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ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

มกรำคม : 16 – 22 ม.ค. 

กุมภำพนัธ์ : 6 – 12 ก.พ., 27 ก.พ. – 5 ม.ีค.  

49,900.- 

 

วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เท ีย่ง ค ่ำ โรงแรมที่พกั 

1 กรุงเทพฯ   ✈ ✈ ✈  

2 อาบูดาบ ี– มลิาน – มหาวหิารมลิาน – เวโรน่า ✈ O O 
HOLIDAY INN VERONA 
CONGRESS 

3 เวโรน่า – เมสเตร ้– เกาะเวนสิ – เมสเตร ้ O O O APOGIA SIRIO HOTEL 

4 เมสเตร ้– ฟลอเรนซ ์– จัตุรัสเดลลาซญิญอเรยี – ปิซ่า O O O 
TOWER INN PISA 
VALDERA   

5 ปิซ่า – McArthurGlen Castel Romano – โรม                      O X O 
NOVOTEL ROMA LA 
RUSTICA 

6 โรม – นครวาตกิัน – โคลอสเซีย่ม – น ้าพุเทรวี ่– สนามบนิ O O ✈  

โมโน อติำล ี 

7 วนั 4 คนื 
โดยสำยกำรบนิ เอทฮิดั แอรเ์วย ์(EY) 
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7 อาบูดาบ ี– กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

ตืน่ตากับมหาวิหารที่ใหญท่ี่ส ุดในโลกมหำวิหำรเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ถ่ำยรูปกบัหอ

เอนปิซำ่  (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แหง่เมืองปิซา่ 1 ใน 7 ส ิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง 

ชมความยิง่ใหญแ่ละอลังการของมหำวิหำรซำนตำ มำเรยี เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) 

วิหารของเมอืงฟลอเรนซ์ (Florence) ทีใ่หญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยโุรป เดนิเล่นบรเิวณจตัุรสัซำน

มำรโ์ค (St.Mark’s Square) ทีน่โปเลียนเคยกลา่วไวว้่า “เป็นหอ้งน่ังเล่นทีส่วยทีส่ ุดในยโุรป” ชมเมือง

แหง่นิยายชือ่ดังสดุแสนโรแมนตคิ โรมิโอ จเูลยีต ผลงานสดุคลาสสคิของ วิลเลีย่ม เชคสเปียร์ ณ เมอืงเวโร

นำ่ (Verona) อิสระชอ้ปป้ิงจใุจ McArthurGlen Castel Romano  

***เมนูพเิศษ! สปำเก็ตต ีห้มกึด ำ และ พซิซ่ำอติำเล ีย่น*** 

วนัแรกของกำรเดนิทำง  กรุงเทพฯ   

15.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 8 

เคำนเ์ตอร ์Q สายการบนิเอทฮิดั โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

 

18.05 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพ โดยสายการบนิเอทฮิัด เท ีย่วบนิที ่EY405   

22.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรุงอาบูดาบ ีเพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง  

วนัที่สองของกำรเดนิทำง อำบูดำบ ี– มลิำน – มหำวิหำรมลิำน – เวโรนำ่  

02.50 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ีโดยเทีย่วบนิ EY81  

07.00 น.
  

ถงึสนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมอืงมิลาน ประเทศอติาลี (เวลาทอ้งถ ิน่ชา้กว่า

ประเทศไทย 6 ช่ัวโมง และจะปรับเป็น 5 ช่ัวโมง ในวันที ่26 มีนาคม 2560)      

น าท่านผ่านพิธตีรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรจากนั้นเดินทางสู่ตัวเมืองมิลำน 

(Milan) เมอืงทีเ่รยีกไดว่้า เป็นเมอืงหลวงแห่งแฟช่ันของโลก น าท่านชมมหำ

วหิำรแหง่เมอืงมลิำน (Duomo di Milano) ที่สรา้งดว้ยศลิปะแบบนโีอโกธิค 

ท ีผ่สมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟ้ืนฟูศิลปวทิยาการ ชม

แกลเลอรี ว ิคเตอร ์เอ็มมำนูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่

นับว่าเป็นชอปป้ิงมอลลท์ ีส่วยงาม หรูหราและเก่าแก่ท ีสุ่ดในเมอืงมลิาน อนุสาวรยี์ 

ของกษัตรยิ์วคิเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 ผูร้เิริม่การรวมชาตหัิวเมอืงต่างๆในอิตาล ี

และอนุสาวรยี์ของศลิปินชื่อดังในยุคเรเนซองสอ์กี 1 ท่าน คอื ลโิอนารโ์ด ดารว์ิน

ซี ่ท ีอ่ยู่ในบรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาล่า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเวโรนำ่ (Verona) เมอืงใหญ่อันดับ 2 รองจากเวนสิ ของ ระยะทาง 170 กม.  

ใชเ้วลาเดนิทาง 
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แควน้เวเนโต ้และเมอืงเวโรน่ายังไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกทางวัฒนธรรม

ขององคก์ารยูเนสโกเมื่อปี คศ. 2000 อีกทัง้วิลเลยีม เชกสเปียร ์นักกวแีละ

นักเขยีนบทละครชาวอังกฤษ ผูไ้ดรั้บการยกย่องว่าเป็นนักเขียนผูย้ิ่งใหญ่ของ

อังกฤษและของโลกยังใชบ้รรยากาศและเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวสอง

ตระกูลในเวโรน่า แต่งเป็นละครโศกนาฏกรรมขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1595 เรือ่ง โรมโิอ

กับจูเลียต  จากนัน้น าท่านเดินชมอาคารบา้นเรอืนสีสดใสสวยงาม จัตุรัสกลาง

เมอืงที่คกึครื้นมีชวีิตชีวา จากนั้นพาท่านถ่ายรูปกับโรงละครโรมนักลำงแจ้ง 

(Verona Arena) ทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก สรา้งขึ้นเมือ่ตัง้แต่สมัย

ศตวรรษที ่1 โดยมลัีกษณะเช่นเดยีวกับโคลอสเซยีมในกรุงโรม เพียงแต่มขีนาด

เล็กกว่า ซึ่งปัจจุบันยังคงมกีารเปิดแสดงโอเปร่าหรอืคอนเสิรต์กลางเเจง้ในสนาม

กฬีาอยู่เป็นประจ า น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกับบ้ำนเลขที ่23 ของจูเลียต ชม

ระเบียงแห่งเรือ่งราว โรแมนตกิที่จูเลียตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอทุกค ่าคืน และ

บรเิวณหนา้บา้นยังมรูีปป้ันส ารดิขนาดเท่าตัวจรงิของจูเลยีต 

ประมาณ 2 ชม. 

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก  HOLIDAY INN VERONA CONGRESS หรอืเทยีบเทำ่  

วนัที่สำมของกำรเดนิทำง         เวโรนำ่ – เมสเตร ้– เกำะเวนสิ – เมสเตร ้ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเวนสิ (Venice Mestre) ฝ่ังแผ่นดนิใหญ่  เมอืง

หลวงของแควน้เวเนโต เวนสิถูกสรา้งขึน้จากการเชือ่มเกาะเล็ก ๆ จ านวนมากเขา้

ดว้ยกันในบรเิวณทะเลสาบเวนเิทยี ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของทะเลอาเดรยีตกิ เป็นเมอืง

ท่าโบราณ  และเป็นเมืองที่ใชค้ลองในการคมนาคมมากที่สุด  น าเดินทางสู่

ทำ่เร ือตรอนเคตโต ้(Tronchetto) น าท่านล่องเรือผ่านชมบา้นเรอืนของชาว   

เวนสิ สู่เกำะเวนสิ หรอื เวเนเซีย (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมอืงที่

ไม่เหมือนใคร โดยใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน  มสีมญานามว่าเป็น "ราชินี

แห่งทะเลเอเดรยีตกิ" มเีกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมสีะพานเชือ่มถงึกันกว่า 

400 แห่ง ขึ้นฝ่ังที่บรเิวณ ซำนมำรโ์ค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส จากนัน้น าท่าน

เดนิชมความงามของเกาะเวนสิ ชมสะพำนถอนหำยใจ ( Bridge of Sighs) ที่

มเีรือ่งราวน่าสนใจในอดตี เมือ่นักโทษทีเ่ดนิออกจากหอ้งพพิากษาไปสู่คุกจะไดม้ ี

โอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครั้งสุดทา้ยระหว่างเดินผ่านช่อง

หนา้ต่างทีส่ะพานนี ้ซึ่งเชือ่มต่อกับวงัดอดจ ์(Doge’s Palace) อันเป็นสถานที่

พ านักของเจา้ผูค้รองนครเวนสิในอดตี ซึ่งนักโทษชือ่ดังท ีเ่คยเดนิผ่านสะพานนีม้า

เเลว้คอื คาสโนว่าน่ันเอง  

ระยะทาง 115 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 1.15 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (สปำเก็ตตีห้มกึด ำ)  
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บำ่ย น ำทำ่นถำ่ยรูปบรเิวณจตุัรสัซำนมำรโ์ค (St.Mark’s Square) ท ีน่โปเลยีน

เคยกล่าวไวว่้า “เป็นหอ้งน่ังเล่นทีส่วยทีสุ่ดในยุโรป” จัตุรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขต

อันงดงาม รวมทัง้โบสถซ์ำนมำรโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ท ีม่ ีโดมใหญ่ 5 

โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน ์จากนัน้อสิระใหท้่านไดม้ ีเวลาเทีย่วชมเกาะอัน

แสนโรแมนติก เช่น เพื่อชมมนต์เสน่หแ์ห่งนครเวนิส, เขา้ชมโบสถ์ซานมารโ์ค, 

เลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย อาทเิช่น เครือ่งแกว้มูราโน่,หนา้กากเวนสิ 

หรอื น่ังจิบกาแฟในรา้น Café Florian ที่เปิดให บ้ริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1720   

จากนัน้น าท่านล่องเรอืกลับขึน้สู่ฝ่ังเมสเตร  

 
 
 
 

 
 

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก  APOGIA SIRIO HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

วนัที่สีข่องกำรเดนิทำง      เมสเตร ้– ฟลอเรนซ ์– จตุัรสัเดลลำซญิญอเรยี – ปิซำ่ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น ำทำ่นเดนิทำงตอ่สู่แควน้ทสัคำน ี(Tuscany) โดยเมอืงหลวงของแควน้ คือ 

ฟลอเรนซ์ (Florence) ทีไ่ดรั้บขนานนามว่าเป็นเมอืงศูนย์กลางแห่งศลิปะในยุค

เรอเนสซองส ์ซึง่ลว้นแลว้แต่มโีบราณสถานส าคัญ และมีทวิทัศนต์ามธรรมชาติท ี่

สวยงาม จนไดรั้บการแต่งตัง้ใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์รยูเนสโกเ้มือ่ ปี ค.ศ.

1982 ท าใหท้ัสคานีม ีชือ่เสียงในฐานะดินแดนท่องเที่ยวยอดนิยมระดับโลก 

จำกน ัน้น าท่านชมความยิ่งใหญ่ และอลังการของมหำวหิำรซำนตำ มำเรยี เดล 

ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) วหิารของเมอืงฟลอเรนซ ์ท ีใ่หญ่เป็นอันดับ 

4 ของทวีปยุโรป ซึ่งโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมที่ใชห้ ินอ่อนหลายสีตกแต่ง

ผสมผสานกันไดอ้ย่างงดงาม น าชมจตุัรสัเดลลำซิญญอเรยี (Piazza Della 

Signoria) ซึง่รายลอ้มไปดว้ยรูปป้ัน อาทิ เช่น รูปป้ันเทพเจา้เนปจูน (Fountain 

of Neptune),วีรบุ รุษ เปอร์ซิอุ สถ ือ หั ว เม ดู ซ่า (Perseus with the Head of 

Medusa), รูปป้ันเดวดิ ผลงานที่มชีือ่เสยีงของ ไมเคิล แองเจโล่ จากนัน้น าท่าน 

มารมิฝ่ังแม่น ้าอารโ์น จะพบกับสะพำนเวคคโิอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ท ีม่ ีม ี

รา้นขายทอง และอัญมณีอยู่ทัง้สองขา้งสะพาน ใหเ้วลาท่านอสิระเลอืกซือ้สนิคา้

ทัง้ของฝาก ของทีร่ะลกึ รวมทัง้สนิคา้แฟช่ันน าสมัย 

ระยะทาง 250 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 2.45 ชม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

บำ่ย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงปิซ่ำ (Pisa) เมอืงแห่งศลิปะทีส่ าคัญของอติาล ีเป็นเมอืง

เล็กๆอยู่ทางตะวันตกของ Florence ดา้นตะวันตกของเมอืงตดิกับทะเลเมดเิตอรเ์ร

เนยีน แมว่้าจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็นเมอืงทีม่ ีชือ่เสียงและเป็นทีรู่จั้กของ

นักท่องเท ีย่วทั่วโลก น าท่านเขา้สู่บรเิวณจตุัรสัดูโอโมแหง่ปิซ่ำ หรอื จตุัรสักมั

โป เดย์ มีรำโกลี  (Compo Dei Miracoli) ท ี่ประกอบดว้ยก ลุ่มอาคาร

ระยะทาง 84 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.10 ชม. 
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สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ โดยเริ่มจากหอพธิีเจมิน ำ้มนต์ (Baptistry of  

St. John) ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในอติาล ีชมมหำวหิำรดูโอโม (Duomo) ท ีง่ดงามและ

หอเอนแหง่เมอืงปิซ่ำอันเลือ่ง ชมหอเอนปิซ่ำ (Leaning Tower of Pisa) 

สัญลักษณ์แห่งเมอืงปิซ่า 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เริม่สรา้งเมือ่ปี 

ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสรา้งตอ้งหยุดชะงักลง

ไปเมือ่สรา้งไปไดถ้งึชัน้ 3 ก็เกดิการยุบตัวของฐานขึน้มา และต่อมาก็มกีารสรา้ง

หอต่อเตมิขึ้นอกีจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้งทัง้หมดถงึ 177 ปี โดยทีห่อเอนปิ

ซ่านี ้กาลิเลโอ บิดาแห่งวทิยาศาสตร ์ซึ่งเป็นชาวอิตาเลี่ยนไดใ้ชเ้ป็นสถานที่

ทดลองทฤษฎีแรงโนม้ถ่วงของโลกทีว่่า สิง่ของสองชิน้ น ้าหนักไม่เท่ากัน  ถา้

ปล่อยสิง่ของทัง้สองชิน้จากที่สูงพรอ้มกัน ก็จะตกถงึพื้นพรอ้มกัน จากนัน้ใหท้่าน

อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ท ีร่ะลกึราคาถูก ท ีม่รีา้นคา้เรยีงรายอยู่มากมาย 

 

 

 

  

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก TOWER INN PISA VALDERA  หรอืเทยีบเทำ่  

วนัที่หำ้ของกำรเดนิทำง   ปิซำ่ – McArthurGlen Castel Romano – โรม                                  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่ าน เดินท าง สู่ เมื อ ง  Castel Romano อิ ส ระให ้ท่ ำนช้อป ป้ิง  ณ 

McArthurGlen Castel Romano ศูนย์รวมรา้นคา้กว่า 160 รา้น เช่น แว่นตา 

ผลติภัณฑเ์ครือ่งหนัง รองเทา้ กระเป๋า อุปกรณ์กฬีา แฟช่ันแบรนดแ์นมชือ่ดังอาท ิ

เช่น  Salvatore Ferragamo, D&G, Armani, Burberry, Bally, Diesel, Calvin 

Klein, Gant, Prada, Gucci, Prada, Nike, Fendi, Tod’s, Versace, Valentino, 

Furly, Guess, Hugo Boss, Lacoste, Levi’s และอืน่ ๆ อกีมากมาย 

ระยะทาง 350 กม.  

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4 ชม. 

เทีย่ง อิสระอำหำรกลำงวนัเพือ่ใหท้ำ่นไดช้อ้ปป้ิงอยำ่งจุใจ  

บำ่ย น าท่านเดนิทางสู่กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองท่องเท ีย่วท ีม่ ีชือ่เสยีง

ของประเทศอติาล ีนักท่องเท ีย่วจากทุกมุมโลกต่างเดนิทางไปกรุงโรม เพื่อชืน่ชม

กับศิลปะ สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตรแ์ห่งความยิ่งใหญ่ยาวนานมากกว่า 

2,800 ปี ตัง้อยู่บนเนินเขาทั ้ง 7 ริมฝ่ังแม่น ้าไทเบอรต์อนกลางของประเทศ โรม

เคยเป็นเมืองที่มบีทบาทมากที่สุดของอารยธรรมตะวันตกและในอดีตไดเ้ป็น

อาณาจักรทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก 

 

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (พซิซ่ำอิตำเลี่ยน)  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก NOVOTEL ROMA LA RUSTICA หรอืเทียบเท่ำ  

วนัที่หกของกำรเดนิทำง     โรม – นครวำตกินั – โคลอสเซีย่ม – น ำ้พุเทรวี่ – สนำมบนิ  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 น าท่านเขา้สู่นครรฐัวำตกินั (Vatican) ประเทศทีเ่ล็กทีสุ่ดในโลกตัง้อยู่ใจกลาง

กรุงโรม เป็นประเทศเดียวในโลกที่ม ีก าแพงลอ้มรอบเมืองเอาไวไ้ดท้ั ้งหมด 

ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้ และเป็นศูนย์กลางของศาสนาครสิต์นกิายโรมันคาทอลิก 

โดยมพีระสันตะปาปา มีอ านาจปกครองสูงสุด น าท่านเขำ้ชมมหำวหิำรทีใ่หญ่

ทีสุ่ดในโลก มหำวหิำรเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica) ชมประตมิากรรม

อันลอืชื่อ ปิเอต้ำ (Pieta) ของมิเคลันเจโล และชมแท่นบูชำบลัแดคคิโน   

(St. Peter's Baldachin) เป็นซุม้ส ารดิท ี่สรา้งโดยจานโลเรนโซ แบรน์ิน ีซึ่ง

สรา้งตรงบรเิวณทีเ่ชือ่กันว่าเป็นทีฝั่งพระศพของนักบุญปีเตอร ์จากนัน้น าท่านผ่าน

ชมกลุ่มโรมนัฟอรมั (Roman Forum) อดีตศูนย์กลางทางดา้นการเมือง 

ศาสนา และเศรษฐกจิของอาณาจักรโรมัน ท ีส่ะทอ้นใหเ้ห็นความเจรญิรุ่งเรอืงของ

อารยะธรรมโรมันในช่วง 2,000 ปีท ี่ผ่านมา น าชมความยิ่งใหญ่ในอดตี และเก็บ

ภาพสวยบรเิวณรอบนอกของสนามกฬีาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 

สิง่มหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ อดตีสนามประลองการต่อสูท้ ีย่ิ่งใหญ่ของชาว

โรมันทีส่ามารถจุผูช้มไดถ้งึ 50,000 คน 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

บำ่ย น าชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรกีและโยนเหรยีญอธิษฐานบรเิวณ      

น ำ้พุเทรวี ่(Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุงโรมทีโ่ด่งดัง แลว้เชิญอสิระ

ตามอัธยาศัยกับการเลือกซือ้สินคา้แฟช่ันและของที่ระลึกในบรเิวณย่ำนบนัได

สเปน (The Spanish Step)  ซึง่เป็นแหล่งแฟช่ันชัน้น าสุดหรูและยังเป็นแหล่ง

นัดพบของชาวอติาเลีย่น 

 

18.00 น. สมควรแก่เวลา น าคณะเดินทางสู่ เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภำษี (Tax 

Refund) และ มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

 

22.00 น. เดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย เท ีย่วบนิที ่EY84  

วนัที่เจ็ดของกำรเดนิทำง อำบูดำบ ี– กรุงเทพฯ 

06.55 น. ถงึสนามบนิกรุงอาบูดาบี ้เพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง  

10.30 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EY404  

19.40 น.  คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวัสดภิาพ  

  (รำ้นคำ้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท ำกำรในวนัอำทิตย ์และ โปรแกรมอำจมกีำรสลบัตำมควำมเหมำะสม) 
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กรุณำอำ่นหมำยเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมำยเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีท ีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. เมือ่ท่ำนท ำกำรซือ้โปรแกรมทวัร ์ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ท่ำนรบัทรำบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมำยเหตทุุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ 
กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ 

และเหตุสุดวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 

 

โมโน อติำล ี 

7 วนั 4 คนื 

โดยสำยกำรบนิ เอทฮิดั แอรเ์วย ์(EY) 
      

ก ำหนดกำรเดนิทำง            16 – 22 ม.ค., 6 – 12 ก.พ., 27 ก.พ. – 5 ม.ีค. 2560                         

อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 49,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง 49,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 5,400.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 49,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสรมิเตยีง) 49,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่เสรมิเตยีง) - 
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ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทำ่นละ  18,000.- 

ในกรณีทมีวีซี่ำแล้วหรอืด ำเนนิกำรยืน่วซีำ่เอง 3,000.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

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

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญำตใหเ้ด็กอำยุต ่ำกวำ่ 7 ปี เขำ้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

      

 

 

                                                    

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท ีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเท ีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่ 

ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซื้อประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมข้อมูล 

เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  

**ควำมครอบคลุมผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุมำกกวำ่ 16 หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ล้ำน, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจำกอุบตัเิหตุ 3 ล้ำนบำท] 

**ควำมครอบคลุมผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุนอ้ยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ล้ำน, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจำกอุบตัเิหตุ 1.5 ล้ำนบำท] 

8. คำ่มคัคุเทศกข์องบรษิทัดูแลตลอดกำรเดนิทำง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์ 

  9. คำ่ธรรมเนยีมวซี่ำเขำ้ประเทศเชงเกน้ 

 10. ค่ ำทปิพนกังำนขบัรถตลอดรำยกำรเดนิทำง 
11. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
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อตัรำนีไ้มร่วม 

1. ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทเิช่น  ค่าเครือ่งดืม่ท ีส่ั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท ์, ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

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

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนยีมน ำ้มนัและภำษีสนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้รำคำ 

4. คำ่ทปิมคัคุเทศกจ์ำกเมอืงไทย   

(โดยมำตรฐำน 3 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั : 7 x 3 = 21 ยูโร ประมำณ 800 บำท) 

5. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งทำ่นจะตอ้งดูแลกระเป๋ำและทรพัยส์ินดว้ยตวัทำ่นเอง 

 

เง ือ่นไขกำรจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ ำแล้วเทำ่น ัน้ 

2.  ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพื่อท าการจองควิยื่นวซ่ีา ภายใน   

48 ช่ัวโมงนับจากวันจอง หำกไม่ส่งส ำเนำหน้ำพำสปอรต์ทำงบริษทัขออนุญำตยิกเลิกกำรจองทวัรโ์ดย

อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซ่ีาไดท้ันท ี

4. หำกทำ่นทีต่อ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลูกคำ้อยูต่ำ่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

    ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ี ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ 

    ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยื่นวซ่ีาในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีน้ตอนการยื่นวซ่ีาไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น  

      รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี ่

6. หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวก

ในการเดนิทางท่องเท ีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

กรณีมกีำรยกเลกิกำรเดนิทำง  

ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืเงนิใดๆท ัง้สิน้ทุกกรณ ี

ขอ้มลูเบ ือ้งตน้ในกำรเตรยีมเอกสำรยืน่วซ่ีำและกำรยื่นขอวซ่ีำ 
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เอกสำรประกอบกำรขอวซ่ีำเชงเกน้ (อติำล)ี 

ใชเ้วลำท ำกำรอนุมตัวิซี่ำประมำณ 15 วนัท ำกำร 

ยืน่วซี่ำแสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซี่ำ VFS Global(สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสำรกรณุำเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสำรทีอ่อกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส ำเนำ 1 ชุด 

 

หมำยเหตุ: กำรยื่นวซี่ำแต่ละคร ัง้กบับร ิษทัท ัวร ์ จะต ้องท ำกำรยื่นว ีซ่ำ      

ประเภทหมู่คณะ เท่ำน ัน้ โดยกำรยืน่เป็นหมู่คณะ ตอ้งมจี ำนวน 15 คน ข ึน้ไป 

โดยทำงศูนยร์บัยื่น จะเป็นผูก้ ำหนดวนัยืน่วซี่ำเท่ำน ัน้ ถำ้หำกผูเ้ดนิทำงไม่

สำมำรถไปยื่นวซี่ำในวนัทีก่ ำหนดได ้อำจมีคำ่ใช้จ่ำยเพ ิม่เตมิ (Premium) 

ดงันี ้ 

 ในกรณีที่เหลอืระยะเวลำยื่นวซี่ำนอ้ยกว่ำ 15 วนั นบัจำกวนัเดนิทำง              

มคีำ่ใชจ้่ำยเพ ิม่  ท่ำนละ 2,200 บำท   

 ในกรณีที่เหลอืเวลำยื่นว ีซ่ำเหลอืน้อยกว่ำ 5 วนั มีค่ำ Fast Track 

เพ ิม่เตมิอกี ท่ำนละ 400 บำท รวมเป็น 2,600 บำท 

**ท ัง้นี ้คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิข ึน้ ผูเ้ดนิทำงตอ้งช ำระกบัทำงศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 

 

1. หนงัสอืเดนิทำง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลอืส าหรับประทับวีซา่อยา่งนอ้ย 2 

หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้ง

ไม่ช ารุด(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วีซา่

ดว้ย) 

2. รูปถำ่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเทา่นั้น ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมึก) 

3. หลกัฐำนกำรเงนิ 

3.1 กรณีผู้เดนิทำง ออกคำ่ใช้จำ่ยเอง ส าเนาสมุดบัญช ีหรือ 

Statement บัญชอีอมทรัพยส์ว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน 

(รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรือถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงินในบัญชไีม่เกนิ 
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7 วันกอ่นวันยืน่วีซา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นั้น) 

3.2 หนงัสอืรบัรองสถำนะทำงกำรเงนิ BANK CERTIFICATE  ที่ออกจำกทำงธนำคำร (ตอ้ง

สะกดชือ่ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต ตอ้งมีตราประทับ และลายเซ็นจากธนาคาร) กรุณายืน่ขอจาก 

ธนาคาร่ลวงหนา้ เวลาด าเนินงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้ม่เกนิ 15 วันหลังจากธนาคารออกให ้ 

เป็นบญัชีเดยีวกนักบัขอ้ 3.1 (สถานทตูอาจขอดสูมุดเงินฝากเลม่จริงของทา่นในบางกรณี) 

3.3 กรณีผู้เดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใช้จำ่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ 

แม่ พีน่อ้ง ทีม่ีสายเลอืดเดยีวกัน หรือ สามีภรรยา เทา่นั้น) 

3.3.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคำ่ใช้จำ่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.3.2. ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นั้น ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุ

ชือ่เจา้ของบัญช ี(บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต และ

บคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต 

กรุณายืน่ขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนินงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้ม่เกนิ 15 วัน 

หลังจากธนาคารออกให ้  

3.3.3. ถา่ยส ำเนำสมุดบญัชี หรือ Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย และ

ตอ้งเป็นบญัชีเดยีวกนั กับทีอ่อก BANK CERTIFICATE หรือ BANK GUARANTEE 

**สถำนทูตไมร่บัพจิำรณำบญัชีกระแสรำยวนัและบญัชีฝำกประจ ำ** 

4. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

- เจำ้ของกจิกำร หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ีช ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือหุน้สว่น 

อายไุม่เกนิ 3 เดอืน หรือ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังำน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงินเดอืน, วันเริ่มท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองการเรียนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 

5. เอกสำรสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบัิตร (กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้มี) 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มีการเปลีย่น) 
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6. กรณีเด็กอำยุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ   

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือ

หนา้พาสปอร์ตบดิามาดว้ย 

-  หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บดิำ-มำรดำหย่ำรำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด

ว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ีอ านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีที่บดิำหรอืมำรดำไมม่ ีpassport แลว้ใช้ ID Card แทนตอ้งท ำจดหมำยชี้แจงว่ำ

ท ำไมไมม่ ีpassport *** 

- กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอร์มสมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สัมภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองท่ำน (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นั้น) 

7. ทา่นไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ำรอ้งขอวีซำ่

เท่ำน ัน้ 

เอกสำรยืน่วซ่ีำอำจมกีำรปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลำ หำกทำงสถำนทตูแจ้งขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกข้อมลูยื่นวซ่ีำเชงเกนประเทศอติำล ี
 

(กรุณำกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ เนือ่งจำกจะมผีลตอ่กำรพจิำรณำวีซำ่ของท่ำน) 
 

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

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

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 
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7. สัญชาตปัิจจบัุน ..................................สัญชาตโิดยก าเนิดหากตา่งจากปัจจบัุน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว์ กรุณากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้ีอ านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว์ 

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทม์ือถอื.................................................อเีมล............................................. 

12. อาชพีปัจจบัุน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยว่าคา้ขายอะไร เชน่ ขายเส ือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

 

 

13. ชือ่บริษัทหรือรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรียน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….…… 

 

14. วีซา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไม่เคย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่..............................ถงึวันที.่.................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ้วมือเพือ่การขอวีซา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไม่เคย   เคย (กรุณาระบวัุนที ่หากทราบ)................................................ 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวีซา่หรือไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................  
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1. ทำงสถำนทูตมกีำรแจง้เง ือ่นไขกำรเตรยีมเอกสำรในกำรขอยื่นวีซำ่ ดงัน ัน้ควรเตรยีมเอกสำร

ตำมที่สถำนทูตแจง้เง ือ่นไขมำ หำกท่ำนเตรยีมเอกสำรไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสำร จนท ำให้

ไมส่ำมำรถยื่นวีซำ่ไดห้รอืถูกปฏเิสธกำรอนุมตัวิีซำ่ ทำงบรษิทัสงวนสทิธิ์ไมค่นืเงนิคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

2. กำรอนุมตัวิีซำ่เป็นดุลพินจิของทำงสถำนทูต ทำงบรษิทัไมม่ ีสว่นเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ท ั้งนี้

บริษทัเป็นเพียงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่้เดนิทำงเท่ำน ัน้ อตัรำ

คำ่ธรรมเนยีมวีซำ่ทำงสถำนทูตเป็นผู้เรียกเก็บ  หำกท่ำนโดนปฏิเสธกำรขออนุมตัิวีซำ่ ทำง

สถำนทูตไมค่นือตัรำคำ่ธรรมเนยีมในกำรยื่นวีซำ่ และมสีทิธิ์ไมแ่จง้สำเหตุกำรปฏเิสธวีซำ่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำให ้

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

ทำ่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตำ่งประเภทอำจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละ

ช ัน้กนั และบำงโรงแรมอำจจะไม่มีห ้องพกัแบบ 3 ท่ำน ซึ่งถ้ำเข้ำพกั 3 ท่ำน 

อำจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อำจมคีวำมจ ำเป็นตอ้งแยก

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวีซา่เอง    มีผูอ้ื่นออกให(้ญาต/ิบริษัท/องคก์ร)  

        กรุณาระบชุือ่ .............................................    

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

   เงินสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงินสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ีผูจ้ัดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหว่างพ านักมีผูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ     อื่นๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมำยเหตุ กำรอนุมตัวิีซำ่เป็นดุลพนิจิของทำงสถำนทูต ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่้เดนิทำงเท่ำน ัน้  
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หอ้งพกัเนือ่งจำกโรงแรมน ัน้ไมส่ำมำรถจดัหำได ้ทำงบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นกำรเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิใน

กรณีทีอ่ำจมกีำรแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  

3. กรณีท ีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่ม ี

อ่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกันหากมงีาน

เทศกาลโรงแรมอาจจะไดพั้กในเมอืงอืน่แทน 

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

 
 


