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HILIGHT 

 เ ที่ ย ว เ มื อ ง ใ ต้ ล า ว า ป อ ม เ ป อ ี

(Pompeii) 

 ชมเสน้ทางธรรมชาตริมิผาสูง อมาล

ฟ่ีโคสท ์(Amalfi Coast) 

 พกัเมอืงท่าเรอืส าคญัแห่งแคว้นกมั

ปาเนยีทีเ่มอืงเนเป้ิล (Naple) 

 น ัง่เรอืไฮโดรฟอยล ์(Hydrofoil) สู่

เกาะคาปร ี1 ในเกาะทีส่วยทีสุ่ดของ

อติาล ี

 เข้าชมมหาวหิารทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก

มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s 

Basilica) 

 เข้าชมความยิง่ใหญ่ในอดีตสนาม

กฬีาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 

ใน 7 ส ิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุโบราณ 

  พกัซอรเ์รนโต ้1 คนื และโรม 2คนื 

  

 เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน ์

ตน้แบบปราสาทเจา้หญงิดสินยีแ์ลนด ์

 

 

SOUTHERN ITALY 

มนตเ์สนต่ ์อติาลใีต ้ 

8 วนั 5 คนื  

โดยสายการบนิไทย[TG] 

เดนิทาง: กนัยายน – ธนัวาคม 62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 59,900.- 
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 ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 19-26 ก.ย. 62 62,900  

วนัที ่ 10-17 , 22-29  ต.ค. 62 63,900 

วนัที ่ 2-9 พ.ย. 62  59,900 

วนัที ่ 5-12 ธ.ค. 62 59,900 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ 
    

2 
กรุงเทพฯ – กรุงโรม – สเปอรล์อนกา – คาปัว 
– เนเป้ิล 

 O O 
HOLIDAY INN 

NAPLES 
 หรอืเทยีบเทา่  

3 เนเป้ิล – เกาะคาปร ี– ซอรเ์รนโต ้ O O O 
SORRENRO HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ซอรเ์รนโต – โพสติาโน่ – อมาลฟ่ีโคสท ์– ซา

เลอรโ์น O O  O 
HOLIDAY INN 

SALERNO 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 
ซาเลอรโ์น – ปอมเปอ ี– เมอืงโบราณปอมเปอ ี
– OUTLET - กรงุโรม O O X 

 
IH ROMA Z3 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 
มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– โคลอสเซีย่ม – น า้พุ
เทรวี ่– บนัไดสเปน O O O 

 
IH ROMA Z3 
หรอืเทยีบเทา่ 

7.  โรม – สนามบนิ O   
 

8. กรงุเทพ    
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรุงเทพ 

21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู2 เคาน์เตอร ์

D สายการบนิไทย พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

วนัที ่2 กรุงเทพฯ – กรุงโรม – สเปอรล์อนกา – คาปัว – เนเป้ิล 

00.20 น. ออกเดนิทางสู่กรุงโรม โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG 944  *** ส าหรบัคณะที่

ออกเดนิทางต ัง้แต่เดอืนพฤศจกิายนเป็นตน้ไปจะออกเดนิทางเวลา 00.01 น. 

และไปถงึกรงุโรมเวลา 06.00 น. *** 

06.50 น.  

 

 

ถงึสนามบนิฟมูชิโิน กรุงโรม ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั๋วโมง 

และจะเปลีย่นเป็น 6 ชัว๋โมงในวนัที ่27 ตุลาคม 2562) น าท่านผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมือง

และศลุกากร น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงสเปอรล์อนกา (SPERLONGA) เมืองสเปอรล์อน

กาตัง้อยู่ในจังหวัดลาตน่ิา (LATINA) แควน้ลาซโิอ (LAZIO) แควน้เดยีวกับเมืองหลวง

อย่างโรมอยู่ห่างจากกรุงโรมลงไปทางใต ้อยู่ก ึง่กลางระหวา่งโรมกบัเนเปิลส ์ หรอืนาโปล ี

ชือ่ Sperlonga หมายถึง ถ ้า ซึง่คงเป็นภูมิประเทศหลักของเมืองน้ี เดนิทางถงึ เมือง

สเปอรล์อนกา น าท่านชมเมืองสเปอรล์อนกา เป็นเมืองท่องเที่ยวรมิทะเล ตัวเมืองเก่า

ตัง้อยู่บนเขา มีทางเชือ่มเป็นบันไดหนิ  สามารถเดนิลัดเลาะลงไปสู่ทะเลดา้นล่างได ้มี

ชายหาดที่เป็นที่นิยมของชาวอติาเลยีนในหนา้รอ้นที่หนีรอ้นจากกรุงโรมมาที่น่ี และยัง

เป็นจุดหมายของนักท่องเทีย่วทีน่ยิมมาเยีย่มชม และเสน่หท์ีเ่ป็นเอกลักษณ์ของเมืองคอื

บา้นเรือนสีขาวที่สรา้งเรียงรายลดหลั่นกันลงไป  จากนั้นเดินทางสู่เมืองคาปัว 

(CAPUA) ซึง่อยู่เหนือเมอืงนาโปล ีเดนิทางถงึเมอืงคาปัว น าท่านชมเมืองโบราณคาปัว 

เมืองที่ถูกท าลายในระหว่างการล่มสลายของจักรวรรดโิรมันตะวันตก ชม Santa Maria 

Capua Vetere Amphitheater (Anfiteatro Campano) ซากอัฒจันทรโ์บราณที่ใหเ้ห็น

ถงึร่องรอยประวตัศิาสตร ์

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย 

 

จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงเนเป้ิลส ์(Naples) เมอืงหลวงแห่งแควน้กมัปาเนีย ท่าเรือส าคัญ

ทีเ่หลา่เรอืส าราญท่องเทีย่วในเขตเมดเิตอรเ์รเน่ียนมาพักเทยีบท่า ถอืเป็นเมอืงใหญ่ ทาง

ตอนใตข้องอติาล ีเพือ่ความสะดวกทีจ่ะเดนิทางขา้มไปชมความงามของเกาะสวรรคท์ี่ชือ่ 

คาปรี ในวันรุ่งขึน้ (กรุณาจดัเตรยีม เสือ้ผา้ใส่กระเป๋าเล็ก ส าหรบัน าไปคา้งคนื 1 

คนืบนเกาะคาปร ีจงึไม่สะดวกในการขนยา้ยกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ ซึง่กระเป๋า

ใหญจ่ะเก็บไวบ้นรถ) 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HOLIDAY INN NAPLES หรอืเทยีบเท่า 
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วนัที ่3 เนเป้ิล – เกาะคาปร ี– ซอรเ์รนโต ้

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านออกเดนิทางไปยังท่าเรือ ล่องเรือ Hydrofoil สู่เกาะคาปร ี(Capri) ใชเ้วลาใน

การเดนิทางประมาณ 45 นาที ก็จะถึงบรเิวณท่าเรือหลักของเกาะ  น าท่านขึน้รถราง 

(Funicular) สูต่วัเมอืงเกา่ดา้นบนเกาะคาปร ี(Capri Center) น าท่านเดนิชมเมอืงคาปร ีที่

บรรยากาศสวยงามน่ารัก  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย 

 

อสิระใหท้่านเดนิเล่นแบบเต็มอิม่บนเกาะที่มีเสน่ห ์เลอืกซือ้สนิคา้ของฝาก ของที่ระลกึ 

รวมทัง้ผลติภัณฑจ์ากเลม่อน (Lemon) พืชทอ้งถิน่อันเลือ่งชือ่ที่กลายเป็นสัญลักษณ ์

เลือกนาฬิกายี่หอ้ทอ้งถิ่นแต่ไดม้าตรฐานระดับโลก หรือน่ังดื่มกาแฟริมชายฝ่ัง ชม

บา้นเมอืงทีส่รา้งลดลัน่ตามไหลเ่ขาในบรรยากาศการพักผ่อนสบายๆ สไตลอ์ติาลตีอนใต ้

ที่สวยงามไม่เหมือนใคร  ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองซอร์เรนโต ้

(Sorrento) 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก SORRENTO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่4 ซอรเ์รนโต – โพสติาโน ่– อมาลฟ่ีโคสท ์– ซาเลอรโ์น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ชมเมอืงซอรเ์รนโต เมอืงชายฝ่ังทะเลแหล่งพักผ่อนของบรรดานักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ 

บรรดาชนชัน้สูงที่นิยมมาพักผ่อนตากอากาศ ณ เมืองแห่งน้ี ที่ผ่านการยดึครองภายใต ้

อาณาจักรใหญ่ที่มั่งคั่งทัง้หลายไม่ว่า  อทีรัสกัน กรีด โรมัน ไบแซนไทน์ ลองโกบาร์ด 

และนอรม์ัน อกีทัง้ ยังไดร้ับวัฒนธรรมอันหลั่งใหลจากบรรดาเมืองมั่งคั่งที่เต็มไปดว้ย

คา่นยิมแห่งชนชัน้สงูเชน่ฝรั่งเศสและสเปนอกีดว้ย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย 

 

 

จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงโพสติาโน ่(Positano) เมอืงเล็กๆแตม่เีสน่หช์วนใหห้ลงใหลไป

กับบรรยากาศชวนมองอย่างไม่กลา้กระพรบิตากันเลยตลอดเสน้ทางที่ผ่าน  จึงท าให ้

เมอืงชายฝ่ังทะเล ในแควน้คมัพาเนีย แห่งอติาลใีตน้ี้มนัีกท่องเที่ยวมาเยือนอย่างไม่ขาด

สายตลอดทัง้ปี  น าท่านออกเดนิทางสู ่เสน้ทางชมธรรมชาตอินังดงามของบา้นเรือนที่ถูก

สรา้งอย่างประณีตบรเิวณผาสงูชายฝ่ังทีเ่รยีงรายอย่างงดงามตดิอันดับโลก  เสน้ทางคด

เคี้ยวเลาะริมผา กับบา้นเรือนที่ถูกสรา้งอย่างลงตัวและงดงามอย่างอมาลฟ่ีโคสท ์

(Amalfi Coast) ท าใหผู้ม้าเยอืนตอ้งตะลงึในความงดงามและยกย่องใหเ้ป็นอกีแห่งที่

สวยตดิอนัดบัโลกเลยทเีดยีว  นอกจากทวิทัศนอ์นังดงามที่น่ียังมีประวัตศิาสตรเ์ป็นเมือง

ท่าอันแข็งแกร่งและมั่งคั่งมาตัง้แต่อดตีกาลอีกดว้ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงซา

เลอรโ์น (Salerno) อกีหนึ่งเมืองท่าของอติาลตีอนใตอ้ันเป็นที่นิยมในการมาพักผ่อน

ตากอากาศของนักท่องเทีย่วจากทุกมุมโลก 
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ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HOLIDAY INN SALERNO  หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่5 ซาเลอรโ์น – ปอมเปอ ี– เมอืงโบราณปอมเปอ ี– OUTLET - กรุงโรม 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงปอมเปอ ี(Pompeii) เมอืงโบราณทีถู่กฝังตัวอยู่ใตล้าวาจากการ

ระเบดิของภูเขาไฟวสิุเวยีส  ซึง่ก่อนหนา้นั้นเป็นเมืองที่เคยเป็นเมืองขึน้ของอาณาจักร

โรมันโบราณอันรุ่งเรื่องมาก่อน ความจริงเหล่าน้ีถูกปรากฏขึน้หลังการขุดคน้พบซาก

โบราณใตด้นิต่างๆ และปัจุบันไดก้ลายเป็นพิพิธภัณฑก์ลางแจง้ขนาดใหญ่ที่เราจะ

สามารถจินตนาการยอ้นกลับไปสู่ยุคอันเจรญิของเมืองท่าแห่งน้ีได ้ น าท่านชมเมือง

โบราณปอมเปอ ี ทีถู่กปกคลมุไวด้ว้ยลาวาเมือ่ครัง้เกดิการระเบดิครัง้ใหญ่ของภูเขาไฟวสิุ

เวยีส (Mt.Vesuvius) จากการตัง้ใจขุดคน้ซากที่ค่อนขา้งจะสมบูรณ์ของผูค้น สัตวเ์ลีย้ง

ตา่งๆ ทีเ่หมอืนถูกหยุดอยู่ ผ่านกาลเวลาอันยาวนาน ที่ยังบ่งบอกถงึความเจรญิในยุคนัน้

ไดเ้ป็นอย่างด ีทัง้ศนูยก์ลางการคา้ ศาสนา และวฒันธรรม ทีต่ราตงึไวบ้นผนืดนิแห่งเมือง

น้ีรอใหนั้กท่องเทีย่วมาสมัผัสไดแ้ห่งภัยธรรมชาตทิีไ่ม่มใีครคาดคดิและไม่อาจหลกีหนีได ้

ทัน 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ Castel Romano Designer Outlet ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิง

สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเช่น BURBERRY COACH BOSS, CALVIN KLEIN, 

DIESEL , FURLA และอืน่ๆอกีมากมาย *** เนือ่งจาก OUTLET จะปิดท าการในวนั

อาทติย ์ถา้หากคณะใดตรงกบัวนัอาทติยใ์นวนัน ัน้ ทางบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไป

ในวนัถดัไปแทน*** 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 หลงัจากนัน้สูก่รงุโรม (Rome) เมอืงหลวงและเมอืงท่องเที่ยวที่มีชือ่เสยีงของประเทศ

อิตาลี นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกต่างเดินทางไปกรุงโรม เพื่อชื่นชมกับศิลปะ 

สถาปัตยกรรม และประวัตศิาสตรแ์ห่งความยิง่ใหญ่ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี ตัง้อยู่บน

เนินเขาทัง้ 7 ริมฝ่ังแม่น ้าไทเบอรต์อนกลางของประเทศ โรมเคยเป็นเมืองที่มีบทบาท

มากทีส่ดุของอารยธรรมตะวนัตกและในอดตีไดเ้ป็นอาณาจักรทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก IH ROMA Z3 หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– โคลอสเซีย่ม – น า้พุเทรวี ่– บนัไดสเปน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเขา้สูน่ครรฐัวาตกินั (Vatican) ประเทศทีเ่ล็กทีส่ดุในโลกตัง้อยู่ใจกลางกรุงโรม 

เป็นประเทศเดียวในโลกที่มีก าแพงลอ้มรอบเมืองเอาไวไ้ดท้ัง้หมด ยกเวน้ดา้นหนา้

ทางเขา้ และเป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์ิกายโรมันคาทอลกิ โดยมีพระสันตะปาปา 



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

   

   
   

  

 QE3FCO-TG005 หนา้ 6 จาก 16 

 
 

มอี านาจปกครองสูงสุด น าท่านเขา้ชมมหาวหิารที่ใหญ่ที่สุดในโลก มหาวหิารเซนตปี์

เตอร ์(St.Peter’s Basilica) ชมประตมิากรรมอันลอืชือ่ปิเอตา้ (Pieta) ของมเิคลัน

เจโล และชมแท่นบูชาบัลแดคคโิน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุม้ส ารดิที่สรา้งโดย

จานโลเรนโซ แบรน์นีิ ซึง่สรา้งตรงบรเิวณที่เชือ่กันว่าเป็นที่ฝังพระศพของนักบุญปีเตอร ์

จากนั้นน าท่านผ่านชมกลุ่มโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีตศูนย์กลางทางดา้น

การเมอืง ศาสนา และเศรษฐกจิของอาณาจักรโรมัน ที่สะทอ้นใหเ้ห็นความเจรญิรุ่งเรือง

ของอารยะธรรมโรมันในชว่ง 2,000 ปีทีผ่่านมา น าชมความยิง่ใหญ่ในอดตี และเก็บภาพ

สวยบรเิวณรอบนอกของสนามกฬีาโคลอสเซีย่ม (Colosseum) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์

ของโลกยุคโบราณ อดตีสนามประลองการต่อสูท้ี่ย ิง่ใหญ่ของชาวโรมันที่สามารถจุผูช้ม

ไดถ้งึ 50,000 คน 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

บา่ย น าชมงานประตมิากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธษิฐานบริเวณน า้พุเทรวี ่

(Trevi Fountain) สญัลกัษณข์องกรุงโรมทีโ่ดง่ดงั แลว้เชญิอสิระตามอัธยาศัยกับการ

เลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่และของทีร่ะลกึในบรเิวณยา่นบนัไดสเปน (The Spanish Step)  

ซึง่เป็นแหลง่แฟชัน่ชัน้น าสดุหรูและยังเป็นแหลง่นัดพบของชาวอติาเลีย่น 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก IH ROMA Z3 รอืเทยีบเท่า 

วนัที ่7 โรม – สนามบนิ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าคณะเดนิทางสู่ สนามบนิเพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) และ มี

เวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

13.55 น. เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพดว้ยเที่ยวบนิ TG945 *** ส าหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางต ัง้แต่

เดอืนพฤศจกิายนเป็นตน้ไปจะออกเดนิทางเวลา 13.30 น. และไปถงึกรุงเทพ

เวลา 06.05 น. *** 

วนัที ่8 กรุงเทพ 

05.45 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพโดยสวสัดภิาพ 
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โปรแกรม :  SOUTHERN ITALY 

มนตเ์สนต่ ์อติาลใีต ้ 

8 วนั 5 คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

19-26 ก.ย. 62 62,900 62,900 62,900 62,900 39,900 7,500 

10-17 ต.ค. 62 63,900 63,900 63,900 63,900 40,900 7,500 

22-29  ต.ค. 62 63,900 63,900 63,900 63,900 40,900 7,500 

2-9 พ.ย. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 36,900 7,500 

5-12 ธ.ค. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 36,900 7,500 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลูกคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ย ืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม ่   
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          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        ค่าประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

        ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 

5. คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศอติาล ี(ผูย้ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 

บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (14 ยโูร) 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (24 ยูโร) 

 



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

   

   
   

  

 QE3FCO-TG005 หนา้ 9 จาก 16 

 
 

 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซี่าและการยืน่วซี่า 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที่ค่อนขา้ง

นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านัก

หรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไม่ต า่กวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที่สายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3.แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5.    บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดนิทางไม่ครบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้ น้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รือมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซี่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด 

9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบาง

โรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบั

เสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ า่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักใน

เมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไม่มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่ง 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่าประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่า VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

หมายเหตุ: การยืน่วซี่าแตล่ะคร ัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งท าการยืน่วซี่า ประเภทหมู่คณะ 

เทา่น ัน้ โดยการยืน่เป็นหมู่คณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ขึน้ไป โดยทางศูนยร์บัยืน่ จะเป็นผู ้

ก าหนดวนัยืน่วซี่าเทา่น ัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไม่สามารถไปยืน่วซี่าในวนัทีก่ าหนดได ้อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้ 

 ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซี่าน้อยกว่า 11 วนัท าการ นบัจากวนัเดนิทาง  มี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่  ทา่นละ 2,200 บาท   

 ในกรณีทีเ่หลอืเวลายืน่วซี่าเหลอืนอ้ยกวา่ 5 วนัท าการ จะมคีา่ Fast Track เพิม่เตมิ

อกี ทา่นละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 
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2. รูปถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บญัชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผู ้

เดนิทาง ยอ้นหลงั 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดย

การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วัน

กอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พอ่ 

แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2. ถา่ยส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้่ายให ้เชน่ ส าเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 
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6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

6.1 บดิาหรอืมารดา ตอ้งท าหนงัสอืชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษวา่ใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศ

กบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก คนละ 1 ชุด (ลกูคา้เขยีนหรอืพมิพข์ ึน้เอง) 

6.2 บดิาหรอืมารดา ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศจากเขตหรอื

อ าเภอ (1 ใบ ตอ่ เด็ก 1 ทา่น เทา่นัน้) 

6.3 ในกรณีพอ่หรอืแมป่กครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ใหข้อหนงัสอืปกครองบุตรจากเขต

หรอือ าเภอและจะตอ้งเป็นหนงัสอืทีม่กีารสบืพยานและหลกัฐานเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้เทา่น ัน้ 

6.4 ทา่นจะตอ้งน าหนังสอืยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางไปตา่งประเทศตัวจรงิ จากขอ้ 6.2 หรอื หนังสอื

ปกครองบตุรเป็นส าเนาจากขอ้ 6.3 ไปแปลประทบัตรากบักรมการกงสุลใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยกอ่น

น ามายืน่ มเิชน่นัน้ทางศนูยรั์บยืน่ vfs จะไมรั่บยืน่เอกสารของบตุรทา่นโดยเด็ดขาด 

6.5 เนือ่งจากการประทบัตรากงสุล จะมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ย หากทา่นไมแ่น่ใจวา่เอกสารใชไ้ด ้

หรอืไม ่รบกวนสอบถามบรษัิททัวรก์อ่นน าไปประทับตรากงสลุ มเิชน่นัน้ทา่นอาจจะตอ้งไปเสยีเงนิ

และเสยีเวลาอันมคีา่ของทา่นเพือ่ไปท าเอกสารใหมอ่กีรอบ หากเอกสารทีท่า่นท ามาแลว้นัน้

กลายเป็นเอกสารทีใ่ชย้ืน่ไมไ่ด ้

 

***โปรดอา่น กอ่นทีท่า่นจะไปท าหนงัสอืยนิยอมจากเขตหรอือ าเภอใหบุ้ตรของทา่น 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่

ท าไมไมม่ ีpassport *** 
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- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. หากพอ่หรอืแมม่วีซีา่เชงเกน้อยุแ่ลว้และไมไ่ดย้ืน่วซีา่พรอ้มลกู ใหท้ าจดหมายชีแ้จงภาษาอังกฤษ 

อธบิายวา่มวีซีา่เชงเกน้ของประเทศอะไร ระบวัุนเริม่และวันหมดอายวุซีา่ พรอ้มทัง้ถา่ยส าเนาหนา้

พาสปอรต์และหนา้วซีา่นัน้มาแนบดว้ย 

8. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศอติาล ี

 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 

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

7. สญัชาตปัิจจุบัน ..................................สญัชาตโิดยก าเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................. 

    อเีมล............................................. 

12. อาชพีปัจจุบัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….…… 
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14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไมเ่คย 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .............................................    

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนุมตัวิซี่าเป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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