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ชมอารยธรรมโรมนั แหง่กรงุโรม – นครศกัด ิส์ทิธ ิ ์วาตกินั – ศลิปะเรอเนสซองส ์ทีฟ่ลอเรนซ ์  
ถา่ยรปูกบัหอเอน เมอืงปิซา่ – เดนิชวิหมูบ่า้นประมง ลา สเปเซยี   

มหาวทิยาลยัเกา่แกท่ีส่ดุในโลก เมอืงโบโลนญา่ - สปาเกตตีห้มกึด าที ่เวนสิ  
ตามรอยต านานรกัแหง่ เวโรนา – ชอ้ปป้ิงแฟช ัน่ เมอืงมลิาน และ  

สมัผสัทะเลสาบ เมอืงโคโม 
 

 
วนัแรก       กรงุเทพ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

21.00 น.  สมาชกิทุกท่านพรอ้มกันที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิเคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์วย ์
(TG) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทาง น าทา่นเช็คอนิและโหลดสมัภาระ 

 

วนัทีส่อง       กรงุโรม – วาตกินั – โคลอสเซีย่ม – น า้พเุทรวี ่– บนัไดสเปน 

00.01 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานโรม ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิ THAI AWAYS เทีย่วบนิที ่
TG944 (บรกิารอาหารแลเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

06.00 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิเลโอนารโ์ด ดา วนิช-ีฟีอมูชีโีน (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 
ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรน าท่านเดนิทางเขา้สู่ นครรฐั
วาตกินั (Vatican) ประเทศทีเ่ล็กทีส่ดุในโลกทีต่ัง้อยูใ่จกลางกรงุโรม เป็นประเทศเดยีวใน
โลกทีม่กี าแพงลอ้มรอบเมอืงเอาไวทั้ง้หมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้ และเป็นศนูยก์ลางของ
ศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิ โดยมพีระสันตะปาปา เป็นผูม้อี านาจปกครองสงูสดุ น า
ทา่นเขา้ชมมหาวหิารทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica)
หรอืมอีกีชือ่วา่ มหาวหิารนกับุญเปโตร เป็นสิง่ก่อสรา้งที่ใหญ่ที่สดุในรัฐวาตกิัน ถอืเป็น
สถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีส่ดุแหง่หนึง่ของชาวครสิ 

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร [1] 
น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ของ สนามกฬีาโคลอสเซีย่ม (Colosseum) 1 ใน 7 ส ิง่
มหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณ ในอดตีเป็นสนามประลองการตอ่สูท้ีย่ ิง่ใหญข่องนักสู“้เกลดเิอ
เตอร์”ที่สามารถจุผูช้มไดถ้งึ 50,000 คน จากนั้นน าท่านชมงานประตมิากรรมนิยายกรีก
โบราณและโยนเหรยีญอธษิฐานบรเิวณ น า้พุเทรวี ่(Trevi Fountain) ทีต่รงกลางน ้าพุจะ
มรีูปป้ันเทพเจา้เนปจูน (Neptune)  “เทพแห่งทอ้งทะเล” ซึง่แสดงถงึความอดุมสมบรูณ์
ของอาณาจักรโรม โดยเชือ่กันวา่การโยนเหรยีญจะท าใหไ้ดก้ลับมาเยอืนกรุงโรมอกีครัง้ ให ้
ท่านอสิระตามอัธยาศัยกับการเลอืกซือ้สนิคา้แฟชั่นและของทีร่ะลกึในบรเิวณ ยา่นบนัได
สเปน (The Spanish Step) ซึง่เป็นแหลง่แฟชั่นชัน้น าสดุหรูและยังเป็นแหลง่นัดพบของ
ชาวอติาเลีย่น 

เย็น  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร [2] 
ทีพ่กั  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Express Rome หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

15 – 22 มนีาคม 2562   42,888  9,900  

29 มนีาคม – 05 เมษายน 2562   46,888  9,900  

26 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2562   46,888  9,900  

10 - 17 พฤษภาคม -  2562   46,888  9,900  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม      เมอืงฟลอเรนซ ์– มหาวหิารซานตามาเรยี – เมอืงปิซา่ – หอเอนปิซา่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม [3] 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟลอเรนซ ์(Florence) เมืองที่ไดรั้บขนานนามว่าเป็นเมือง 

ศนูยก์ลางแห่งศลิปะในยุคเรอเนสซองส ์เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้นประวัตศิาสตร ์และ
วัฒนธรรมมากเป็นอันดับตน้ๆของโลก และไดรั้บการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย
องคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1982 น าท่านเทีย่วชม  และถ่ายรูปเป็นที่
ระลกึกับ มหาวหิารซานตามาเรยี เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) ชมความ
ยิง่ใหญข่องมหาวหิารทีใ่หญเ่ป็นอันดับ 4 ของทวปียโุรป โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมทีใ่ชห้นิ
ออ่นหลายสตีกแตง่ผสมผสานกันไดอ้ยา่งงดงาม  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร [4] 
 เดนิทางตอ่สู ่เมอืงปิซา่ (Pisa) เมอืงเล็กๆอยูท่างตะวันตกของ Florence ดา้นตะวันตก

ของเมอืงตดิกับทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นทีรู่จั้กของนักท่องเทีย่ว
ท่ัวโลก โดยม ีจตัุรสัดูโอโมแหง่ปิซ่า หรอื จตัุรสักมัโป เดย ์มรีาโกล ี(Compo Dei 
Miracoli) ที่ประกอบดว้ยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรม ประกอบดว้ย หอพธิเีจมิน า้มนต ์
(Baptistry of St. John) ทีใ่หญท่ีส่ดุในอติาล ีมหาวหิารดโูอโม (Duomo) ทีง่ดงาม
และหอเอนแหง่เมอืงปิซา่ทีเ่ลือ่งชือ่และโดง่ดังปืท่ัวโลก อสิระใหท้า่นถา่ยภาพ หอเอนปิซา่ 
(Leaning Tower of Pisa) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง  

เย็น  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  [5] 
ทีพ่กั  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Grand Hotel Duomo หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ ี ่      ลา สเปเซยี – น ัง่รถไฟเทีย่ว ชงิเคว เทเร – Castel Guelfo The Style Outlet 

Village – โบโลญญา่  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม [6] 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลา สเปเซยี (La Spezia) น าทา่นขึน้รถไฟโดยสารสูห่มูบ่า้นมรดก
โลก ชงิเคว เทเร (Cinque Terre) ทีป่ระกอบดว้ยหมูบ่า้น 5 แหง่ ไดแ้ก ่MONTEROSSO 
AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE น าท่านเดนิ
เลน่ชม หมูบ่า้นรโิอแมกจโิอเร ่(Rio - Maggiore) หมูบ่า้นประมงเล็กๆ ทีม่เีสน่หแ์ละ
บรรยากาศแสนโรแมนตกิ ดว้ยบา้นเรอืนเรยีงรายกันอยูบ่นหนา้ผา และเบือ่งลา่งทีม่นี ้าทะเล
สฟ้ีาใส กับเสยีงครื่นเบาๆ ใหอ้สิระท่านชมความงดงามและถ่ายรูปตามอัธยาศัย ต่อมาที่
หมูบ่า้นมานาโรลา (Manarola) ทีม่จีดุชมววิทีจ่ะไดเ้ห็นทัง้ววิรมิทะเลและววิของหมูบ่า้น 



เป็นทางเดนิเลยีบเชงิผา ซึง่เต็มไปดว้ยนักท่องเทีย่วมากมายทีห่ลั่งไหลกันมาชมทวิทัศน์ที่
สวยงามแห่งนี้อสิระใหท้่านชมความงดงามและถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นเดนิทางสู ่
Castel Guelfo The Style Outlet Village 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง 
Castel Guelfo The Style Outlet Village อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง
สนิคา้แบรนด์เนมมากมาย จากนั้นน าท่านเดนิทางต่อสู่เมอืง โบโลญญ่า เมืองที่ตัง้อยู่
ระหว่างแนวเทือกเขาแอเพนไนท์ และเป็นเมืองแห่งเสียงดนตรีที่การันตีโดยองค์การ 
UNESCO ใหเ้ป็นหนึง่ใน The Cities of Music ภายใตโ้ครงการ UNESCO Creative Cities 
Network และยังเป็นทีต่ัง้ของ มหาวทิยาลัยทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของโลก University of Bologna 

เย็น  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร [7] 
ทีพ่กั  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Bologna หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้     เกาะเวนสิ – เวโรนา่ - บา้นโรมโิอ & จเูลยีต 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม [8] 
เดนิทางสู ่เมอืงเวนสิ (Venice) ท่าเรอืตรอนเคตโต ้น าท่านล่องเรอื ชมบา้นเรือนของ
ชาวเวนสิทีต่ัง้อยู่ระหวา่งทาง ก่อนเขา้ สู่เกาะเวนิส หรอื เวเนเซยี สมยานาม "ราชนิีแห่ง
ทะเลเอเดรียตกิ" เมืองที่ใชก้ารเดนิทางดว้ยเรือเป็นหลัก น าท่านเดนิชมความงามของ
เกาะเวนสิ สะพานถอนหายใจ (Ponte dei Sospiri หรอื Bridge of Sighs) ซึง่ความ
เป็นมาของชือ่สะพานแห่งนี้คอื เมือ่นักโทษเดนิออกจากหอ้งพพิากษาไปสูคุ่กจะตอ้งเดนิ
ขา้มสะพานแห่งนี้ ที่นี่จงึเหมอืนเป็นที่สุดทา้ยที่นักโทษจะไดเ้ห็นโลกภายนอกผ่านช่อง
หนา้ตา่งเล็กๆของสะพาน สะพานแหง่นี้ก็เลยถูกตัง้ชือ่ตามความรูส้กึของเหลา่นักโทษและ
สะพานนี้ยังเชือ่มต่อกับวังดอดจ ์ทีเ่ป็นสถานทีพ่ านักของผูค้รอง นครเวนสิในอดตี น าทุก
ท่านไปตอ่ที ่จัตรัุสซานมารโ์ค ทีซ่ ึง่ นโปเลยีน เคยกลา่วไวว้า่ “เป็นหอ้งน่ังเลน่ทีส่วยทีส่ดุ
ในยโุรป” โดยจัตรัุสถูกลอ้มรอบดว้ยอาคารทีส่วยงาม และ เป็นทีต่ัง้ของ โบสถซ์านมารโ์ค 
ทีส่รา้งดว้ยสถาปัตยกรรมหลายยคุดว้ยกัน ทัง้ไบเซนไทน์ โรมาเนสก ์โกธคิ เรอเนสซองซ ์
และหลังคาของมหาวหิารประกอบดว้ยโดมใหญ ่5 โดม เป็นสถาปัตยกรรมผสมทีง่ดงาม 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร [9] 
จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงเวโรนา่ (Verona) เมอืงเล็กๆ ในแควน้เวเนโต ประเทศอติาล ีที่
ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองคก์รยูเนสโก และยังไดรั้บ
สมญานามวา่ “LITTLE ROMAN” เพราะตัวเมอืงยังคงสภาพสถาปัตยกรรมจากสมัยโรมันไว ้
อยา่งสมบรูณ์ น าถ่ายภาพกับ เวโรนาอารนีา่ (VERONA ARENA) สถาปัตยกรรมโรมัน
โบราณอายกุวา่ 2,000 ปีทีส่ามารถจุคนไดก้วา่ 15,000 คน จนถงึปัจจุบันยังคงใชเ้ป็นทีจั่ด
แสดงงานคอนเสรติหรอืงานแสดงต่างๆ จากนัน้น าท่านตามลอยต านานรักแห่งเวโรน่า ชม 
บา้นโรมโิอ & จูเลยีต (Casa di Giulietta) สถานที่ๆ  โรมโิอและจูเลยีตไดพ้บรักกัน 
เป็นจุดดงึดดูนักท่องเทีย่วมากมายมายังเมอืงเวโรน่า เพือ่ชมตน้ก าเนดิของต านานความรัก
ชือ่ดังและเพือ่อธษิฐานขอใหรั้กสมหวงัยั่งยนื 

เย็น  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร [10] 
ทีพ่กั  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Best western Plus Hotel Expo หรอืเทยีบเทา่ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทีห่ก     เมอืงมลิาน – ดโูอโม ่– กลัเลเรยี วติโตรโีอ เอมานเูอล – ทะเลสาบโคโม ่

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม [11] 
เดนิทางสู ่เมอืงมลิาน (Milan) หรอื มลิาโน ่เป็นเมอืงศนูยก์ลางทางธรุกจิของอติาล ีทีม่ี
ชือ่เสยีงในดา้นแฟชั่น ศลิปะ และเครื่องหนัง เป็นเมอืงแห่งแฟชั่นของโลกเช่นเดยีวกับ 
นวิยอรก์ ปารสี และ ลอนดอน เดนิทางสู ่ปิอาซซา่ เดล ดโูอโม ่(Piazza Del Duomo) 
ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน หรอืทีเ่รยีกวา่ดโูอโม ่(DUOMO) เป็นมหาวหิาร
ทีใ่หญข่องอติาล ีเป็นอับดับสองรองจากมหาวหิารเซนตปี์เตอรใ์นกรุงวาตกิัน อสิระใหท้่าน
ไดถ้า่ยรปูตามอัธยาศัยและชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม ซึง่มจี าหน่ายมากมายในบรเิวณ กลัเล
เรยี วติโตรโีอ เอมานูเอล หา้งหรูของมลิาน ทีม่ากมายดว้ยสนิคา้แบรนเนมชือ่ดัง และ
สนิคา้แบรนเนมคอลเลชัน่ใหม่ๆ  ทา่นสามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี ่ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร [12] 
เดนิทางสู ่เมอืงโคโม ่(Como) เป็นเมอืงในแควน้ลอมบารเ์ดยี โคโมเป็นเมอืงทีต่ัง้อยูใ่น
เทอืกเขาแอลป์ เป็นเมอืงท่องเทีย่วยอดนยิมแห่งหนึง่ และเป็นแหล่งรวมชิน้งานศลิปะชือ่
ดัง, มโีบสถ,์ พพิธิภัณฑ,์ สวน, โรงละคร, วงัเกา่อยูม่ากมาย อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเลน่ถ่ายรูป
ตามอัธยาศัย กับบรรยากาศของทะเลสาบทีม่เีมอืงเล็กๆ อยูร่ายรอบและมฉีากหลังเป็นภเูขา
สงู จากนัน้เดนิทางกลับสู ่มลิาน  

เย็น  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร [13] 
ทีพ่กั  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Cruise หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่จ็ด     มลิาน – สนามบนิมลิาโน มลัเปนซา 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม [14] 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิมลิาโน-มัลเปนซา เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท าคนื
ภาษี (Tax Refund) และมเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

13.05 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 941 (บรกิาร
อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

 

วนัทีแ่ปด  เดนิทางถงึกรงุเทพฯ 

05.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพดว้ยความประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 



**ราคาไมร่วม คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่, คนขบัรถทอ้งถิน่, หวัหนา้ทวัร ์
คนไทย : 55 EUR/ทา่น/ทรปิ 

 ท ัง้นีท้า่สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น** 
 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมาย

ของประเทศสามารถใหบ้รกิารวนัละ 12 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์น

การปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารนีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางประเทศไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทาง

ตา่งประเทศทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่เตมิ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมการขอวซีา่เชง้เกน้ 4,000 บาท/ท่าน (บรษัิทขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทุกกรณี หากท่านไม่

ผา่นการพจิรณาจากสถาณทตู) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ ๆ ก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่, คนขบัรถทอ้งถิน่, หวัหนา้ทวัรค์นไทย : 55 EUR/ทา่น/ทรปิ ท ัง้นีท้า่น

สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 



เดนิทางข ัน้ต า่ 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีทีจ่ะช าระ

ค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดีทีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน

ทราบลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท พรอ้มคา่วซี่า 4,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 1 วัน  

กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง 

ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 

ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้

ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่าน

ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่ง ๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 



10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่าง ๆ ในกรณี
ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของยโุรป หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถใน
การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม
โปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศในยโุรป สามารถใหบ้รกิารวันละ 12 ชัว่โมง ในวันนัน้ ๆ 
มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนั้น ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของทา่นช ารดุ และสายการบนิแจง้วา่ไมส่ามารถเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืเงนิไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สนิ เนือ่งจากทางบรษัิทไดม้กีารช าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

การเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่ Italy 
 
[1] หมวดบคุคลท ัว่ไป วยัท างาน 

1. พาสปอรต์เลม่ปัจจบุนั (พาสปอรต์เลม่เกา่ไมใ่ช)้+ส าเนาหนา้พาสปอรต์2 ใบ+ส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ภาย
ใน 3 ปี + วซีา่องักฤษ + วซีา่แคนนาดา + วซีา่อเมรกิา อยา่งละ1 ใบ (ถา้ม)ี 

2. หนังสอืรับรองการท างานเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุระยะเวลาทีจ่ะลางาน ต าแหน่งงานปัจจุบัน 
เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ ประเทศทีจ่ะไป โดยเอกสารตอ้งออกโดยบรษัิทนายจา้ง มลีายเซ็น พรอ้มตราประทับ มทีี่อยู่ที่
ท างานระบ ุครบถว้น อายุไม่เกนิ 1 เดอืนจากวันยืน่วซีา่ (ชือ่ในเอกสารเป็นภาษาอังกฤษสะกดตรงตามชือ่บนหนา้
พาสปอรต์ทกุตัวอกัษร ผดิตัวเดยีวทางศนูยรั์บยืน่จะปฎเิสธการยืน่ขอวซีา่ทันท)ี 
*****กรณี เจา้ของกจิการธุรกจิสว่นตวั สามารถใช ้ใบรับรองจดทะเบยีนธุรกจิ, ใบ DBD (อายไุมเ่กนิ3เดอืน), 
ใบจดทะเบยีนการคา้ ทีม่ชี ือ่ตนระบอุยู ่โดยเอกสารตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ระบชุือ่ตรงตามหนา้พาสปอรต์  
*****กรณี ท างานฟรีแลนด ์งานขายของออนไลน์ ใหท้ าหนังสือชี้แจงตนเองเป็นภาษาอังกฤษ แจง้
รายละเอยีดใหช้ดัเจนเกีย่วกบังานของตน   
*****กรณีรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นขายของช า ทีไ่ม่มกีารจดทะเบยีน ใหท้ าหนังสือชี้แจงตนเองเป็น
ภาษาองักฤษ ทีแ่สดงถงึรายละเอยีดของกจิการ อยา่งละเอยีด 
*****ส าหรบัผูท้ ีไ่มม่งีานท าและเกณฑอ์ายอุยูใ่นชว่งวยัท างาน 20- 52 ปี ตอ้งท าหนังสอืชีแ้จงตนเองอยา่ง
ละเอยีดเป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุเหตุผลของการว่างงาน และรายละเอยีดการเดนิทาง เชน่ ไปทีไ่หน, ไปวันใด 
กลับวันใด และไปกบัใคร 

3. หลักฐานทางการเงนิ สเตทเมน้จากธนาคารทีเ่ป็นบัญชอีอมทรัพยเ์ท่านัน้ ยอ้นหลัง 3 เดอืน เงนิในบัญชี

ควรจะม ี50,000 – 100,000 บาท (ชือ่ในเอกสารเป็นภาษาอังกฤษสะกดตรงตามชือ่บนหนา้พาสปอรต์ทุกตัวอักษร 
ผดิตัวเดยีวทางศนูยรั์บยืน่จะปฎเิสธการยืน่ขอวซีา่ทันท)ี กอ่นวันยืน่ 7 วัน รบกวนใหผู้ส้มคัร อพัเดทสมดุบญัชใีหเ้ห็น
ยอดเงนิเคลือ่นไหวไม่เกนิ 7 วันจากวันยืน่ และถ่ายเอกสาร หนา้สมุดบัญชแีละหนา้อัพเดทล่าสุดอย่างละ 1 ใบ 
พรอ้มถอืสมดุบญัชธีนาคารเลม่จรงิมาในวันยืน่) 

4. รปูถา่ยส ี2 ใบ ขนาด 3.5 x 4.0 เซนตเิมตร พืน้หลังสขีาว ไมใ่สต่า่งห ูไมใ่สเ่ครือ่งประดับ ไมใ่สเ่สือ้สขีาว 
________________________________________________________________ 

 
[2] หมวดผูส้งูอาย ุผูเ้กษยีณอาย ุและผูท้ ีไ่มม่งีานท า 

1.พาสปอรต์เลม่ปัจจบุนั (พาสปอรต์เลม่เกา่ไมใ่ช)้+ส าเนาหนา้พาสปอรต์ 2 ใบ+ส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ภาย
ใน 3 ปี + วซีา่องักฤษ + วซีา่แคนนาดา + วซีา่อเมรกิา อยา่งละ1 ใบ (ถา้ม)ี 

2.หลักฐานทางการเงนิ สเตทเมน้จากธนาคารทีเ่ป็นบัญชอีอมทรัพยเ์ท่านัน้ ยอ้นหลัง 3 เดอืน เงนิในบัญชี

ควรจะม ี50,000 – 100,000 บาท (ชือ่ในเอกสารเป็นภาษาอังกฤษสะกดตรงตามชือ่บนหนา้พาสปอรต์ทุกตัวอักษร 
ผดิตัวเดยีวทางศนูยรั์บยืน่จะปฎเิสธการยืน่ขอวซีา่ทันท)ี กอ่นวันยืน่ 7 วัน รบกวนใหผู้ส้มคัร อพัเดทสมดุบญัชใีหเ้ห็น
ยอดเงนิเคลือ่นไหวไม่เกนิ 7 วันจากวันยืน่ และถ่ายเอกสาร หนา้สมุดบัญชแีละหนา้อัพเดทล่าสุดอย่างละ 1 ใบ 
พรอ้มถอืสมดุบญัชธีนาคารเลม่จรงิมาในวันยืน่)  

3.รปูถา่ย ส ี2 ใบ ขนาด 3.5 x 4.0 เซนตเิมตร พืน้หลังสขีาว ไมใ่สต่า่งห ูไมใ่สเ่ครือ่งประดับ ไมใ่ชเ้สือ้สขีาว 
________________________________________________________________ 



 
[3] หมวดเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี  
(ผูป้กครอง พอ่ แม ่หรอืผูม้อี านาจปกครองตามกฎหมายตอ้งมาเซนชือ่ในใบสมคัร แทนตวัเด็กดว้ย) 

1.พาสปอรต์เลม่ปัจจบุนั (พาสปอรต์เลม่เกา่ไมใ่ช)้ +ส าเนาหนา้พาสปอรต์ 2 ใบ + ส าเนาหนา้วซีา่เชงเก ้
นภายใน 3 ปี + วซีา่องักฤษ + วซีา่แคนนาดา + วซีา่อเมรกิา อยา่งละ1 ใบ (ถา้ม)ี 

2.จดหมายชีแ้จงออกคา่ใชจ้า่ยให ้(Sponsor Letter) จากบดิาหรอืมารดาพรอ้มลงลายเซน ยืน่คูก่บัหลักฐาน
ทางการเงนิของบดิาหรอืมารดาเป็น สเตทเมน้จากธนาคารทีเ่ป็นบัญชอีอมทรัพยเ์ท่านัน้ ยอ้นหลัง 3 เดอืน เงนิใน
บัญชคีวรจะม ี50,000 – 100,000 บาท (ชือ่ในเอกสารเป็นภาษาอังกฤษสะกดตรงตามชือ่บนหนา้พาสปอร์ตทุก
ตัวอักษร ผดิตัวเดยีวทางศูนยรั์บยืน่จะปฎเิสธการยืน่ขอวซีา่ทันท)ี กอ่นวันยืน่ 7 วัน รบกวนใหผู้ส้มัคร อัพเดทสมุด
บญัชใีหเ้ห็นยอดเงนิเคลือ่นไหวไมเ่กนิ 7 วันจากวันยืน่ และถ่ายเอกสาร หนา้สมดุบัญชแีละหนา้อัพเดทล่าสดุอยา่ง
ละ 1 ใบ พรอ้มถอืสมดุบญัชธีนาคารเลม่จรงิมาในวันยืน่)  

3.ใบรับรองจากสถานศกึษาเป็นภาษาองักฤษ อายไุมเ่กนิ 30 วันจากวันยืน่ (ชือ่ในเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ
สะกดตรงตามชือ่บนหนา้พาสปอรต์ทกุตัวอกัษร ผดิตัวเดยีวทางศนูยรั์บยืน่จะปฎเิสธการยืน่ขอวซีา่ทันท)ี 

4.ส าเนาใบสตูบิตัร พรอ้มแปลภาษาองักฤษ (ชือ่ในเอกสารเป็นภาษาองักฤษสะกดตรงตามชือ่บนหนา้
พาสปอรต์ทกุตวัอกัษร ผดิตวัเดยีวทางศนูยรั์บยืน่จะปฎเิสธการยืน่ขอวซีา่ทันท)ี 

5.ส าเนาใบทะเบยีนบา้นของเด็ก พรอ้มแปลภาษาองักฤษ (ชือ่ในเอกสารเป็นภาษาองักฤษสะกดตรงตามชือ่
บนหนา้พาสปอรต์ทกุตัวอกัษร ผดิตัวเดยีวทางศนูยรั์บยืน่จะปฎเิสธการยืน่ขอวซีา่ทันท)ี 

6.ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ถา้มี รวมถึงตัวบิดา มารดา ดว้ย แปลภาษาอังกฤษ (ชื่อในเอกสารเป็น
ภาษาอังกฤษสะกดตรงตามชือ่บนหนา้พาสปอร์ตทุกตัวอักษร ผดิตัวเดียวทางศูนยรั์บยืน่จะปฎเิสธการยืน่ขอวซี่า
ทันท)ี 

7.ส าเนาหนา้พาสปอรต์ บดิา และ มารดา 
8.รปูถา่ยส ี2 ใบ ขนาด 3.5 x 4.0 เซนตเิมตร พืน้หลังสขีาว ไมใ่สต่า่งห ูไมใ่สเ่ครือ่งประดับ ไมใ่ชเ้สือ้สขีาว 
9.กรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางกบัพอ่แม ่หรอืเดนิทางกบัพอ่แมท่า่นใดทา่นหนึง่ ตอ้งมใีบรับรองทีข่อจากทาง เขต 

อ าเภอ พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 
 
-กรณี พอ่ แม ่ไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย  

ตอ้งขอใบยนิยอมจากเขต ทีร่ะบวุา่ พอ่ แม ่อนุญาตใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และน าไปให ้
ทางกงสลุใหญ่ หรอื MRT คลองเตย ประทับตรารับรอง(ส าคัญมากหากไมไ่ดป้ระทับตราสถานทูตจะปฎเิสธการยืน่
ขอวซีา่) เอกสารทีใ่ชย้ืน่ตอ้งเป็นตัวฉบบัจรงิประทับตราจรงิเทา่นัน้ 
 

-กรณี เด็กเดนิทางกบั คณุพอ่ หรอื คณุแม ่ทา่นใดทา่นหนึง่  
ตอ้งขอใบยนิยอมจากเขต ทีร่ะบวุา่ พอ่ แม ่อนุญาตใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และน าไปให ้
ทางกงสลุใหญ ่(แจง้วัฒนะ)หรอื MRT คลองเตย ประทับตรารับรอง (ส าคัญมากหากไมไ่ดป้ระทับตราสถานทตูจะปฎิ
เสธการยืน่ขอวซีา่) เอกสารทีใ่ชย้ืน่ตอ้งเป็นตัวฉบบัจรงิประทับตราจรงิเทา่นัน้ 
 

-กรณี ผูป้กครองมกีารหยา่ลา้ง  
1.อ านาจปกครองบตุรทัง้สองฝ่าย แตเ่ด็กเดนิทางกบัทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งขอใบรับรองจากเขตใหเ้ด็ก 

พรอ้มน าไปประทบัตราทีก่รมการตา่งประเทศ และแปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษ  
2.อ านาจในการปกครองบตุรอยูท่ีฝ่่ายใดฝ่ายหนึง่ จะตอ้งน าเอกสารจากทางราชการทีร่ะบเุนื้อความว่า เด็ก

อยู่ในการปกครองของฝ่ายใดตัวจรงิ ไปประทับตราทีก่รมการต่างประเทศ และแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ เชน่ 
ทา้ยใบหยา่ 
 

-กรณีเด็กเดนิทางกบั พอ่ แม ่ทีม่วีซีา่แลว้ แตต่วัเด็กยงัไมม่ ี 
ตอ้งท าจดหมายรับรอง ทีร่ะบเุนือ้ความวา่ ตวัเด็กจะเดนิทางกบั พอ่ แม ่ทีม่วีซีา่ในการเดนิทางแลว้ ไปในเสน้ทางที่
จะไป และ ใหร้ะบเุลขพาสปอรต์ และ เลขวซีา่ในจดหมายดว้ย เขยีนชีแ้จง้มา พรอ้มถา่ยส าเนาหนา้พาสปอรต์ และ
หนา้วซีา่มา   
 

**************ใบยนิยอมจากเขต มอีายไุมเ่กนิ 30 วนั จากวนัยืน่วซีา่ *************** 
 

________________________________________________________________ 
 
ส าหรบักรณีทีม่กีารออกคา่ใชจ้า่ยใหก้นั ตอ้งเป็นคนในครอบครวัเทา่น ัน้  

1.จดหมายชีแ้จงออกคา่ใชจ้า่ยให ้(Sponsor Letter) พรอ้มลายเซนผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้
2.หลักฐานการเงนิของผูอ้อกค่าใชจ้่ายให ้สเตทเมน้จากธนาคารทีเ่ป็นบัญชอีอมทรัพยเ์ท่านัน้ ยอ้นหลัง 3 

เดือน เงนิในบัญชคีวรจะม ี50,000 – 100,000 บาท (ชือ่ในเอกสารเป็นภาษาอังกฤษสะกดตรงตามชือ่บนหนา้
พาสปอรต์ทุกตัวอักษร ผดิตัวเดยีวทางศูนยรั์บยืน่จะปฎเิสธการยืน่ขอวซีา่ทันท)ี กอ่นวันยืน่ 7 วัน รบกวนใหผู้ส้มัคร 
อพัเดทสมดุบญัชใีหเ้ห็นยอดเงนิเคลือ่นไหวไมเ่กนิ 7 วันจากวันยืน่ และถ่ายเอกสาร หนา้สมดุบัญชแีละหนา้อัพเดท
ลา่สดุอยา่งละ 1 ใบ พรอ้มถอืสมดุบญัชธีนาคารเลม่จรงิมาในวันยืน่) 



3.เอกสารยนืยนัความสมัพันธ ์ทีอ่อกจากหน่วยงานของรัฐ เชน่ ใบสมรส, ทะเบยีนบา้น, สตูบิตัร พรอ้มแปล
เป็นภาษาองักฤษ 

4.ใบเปลีย่นชือ่ นามสกลุ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ  
5.ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้

 
กรณี บรษิทั ออกคา่ใชจ้า่ยให ้ 

1.ตอ้งมใีบน ากรุ๊ปของบรษัิทที ่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้โดยระบรุายละเอยีด ของพนักงาน และ รายละเอยีดการ
เดนิทาง  

2. Bank Certificate ของบรษัิท ไมเ่กนิ 15 วัน  
3. สเตทเมน้จากธนาคารทีเ่ป็นบญัชอีอมทรัพยเ์ทา่นัน้ ยอ้นหลัง 3 เดอืน  
4.หลักฐานทางการเงนิส่วนตัวยอดไม่ต ่ากว่า 15,000 บาท สเตทเมน้จากธนาคารทีเ่ป็นบัญชอีอมทรัพย์

เท่านัน้ ยอ้นหลัง 3 เดอืน (ชือ่ในเอกสารเป็นภาษาอังกฤษสะกดตรงตามชือ่บนหนา้พาสปอรต์ทุกตัวอักษร ผดิตัว
เดียวทางศูนยรั์บยืน่จะปฎเิสธการยืน่ขอวีซ่าทันที) ก่อนวันยืน่ 7 วัน รบกวนใหผู้ส้มัคร อัพเดทสมุดบัญชใีหเ้ห็น
ยอดเงนิเคลือ่นไหวไม่เกนิ 7 วันจากวันยืน่ และถ่ายเอกสาร หนา้สมุดบัญชแีละหนา้อัพเดทล่าสุดอย่างละ 1 ใบ 
พรอ้มถอืสมดุบญัชธีนาคารเลม่จรงิมาในวันยืน่)  

 

 
 

 
ขอ้พึง่ระวัง 
 
***ชือ่ในเอกสารแปลตอ้งสะกดตรงตามชือ่ในหนา้พาสปอรต์ ผดิตัวเดยีวสถานทตูจะถอืวา่เป็นคนละคนทันท ี
หากมกีารเปลีย่นชือ่นามสกลุ ตอ้งแปลชือ่ นามสกลุตามฉบบัไทย และแปลใบเปลีย่นชือ่นามสกลุเพิม่เตมิ***  
*** ปี พ.ศ. ในเอกสารแปลตอ้งเปลีย่นเป็น ค.ศ. ทัง้หมด *** 
***วันยืน่วซีา่จะตอ้งท าการอพัเดทยอดเงนิในบญัชผีา่นสมดุบญัชธีนาคาร โดยแสดงยอดลา่สดุไมเ่กนิ 7 วันจากวัน
ยืน่ พรอ้มถา่ยส าเนาหนา้แรก และหนา้ลา่สดุมาในวันยืน่วซีา่*** 
*** เอกสารทกุอยา่งทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่ มอีายไุมเ่กนิ 30 วันจากวันยืน่วซีา่ *** 
 
หมายเหต ุ: สถานทตูมสีทิธทิีจ่ะเรยีกตวัผูส้มคัรเพือ่ไปสมัภาษณ์หรอืสแกนนิว้ใหม ่หรอืเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิจาก
ตัวผูส้มคัรไดโ้ดยไมผ่า่นบรษัิททัวร ์
 
 
 

รปูถา่ย 2 ใบ 

 
ตัวอยา่งรปูถา่ย วซีา่อติาล ี

หนา้ตรง พืน้หลังขาว ไมใ่สแ่วน่และเครือ่งประดับ 
***รปูถา่ยหา้มซ ้ากบัหนา้วซีา่เชงเกน้เกา่ทีเ่คยม*ี** 

 
 
 
 
 
***ทางบรษัิทไมม่นีโยบายการแปลเอกสารให ้หากตอ้งการแปลทางบรษัิทคดิคา่ใชจ้า่ย 500 บาท ตอ่ 1 ใบ *** 



 

แบบฟอรม์รายละเอยีดในการขอยืน่วซีา่ประเทศเชงเกน้ 
** กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้!!** 

กรณูากรอกรายละเอยีดใหค้รบทกุขอ้ เพือ่ความสะดวกในการขอวซีา่ 

หากทา่นกรอกขอ้มลูไมค่รบถว้น ทางบรษิทัฯไมส่ามารถยืน่วซีา่ใหท้า่นได ้

 

ชือ่-นามสกลุ (ตามหนา้พาสปอรต์)......................................................................................................... 

นามสกลุตอนเกดิหรอืกอ่นสมรส............................................................................................................. 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ.................................................................................................................................. 

เลขทีพ่าสปอรต์...................................................วันหมดอาย.ุ.............................................................. 

สถานภาพ   โสด  สมรส  แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน   หยา่   หมา้ย 

     

ทีอ่ยูปั่จจบุนัทีส่ามารถตดิตอ่ได ้............................................................................................................. 

จังหวดั.......................................................................รหัสไปรษณีย.์................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท(์บา้น) .............................................. เบอรโ์ทรศัพท(์มอืถอื)............................................... 

***กรณุาระบ ุEmail............................................................................................................................ 

 

อาชพี  พนักงานบรษัิท  เจา้ของกจิการ  นักเรยีน/นักศกึษา  วา่งงาน  

ชือ่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา .............................................................................................................. 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา ........................................................................................................... 

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

จังหวดั.........................................................................รหัสไปรษณีย.์................................................. 

เบอรโ์ทรทีท่ างาน/สถานศกึษา ............................................................................................................. 

รายไดต้อ่เดอืน .................................................................................................................................. 

เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ างาน/สถานศกึษา ......................................................................................................  

 

ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยไดรั้บวซีา่เชงเกน้หรอืไม ่

ไมเ่คย 

เคย  

กรณีเคยไดรั้บวซีา่เชงเกน้ กรณุาระบปุระเทศ รหัสวซีา่ วนั/เดอืน/ปี ของวันออกและวันหมดอายขุองวซีา่ 

1. ............................................................................................................................................  

2. ............................................................................................................................................  

3. ............................................................................................................................................  

4. ............................................................................................................................................  

 

ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่ท าวซีา่เชงเกน้หรอืไม ่

ไมเ่คย 

เคย  

กรณีเคยพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่ท าวซีา่เชงเกน้ กรณุาระบ ุประเทศ วัน/เดอืน/ปี ทีพ่มิพล์ายนิว้มอื 

1. ............................................................................................................................................  

2. ............................................................................................................................................  

 

ทา่นเคยถกูปฎเิสธวซีา่หรอืไม ่

ไมเ่คย 

เคย (เหตผุลในการถกูปฎเิสธ).................................................................................................... 

 

ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักของผูร้อ้งขอ 

    ตัวผูข้อวซีา่เอง  

    มผีูอ้ ืน่ออกให ้ชือ่ผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย ........................................................ ความสมัพันธ.์.................... 

 



 


