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รหัสโปรแกรม : 12545 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 
 

โปรแกรมเสน้ทางยุโรป เทีย่วสนุก คุม้คา่ ราคาโดนใจ 
ชมสถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคญัทีค่ดัสรรมาอย่างด ี

พรอ้มลิม้รสอาหารทอ้งถิน่ขึน้ชือ่ 
อกีท ัง้มอีสิระมือ้อาหาร ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ทานตามปรารถนา 
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ก าหนดการเดนิทาง :  
12-18 พ.ค.,28 พ.ค.-03 ม.ิย.62             ราคา  39,900.- 
         
    
 

 

 

เทีย่วแบบคุม้คา่ สมราคาทีไ่ดร้บั 
 

************************* 
 
อะมลัฟ่ี (Amalfi Coast) ดว้ยความงดงามบนชายหาด ทีง่ดงามดั่งสวรรค ์เลาะรมิทะเลเมดิ
เตอรเ์รเนียน หน่ึงในสถานทีต่ากอากาศยอดนิยมของอติาล ีโดดเด่นดว้ยววิของบา้นและอาคาร
ตา่งๆ ทีส่รา้งลดหลัน่กนัสวยงามตามแนวเขา 
 
เป็นชายฝ่ังยาวประมาณ 50 กิโลเมตร ที่ต ั้งอยู่ทางเหนือของอ่าวซาเลอรโ์น ชายฝ่ังที่

ประกอบดว้ยเมืองเล็กๆ ที่ต ัง้อยู่ลดหลั่นไปตามเนินเขาไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกของ
ยเูนสโกในปี ค.ศ. 1997 
 
ซอรเ์รนโต เมอืงเล็กๆ ทีเ่ต็มไปดว้ยบา้นเมอืงสสีนัสดใสตัง้ลดหลัน่ไปตามไหลเ่ขา  
 
โพสติาโน เสน่หเ์หลอืลน้ชวนใหห้ลงใหล แหล่งพกัผ่อนของบรรดานักท่องเทีย่วจากทั่วโลกดว้ย
ความงามตลอดแนวชายฝ่ังอะมลัฟ่ีนี ้ไดม้คี ากล่าวของชาวอะมลัฟ่ีกนัไวว้่า “พวกเจา้ไม่ตอ้งกลวั
ความตายไปหรอก เพราะพวกเจา้ไดอ้ยูใ่นสรวงสวรรคแ์ลว้” 
 
 

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

อยากหยุดตะวนั ไวท้ีอ่ะมลัฟ่ี 
อติาล ี

7 วนั 4 คนื 
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์[EK] 
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- น าท่านเทีย่วเกาะเวนิส (Venice) อนัสุดแสนโรแมนตกิ  
- เยอืนเมอืงมลิาน (Milan) เมอืงหลวงแห่งแฟช ัน่ของโลก 
- ถา่ยรปูกบัโคลอสเซีย่ม (Colosseum)  หอเอนปิซา่ (Leaning Tower of Pisa) 

สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง 
- เทีย่วเมอืงโบราณใตล้าวาปอมเปอ ี(Pompeii) ทีถู่กฝังตวัอยู่ใตล้าวาจากการระเบดิ

ของภเูขาไฟวสิเุวยีส   
- ชมบา้นเรอืนรมิผาสูงตามเสน้ทางเลยีบชายฝ่ังอนัดบัโลกทีอ่มาลฟ่ี โคสท ์(Amalfi 

Coast)  
*** เมนูพเิศษ.... สปาเกต็ตีห้มกึด า และ พซิซา่ *** 

 

  
 
21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรบัและอ านวยความ
สะดวก  

 
 

 
 
 
01.15 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์ EK 385 
 
04.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลีย่นเคร ือ่ง 
 
09.05 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงเวนิส โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 135 

วนัแรกของการเดนิทาง  กรุงเทพฯ 

วนัทีส่อง  กรุงเทพ – ดูไบ – เวนิส – เกาะเวนิส 
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13.25 น. ถงึ สนามบินเวนิส ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ช ัว๋โมง) น า

ท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรอื ตรอนเคตโต ้
(Tronchetto) น าท่านล่องเรอืผ่านชมบา้นเรอืนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส 
หรอื เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมอืงทีไ่ม่เหมอืนใคร โดย
ใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน  มสีมญานามวา่เป็น "ราชนีิแห่งทะเลเอเดรยีตกิ" 
มีเกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชือ่มถงึกนักว่า 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังที่

บรเิวณซานมารโ์ค ศูนยก์ลางของเกาะเวนิส จากน้ันน าท่านเดนิชมความงามของ
เกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ทีม่เีร ือ่งราวน่าสนใจในอดตี 
เมือ่นักโทษทีเ่ดนิออกจากหอ้งพพิากษาไปสูค่กุจะไดม้โีอกาสเห็นแสงสวา่งและโลก
ภายนอกเป็นคร ัง้สุดทา้ยระหว่างเดนิผ่านชอ่งหนา้ต่างทีส่ะพานนี ้ ซ ึง่เช ือ่มต่อกบั
วงัดอดจ ์(Doge’s Palace) อนัเป็นสถานทีพ่ านักของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดตี 
ซ ึง่นักโทษชือ่ดงัทีเ่คยเดนิผ่านสะพานนีม้าเเลว้คอื คาสโนว่าน่ันเอง น าท่านถ่ายรูป
บรเิวณจตัุรสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ทีน่โปเลยีนเคยกล่าวไวว้่า 
“เป็นหอ้งน่ังเล่นที่สวยที่สุดในยโุรป” จตัุรสัถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอนังดงาม 
รวมทัง้โบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ทีม่โีดมใหญ่ 5 โดม ตาม
แบบศลิปะไบแซนไทน ์จากน้ันอสิระใหท่้านไดม้เีวลาเดนิเทีย่วชมเกาะอนัสุดแสนโร
แมนตกิตามอธัยาศยั เชน่ เดนิเล่นชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนิส, เขา้ชมโบสถซ์าน
มารโ์คทีส่วยงาม, ชอ้ปป้ิงสนิคา้ของทีร่ะลกึ อาทเิชน่ เคร ือ่งแกว้มูราโน่,หนา้กากเว
นิส เลอืกซือ้สนิคา้แฟช ัน่ช ัน้น า หรอืน่ังจบิกาแฟในรา้น Café Florian ทีเ่ปิด
ใหบ้รกิารมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1720 หรอื น่ังเรอืกอนโดลา่ลอ่งชมคลองเวนิส 

 
ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (สปาเกต็ตีห้มกึด า , Squid-ink  

spaghetti) 
 

น าท่านเดนิทางเขา้ทีพ่กั RUSSOTT HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 

 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 
น าท่านเดนิทางสู่ตวัเมอืงมลิาน (Milan) เมืองทีเ่รยีกไดว้่า เป็นเมอืงหลวงแห่ง
แฟช ัน่ของโลก น าท่านชมมหาวหิารแห่งเมอืงมลิาน (Duomo di Milano) 
ทีส่รา้งดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิ ทีผ่สมผสานกนั เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก 
สมยัฟ้ืนฟูศลิปวทิยาการ 
 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

วนัทีส่าม  เวนิส - มลิาน –  ดูโอโม ่- แกลเลอร ี ่วคิเตอร ์เอม็มานูเอล – ปิซา่ 
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บ่าย น าท่านชมแกลเลอร ี ่วิคเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio 

Emanuele II) ทีนั่บว่าเป็นชอ้ปป้ิงมอลลท์ีส่วยงาม หรูหราและเก่าแกท่ีสุ่ดใน
เมอืงมลิาน อนุสาวรยี ์ของกษตัรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลที ่2 ผูร้เิร ิม่การรวมชาตหิวั
เมืองต่างๆในอติาล ีและอนุสาวรยีข์องศลิปินชือ่ดงัในยุคเรเนซองสอ์กี 1 ท่าน คอื 
ลโิอนารโ์ด ดารว์นิซ ี ่ทีอ่ยู่ในบรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาล่า จากน้ันใหท้่าน
ไดอ้สิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่เมอืงปิซา่ (Pisa) เมอืง
แห่งศลิปะทีส่ าคญัของอติาล ีเป็นเมอืงเล็กๆอยู่ทางตะวนัตกของ Florence ดา้น
ตะวนัตกของเมอืงตดิกบัทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน แมว้่าจะเป็นเมอืงเล็กๆ แต่ Pisa ก็
เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นทีรู่จ้กัของนักท่องเทีย่วทั่วโลก 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
 
ทีพ่กั  น าท่านเดนิทางเขา้ทีพ่กั GALILEI PISA หรอืเทยีบเท่า 

 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 

น าท่านเขา้สู่บรเิวณจตัุรสัดูโอโมแห่งปิซา่ หรอื จตัุรสักมัโป เดย ์มรีาโกล ี
(Compo Dei Miracoli) ทีป่ระกอบดว้ยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโร
มาเนสก ์โดยเร ิม่จากหอพธิเีจมิน ้ามนต ์(Baptistery of  St. John) ทีใ่หญ่ทีสุ่ด
ในอติาล ีชมมหาวหิารดโูอโม (Duomo) ทีง่ดงามและหอเอนแห่งเมอืงปิซา่อนัเลือ่ง 
ชมหอเอนปิซา่ (Leaning Tower of Pisa) สญัลกัษณแ์ห่งเมอืงปิซา่ 1 ใน 
7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง เร ิม่สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 
175 ปี แต่ระหว่างการก่อสรา้งตอ้งหยุดชะงกัลงไปเมื่อสรา้งไปไดถ้งึช ัน้ 3 ก็เกดิ
การยบุตวัของฐานขึน้มา และต่อมาก็มกีารสรา้งหอต่อเตมิขึน้อกีจนแลว้เสรจ็ โดย
ใชเ้วลาสรา้งทั้งหมดถึง 177 ปี  โดยที่หอเอนปิซ่านี้ กาลิเลโอ บิดาแห่ง
วทิยาศาสตร ์ซ ึง่เป็นชาวอติาเลีย่นไดใ้ชเ้ป็นสถานทีท่ดลองทฤษฎแีรงโนม้ถ่วงของ
โลกที่ว่า สิ่งของสองชิน้ น ้าหนักไม่เท่ากนั ถา้ปล่อยสิ่งของทัง้สองชิน้จากที่สูง
พรอ้มกนั ก็จะตกถงึพืน้พรอ้มกนั จากน้ันใหท่้านอสิระใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ที่

ระลกึราคาถกู ทีม่รีา้นคา้เรยีงรายอยูม่ากมาย 
 

เทีย่ง   อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
 

วนัทีส่ี ่  หอเอนปิซา่ – Outlet – กรุงโรม 
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บ่าย น าท่านแวะชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมที ่The Mall-Luxury Goods 
Outlet ใหท่้านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ช ัน้น าของแบรนดเ์นมหลากหลายยีห่อ้ 
อาทเิชน่ โบเตกา้ เวนาตา้ กชุช ี ่เฟอรร์ากาโม่ TOD PRADA อารม์าน่ี ฯลฯ 

 
จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวที่มี
ช ือ่เสยีงของประเทศอติาล ี

 
ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
 
ทีพ่กั   น าท่านเดนิทางเขา้ทีพ่กั GRAND HOTEL FLEMING หรอืเทยีบเท่า 

 
 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 
  จากน้ันเดนิทางสู่เมอืงปอมเปอ ี(Pompeii) เมอืงโบราณทีถู่กฝังตวัอยู่ใตล้าวา

จากการระเบิดของภูเขาไฟวสิุเวยีส  ซ ึง่ก่อนหนา้น้ันเป็นเมืองที่เคยเป็นเมืองขึน้
ของอาณาจกัรโรมนัโบราณอนัรุง่เร ือ่งมาก่อน ความจรงิเหล่านีถู้กปรากฏขึน้หลงั
การขดุคน้พบซากโบราณใตด้นิต่างๆ และปัจุบนัไดก้ลายเป็นพพิธิภณัฑก์ลางแจง้
ขนาดใหญท่ีเ่ราจะสามารถจนิตนาการยอ้นกลบัไปสู่ยุคอนัเจรญิของเมอืงท่าแห่งนี้

ได ้ น าท่านชมเมืองโบราณปอมเปอ ี ที่ถูกปกคลุมไวด้ว้ยลาวาเมื่อคร ัง้เกดิการ
ระเบดิคร ัง้ใหญ่ของภูเขาไฟวสิุเวยีส (Mt.Vesuvius) จากการตัง้ใจขดุคน้ซากที่

คอ่นขา้งจะสมบูรณข์องผูค้น สตัวเ์ลีย้งตา่งๆ ทีเ่หมอืนถกูหยดุอยู ่ผ่านกาลเวลาอนั
ยาวนาน ที่ยงับ่งบอกถงึความเจรญิในยุคน้ันไดเ้ป็นอย่างดี ทัง้ศูนยก์ลางการคา้ 
ศาสนา และวฒันธรรม ทีต่ราตงึไวบ้นผนืดนิแห่งเมอืงนีร้อใหนั้กท่องเทีย่วมาสมัผสั
ไดแ้ห่งภยัธรรมชาตทิีไ่ม่มใีครคาดคดิและไม่อาจหลกีหนีไดท้นั 

 
กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 
บ่าย  น าท่านเดนิทางต่อไปยงัเมอืงซอรเ์รนโต (Sorrento) เมืองชายฝ่ังทะเลแหล่ง

พกัผ่อนของบรรดานักท่องเทีย่วโดยเฉพาะ บรรดาชนช ัน้สูงทีนิ่ยมมาพกัผ่อนตาก
อากาศ ณ เมอืงแห่งนี ้ทีผ่่านการยดึครองภายใตอ้าณาจกัรใหญ่ทีม่ ั่งคั่งทัง้หลายไม่
ว่า  อทีรสักนั กรดี โรมนั ไบแซนไทน ์ลองโกบารด์ และนอรม์นั อีกทัง้ ยงัไดร้บั
วฒันธรรมอนัหลั่งใหลจากบรรดาเมอืงมั่งคั่งทีเ่ต็มไปดว้ยค่านิยมแห่งชนช ัน้สูงเชน่
ฝร ัง่เศสและสเปนอกีดว้ย  

 

วนัทีห่า้ ปอมเปอ ี– ซอรเ์รนโต – โพสติาโน่ – อะมลัฟ่ีโคสท ์- เนเป้ิล 
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  จากน้ันเดินทางสู่เมอืงโพสติาโน่ (Positano) เมืองเล็กๆแต่มีเสน่หช์วนให ้
หลงใหลไปกบับรรยากาศชวนมองอย่างไม่กลา้กระพรบิตากนัเลยตลอดเสน้ทางที่

ผ่าน  จงึท าใหเ้มอืงชายฝ่ังทะเล ในแควน้คมัพาเนีย แห่งอติาลใีตนี้ม้นัีกท่องเทีย่ว
มาเยอืนอยา่งไม่ขาดสายตลอดทัง้ปี   

 
  น าท่านออกเดินทางสู่ เสน้ทางชมธรรมชาติอนังดงามของบา้นเรอืนที่ถูกสรา้ง

อยา่งประณีตบรเิวณผาสูงชายฝ่ังทีเ่รยีงรายอย่างงดงามตดิอนัดบัโลก  เสน้ทางคด
เคีย้วเลาะรมิผา กบับา้นเรอืนทีถู่กสรา้งอย่างลงตวัและงดงามอย่างอะมลัฟ่ีโคสท ์
(Amalfi Coast) ท าใหผู้ม้าเยอืนตอ้งตะลงึในความงดงามและยกย่องใหเ้ป็นอกี
แห่งที่สวยติดอันดับโลกเลยทีเดียว  นอกจากทิวทัศน์อ ันงดงามที่ น่ีย ังมี
ประวตัศิาสตรเ์ป็นเมอืงท่าอนัแข็งแกรง่และมั่งคัง่มาตัง้แตอ่ดตีกาลอกีดว้ย  

 
  จากน้ันเดนิทางสู่เมอืงเนเป้ิล (Naple) เมืองหลวงแห่งแควน้กมัปาเนีย ท่าเรอื

ส าคญัที่เหล่าเรอืส าราญท่องเที่ยวในเขตเมดเิตอรเ์รเน่ียนมาพกัเทยีบท่า ถอืเป็น
เมอืงใหญ ่ทางตอนใตข้องอติาล ี

  
ค า่     รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (พซิซา่, Pizza)  
 
ทีพ่กั  น าท่านเขา้ทีพ่กั BEST WESTERN SUITES  หรอืเทยีบเท่า 
 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่กรุงโรม น าชมความยิ่งใหญ่ในอดีต และเก็บภาพสวย
บรเิวณรอบนอกของสนามกฬีาโคลอสเซีย่ม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่ง
มหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ อดตีสนามประลองการต่อสูท้ีย่ ิง่ใหญ่ของชาวโรมนัที่

สามารถจุผูช้มไดถ้ึง 50 ,000 คน ผ่านชมกลุ่มโรมนัฟอรมั (Roman 
Forum) อดตีศูนยก์ลางทางดา้นการเมอืง ศาสนา และเศรษฐกจิของอาณาจกัร
โรมนั ที่สะทอ้นใหเ้ห็นความเจรญิรุง่เรอืงของอารยะธรรมโรมนัในชว่ง 2,000 ปีที่

ผ่านมา น าชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรกีและโยนเหรยีญอธิษฐาน
บรเิวณน ้าพุเทรวี ่(Trevi Fountain) สญัลกัษณข์องกรุงโรมทีโ่ด่งดงั แลว้
เชญิอสิระตามอธัยาศยักบัการเลอืกซือ้สนิคา้แฟช ัน่และของทีร่ะลกึในบรเิวณย่าน
บนัไดสเปน (The Spanish Step)  ซึง่เป็นแหล่งแฟช ัน่ช ัน้น าสุดหรูและยงัเป็น
แหลง่นัดพบของชาวอติาเลีย่น 

 

วนัทีห่ก เนเป้ิล - นครรฐัวาตกินั –โคลอสเซีย่ม – น ้าพุเทรวี ่– สนามบนิ  
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กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 
บ่าย  น าท่านเขา้สู่นครรฐัวาตกินั (Vatican) ประเทศทีเ่ล็กทีสุ่ดในโลกตัง้อยู่ใจกลาง

กรุงโรม เป็นประเทศเดยีวในโลกทีม่ีก าแพงลอ้มรอบเมืองเอาไวไ้ดท้ัง้หมด ยกเวน้
ดา้นหนา้ทางเขา้ และเป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตนิ์กายโรมนัคาทอลกิ โดยมี
พระสนัตะปาปา มีอ านาจปกครองสูงสุด น าท่านชมมหาวหิารที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica) ชมประตมิากรรมอนัลอืช ือ่   
ปิเอตา้ (Pieta) ของมเิคลนัเจโล และชมแท่นบูชาบลัแดคคโิน (St. Peter's 
Baldachin) เป็นซุม้ส ารดิทีส่รา้งโดยจานโลเรนโซ แบรนิ์นี ซ ึง่สรา้งตรงบรเิวณที่

เช ือ่กนัว่าเป็นทีฝั่งพระศพของนักบุญปีเตอร ์**ในกรณีทีม่พีธิกีารทางศาสนาหรอื
พธิกีารส าคญัต่างๆท ัง้แจง้ล่วงหน้าและไม่ไดแ้จง้ล่วงหน้า ทางบรษิทั ขอสงวนสทิธิ ์

น าท่านชมบรเิวณภายนอกแทน**   
 
17.30 น.   น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิกรุงโรม เพือ่ใหท้่านมเีวลาท าคนืภาษ ี(Tax  

Refund) และมเีวลาชอ๊ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ี(Duty Free) ภายในสนามบนิ 
   
22.05 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EK 96 
   
 
 
05.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเคร ือ่ง 
 
09.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 372 
 
18.55 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 
 
############################################### 
############################################ 
 

 
กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ 
ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงนัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ 
ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

วนัทีเ่จด็   ดูไบ – กรุงเทพ ฯ  
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หมายเหตุ 
  

1. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจาก
เหตุสุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้ เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การ
ล่าชา้หรอืยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให ้
เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้
ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทาง  
หากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้ 
3. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 
4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 10 ท่าน ทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง 
โดยทางบรษิทัฯ  จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  
5. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและ
ยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิตอ่เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ 

มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิน้ 
โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บั 

สภาวะอากาศและเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณล่์วงหน้าโดยทางบรษิทัฯ 
จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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โปรแกรม : อยากหยุดตะวนั ไวท้ีอ่ะมลัฟ่ี 

อติาล ี7 วนั 4 คนื 
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

 
ก าหนดวนัเดนิทาง :  12-18 พ.ค. 62 ,28 พ.ค. - 03 ม.ิย.62 
    

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่กัคู ่1 หอ้ง ท่านละ 39,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านละ  
(กรุณาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 

39,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ท่านละ 4,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุม่เกนิ 12 ปี) พกักบัผูใ้หญ ่1 ท่าน ท่านละ 39,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายไุม่เกนิ 12 ปี) พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน ท่านละ 
(กรุณาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 

39,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เคร ือ่งบนิ ท่านละ 22,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศอติาล ี
(ผูย้ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงินตรงกบัศูนยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ 

เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท 
ชัน้ธุรกจิเพิม่เงินจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้ต็อ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เท่านัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ดก็อายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิ ช ัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบุวนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมี
ความประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล  

(หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หน้าที)่ 
        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
         คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

       ** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ ือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถ 
 สอบถามขอ้มูล  เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  
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          เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
          เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
          **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  
          [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมคัคเุทศก)์  
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม  
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนังสอืเดนิทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทเิชน่  ค่าเคร ือ่งดืม่ทีส่ ั่งพเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอื

เดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่า
รกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคี่าทีสู่ญหายใน
ระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวซีา่ประเทศอติาล ี(ผูย้ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงินตรงกบัศูนยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ 

เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ (10 ยูโร) 
7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย ( 21 ยูโร) 
8. คา่ภาษมูีลคา่เพิม่ 7% 

 
เง่ือนไขการจอง 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ 

ภายใน  3 วนันับจากวนัจอง  
หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี
4. หากท่านทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อ

เจา้หนา้ที ่ 
ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิไ์ม่
รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่คณะ
และยืน่  
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทาง
เจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั 
หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งให ้
การดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความ
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ ัง้หมด 
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เง่ือนไขการช าระคา่ทวัรส่์วนทีเ่หลอื 
ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส่์วนทีเ่หลอื 30 วนัก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 
ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 
  ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิิจของสถานทตู มใิชบ่รษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยให ้
การพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษิทั ท่านตอ้งแจง้
ใหท้างบรษิัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการ
พจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนินเร ือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที่

ตนพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่น้ัน 
4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเร ิม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 

6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่ม
เกา่ ใหก้บัทางบรษิทัดว้ย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้ง
ขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัตดิวซีา่ไม่ต ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสอื
เดนิทางน้ันๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขยีน 
หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 
  ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เคร ือ่งบนิและทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษิัทไดส้ ารองที่น่ังพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเคร ือ่งบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ย
สาเหตใุด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร ือ่งบนิ ซ ึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 
5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเคร ือ่งบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิเ์รยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่าง
นอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบตัติรงตามทีส่าย
การบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งรวดเรว็ในกรณีทีเ่คร ือ่งบนิมี
ปัญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรมั) ไม่ใชผู่ท้ี่มีปัญหาทางดา้น
สุขภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบิน 
ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่น้ัน 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท า 

ใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความ 
เสยีหายตอ่ทางบรษิทัและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษิทัตอ้งน าไป   ช าระคา่เสยีหายตา่งๆ 
ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  



QE3VCE-EK019   13 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท า 
    การเลือ่นการเดนิทางของทา่น   ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้
    คอื คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  
7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่า 

ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าตั๋ว 
    เคร ือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเคร ือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเคร ือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไม่ 
    ครบตามจ านวน  
8. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนื 
    คา่ทวัรท์ ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่ 
    เหตผุลใดๆตามทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว  
  (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple   
  Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่ 
  มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ 
2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไม่มเีคร ือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบทีม่ ี
   อณุหภมูติ ่า 
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม  
    บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะ 
   ทดัรตั และไม่มอีา่งอาบน า้ ซ ึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจม ี
   ลกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 
ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศู่นยย์ืน่วซีา่ VFS Global (จามจุรสีแควร)์ 
เอกสารกรุณาเตรยีม 2 ชดุ ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทาง

ธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชดุ และส าเนา 1 ชุด 
ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทูต 

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไม่สามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
 

**ลูกคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 
เพราะสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 
หมายเหตุ: การยืน่วซีา่แต่ละคร ัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งท าการยืน่วซีา่ ประเภทหมู่
คณะ เท่านั้น โดยการยืน่เป็นหมู่คณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ขึน้ไป โดยทางศูนยร์บั
ยืน่ จะเป็นผูก้ าหนดวนัยืน่วซีา่เท่านั้น ถา้หากผูเ้ดนิทางไม่สามารถไปยืน่วซีา่ใน
วนัทีก่ าหนดได ้อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้ 

 ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซีา่น้อยกว่า 11 วนัท าการ นับจากวนัเดนิทาง  
มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่  ท่านละ 2,200 บาท   

 ในกรณีทีเ่หลอืเวลายืน่วซีา่เหลอืน้อยกว่า 5 วนัท าการ จะมคี่า Fast Track 
เพิม่เตมิอกี ท่านละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศูนยร์บัยืน่โดยตรง** 
1. หนังสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอื

ส าหรบัประทบัวซีา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวนั
เดินทางกลบั  และหนังสอืเดินทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามา
ประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่
ตา่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หน้าทีข่อง
ทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทาง
สถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซีา่ในประเทศ
ไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์
ตา่งชาตดิว้ย*** 

 
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ 

(พืน้หลงัขาวเท่าน้ัน ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรอื
เคร ือ่งประดบั ไม่ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไม่เลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกค่าใชจ้่ายเอง ส าเนาสมุดบญัช ี
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หรอื Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป ส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 
3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้ค่อยปรบัยอดเงนิ
ในบญัชไีม่เกนิ 7 วนัก่อนวนัยืน่วซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement 
เท่าน้ัน) 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ้่ายเอง (บุคคลทีส่ามารถรบัรองค่าใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น 
พ่อ แม่ พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เท่าน้ัน) 
3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนังสอืรบัรองค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้ม
เอกสารแสดงความสมัพนัธ ์เชน่ สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 
3.2.2. ถ่ายส าเนาสมุดบญัชี หรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดือนของบุคคลที่ออก
คา่ใชจ้า่ย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถู่กรบัรองค่าใชจ้่ายให ้เชน่ ส าเนา
ทะเบยีนสมรส สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 
บญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุม่เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- เป็นพนกังาน    หนังสอืรบัรองการท างาน จากบรษิทัฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเร ิม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช ือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช ือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 
- ส าเนาทะเบยีนบา้น 
- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 
- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเดก็อายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 
6.1 บิดาหรอืมารดา ตอ้งท าหนังสอืชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษว่าใหเ้ด็กเดนิทางไป
ตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก คนละ 1 ชุด (ลูกคา้เขยีนหรอื
พมิพข์ึน้เอง) 
6.2 บดิาหรอืมารดา ตอ้งขอหนังสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปต่างประเทศจากเขต
หรอือ าเภอ (1 ใบ ตอ่ เด็ก 1 ท่าน เท่าน้ัน) 
6.3 ในกรณีพอ่หรอืแมป่กครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ใหข้อหนังสอืปกครองบุตรจาก
เขตหรอือ าเภอและจะตอ้งเป็นหนังสอืทีม่กีารสบืพยานและหลกัฐานเสรจ็เรยีบรอ้ย
แลว้เท่านัน้ 
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6.4 ท่านจะตอ้งน าหนังสือยินยอมใหเ้ด็กเดินทางไปต่างประเทศตวัจรงิ จากขอ้ 6.2 หรอื 
หนังสอืปกครองบุตรเป็นส าเนาจากขอ้ 6.3 ไปแปลประทบัตรากบักรมการกงสุลใหเ้สรจ็
เรยีบรอ้ยก่อนน ามายื่น มิเชน่น้ันทางศูนยร์บัยื่น vfs จะไม่รบัยื่นเอกสารของบุตรท่านโดย
เด็ดขาด 
6.5 เน่ืองจากการประทบัตรากงสุล จะมกีารเสยีค่าใชจ้่าย หากท่านไม่แน่ใจว่าเอกสาร
ใชไ้ดห้รอืไม่ รบกวนสอบถามบรษิทัทวัรก์อ่นน าไปประทบัตรากงสลุ มเิชน่น้ันท่านอาจจะตอ้งไป
เสยีเงนิและเสยีเวลาอนัมคีา่ของท่านเพือ่ไปท าเอกสารใหม่อกีรอบ หากเอกสารทีท่่านท ามาแลว้
น้ันกลายเป็นเอกสารทีใ่ชย้ืน่ไม่ได ้
 
***โปรดอ่าน ก่อนทีท่่านจะไปท าหนังสอืยนิยอมจากเขตหรอือ าเภอใหบุ้ตรของ
ท่าน 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดย
มารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอม และระบุว่าใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบ
ส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเดก็เดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา
จะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอม และระบุวา่ใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนา
บตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบุ
ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้
สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมี
รายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไม่ม ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมาย
ชีแ้จงวา่ท าไมไมม่ ีpassport *** 

 
- กรณีเดก็อายุต า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทาง

มาสมัภาษณก์บับุตรทีส่ถานทูตดว้ย ทัง้สองท่าน (เฉพาะควิเดีย่วเท่าน้ัน) 
7. หากพ่อหรอืแม่มีวีซ่าเชงเกน้อยุ่แลว้และไม่ไดย้ื่นวีซ่าพรอ้มลูก ใหท้ าจดหมายชีแ้จง

ภาษาองักฤษ อธบิายว่ามีวซีา่เชงเกน้ของประเทศอะไร ระบุวนัเร ิม่และวนัหมดอายุวซีา่ พรอ้ม
ทัง้ถา่ยส าเนาหนา้พาสปอรต์และหนา้วซีา่น้ันมาแนบดว้ย 

8. ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซน็ รบัรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้่านเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่
เท่านัน้ 

 
เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หากทาง
สถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซีา่เชงเกนประเทศอติาล ี
 
(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เน่ืองจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของท่าน) 

 
ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 
1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 
2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]………………………………………………..……………………………. 
3. ชือ่ตวั [ภาษาองักฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 
4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………….…………………………………………….. 
5. สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั) …………………………………………………..………………………………………  
6. ประเทศทีเ่กดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 
7 .  สัญชาติ ปั จ จุ บัน  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ส ัญชาติ โ ด ยก า เ นิ ดห ากต่ า ง จ าก
ปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 
9. สถานภาพ    โสด            แตง่งาน (จดทะเบยีน)          แตง่งาน (ไม่จดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกนัอยู ่                         หมา้ย 
  อืน่ๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอกชือ่-นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ี
อ านาจปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื................................................................. 
    อเีมล............................................. 
12. อาชพีปัจจุบนั(หากคา้ขาย ใหร้ะบุดว้ยว่าคา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้
.......................................................................................................... 
13. ช ือ่บรษิทัหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรบันักเรยีน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ที่

อยูข่องสถาบนัศกึษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์………….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไม่เคย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ ัง้แตว่นัที.่..............................ถงึวนัที.่.................................... 
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15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไม่เคย   เคย (กรณุาระบุวนัที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนท่านถา่ยส าเนาหน้าวซีา่เชงเกน้ตวัล่าสุดแนบมา
ดว้ย** 

16.  ท่านเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผูีอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษิทั/องคก์ร)  

        กรณุาระบุช ือ่ .............................................    

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีพ่กัทีม่ผูีจ้ดัหาให ้

   ช าระคา่ทีพ่กัลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผูีอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบุ)     อืน่ๆ (โปรดระบุ)    

************************************************ 
หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิิจของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มส่ีวนเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ท ัง้นี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่านัน้ 
 


