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HILIGHT 

มวินคิ | เกาะเวนสิ | จตัรุสัมาเรยีนพลาสท์  
มลิาน | เวโรนา่ |ปราสาทนอยชวานสไตน ์| อนิสบ์รกู 

 
  
 
 
 
 

ราคาแนะน าเพยีง  65,900.- 

EUROPE : THE FAIRY TALE   
เยอรมน ี– ออสเตรยี – อติาล ี

7 วนั 4 คืน 
เดนิทาง พฤศจกิายน - ธันวาคม 2565 
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 กำหนดการเดินทาง                                                                                 
 

วันที ่ 18 - 24 พ.ย. 65 65,900.- 

วันที ่ 2 - 8 ธ.ค. 65 (วนัพอ่แหง่ชาติ) 65,900.- 

 

วันที่ 1 กรุงเทพ – สนามบินไทเป 
14.00น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน อี.วี.เอ.แอร์ ประตู 9 แถว T 

พบเจ้าหน้าท่ีคอยอำนวยความสะดวก 
17.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินไทเป โดยเที่ยวบินท่ี BR068 
21.45 น. เดินทางถึงสนามบินไทเป รอเปลี่ยนเครื่อง 
23.40 น. ออกเดินทางต่อสู่สนามบินมิวนิคด้วยเที่ยวบินที่ BR071 
วันที่ 2 มิวนิค – BMW Welt – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ – ฟุสเซ่น 
07.55 น. ถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 5 ชั่วโมงในวันที่ 31 มีนาคม 

2566) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี และเป็น
เมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็นหนึ่งใน
เมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอิสระปกครองด้วยกษัตริย์มาก่อน 
ก่อนที่จะผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม 
และอาหารอันเลื่องชื่อ ซึ่งได้แก่ ไส้กรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร์  นำท่านเข้าสู่โลกแห่งยนตรกรรมของ 
BMW Welt ที่จัดแสดงอยู่ภายในอาคารขนาดใหญ่กว่า 25,000 ตรม. ตั้งอยู่ติดกับอาคารสำนักงานใหญ่ของ BMW ท่าน
จะได้ชมรถยนต์ในเครือของ BMW ไม่ว่าจะเป็น BMW, MINI รวมทั้ง Rolls-Royce จะมีรถยนต์แทบทุกรุ่นจัดแสดงอยู่ 
โดยพื้นที ่ใน BMW Welt จะถูกแบ่งออกเป็นพื ้นที ่ต่างๆในการจัดแสดงรถยนต์ BMW โมเดลปัจจุบันทุกซีรีย์, โซน
มอเตอร์ไซค์ BMW, โซน MINI Exhibition, โซน Rolls-Royce Exhibition และท่านยังสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกจาก
ร้านค้าในโชว์รูม  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

วันที ่ เส้นทางการเดนิทาง เชา้ กลางวนั เย็น โรงแรม 
วันที ่1. กรุงเทพ – สนามบินไทเป ✈ ✈ ✈  
วันที ่2. มิวนิค –BMW Welt – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ – ฟุสเซ่น ✈   HIRSCH 
วันที ่3. ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - อินส์บรูก -  โบลซาโน่    LUNA MONDSCHEIN 
วันที ่4. โบลซาโน่ – เวโรน่า – โรงละครโรมันกลางแจ้ง - บ้านเลขที่ 

23 ของจูเลียต – เมสเตร้ 
   NOVOTEL MESTRE CASTELLANA 

วันที ่5. เมสเตร้ – เกาะเวนิส – มิลาน    HOLIDAY INN MILAN NORD 
ZARA 

วันที ่6. มิลาน – สนามบิน  ✈ ✈  
วันที ่7. สนามบินไทเป - กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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บ่าย นำชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ (Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนี้เป็น
ที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสร้างขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ใช้เวลา
สร้างถึง 42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานที่จะออกมาเต้นรำ เมื่อนาฬิกาตีบอก
เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม และของฝากตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองฟุส
เซ่น (Fussen) เป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่ครั้งจักรวรรดิโรมัน เป็นที่ตั้งปราสาทของกษัตริย์บาวาเรีย ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบ
น้อยใหญ่ที่มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพ เป็นเมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมนติกที่เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุค
โรมัน และได้ใช้เมืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้า และซื้อขายเกลือมาแต่โบราณ  

 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก HIRSCH หรือเทียบเท่า 
วันที่ 3  ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูก – โบลซาโน่ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นำท่านสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและ

ออสเตรีย จากนั้นเดินทางขึ้นปราสาทเพื่อเข้าชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) 
นำชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซึ ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั ้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจ
ปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเป็นปราสาทของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 หรือ เจ้าชายหงส์ขาว ชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ที่
ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ด ว้ากเนอร์  ซึ่งเป็นนักประพันธ์เพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง *** 
หากคณะไม่สามารถเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ได้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินหน้างานท่านละ 13 ยูโร และถ่ายรูป
ด้านนอกกับปราสาทนอยชวานสไตน์ เป็นการทดแทน ***  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง(ขาหมูเยอรมัน) 
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอนิสบ์รกู (Innsburck) เมืองในแควน้ ทิโรล แห่งลุ่มแม่น้าอินน์ที่มีอายุกว่า 800 ปี อดีตเคยเป็น

ศูนย์กลางทางการค้าบนถนน สายโรมัน Via Cuaudla Augusta ตั้งอยู่ใจ กลางเทือกเขาแอลป์ เขาสู่ ถนนมาเรียเทเรซ่า
ถนนสายหลักของเมืองอินน์สบรูกตรงกลางถนนเป็นที่ตั้งของเสาอันนาซอยแล(เสานกั บุญแอนน์ ) ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อรําลึกถึง
การ ถอนกองกําลังทหารบาวาเรีย ออกไปจากเมือง ชม  ย่านเมืองเก่า ที่ยังคงสภาพและ บรรยากาศของยุคกลางได้เป็น
อย่างดีชม สัญ ลักษณ์ของเมือง หลังคาทองคำ (Golden Roof) ที่สร้างในปี ค.ศ.1500 สมัย จกัรพรรดิแม๊กซิมิเลี่ยนที่1 
หลังคามุงดว้ยแผ่นทองแดงเคลือบทองคำ หลังจากนั้นเดินทางต่อสู่ตัวเมืองโบลซาโน่ (Bolzano) เมืองทางตอนเหนือของ
อิตาลี โดยตัวเมืองโบลซาโนล้อมรอบด้วยแม่น้ำ งดงามด้วยโบสถ์ วิหาร โดยเมืองนี้เป็นศูนย์กลางการปลูกผลไม้ใหญ่ที่สุด
ในอิตาลี และยังเป็นเมืองหลวงของแคว้นทิโรลใต้ด้วย (South Tyrol) 



 
 

GQ3MUC-BR001  3 | P a g e  
 

 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก LUNA MONDSCHEIN หรือเทียบเท่า 
วันที่ 4 โบลซาโน่ – เวโรน่า – โรงละครโรมันกลางแจ้ง - บ้านเลขที่ 23 ของจูเลียต – เมสเตร้ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่เมืองเวโรน่า (Verona) เมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากเวนิส ของแคว้นเวเนโต้ และเมืองเวโรน่ายังได้ขึ้น

ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมื่อปี คศ. 2000 อีกทั้งวิลเลียม เชกสเปียร์ นักกวีและ
นักเขียนบทละครชาวอังกฤษ ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษและข องโลกยังใช้บรรยากาศและ
เรื่องราวความรักของหนุ่มสาวสองตระกูลในเวโรน่า แต่งเป็นละครโศกนาฏกรรมขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1595 เรื่อง โรมิโอกับจูเลียต  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินชมอาคารบ้านเรือนสีสดใสสวยงาม จัตุรัสกลางเมืองที่คึกครื้นมีชีวิตชีวา จากนั้นพาท่านถ่ายรูปกบัโรง

ละครโรมันกลางแจ้ง (Verona Arena) ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างขึ้นเมื่อตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 1 โดยมี
ลักษณะเช่นเดียวกับโคลอสเซียมในกรุงโรม เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่า ซึ่งปัจจุบันยังคงมีการเปิดแสดงโอเปร่าหรือคอนเสิร์ต
กลางเเจ้งในสนามกีฬาอยู่เป็นประจำ นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับบ้านเลขที่ 23 ของจูเลียต ชมระเบียงแห่งเรื่องราว โรแมน
ติกที่จูเลียตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอทุกค่ำคืน และบริเวณหน้าบ้านยังมีรูปปั้นสำริดขนาดเท่าตัวจริงของจูเลียต ได้เวลาอัน
สมควรนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองเวนิสเมสเตร้ (Venice Mestre) หรือเวนิสฝั่งแผ่นดินใหญ่ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL MESTRE CASTELLANA หรือเทียบเท่า 
วันที่ 5 เมสเตร้ – เกาะเวนิส – มิลาน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นำท่านเดินทาง สู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) นำท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่ เกาะเวนิส หรือ เวเน

เซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็น 
"ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ้นฝั่งที่บริเวณซานมาร์
โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส จากนั้นนำท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ทีม่ี
เรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุกจะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็น
ครั้งสุดท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี้  ซึ่งเชื่อมต่อกับวังดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็นสถานที่พำนักของ
เจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต  ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผ่านสะพานนี้มาเเล้วคือ คาสโนว่านั่นเอง นำท่านถ่ายรูปบริเวณ
จัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกล้อมรอบ
ด้วยอาเขตอันงดงาม รวมทั้งโบสถ์ซานมาร์โค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ 
จากนั้นอิสระให้ท่านได้มีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เช่น เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส, เข้าชมโบสถ์ซานมาร์โค, ช๊
อปปิ้งสินค้าของที่ระลึก อาทิเช่น เครื่องแก้วมูราโน่,หน้ากากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิดให้บริการมา
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1720 
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กลางวัน 
บ่าย 
 
 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง(สปาเก็ตตี้หมึกดำ) 
จากนั้นเดินทางสู่ตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกได้ว่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก นำท่านถ่ายรูปด้านนอกของ
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ผสมผสานกัน ชมความงดงามอันน่า
อัศจรรย์  ของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ นำท่านชม แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria 
Vittorio Emanuele II) ซึ่งนับว่าเป็นช้อปปิ้งมอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์
วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ที่ 2 ผู้ริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรีย์ของศิลปินชื่อดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 
ท่าน คือลีโอนาร์โด ดาร์วินซี่ ที่อยู่ในบริเวณ ด้านหน้าของโรงละครสกาล่า  

 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ทีพ่ัก HOLIDAY INN MILAN NORD ZARA หรือเทียบเท่า 
วันที่ 6 มิลาน – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ได้เวลาอันสมควรนำเดินทางสู่สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำการคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อ

สินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 
11.00 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสารเที่ยวบินท่ี BR096 
 
วันที่ 7 สนามบินไทเป - กรุงเทพฯ 
06.15 น. เดินทางถึงสนามบินไทเป รอเปลี่ยนเครื่อง 
08.40 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพด้วยเที่ยวบินท่ี  
11.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ   
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***รา้นคา้ในยโุรปส่วนใหญจ่ะปิดทำการในวนัอาทติย์, ขอสงวนสิทธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พัก  

เชน่ กรณทีีเ่มอืงนั้นมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน  

และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

 
กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ  ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้า
เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่
ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง  
หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง      
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
4. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  
5. เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว  

ในกรณทีีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิัทฯจะไม่ขอรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 
และ เหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิัทฯ จะคำนงึถงึ 

ผลประโยชน ์และ ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเปน็สำคญั 

 
 

EUROPE : THE FAIRY TALE   
เยอรมน ี– ออสเตรยี – อติาล ี

7 วนั 4 คนื 
โดยสายการบนิ EVA AIR (BR) 

กำหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญพ่กั 2-3 ทา่น 

ท่านละ 
พกัเดีย่วเพิ่ม 

ท่านละ 
18 – 24 พ.ย. 65 65,900.- 5,900.- 

2 – 8 ธ.ค. 65 (วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 65,900.- 5,900.- 
โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
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เงือ่นไขการเดนิทางเขา้ออกจากประเทศไทย (Update 1 มถินุายน 2565) 
ผู้มีสัญชาติไทย 
► เอกสารที่ต้องทำการเตรียมก่อนเดินทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน) 
2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ข้อมูลตรงตามพาสปอร์ต) หรือ เอกสาร International Vaccinated Certificate 
(สามารถลงทะเบียนขอออนไลน์ ได้ในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือวัคซีนพาสปอร์ต *เล่มสีเหลือง* ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนมาแล้ว 
3. ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass - เดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวและไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19  
เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 
► เงื่อนไขวัคซีน การเดินทางท่องเที่ยวในทวีปยุโรป ในโปรแกรมเข้าท่องเที่ยว  
แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน ต้องได้รับการฉีดวัคซีน โดย Moderna, Pfizer or Astra-Zeneca 2 โดส หรือ Johnson & 
Johnson 2 โดส (โดยได้รับวัคซีนไม่เกิน 270 วัน ครอบคลุมวันเดินทาง)  

เงือ่นไขการให้บรกิาร 
1.   ชำระเงนิมดัจำทา่นละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น 
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน  3 วันนับจาก
วันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุก
ครั้ง  หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 
(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6.  หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกใน  การเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกิน

จำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 

8. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (เฉพาะค่าบริการ) 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทาง

สายการบินกำหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี รวมค่าบริการยื่นวีซ่า (6,900.-บาท)  
6. ค่าทปิพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น  (12 ยูโร/ต่อท่าน)  
7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (21 ยูโร/ต่อท่าน) 

 
เงือ่นไขการชำระคา่ทัวรส์ว่นที่เหลอื 

ทางบรษิทัขอเกบ็คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดินทาง 
หากทา่นไมผ่่านการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลิกการเดินทางโดยเหตจุำเปน็ 

ทางบรษิทัขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่เกดิขึ้นจรงิ 
ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยื่นวซีา่ 
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของ

สถานทูตง่ายขึ้น 
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ

ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่ม
ออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้  

3. สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่
เท่านั้น 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้อง
ไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการ
เดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่
ต่ำกว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และ
พาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

ขอ้มลูเพิ่มเตมิเรือ่งตัว๋เครือ่งบนิและทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ 
1. ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   
2.  หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 

และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 
3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้อง

เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ 
(น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทาง
เจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 
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กรณยีกเลกิการเดินทาง 

1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณที่านยกเลกิการเดินทางและมผีลทำใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจำนวนที่ บริษทั

ฯกำหนดไว้ (20ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไป
ชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของ
ท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน)  และท่านได้ชำระค่าทัวร์ 
     หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า /   
     ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว)   ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออก 
     เดินทางไม่ครบตามจำนวน  
8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม่คืนค่าทัวร์ 
      ทั้งหมด 
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่า 
      เหตุผลใดๆ ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
 
ขอ้มลูเพิ่มเตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน ื ่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จ ึงอาจทำให้ห ้องพักแบบห้องเดี ่ยว ( Single) ,ห ้องคู่  

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัตา่งประเภทอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่
มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม  
      บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต  
      และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาทำการอนมุตัิวซีา่ประมาณ 15 วนัทำการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศู่นยย์ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน็ตัวจรงิ 1 ชดุ และสำเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งนำสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัิวซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได้ 

**หากทา่นเคยโดนปฏิเสธการขอวซีา่มากอ่น กรณุาแจง้เจ้าหนา้ทีท่ัวรใ์หร้บัทราบตัง้แตท่ีท่่านทำการจองทวัรเ์ขา้มา เพือ่ทำการแกไ้ขใน
การขอวซีา่ในครัง้นี ้มฉิะนัน้หากท่านไมแ่จง้ใหท้ราบ อาจจะมผีลเสยีตอ่การขอวซี่าของทา่นในครัง้นี*้* 

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึติดกบัการยื่นขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่รือ่ย ๆ** 

หมายเหตุ: การยื่นวีซา่แตล่ะครัง้กบับรษิัททัวร ์จะต้องทำการยืน่วซี่า ประเภทหมูค่ณะ เท่านั้น โดยการยืน่เป็นหมู่คณะ ต้องมี

จำนวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนย์รับยื่น จะเป็นผู้กำหนดวันยื่นวีซ่าเท่านั้น ถ้าหากผู้เดินทางไม่สามารถไปยื่นวีซ่าในวันที่

กำหนดได้ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (Premium) ดังนี้  

• ในกรณีที่เหลือระยะเวลายื่นวีซ่าน้อยกว่า 15 วันทำการ นับจากวันเดินทาง  มีค่าใช้จ่ ายเพิ่ม  ท่านละ 2,200 บาท   

• ในกรณีที่เหลอืเวลายืน่วีซา่เหลอืนอ้ยกว่า 5 วันทำการ จะมีค่า Fast Track เพิ่มเติมอีก ท่านละ 400 บาท รวมเป็น 

2,600 บาท 

**ทัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ ผู้เดนิทางตอ้งชำระกบัทางศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 

6. หนงัสอืเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 

อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า 

กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  

***ในกรณีทีถ่ือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พำนักอยู่ต่างประเทศ, ทำงานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรยีน นักศึกษาศึกษาอยู่

ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ ข้อกำหนดของทาง
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สถานทตูตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซีา่ในประเทศไทยได้ ข้อกำหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 

7. รปูถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่

เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 

8. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณผีู้เดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สำเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชอีอม

ทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 3 เดือน (รบกวน

ลูกค้าทำรายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชี

ไม่เกิน 7 วันก่อนวันยื่นวีซ่า และหากบัญชีกระโดดเดือนต้องขอเป็น Statement เท่านั้น) 

และต้องขอ Bank Certificate จากทางธนาคารด้วย 

3.2 กรณผีู้เดนิทางไม่ไดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง ที่มีสายเลือดเดียวกัน 

หรือ สามีภรรยา เท่านั้น) 

3.2.1. ต้องทำเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้่ายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พร้อมเอกสารแสดงความสัมพันธ์ เช่น สูติบัตร 

ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็นต้น 

3.2.2. ขอ Bank Guarantee จากทางธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีบุคคลที่ออกค่าใช้จ่ายและชื่อผู้ที่ถูกรับรองค่าใช้จ่ายให้ 

ต้องสะกดให้ตรงกับพาสปอร์ต 

3.2.3. ถ่ายสำเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ย้อนหลงั 3 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย 

3.2.4. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ออกให้ และผู้ที่ถูกรับรองค่าใช้จ่ายให้ เช่น สำเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียน

บ้าน 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีิดลบ บัญชฝีากประจำ, บัญชกีระแสรายวัน 

บัญชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พันธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

9. หลกัฐานการทำงาน   

10. เจ้าของกจิการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ 

สำเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

11. เปน็พนกังาน    หนังสือรับรองการทำงาน จากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน  
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(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” 

แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) หนังสือจะต้องมีลายเซ็นและตราประทับบริษัท 

12. นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันท่ีกำลังศึกษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” 

แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

13. เอกสารสว่นตัว 

14. สำเนาทะเบียนบ้าน 

15. สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี) 

16. ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 

17. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) 

18. กรณเีดก็อายไุม่ถงึ 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

6.1 บดิาหรอืมารดา ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางไปตา่งประเทศจากเขตหรอือำเภอ (1 ใบ ต่อ เด็ก 1 ท่าน เท่านั้น) 

6.2 ในกรณบีดิาและมารดาหย่ากนั ขอสำเนาใบบันทึกการหย่าโดยต้องระบุว่า บุตรอยู่ในอำนาจการปกครองของใคร   

6.3 ในกรณพีอ่หรอืแมป่กครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดียว ใหข้อใบปกครองบตุร (ปค.14) จากเขตหรอือำเภอและจะตอ้งเป็น

หนงัสอืทีม่กีารสบืพยานและหลกัฐานเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้เทา่นัน้  

6.4 ท่านจะต้องนำหนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศตัวจริง จากข้อ 6.1 หรือสำเนาใบบันทึกการหย่าที่มีสลักหลัง 

จากข้อ 6.2 หรือหนังสือปกครองบุตรจากข้อ 6.3 ตัวจริง  ไปแปลเปน็ภาษาองักฤษและประทบัตราจากกระทรวงตา่งประเทศ 

ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนำมายื่น มิเช่นนั้นทางศูนย์รับยื่น vfs จะไม่รับยื่นเอกสารของบุตรท่านโดยเด็ดขาด 

6.5 เนือ่งจากการแปลประทบัตราจากกระทรวงตา่งประเทศ จะมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ย หากท่านไม่แน่ใจว่าเอกสารใช้ได้หรือไม่ 

รบกวนสอบถามบริษัททัวร์ก่อนนำไปแปลประทับตรากระทรวงต่างประเทศ มิเช่นนั้นท่านอาจจะต้องไปเสียเงินและเสียเวลา

อันมีค่าของท่านเพื่อไปทำเอกสารใหม่อีกรอบ หากเอกสารที่ท่านทำมาแล้วนั้นกลายเป็นเอกสารที่ใช้ยื่นไม่ได้ 

 

***โปรดอา่น กอ่นทีท่า่นจะไปทำหนงัสอืยนิยอมจากเขตหรอือำเภอใหบ้ตุรของทา่น 

19. หากเดก็เดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอม 

และระบุว่าให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 
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20. หากเดก็เดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอม และระบุ

ว่าให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 

21.  หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ

กับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและ

มารดา 

 

 

22. หากพ่อหรือแม่มีวีซ่าเชงเก้นอยุ่แล้วและไม่ได้ยื่นวีซ่าพร้อมลูก ให้ทำจดหมายช้ีแจงภาษาอังกฤษ อธิบายว่ามีวีซ่าเชงเก้นของ

ประเทศอะไร ระบุวันเริ่มและวันหมดอายุวีซ่า พร้อมทั้งถ่ายสำเนาหน้าพาสปอร์ตและหน้าวีซ่านั้นมาแนบด้วย 

23. ห้ามเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกชนิด ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์เกีย่วกบัใบคำรอ้งขอวซีา่เทา่นั้น 

24. กรณเีดก็อายตุำ่กวา่ 18 ป ีบิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูต

ด้วย ทั้งสองทา่น (เฉพาะคิวเด่ียวเท่านั้น) 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออัพเดทเพิ่มเตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เติม 
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แบบฟอรม์สำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศอติาลี 

**หากทา่นเคยโดนปฏิเสธการขอวซีา่มากอ่น กรณุาแจง้เจ้าหนา้ทีท่ัวรใ์หร้บัทราบตัง้แตท่ีท่่านทำการจองทวัรเ์ขา้มา เพือ่ทำการแกไ้ขใน
การขอวซีา่ในครัง้นี ้มฉิะนัน้หากท่านไมแ่จง้ใหท้ราบ อาจจะมผีลเสยีตอ่การขอวซี่าของทา่นในครัง้นี*้* 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซี่าของทา่น) 
ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………….…………………………. 

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………….……………………… 

4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด………………….…………………………………………….. 

5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ……….………………..………………………………………  

6. ประเทศที่เกิด…….………………..…………………………………………… 

7. สัญชาติปัจจุบัน ................สัญชาติโดยกำเนิดหากต่างจากปัจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 
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9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบียน)            แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)               

  หย่า                แยกกันอยู่                       หม้าย 

  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอำนาจปกครอง/ดูแลผู้เยาว์ 

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

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

11. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ขอ 

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

…………… 

…………………………………………………………………………………

รหัสไปรษณีย์…………………… 

    หมายเลขโทรศัพท์มือถือ............................................. 

    อีเมล........................................................ 

12. อาชีพปัจจุบัน(หากค้าขาย ให้ระบุด้วยว่าค้าขายอะไร เช่น ขายเสื้อผ้า ขายอาหาร เป็นต้น 

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

13. ชื่อบริษัทหรือร้านค้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  /  สำหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่ของสถาบันศึกษา 

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

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

รหัสไปรษณีย์………………… 

14. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

            ไม่เคย 

     เคยได้      ใช้ได้ตั้งแต่วันที่...............................ถึงวันที่..................................... 

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้ 

                  ไม่เคย   เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................ 
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**กรณลีกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนท่านถา่ยสำเนาหนา้วซีา่เชงเก้นตวัล่าสดุแนบมาด้วย** 

16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

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

17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างการเดินทางและพำนักอยู่ของผู้ร้องขอ 

      ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื่นออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)  

        กรุณาระบุชื่อ .............................................    

สิ่งที่ช่วยในการดำรงชีพ    …………………………………………………..….  

   เงินสด     สิ่งที่ช่วยในการดำรงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผู้จัดหาให้ 

   ชำระค่าที่พักล่วงหน้าแล้ว    ค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างพำนักมีผู้ออกให้ 

   ชำระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว    ชำระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหต ุ การอนมุตัิวซีา่เปน็ดลุพินิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สี่วนเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษิทัเปน็เพยีงตวักลางและ

คอยบรกิารอำนวยความสะดวกให้แกผู่้เดนิทางเทา่นัน้ 
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หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด  -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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