) ใหก้บัสายการบนิ
ไทยเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

3. หลงัจากชาํระค่ามดัจาํแลว้ สามารถเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได ้ก่อนทีบ่รษิทัฯ จะทาํการยื่นวซี่า ซึง่จะทาํการยื่นวซี่า ล่วงหน้า 
1 เดอืนครึง่- 2 เดอืน ก่อนการเดนิทาง หากยื่นวซี่าและออกบตัรโดยสารแลว้ จะตอ้งชาํระค่าเปลีย่นชื่อและค่าภาษน้ํีามนัที่
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. กรณียื่นวซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซ่ีาจากทางสถานฑตู บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่ามดัจาํ และค่าทวัร ์
8. กรณีวซ่ีาผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อน หรอื หลงัออกบตัรโดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์ไม่คนืค่ามดัจาํ และค่าทวัร ์
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 อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย ชัน้ประหยดั  เสน้ทาง กรุงเทพฯ-โรม -กรุงเทพฯ 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สอง-สามท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 
 ค่ารถรบัสง่ระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุและค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าทปิคนขบัรถในอติาล ี
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าเชงเกน้ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท สาํหรบัเดก็อายุตํ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่เกนิ 75 ปี กรมธรรมพ ์

500,000 บาท 
 ค่าภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที่ 

 2 มี.ค.58 และท่านตอ้งช าระเพ่ิม หากมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากสายการบิน 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าโรงแรม และสนามบนิ 
 ค่าทปิหวัหน้าทวัร ์ตอ้งเกบ็เพิม่จากราคาทวัรอ์กีท่านละ 700 บาท 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 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 ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
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 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 
7. ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
8. ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูอติาลไีม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า  
2. สาํหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพาํนักหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 
3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา

ของสถานทตูง่ายขึน้ 
หมายเหต ุ กรณีลกูคา้ท่านใดมกีารใชพ้าสปอรต์เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ลกูคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อ
วางแผนในการขอวซี่าของท่าน 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ ITALY_PRO_7D-TG-W07 

  
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 วนัก่อนย่ืนพร้อมส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออม
ทรพัยส่์วนตวัอพัเดทไม่เกิน 7 วนัก่อนย่ืนพร้อมถ่ายส าเนาย้อนหลงั 6 เดือนแสดงช่ือเจ้าของ
บญัชี  

- 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 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ 
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  
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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 กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบด้วย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านสามารถจะตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั 
ท่านนัน้จะตอ้งมายื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

 
 ***   ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ

ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์กเดนิทางภายใน 20 วนั 
โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็น
หลกั   
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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) ........................ 
 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
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 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)...................................          

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

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

.......................... วนั 
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