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อิตาลีใต ้7 วนั  
อิตาลีตอนใต ้AMALFI COASTLINE และถ ้าบลูก็อตโต  

กรุงโรม วาติกนั โคลอสเซ่ียม น ้าพุเทรว่ี นาโปลี ปอมเปอี 

เกาะคาปรี ซอรเ์รนโต โพสิตาโน่ อมลัฟ่ี ราเวลโล่ 



 

วนัแรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภมิู              (ไทย) 

23.30 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 

แถว T สายการบินเอมิเรตส ์ (EK) เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัท่ีสอง ดไูบ-กรุงโรม-นาโปลี             (ยูเออี-อิตาลี) 

03.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส  ์เท่ียวบินท่ี EK 377 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

06.55 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

09.10 น. เดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส ์ เท่ียวบินท่ี EK 097 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

13.25 น. เดินทางถึง กรุงโรม ประเทศอิตาลี หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและสมัภาระแลว้ จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่

เมืองนาโปลี เมืองหลวงแห่งแควน้กมัปาเนีย เป็นเมืองทา่ท่ีมีความส าคญัของอิตาลีทางตอนใตข้องในประเทศใน

คาบสมุทรอิตาลี เป็นเมืองท่ีเคยถูกยึดครองโดยชาวกรีก และชาวโรมนั  

ค า่          บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ American Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสาม  นาโปลี-เกาะคาปรี-ถ ้าบลูก็อตโต-เขตเมืองเก่าเกาะคาปรี                      (อิตาลี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากนั้นน าเดินทางสูท่า่เรือ เพ่ือเตรียมตวั นัง่เรือ Jetfoil สู่เกาะ

คาปรี เกาะท่ีมีเสน่ห์เป็นของตวัเองมีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟวิซูส

เวียส จากนั้นน าท่านเชา้ชม ถ ้าบลูก็อตโต เป็นถ ้าท่ีมีความ

สวยงามทัง้ในเร่ืองของท่ีตัง้ท่ีมีปากทางเขา้ถ า้อยูใ่นทะเล และยาม

เม่ือแสงแดดส่องมากระทบกบัน ้าทะเลสีครามภายในถ า้จะเกิดสี

เปล่งประกายด ้วยสีน ้ า เ งินเขม้งดงามสมกับ ช่ือว่า  BLUE 

GROTTO ** การเขา้มชมถ ้าบลูก็อตโตข้ึนอยู่กบัสภาพ

อากาศและน ้าข้ึนน ้าลงในแต่ละวนั หากไม่สามารถเขา้ชม

http://bit.ly/2NMk5YE


 

ไดท้างบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม**  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากนั้นน าทา่นนั่งรถรางข้ึนสู ่เขตเมืองเก่าดา้นบนเกาะคาปรี น าทา่น

เดินเลน่ชมเมืองเกา่บา้นเรือนท่ีสวยงามและแสนน่ารักเต็มไปดว้ยมนตเ์สน่ห ์มีเวลาใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึก ของ

พ้ืนเมือง หรือเลือกนั่งพกัผอ่นด่ืมกาแฟตรมอธัยาศยั ถึงเวลาอนัสมควรน าทา่นน าท่านเดินทางสู ่Marina Grande เพ่ือ

เตรียมตวันั่งเรือกลบัสูเ่มืองนาโปลี 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ American Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีส่ี เมืองซอรเ์รนโต-อมลัฟ่ีโคสต-์เมืองโพสิตาโน-เมืองอมลัฟ่ี-เมืองราเวลโล่          (อิตาลี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน า

ทา่นเดินทางสู่ เมืองซอรเ์รนโต เป็นท่ีมาของเพลง Come 

Back To Sorrento เป็นเมืองท่ีมีความโดดเดน่ในเร่ืองของ

ทศันียภาพท่ีสวยงาม และเป็นเมืองพกัตากอากาศริมอา่วเน

เป้ิล ท่ีมีช่ือเสียงท่ีเหลา่คนดงัมากมายเดินทางมาพกัรอ้นกนัท่ี

เมืองแห่งน้ี ตวัเมืองตัง้อยูบ่นหนา้ผาสูง และไลร่ะดบัลงมา

ตาม  ความลาดชนัจนลงมาถึงระนาบเดียวกนักบัหาดทราย
สีเทาท่ีไดร้ับการจดัระเบียบไวอ้ยา่งเรียบรอ้ย และมีชายฝั่ง 

Amalfi ท่ีเลียบริมทะเลไปตามหน้าผายาวถึง 50 กม. 

จากนั้นน าท่านเดินทางลัดเลาะชายฝั่ ง  อมัลฟ่ีโคสต ์

(AMALFI COAST)  ซ่ีงไดร้ับการยกยอ่งวา่เป็นชายฝั่งท่ี

สวยท่ีสุดในยุโรป โดยเสน้ทางการเดินทางจะลดัเลาะไปตาม

หน้าผาท่ีสูงชนัเรียบชายฝั่ ง โดยจะน าทา่นเท่ียวชมเมือง

ส าคญัๆริมชายฝั่งท่ีไดร้ับกสนอนุรักษ์และประกาศไวใ้หเ้ป็นมรดกโลก เดินทางถึง เมืองโพสิตาโน (POSITANO) 

เมืองเล็กๆที่ ต ัง้อยูบ่นหนา้ผา สีสนัของบา้นเรือนนั้นถือวา่เป็นจุดเดน่ท่ีดึงดูดใจนักทอ่งเท่ียวใหม้ายงัเมืองแหง่น้ี ใหท้า่นได ้

เดินเลน่และด่ืมด ่ากบับรรยากาศโยรอบ หรือถา่ยรูปเป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั หลงัจากนั้นน าออกเดินทางตอ่สู่ เมือ

งอมลัฟ่ี (AMALFI) ระหวา่งทางจะไดเ้ห็นบรรยากาศและทศันียภาพริมฝั่งทะเลและผาสูงชนั ผา่นไร่สม้ ไร่มะนาว หรือ

ผลไมพ้ื้นเมืองตา่ง และหมูบ่า้นท่ีปลูกลดหลั่นกนัไปความสูงต ่าของหนา้ผา น าทา่นถา่ยรูปกบั โบสเ์ซ็นตแ์อนดรูว ์

เป็นศาสนสถานประจ าเมืองแหง่น้ีท่ีมีอายุเกา่แกก่วา่ 900 ปี จากนั้นอิสระใหท้า่นไดเ้ดินเลน่ชมเมืองตามอธัยาศยั อิสระ

อาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ถึงเวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสู ่เมืองราเวลโล่ (RAVELLO) หมูบ่า้นเล็กๆของ

แควน้คมัพาเนีย ท่ีมีความงามทัง้ทางกายภาพและความหลากหลายทางธรรมชาติ รวมไปถึงความโดดเดน่ทางดา้น

สถาปัตยกรรมและศิลปะท่ีเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะถ่ิน จึงไดร้ับการบรรจุไวใ้นสว่นหน่ึงของคอสติเอรา อามาลฟิตานา ซ่ึง

เป็นหน่ึงในรายช่ือมรดกโลกของอิตาลี ในปี ค.ศ.1997 จากองคก์ารยูเนสโก นอกจากน้ีหมูบ่า้นราเวลโล ่ยงัเป็นสถานที่

ท่ีศิลปินดงั อยา่ง ริชาร์ด วาร์กเนอร์ ศิลปินชาวเยอรมนัเคยมาแสดงคอนเสิร์ต จนท าใหมี้การจดัเทศกาลคอนเสิร์ตท่ี

หมูบ่า้นแหง่น้ี น าทา่นเดินชม จตัุรสักลางเมืองเวสโควาโด จากนั้นน าทน่ถา่ยรูปโบสถป์ระจ าเมืองท่ีมีอายุกวา่ 800 

ปี ชมประตูสมัฤทธ์ิ (THE BRONZE DOOR) ท่ีมีภาพสลกัเร่ืองราวของพระคริสตถึ์ง 54 ชอ่ง จากนั้นน าทา่นสู ่วิลล่า 

รูโฟโล คฤหาสน์บนหนา้ผาริมทะเลท่ีสวยงาม ภายในมีสวนดอกไมริ้มหนา้ผาท่ี งดงามย่ิง และเป็นจุดชมวิวท่ีเป็นเป็น

สญัลกัษณแ์หง่หน่ึงของเมืองราเวลโล ่  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ American Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

 



 

วนัท่ีหา้    เมืองปอมเปอี-กรุงโรม-สนามกีฬาโคลอสเซ่ียม                       (อิตาลี) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นสู ่เมืองปอมเปอี เป็นเกา่แกท่ี่มีความเจริญรุ่งเรือง

มากเม่ือ 2,000 กวา่ปีกอ่นหนา้น้ี ในยุคกอ่นคริสตศ์กัราชเมืองปอมเปอีน้ีอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของกรีกเร่ือยมา กระทัง่ราว 

80 ปีกอ่นคริสตศ์กัราชจึงถูกยึดครองเป็นอาณานิคมของอาณาจกัร

โรมนั ระหวา่งการเดินทางทา่นจะเห็นภูเขาไฟวิซูสเวียส ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ี

เกิดการประทุและพน่ลาวามาทบัถมเมืองปอมเปอีใหอ้ยูใ่ตเ้ถา้ถา่น น า

ทา่นเขา้ชม เมืองโบราณปอมเปอี ท่ีถูกปกคลุมไวด้ว้ยลาวาเม่ือครัง้เกิด

การระเบิดครัง้ใหญข่องภูเขาไฟวิซูสเวียส จากการตัง้ใจขุดคน้ซากท่ี

คอ่นขา้งจะสมบูรณข์องผูค้น สตัวเ์ล้ียงตา่งๆ ท่ีเหมือนถูกหยุดอยู ่ผา่น

กาลเวลาอนัยาวนาน ท่ียงับง่บอกถึงความเจริญในยุคนั้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

ท ัง้ศูนยก์ลางการคา้ ศาสนา และวฒันธรรม ท่ีตราตึงไวบ้นผืนดินแหง่เมืองน้ีรอใหน้ักทอ่งเท่ียวมาสมัผสัไดแ้หง่ภยั

ธรรมชาติท่ีไมมี่ใครคาดคิดและไมอ่าจหลีกหนีไดท้นั       

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ กรุงโรม เมืองหลวงและเมืองทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง

ของประเทศอิตาลี นักท่องเท่ียวจากทุกมุมโลกต่างเดินทางไปกรุงโรมเพ่ือช่ืนชมกบัศิ ลปะ สถาปัตยกรรม และ

ประวติัศาสตร์แหง่ความย่ิงใหญย่าวนานมากกวา่ 2,800 ปี ตัง้อยู ่

บนเนินเขาทัง้ 7 ริมฝั่งแมน่ ้าไทเบอร์ตอนกลางของประเทศ โรม

เคยเป็นเมืองท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดของอารยธรรมตะวนัตกและใน

อดีตไดเ้ป็นอาณาจกัรท่ีใหญท่ี่สุดในโลก จากนั้นน าทา่นถา่ยรูป

ดา้นหนา้ของ สนามกีฬาโคลอสเซ่ียม (Colosseum) 1 ใน 7 

ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ ในอดีตนั้นเป็นสนามประลองการ

ตอ่สูท่ี้ย่ิงใหญข่องชาวโรมนัท่ีสามารถจุผูช้มไดถึ้ง 50,000 คน 

ค า่          บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ Warmt Hotel หรือระดบัเดียวกนั  
 

วนัท่ีหก วาติกนั-มหาวิหารเซนตปี์เตอร–์น ้าพุเทรว่ี-สนามบิน         (อิตาลี-ดไูบ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่นครรฐัวาติกนั (Vatican) ประเทศท่ี

เล็กที่ สุดในโลกตัง้อยูใ่จกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียวในโลกท่ีมีก าแพงลอ้มรอบเมืองเอาไวไ้ดท้ ัง้หมด ยกเวน้ดา้นหนา้

ทางเขา้ และเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก โดยมีพระสนัตะปาปา มีอ านาจปกครองสูงสุด น า

ทา่นชมมหาวิหารท่ีใหญท่ี่สุดในโลก มหาวิหารเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica)  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นน าชมงาน

ประ ติมากรรมของ เทพนิยายก รีกและโยนเห รียญอธิษฐาน

บริเวณ น ้าพุเทรว่ี (Trevi Fountain) สญัลกัษณข์องกรุงโรมที่ โดง่ดงั 

แลว้เชิญอิสระตามอธัยาศยักบัการเลือกซ้ือสินคา้แฟชั่นและของท่ี

ระลึกในบริเวณยา่นบนัไดสเปน (The Spanish Step) ซ่ึงเป็นแหลง่

แฟชั่นชัน้น าสุดหรูและยงัเป็นแหลง่นัดพบของชาวอิตาเล่ียน สมควร

แกเ่วลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน  

22.05 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 096  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 



 

วนัท่ีเจ็ด ดไูบ-กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภมิู              (ดไูบ-ไทย) 

05.55 น. เดินทางถึงเมืองดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง  

08.45 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 370 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

18.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

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

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมทัง้น้ีข้ึนอยูก่บั

สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

 

อตัราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ   10,000 บาท 
 

กรณุาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 

**ส าหรบัผูเ้ดินทางตัง้แต่พีเรียดเดือนมกราคม 2563 เป็นตน้ไป  

ช าระค่าวีซ่าโดยตรงกบัศูนยร์บัย่ืนวีซ่า ตามตารางอตัราค่าบริการโดยประมาณตามดา้นล่างน้ี** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

เมษายน 12-18 / 14-20 เม.ย. 2563 49,900 

พฤษภาคม 28 พ.ค.-3 มิ.ย. 2563 44,900 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงอตัราค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ (โดยประมาณ) 

ส าหรบัประเภทท่องเท่ียว  

ผูส้มคัรวีซ่าท าการช าระค่าธรรมเนียมโดยตรงกบัเจา้หนา้ท่ีของศูนยร์บัย่ืนวีซ่า ณ วนัย่ืนวีซ่า 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนไดถึ้งแมผู้ย่ื้นค ารอ้งจะไดร้บัการปฏิเสธวีซ่า 

อตัราค่าธรรมเนียมวีซ่าข้ึนอยู่กบัการตดัสินใจของหน่วยงานกงสุลและไดร้บัการปรบัปรุงเป็น

ระยะ ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่ีใชเ้ป็นสกลุเงินบาทนัน้ข้ึนอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนปัจจุบนัซ่ึง 

สามารถเปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ประเทศ 
ราคาผูใ้หญ่ 

12 ปีข้ึนไป 

ราคาเด็ก  

6-11 ปี 

ราคาเด็ก 

อายุต า่กว่า 6 ปี 

เยอรมนั 3,400 2,000 590 

อิตาลี 3,200 1,800 430 

ฝรัง่เศส 3,700 2,500 970 

เนเธอรแ์ลนด ์ 3,300 2,000 520 

ออสเตรีย 3,300 1,900 500 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

 คา่ที่ พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไมส่ามารถเขา้

 พกัที่ เมืองนั้นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่  และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที่ ระบุในรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณน์ าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอย่ืนวีซ่ากลุ่มเชงเกน้ ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 



 

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน 12 ยูโร 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน 6 ยูโร 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย 700 บาท 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 1 วนั)  

2. ช าระยอดสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั   

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพ่ือมาย่ืนวีซา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่นติดตอ่

 เจา้หนา้ที่  กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม ่         

          รับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึน 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด (ในกรณีท่ีย่ืนวีซา่แลว้ขอเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง) 

2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วนักอ่นเดินทาง ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง  

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง เชน่ คา่วีซา่และ

คา่บริการย่ืนวีซา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะ 

           คา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ี           

           สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่

 กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทจะถือวา่ 

           ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. ส าหรับท่ีนั่ง LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด 

 เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ

 ฉุกเฉินและอ านาจในการใหท่ี้นั่ง LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่ สายการบินตอนเวลาที่ เช็คอินเทา่นั้น 

6. โรงแรมที่ พกัในยุโรปสว่นใหญไ่มมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศที่ มีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น  (TRIPPLE 

 ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  

7. กรณีผูเ้ดินทางด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและเดินทางมาร่วมกบัคณะในตา่งประเทศ  (Join Land) ผูเ้ดินทางตอ้ง

รับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางมาพบคณะดว้ยตวัเอง  

 



 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายน้ิวมือ ณ 

สถานทูต ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย(เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกนัและอาจจะมีการ

เปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถกูตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่า) 

1. แบบค ารอ้งขอวีซา่เชงเกน้พรอ้มกรอกขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง ดว้ยภาษาองักฤษ และลงลายเซ็นตข์องผูส้มคัร  

2. รุปถา่ยขนาด 2 น้ิว พ้ืนหลงัขาว จ านวน 2 รูป  

3. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุคงเหลืออยา่งนอ้ย 6 เดือน นับจากวนัท่ีเดินทาง พรอ้มส าเนา

หนังสือเดินทาง จ านวน 2 ชุด  

4. ส าเนาบตัรประชาชน  

5. ส าเนาทะเบียนบา้น  

6. ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั / ใบยืนยนัการจองโรงแรม / โปรแกรมการเดินทาง / ประกนัภยัการ

เดินทาง  

7. ใบรับรองการท างานหรือหลกัฐานการจา้งงานฉบบัภาษาองักฤษท่ีออกโดยตน้สงักดัท่ีทา่นท างานอยู ่โดยมีอายุไมเ่กิน 1 

เดือนนับจากวนัท่ีออกเอกสาร  

8. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ใชห้นังสือจดทะเบียนบริษัทหรือหนังสือรับรองบริษัทฉบบัภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยมีอายุไม่

เกิน 1 เดือนนับจากวนัท่ีออก  

9. ส าหรับทา่นท่ีเกษียณอายุหรือไมไ่ดป้ระกอบธุรกิจใดๆ ไมจ่ าเป็นตอ้งเตรียมเอกสารในขอ้น้ี หลกัฐานทางการเงิน (สถานทูต

รับพิจารณาเฉพาะบญัชีออมทรัพยเ์ทา่นั้นและควรมีเงินหมุนเวียนในบญัชีไมน่อ้ยกวา่ 6 หลกั) หนังสือรับรองบญัชีจาก

ธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ) ท่ีมีอายุไมเ่กิน 15 วนันับจากวนัท่ีมาย่ืนค ารอ้งขอวีซา่ และ บนัทึก

รายการเคล่ือนไหวทางบญัชี (BANK STATEMENT ฉบบัภาษาองักฤษ) ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยรายการอพัเดตลา่สุดไม่

เกิน 7 วนั นับจากกอ่นวนัท่ีมาย่ืนค ารอ้งขอวีซา่  

กรณีผูส้มคัรขอวีซา่มีผูร้ับรองสถานะทางการเงินให ้(SPONSOR) 

 หนังสือรับรองบญัชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ) ท่ีมีอายุไมเ่กิน 15 วนันับจากวนัท่ีมาย่ืน

ค ารอ้งขอวีซา่ของผูท่ี้รับรองใหแ้ละระบุช่ือของผูท่ี้รับการรับรอง 

 บนัทึกรายการเคล่ือนไหวทางบญัชี (BANK STATEMENT ฉบบัภาษาองักฤษ) ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยรายการอพัเดต

ลา่สุดไมเ่กิน 7 วนั นับจากวนัท่ีมาย่ืนค ารอ้งขอวีซา่  

 หลกัฐานยืนยนัความสมัพนัธร์ะหวา่งผูส้มคัรและผูท่ี้ออกคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนาทะเบียนบา้น หรือ ส าเนาสูติบตัร หรือ 

ส าเนาทะเบียน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ  

กรณีเด็กที่ ไมไ่ดเ้ดินทางกบัพอ่และแม ่

1. หนังสือยินยอมใหเ้ด็กเดินทางไปตา่งประเทศ ตอ้งระบุวา่เด็กเดินทางไปกบัใครดว้ย (ใชต้วัจริง) 

2. หนังสือแสดงอ านาจปกครองบุตรแตเ่พียงผูเ้ดียว (ใชส้ าเนา) 

3. ตอ้งน าเอกสารเอกสารในขอ้ 1 และ 2 ไปใหท้างกรมการกงสุลประทบัตราครุฑ ท่ีฝั่งซา้ยบน ถึงจะใชย่ื้นวีซา่อิตาลีไดห้าก

ไมมี่ตราประทบัศูนยท่ี์รับย่ืนวีซา่ จะไมร่ับย่ืนและยืนยนัย่ืนไมไ่ด ้

หมายเหตุ   

1. ผูท่ี้สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยใหไ้ดต้อ้งเป็น บิดา มารดา กนัทางสายเลือดเทา่นั้น ผูท่ี้เป็นญาติ ลุง ป้า นา้ อา จะไมส่ามารถ

รับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้นัได ้ 



 

2. ส าหรับเอกสารท่ีตอ้งแปลภาษาองักฤษ ทางศูนยร์ับย่ืนวีซา่อิตาลี จะรับเอกสารการแปลจากบริษัทท่ีไดร้ับรองเทา่นั้น เชน่ 

ส าเนาทะเบียนบา้น เป็นตน้ หากตอ้งการใหบ้ริษัทชว่ยด าเนินการใหมี้คา่ใชจ้า่ยใบละ 500 บาท 

  

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร  

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 

แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เติม (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานทีเ่กิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….…….. 

 

 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนัทีส่ามารถติดต่อได ้ 

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

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

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

 

โทรศพัท ์(มือถอื)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยาว ์ 

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

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

สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

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

ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 



 

โทรศพัทที์ท่ างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอื้่น.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
 

ชื่อ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 

ชื่อ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 

จงัหวดัทีเ่กิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที.่.........................................ถงึวนัที.่............................................................... 

เคยถูกพมิพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัที ่หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

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

 

 

 

ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ทีอ่ยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

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

หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ 

ทั้งส้ินทั้งนี้ บริษทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

 
 

 
 

 

 

  



 

 


