
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ WONDERFUL IT SW FR8D5N-TG-W12 

 

 



 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ WONDERFUL IT SW FR8D5N-TG-W12 

 
 

วนัแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

21.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคานเ์ตอร ์D สายการ

บินไทย โดยมีเจา้หนา้ที่บริษัทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและ

เอกสารการเดินทาง 

วนัที่สอง โรม-วาตกินั-โคลอสเซ่ียม-มหาวิหารเซนตปี์เตอร ์– ฟลอเรนซ ์ 

00.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองโรม ประเทศอิตาลี โดยเท่ียวบิน TG 944 

 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 11ชัว่โมง) 

06.50 น. ถึงสนามบินฟูมิชิโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง) น าท่านผ่าน

พิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

 จากน้ันน าท่านเดินทางผ่านชมกลุ่มโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีตศูนย์กลางทางดา้นการเมือง 

ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจกัรโรมนั ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยะธรรมโรมนัในช่วง 

2,000 ปีท่ีผ่านมา ชมความยิ่งใหญ่ในอดีตและเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลอสเซ่ียม 

(Colosseum) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ อดีตสนามประลองการต่อสูท่ี้ยิ่งใหญ่ของชาวโรมนั

ท่ีสามารถจุผูช้มไดถึ้ง 50,000 คน จากน้ันน าท่านเดินชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยน

เหรียญอธิษฐานบริเวณน ้าพุเทรว่ี (Trevi Fountain) สญัลกัษณ์ของกรุงโรมท่ีโด่งดังจากภาพยนตรเ์ร่ือง 

สามรกัในกรุงโรม แลว้เชิญอิสระตามอธัยาศยักบัการเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่และของท่ีระลึกในบริเวณ ย่าน

บันไดสเปน(The Spanish Step)  ซ่ึงเป็นแหล่งแฟชัน่ชั้นน าสุดหรูและยังเป็นแหล่งนัดพบของชาว

อิตาเล่ียน 

  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง (พิชซ่าอิตาเลียน) 
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บ่าย น าท่านสู่ นครรฐัวาติกนั (Vatican) ประเทศท่ีเล็กท่ีสุดในโลกตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียวใน

โลกท่ีมีก าแพงลอ้มรอบเมืองเอาไวไ้ดท้ั้งหมด ยกเวน้ดา้นหน้าทางเขา้และเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์

นิกายโรมนัคาทอลิกโดยมีพระสนัตะปาปา มีอ านาจปกครองสูงสุด น าท่านเขา้ชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุด

ในโลก มหาวิหารเซนตปี์เตอร  ์(St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรมอันลือช่ือปิเอตา้ (Pieta) ของ

มิเคลนัเจโลและชมแท่นบูชาบลัแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุม้ส าริดท่ีสรา้งโดยจานโลเรนโซ 

แบรนิ์นี ซ่ึงสรา้งตรงบริเวณท่ีเช่ือกนัวา่เป็นท่ีฝังพระศพของนักบุญปีเตอร ์ 

  

 จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่ แควน้ทสัคานี (Tuscany) (ระยะทาง 99 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

1.30 ชม.) โดยเมืองหลวงของแควน้ คือ ฟลอเรนซ ์(Florence) ท่ีไดร้บัขนานนามวา่เป็นเมืองศูนยก์ลาง

แห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ ซ่ึงล้วนแลว้แต่มีโบราณสถานส าคัญ และมีทิวทัศน์ตามธรรมชาติท่ี

สวยงาม จนไดร้ับการแต่งตั้งใหเ้ป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้เมื่อ ปี ค.ศ.1982 ท าใหท้ัสคานีมี

ช่ือเสียงในฐานะดินแดนท่องเท่ียวยอดนิยมระดบัโลก น าท่านชมวิวทิวทศัน์ของเมือ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั  GRAND MEDITERRANEO HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม ปิซ่า-จตัรุสัดูโอโม่-หอเอนเมืองปิซ่า-เมืองเวนิส 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินเที่ยวชมเมืองเก่า ฟลอเรนซ์ (Florence) น าชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della 

Signoria) ซ่ึงรายลอ้มไปด้วยรูปป้ัน อาทิ เช่น รูปป้ันเทพเจา้เนปจูน (Fountain of Neptune),วีรบุรุษ

เปอรซิ์อุสถือหวัเมดูซ่า (Perseus with the Head of Medusa),รูปป้ันเดวิด ผลงานท่ีมีช่ือเสียงของ ไมเคิล 

แองเจโล่  จากน้ันน าท่านชมความยิ่งใหญ่ และอลงัการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa 

Maria Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ท่ี ใหญ่ เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซ่ึงโดดเด่นด้วย

สถาปัตยกรรมท่ีใชหิ้นอ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกนัไดอ้ยา่งงดงาม 
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เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

น าท่านเขา้สู่บริเวณ จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า หรือ จัตุรัสกัมโป เดย ์มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) 

(ระยะทาง 99 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)ท่ีประกอบดว้ยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบ

โรมาเนสก ์โดยเร่ิมจากหอพิธีเจิมน ้ามนต ์(Baptistry of  St. John) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในอิตาลี ชมมหาวิหารดู

โอโม (Duomo) ท่ีงดงามและหอเอนแห่งเมืองปิซ่าอันเล่ือง ชมหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) 

สญัลกัษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง เร่ิมสรา้งเมื่อปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้ง

ประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสรา้งตอ้งหยุดชะงกัลงไปเมื่อสรา้งไปไดถึ้งชั้น 3 ก็เกิดการยุบตวัของ

ฐานขึ้ นมา และต่อมาก็มีการสรา้งหอต่อเติมขึ้ นอีกจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้งทั้งหมดถึง 177 ปี โดยท่ี

หอเอนปิซ่าน้ี กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร ์ซ่ึงเป็นชาวอิตาเล่ียนไดใ้ชเ้ป็นสถานท่ีทดลองทฤษฎีแรง

โนม้ถ่วงของโลกท่ีว่า ส่ิงของสองช้ิน น ้าหนักไมเ่ท่ากนั ถา้ปล่อยส่ิงของทั้งสองช้ินจากท่ีสูงพรอ้มกนั ก็จะตก

ถึงพ้ืนพรอ้มกนั จากน้ันใหท่้านอิสระใหท่้านไดเ้ลือก

ซ้ือสินค้าท่ีระลึกราคาถูก ท่ีมีร ้านค้าเรียงรายอยู่

มากมาย 

น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเวนิส (Venice Mestre) 

(ระยะทาง 332 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 

ชม.) ฝั่งแผ่นดินใหญ่  เมืองหลวงของแควน้เวเนโต 

เวนิสถูกสรา้งขึ้ นจากการเช่ือมเกาะเล็ก ๆ จ านวน

มากเขา้ดว้ยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซ่ึงเป็น

ส่วนหน่ึงของทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองท่ีใชค้ลองในการคมนาคมมากท่ีสุด  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั  HOTEL DELFINO HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สี่ เมืองเวนิส – จตัรุสัเซนตม์ารค์- ลเูซิรน์  
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เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือตรอนเคตโต ้(Tronchetto) น าท่านล่องเรือผ่านชมบา้นเรือนของชาวเวนิส สู่

เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองท่ีไม่เหมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ 

ใชค้ลองแทนถนน  มีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะและมี

สะพานเช่ือมถึงกนักว่า 400 แห่ง ขึ้ นฝั่งท่ีบริเวณ ซานมารโ์ค ศูนยก์ลางของเกาะเวนิส จากน้ันน าท่าน

เดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ท่ีมีเร่ืองราวน่าสนใจในอดีต 

เมื่อนักโทษท่ีเดินออกจากหอ้งพิพากษาไปสู่คุกจะไดม้ีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครั้ง

สุดท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างท่ีสะพานน้ี  ซ่ึงเช่ือมต่อกับวังดอดจ ์(Doge’s Palace) อันเป็น

สถานท่ีพ านักของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต ซ่ึงนักโทษช่ือดงัท่ีเคยเดินผ่านสะพานน้ีมาเเลว้คือ คาสโน

ว่านัน่เอง น าท่านถ่ายรูปบริเวณจตัุรสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ท่ีนโปเลียนเคยกล่าวไวว้่า “เป็น

ห้องนั่งเล่นท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป” จัตุรัสถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม รวมทั้งโบสถ์ซานมารโ์ค 

(St.Mark’s Bacilica) ท่ีมีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากน้ันอิสระใหท่้านไดม้ีเวลาเท่ียว

ชมเกาะอนัแสนโรแมนติก เช่น เพ่ือชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนิส, ชมโบสถซ์านมารโ์ค, เลือกซ้ือสินคา้ของ

ท่ีระลึกตามอธัยาศัย อาทิเช่น เคร่ืองแกว้มูราโน่,หน้ากากเวนิส หรือนัง่จิบกาแฟในรา้น Café  Florian ท่ี

เปิดใหบ้ริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1720    

  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง (สปาเก็ตตี้ หมึกด า) 

บ่าย น าท่านเดินขา้มพรหมแดนอิตาลี – สวิตเซอรแ์ลนด ์เดินทางสู่ เมืองลเูซิรน์ (Lucerne) (ระยะทาง 500 

กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5.30 ชม.) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบัหน่ึงของสวิตเซอรแ์ลนด ์ท่ีถูก

หอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา เป็นดินแดนท่ีไดร้บัสมญานามว่า “หลังคาแห่งยุโรป” ถือว่าเป็น
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เมืองตากอากาศท่ีโด่งดัง เมืองตั้งอยู่ตรงทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีช่ือว่า “เวียวาลด ์สแตรท์เตอร์” หมายถึง

ทะเลสาบส่ีพนัธรฐั โดยลอ้มรอบดว้ยขุนเขา 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั FLORA HOTEL , LUCERNE  หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หา้ ลเูซิรน์ – เมืองแองเกิลเบิรก์ – ยอดเขาทิตลิส – ถ  ้าน ้าแข็ง – ดิจอง 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันพาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเป็น

อนุสรณร์ าลึกถึงการสละชีพอยา่งกลา้หาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวติัในฝรัง่เศสเมื่อปี ค.ศ.1792  

ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซ่ึงมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น ้ารอยส ์(Reuss 

River) อนังดงามซ่ึงเป็นเหมือนสญัลกัษณข์องเมือง ลเูซิรน์ เป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป 

สรา้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ. 1333 โดยใตห้ลงัคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวติัศาสตรข์องชาวสวิส   ตลอดแนว

สะพาน  จากน้ันใหท่้านไดอิ้สระเลือกซ้ือสินคา้ของสวิส เช่น ช็อคโกแลต , เคร่ืองหนัง, มีดพับ, นาฬิกา

ยี่หอ้ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

                
  น าท่านขึ้ นกระเชา้ลอยฟ้าทนัสมยัระบบใหม่ล่าสุดหมุน 360 องศารอบตวัเอง กระเชา้ไฟฟ้า 

 โรแตร ์(Rotair) ท่ีมีอยูเ่พียงสองแห่งในโลก ชมทศันียภาพอนัตระการตาไดร้อบทิศทางตาม 

 เสน้ทางขึ้ นสู่ยอดเขาทิตลิส (Titlis)  เขา้ชมถ ้าน ้าแข็ง (Glacier Grotto)ท่ีไมเ่คยละลายมี  ความยาวถึ ง 

130 เมตร และมีความลึกสูงสุดถึง 15 เมตร  บนัทึกภาพภายในถ ้าน ้าแข็ง   ท่ามกลางอุณหภูมิ1-

2 องศา เชิญเพลิดเพลินสนุกสนานกบัการเล่นหิมะบนลานสกี  สุดแสน  ประทบัใจเป็นอย่างยิ่ง  ชมทิวทัศน์ของ

ยอดเขาต่างๆ ท่ีปกคลุมไปดว้ยหิมะอนัขาวโพลน   สรา้งความงดงามใหก้บัขุนเขาเป็นอนัมาก  
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เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเขาวิวพาโนรามา 

บ่าย  จากน้ันน าท่านขา้มแดนสู่ เมืองดิจอง  ประเทศฝรัง่เศส (ระยะทาง 350 กม. ใชเ้วลา เ ดิ น ท า ง

ประมาณ 3.30 ชม.)  อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้เบอรก์นัดี ผ่านทุ่งราบอนักวา้ง ใ ห ญ่ แ ห ล่ ง ผ ลิ ต

มสัตารด์ช่ือดงัอีกทั้งยงัมีช่ือเสียงในการผลิตไวน์ชั้นเลิศอีก ดว้ย  ผ่านชมอาคาร บา้นเรือนสมยัเรอเนส

ซองส ์โบสถแ์ละวิหารเก่าแก่ในสมยัยุคกลางซ่ึงมี จุดเด่น คือการมุง หลังคาดว้ยกระเบ้ืองสีแดงสด

จดัเรียงเป็นลวดลายงดงาม 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั IBIS GARE HOTEL , DIJON  หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หก ดิจอง – กรุงปารีส – แกลอรี่ ลาแฟแยตต ์– ถ่ายรูปหอไอเฟล    

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) (ระยะทาง 315 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) 

เมืองหลวงของประเทศฝรัง่เศส เมืองท่ีมีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกท่ีนักท่องเท่ียว

อยากมาเยือนมากท่ีสุด ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล ้าสมยัแห่ง

หน่ึงของโลก ท่ีทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง ส่ือ แฟชัน่ วิทยาศาสตรแ์ละศิลปะ ท าให้

กรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย น าชมมหานครปารีส ผ่านลานประวตัิศาสตร ์จตัรุสัคองคอรด์ (Place de la Concorde)    ท่ีพระเจา้

หลุยสท่ี์ 16 และพระนางมารีองัตวัเนต ถูกตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวติัฝรัง่เศส แลว้ผ่าน

เขา้สู่ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซ่ึงทอดยาวจากจตุัรสัคองคอรด์ตรงสู่ประตูชยัน

โปน าชมและถ่ายรูปคู่กบัประตชูยันโปเลียน     (Arc de Triomphe) สญัลกัษณแ์ห่งชยัชนะของ

จกัรพรรดินโปเลียนในศึก  เอาสเ์ตอรลิ์ทซใ์นปี1805 โดยเร่ิมสรา้งข้ึนในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จใน
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ปี ค.ศ.1836  น าถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบักบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณท่ี์โดดเด่นสูงตระหง่านคู่

นครปารีส ดว้ยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซ่ึงสรา้งขึ้ นในปีค.ศ.1889 ท่ีบริเวณจตุัรสัทรอคคาเดโร่ 

จากน้ันพาท่านสมัผสักบับรรยากาศท่ีเต็มไปดว้ยนัก ชอ้ปป้ิงจากทัว่ทุกมุมโลกในหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ใจ

กลางกรุงปารีสท่ีแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ของสวิส

จากรา้น Bucherer รา้นดงัของสวิส ท่ีมีสาขาเปิดอยูใ่จกลางกรุงปารีส โดยมีสินคา้มากมาย อาทิเช่น ช็อค

โกแลต ,เคร่ืองหนัง,มีดพบั, นาฬิกายี่หอ้ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

    

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนู หอยเอสคาโก ้

น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั IBIS HOTEL PARIS หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่เจด็ กรุงปารีส – กรุงเทพฯ   

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อิสระช่วงเชา้กบัมหานครปารีส 

10.00 น. เช็คเอา้ออกจากโรงแรม น าท่านเดินทางสู่สนามบินปารีส เพ่ือใหท่้านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax 

Refund) และมีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี TG931  

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 11ชัว่โมง) 

 

วนัที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

05.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

 

**************************************** 
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อตัราค่าบริการ   

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายุไม่เกิน12

ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายุไม่เกิน

12ปี) 

พกัเดี่ยว 

เพ่ิม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

20-27 พฤศจกิายน 59 69,900 68,900 67,900 10,000 34,900 

27 พย - 4 ธนัวา 59 69,900 68,900 67,900 10,000 34,900 

   

**ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น** 

 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

 

กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พรอ้มช าระเงินค่ามัดจ  า ท่านละ 20,000.- บาท 

ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

ที่จะขอรบัลกูคา้รายตอ่ไป ...ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั 

  

 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องโรงแรมที่พกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้เด่ียว 

(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่

ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 

เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมส่ามารถจดัหาได ้

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

      2.   โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่  

  3.   กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและหอ้งพกัใน 
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เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4.  โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมี 

ขนาดกะทดัรตั และไมม่ีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้ง 

แต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 24 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเกน้ (กรณีมีวีซ่าแลว้ลดราคา 3,000 บาท) 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ ท่านละ 12 ยูโร/ทริป/ท่าน  (2ยูโร/วนั/ท่าน) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 16 ยูโร/ทริป/ท่าน  (2ยูโร/วนั/ท่าน) 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 20,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
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1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผู้

มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง

เพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่า

กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงิน

ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงิน

ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ

ดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่

นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight 

กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย

จะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  

และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ
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ค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรา

ยินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหน้าหนังสือ

เดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด

จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย 

ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน 

เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสาร

ลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ี

ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ี

ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  
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1. หนงัสือเดินทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจริง มีอายุการใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดือน และมีหนา้วา่งไมต่ า่ 

กวา่ 2 หนา้ (แนบหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาดว้ย) 

2. รูปถ่ายสี หนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. 2 รูป ฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพ้ืนสีขาวเท่าน้ัน หา้มสวม 

แวน่สายตา,หา้มยิ้ มเห็นฟัน (รูปถ่ายตอ้งมีอายุไมเ่กิน 6 เดือน ณ วนัยื่น) 

3. ส าเนาบตัรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถ่ายหนา้แรกท่ีมีเลขท่ีบา้นคู่กบัช่ือผูส้มคัร) 

5. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ (ถา้มี) 

(กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้ ใหแ้นบเอกสารมาดว้ย) 

6. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ - เปล่ียนนามสกุล (ถา้มี กรณีเคยมีการเปล่ียน) 

7. ส าเนาสูติบตัร (กรณีผูเ้ดินทางอายุต า่กวา่ 20 ปีบริบรูณ)์ 

8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท างาน / จดหมายรบัรองการเรียน)  

จดหมายตอ้งมีอายุไมเ่กิน 1 เดือน นับจากวนัยื่น จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน  

(สะกดช่ือ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) 

 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของบริษัท/รา้นคา้: หนังสือรบัรองบริษัทฯ ประทับตราและเซ็นรบัรอง / ทะเบียน

พาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของกิจการรา้นคา้ 

 กรณีพนักงานบริษัท: จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง วันเร่ิมงาน เงินเดือน 

จดหมายรบัรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุช่ือสถานทูตของแต่ละ

ประเทศ จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรือบริษัทฯ ท่ีมีหวัจดหมาย ตราประทบั ท่ีอยู่ และเบอรติ์ดต่อ

อยา่งชดัเจน 

 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ: หนังสือรบัรองการท างานจากหน่วยงาน  

 กรณีเกษียณอายุราชการ: ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ / จดหมายช้ีแจงตนเองเก่ียวกบัการเกษียณอายุ 

 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา: จดหมายรบัรองการศึกษาฉบบัจริง ระบุช่ือผูส้มคัร พรอ้มทั้งระบุระยะเวลา

หยุดเรียน / ส าเนาบตัรประจ าตวันักเรียน นักศึกษา 

 กรณีประกอบธุรกิจไมจ่ดทะเบียน/พ่อบา้นแมบ่า้น: จดหมายช้ีแจงตนเอง 

9. หลกัฐานการเงิน สถานทูตรบัพิจารณา สมุดบญัชีประเภทออมทรพัย ์เป็นหลกัเท่าน้ัน   

เอกสารประกอบการยืน่ขอวีซ่าอิตาลี 
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 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน BANK CERTIFICATE ฉบับจริงซ่ึงออกจากธนาคารโดยตรง ระบุ ช่ือ

เจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น (สะกดช่ือ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) มีอายุไม่เกิน 15 วนั นับจาก

วนัท่ียื่นวีซ่า 

 หลกัฐานทางการเงิน BANK STATEMENT หรือ ส าเนาจากสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน มียอดเงินไมต่ า่กว่า 

100,000 บาทต่อการรบัรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งมีการเดินบญัชีอย่างต่อเน่ือง มีอายุไม่

เกิน 7 วนั นับจากวนัท่ียื่นวีซ่า 

 สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อัพเดทใหเ้ป็นปัจจุบันและต้องน ามาแสดงแก่เจา้หน้าท่ีสถานทูตในวัน

สมัภาษณ ์

***หลกัฐานทางการเงินขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมดุบญัชีเลม่เดยีวกนัเท่าน้ัน*** 

 บญัชีฝากประจ า FIXED สามารถน ามาแนบประกอบการยื่นได ้แต่ท่านตอ้งมีบญัชีหลกั 

ในการยื่นวีซ่าคือบญัชีออมทรพัย ์หากตอ้งการแนบบญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 

o หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน BANK CERTIFICATE ของ บญัชีฝากประจ า  

ฉบับจริงซ่ึงออกจากธนาคารโดยตรง ระบุช่ือเจา้ของบัญชีใหค้รบถว้น (สะกดช่ือ-นามสกุลให้

ถูกตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) มีอายุไมเ่กิน 15 วนั นับจากวนัท่ียื่นวีซ่า 

 ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า ยอดเงินไมต่ า่กวา่ 100,000 บาท 

(สถานทูตไมร่บัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี) 

 

กรณีเด็กอายุต  า่กว่า 20 ปีบริบูรณ ์(หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้ม บิดาและมารดา)  

ตอ้งยื่นเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  

 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรือ

อ าเภอเท่าน้ัน และใหร้ะบุวา่ ยินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ)  

มีความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัเด็ก 

 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน 

และใหร้ะบุวา่ มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน 

และใหร้ะบุวา่ บิดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   

 

กรณีรบัรองการเงินใหบุ้คคลในครอบครวั (เก่ียวขอ้งทางสายเลือดเท่าน้ัน บิดามารดา,บุตร,พี่นอ้ง,สามีภรรยา) ตอ้งยื่น

เอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี 
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 หนังสือรับรองทางการเงิน BANK GUARANTEE ตอ้งระบุ ช่ือเจา้ของบัญชี รบัรองค่าใชจ้่ายใหใ้คร (ตอ้ง

ระบุช่ือผูถู้กรบัรองในจดหมายดว้ย) (สะกดช่ือ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) อายุไม่เกิน 15 

วนันับจากวนัท่ียื่นวีซ่า  

 กรุณาแนบ สูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐานอ่ืนๆ (ฉบบัจริงและส าเนา) เพ่ืออา้งอิง

ความสมัพนัธว์า่เป็นคนในครอบครวัหรือสายเลือดเดียวกนั 

 

 

หมายเหตุ: 

 ผูส้มคัรตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ื่นค ารอ้งขอวีซ่า เพ่ือสแกนลายน้ิวมือ 

 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตอิตาลี โดยประมาณ 10-15 วนัท าการ 

 หลงัจากท่ีผูส้มคัรไดท้ าการยื่นขอวีซ่ากบัทางศูนยย์ื่นค ารอ้งขอวีซ่าอิตาลีแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรท า

การยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะท าการพิจารณาวีซ่าไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ดงัน้ันหากท่านมีความจ า

เป็นในการใชเ้ล่มเพ่ือเดินทาง กรุณาแจง้บริษัททวัร ์

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการ

ถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

แผนที่การเดินทางเพื่อการยืน่ค  ารอ้งขอวีซ่า 

สถานท่ียื่นค ารอ้งวีซ่า : ศูนยย์ืน่ค  ารอ้งขอวีซ่า VFS ตึกสีลมคอมเพล็กซ ์ชั้น 15 ถนนสีลม 

การเดินทาง :    BTS สถานีศาลาแดง / MRT สถานีสลีม 
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ใบกรอกขอ้มูลค ารอ้งขอวีซ่าเชงเกน้ อิตาลี 

!!! ผูส้มคัรทุกท่านกรุณากรอกขอ้มูลทุกขอ้โดยละเอียด !!! 

1. ชื่อ-นามสกุลปัจจุบนั...................................................................................................................... 

2. ชื่อ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปล่ียน)....................................................................................... 

3. วนั-เดือน-ปีเกิด............................................................................................................................ 

4. สถานท่ีเกิด(จงัหวดั).........................................ประเทศ................................................................ 

5. สญัชาติปัจจุบนั................................สญัชาติโดยก าเนิด(หากต่างปัจจุบนั).................................... 

6. เพศ        ชาย          หญิง 

7. สถานภาพสมรส   โสด       สมรส       หยา่        หมา้ย        แยกกนัอยู ่

8. หมายเลขบตัรประชาชน.................................................... 

9. ประเภทของพาสปอรต์ 

         พาสปอรต์ธรรมดา         พาสปอรต์ราชการ           พาสปอรต์อ่ืนๆ ระบุ................. 

10. หมายเลขพาสปอรต์.............................................. 

 วนัท่ีออก.......................วนัหมดอายุ.......................สถานท่ีออก...................................... 

11. ท่ีอยูปั่จจุบนั(ติดต่อไดส้ะดวก)............................................................................................ 

......................................................................................................รหสัไปรษณีย.์................ 

12. เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ........................................อีเมล.์........................................................... 

13. อาชีพปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ต าแหน่ง หรือระดบัชั้นการศึกษา 

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

14. ชื่อสถานท่ีท างานปัจจุบนั / สถานศึกษา ช่ือท่ีอยู.่............................................................... 

.....................................................................................................รหสัไปรษณีย.์................. 

 เบอรโ์ทร.............................................เบอรแ์ฟกซ.์.............................................................. 

15. วีซ่าเชงเกน้ท่ีเคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยไดร้บั    ประเทศ.........................ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี...................ถึงวนัท่ี........................ 
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16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

 ไม่เคย  เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................... 

17. ความรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านักของผูส้มคัร 

 ตวัผูส้มคัรเอง 

 มีผูอ่ื้นออกค่าใชจ้า่ยให ้ระบุ............................................................................................. 

18. ชื่อบุคคลท่ีเดินทางร่วมกบัท่าน...............................................ความสมัพนัธ.์........................... 

       

 

 

 

 

การพิจารณาอนมุตัิวีซา่เป็นดลุพินิจของทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ทางบริษัทเป็นเพียงตวักลาง
ในการอ านวยความสะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้ เดนิทางเทา่นัน้ 


