โมโน อิตาลี (เวนิส) 7 วัน 4 คืน
โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK)
บินลัดฟ้าสูเ่ กาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก มีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเล เอเดรียติก"
เดินเล่นบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้วา่
“เป็นห้องนั่งเล่นทีส่ วยที่สุดในยุโรป” ช้อปปิ้งสนุกๆที่เมืองมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก
เที่ยวเมืองเซียน่า (Siena) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เข้าชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
ของโลกยุคกลาง ชมความยิง่ ใหญ่และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore)
วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ (Florence) ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป
วัน
1
2

3
4

5

6
7

สรุปการเดินทางโดยย่อ
โปรแกรมการเดินทาง
เช้า เที่ยง ค่ํา
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
✈ ✈
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินมาร์โค โปโล - ท่าเรือตรอนเคต
โต้ - ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส - เกาะเวนิส - ซาน
✈ ✈
มาร์โค - สะพานถอนหายใจ - ถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค โบสถ์ซานมาร์โค
เมืองมิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็ม
O O
มานูเอล - ปาร์มา
ปาร์ม่า - ปิซ่า - จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า - หอพิธีเจิมน้ํามนต์ - มหา
วิหารดูโอโม - หอเอนปิซ่า - แคว้นทัสคานี - มหาวิหารซานตา มา O O
เรีย เดล ฟิโอเร - จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย - สะพานเวคคิโอ
ฟลอเรนซ์ - ซานจีมิญญาโน - เมืองเซียน่า - จัตุรัสเดล คัมโป ปาลาซโซ พับบลิโค - หอระฆังมานเจีย - มหาวิหารเซียนา O O
กรุงโรม
นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ชื่อปิเอต้า - แท่นบูชาบัล
แดคคิโน - น้ําพุเทรวี่ - ย่านบันไดสเปน - โรมันฟอรัม - โคลอส
O O
เซี่ยม - เดินทางกลับ

✈

แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดไู บ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

✈
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วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ
23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9
เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอํานวยความ
สะดวก
วันที่สองของการเดินทาง
กรุงเทพ - ดูไบ - เวนิส - เกาะเวนิส
02.05 น. ออกเดินทางสู่เวนิส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK371
***คณะเดินทางวันที่ 19 -25, 27 เม.ย. -3 พ.ค. 2560 ออกเดินทาง เที่ยวบินที่
EK385 เวลา 01.15 น. และถึงดูไบ เวลา 04.45 น.***
05.35 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง
09.15 น. ออกเดินทางสู่เวนิส ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบิน EK 135
13.35 น. ถึงสนามบินมาร์โค โปโล เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย
5 ชั่วโมง)
นําท่านเดินทาง สู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) นําท่านล่องเรือผ่านชม
บ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมน
ติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็น
"ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกัน
กว่า 400 แห่ง ขึ้นฝั่งที่บริเวณซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส จากนั้นนําท่าน
เดินชมความงามของเกาะเวนิส
ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษ
ที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุกจะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็น
ครั้ ง สุ ด ท้ า ยระหว่ า งเดิ น ผ่ า นช่ อ งหน้ า ต่ า งที่ ส ะพานนี้ ซึ่ ง เชื่ อ มต่ อ กั บ วั ง ดอดจ์
(Doge’s Palace) อันเป็นสถานที่พํานักของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนักโทษ
ชื่อดังที่เคยเดินผ่านสะพานนี้มาเเล้วคือ คาสโนว่านั่นเอง
นําท่านถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าว
ไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม
รวมทั้งโบสถ์ซานมาร์โค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบ
ศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้นอิสระให้ท่านได้มีเวลาเดินเที่ยวชมเกาะอันสุดแสนโรแมน
ติกตามอัธยาศัย เช่น เดินเล่นชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส, เข้าชมโบสถ์ซานมาร์โคที่
สวยงาม, ช๊อปปิ้งสินค้าของที่ระลึก อาทิเช่น เครื่องแก้วมูราโน่,หน้ากากเวนิส เลือกซื้อ
สินค้าแฟชั่นชั้นนํา หรือนั่งจิบกาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี
ค.ศ.1720 หรือ นั่งเรือกอนโดล่า ล่องชมคลองเวนิส
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (สปาเก๊ตตี้หมึกดํา)
นําคณะเข้าสู่ทพี่ ัก VENICE MESTRE HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันที่สามของการเดินทาง
เวนิส - มิลาน - ปาร์ม่า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกได้ว่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่น ระยะทาง 280 กม.
ของโลก นําท่านชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สร้างด้วย ใช้เวลาเดินทาง
ศิลปะแบบนีโอโกธิ ค ที่ ผ สมผสานกัน เป็น สถาปัตยกรรมแบบตะวั นตก สมั ยฟื้น ฟู ประมาณ 3.30 ชม.
ศิลปวิทยาการ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย
ชมแกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่นับว่า
เป็นชอปปิ้งมอลล์ที่ สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย์ ของ
กษั ต ริ ย์ วิ ค เตอร์ เอ็ ม มานู เ อลที่ 2 ผู้ ริ เ ริ่ ม การรวมชาติ หั ว เมื อ งต่ า งๆในอิ ต าลี และ
อนุสาวรีย์ของศิลปินชื่อดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ ที่อยู่ใน ระยะทาง 128 กม.
บริเวณด้านหน้าของโรงละครสกาล่าจากนั้นเดินทางส่เมือง ปาร์มา (Parma) เมืองใน ใช้เวลาเดินทาง
แคว้นเอมีเลีย-โรมัญญา มีชื่อเสียงในด้านการผลิตแฮม
ประมาณ 2 ชม.
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ปาร์ม่าแฮม)
นําคณะเข้าสู่ทพี่ ัก HOTEL PARMA E CONGRESSI หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดินทาง
ปาร์ม่า - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า - ฟลอเรนซ์
เช้า

เที่ยง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่เมืองปิซ่า (Pisa) เมืองแห่งศิลปะที่สําคัญของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยู่ทาง
ตะวันตกของ Florence ด้านตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แม้ว่าจะ ระยะทาง 180 กม.
เป็นเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
ใช้เวลาเดินทาง
นําท่านเข้าสู่บริเวณจัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า หรือ จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Compo ประมาณ 2.15 ชม.
Dei Miracoli) ที่ประกอบด้วยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ โดยเริ่มจาก
หอพิธีเจิมน้ํามนต์ (Baptistery of St. John) ที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี
ชมมหาวิหารดูโอโม (Duomo) ที่งดงามและหอเอนแห่งเมืองปิซ่าอันเลื่อง
ชมหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1173 ใช้เวลาสร้างประมาณ 175 ปี แต่
ระหว่างการก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงไปเมื่อสร้างไปได้ถึงชั้น 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐาน
ขึ้นมา และต่อมาก็มีการสร้างหอต่อเติมขึ้นอีกจนแล้วเสร็จ โดยใช้เวลาสร้างทั้งหมดถึง
177 ปี โดยที่หอเอนปิซ่านี้ กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นชาวอิตาเลี่ยนได้ใช้
เป็นสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกที่ว่า สิ่งของสองชิ้น น้ําหนักไม่เท่ากัน ถ้า
ปล่อยสิ่งของทั้งสองชิ้นจากที่สูงพร้อมกัน ก็จะตกถึงพื้นพร้อมกัน จากนั้นให้ท่านอิสระ
ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกราคาถูก ที่มีร้านค้าเรียงรายอยู่มากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
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บ่าย

นําท่านเดินทางต่อสู่แคว้นทัสคานี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแคว้น คือ ฟลอ
เรนซ์ (Florence) ที่ได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนส
ซองส์ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีโบราณสถานสําคัญ และมีทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงาม จน
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้ เมื่อ ปี ค.ศ.1982 ทําให้ทัสคานีมี
ชื่อเสียงในฐานะดินแดนท่องเที่ยวยอดนิยมระดับโลก อิตาลี จากนั้นนําท่านชมความ
ยิ่งใหญ่ และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell
Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซึ่งโดดเด่นด้วย
สถาปัตยกรรมที่ใช้หินอ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกันได้อย่างงดงาม นํา ชมจัตุรัส
เดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึ่งรายล้อมไปด้วยรูปปั้น อาทิ เช่น รูป
ปั้นเทพเจ้าเนปจูน (Fountain of Neptune),วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า (Perseus
with the Head of Medusa), รูปปั้นเดวิด ผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่
จากนั้นนําท่าน มาริมฝั่งแม่น้ําอาร์โน จะพบกับ สะพานเวคคิโอ(Vecchio)สะพาน
เก่าแก่ที่มีมีร้านขายทอง และอัญมณีอยู่ทั้งสองข้างสะพาน ให้เวลาท่านอิสระเลือกซื้อ
สินค้าทั้งของฝาก ของที่ระลึก รวมทั้งสินค้าแฟชั่นนําสมัย
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นําคณะเข้าสู่ทพี่ ัก HOTEL RAFFAELLO หรือเทียบเท่า
วันที่ห้าของการเดินทาง
ฟลอเรนซ์ - ซานจีมิญญาโน - เซียน่า -โรม
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองซานจีมิญญาโน (San Gimignano) เมืองเล็กๆ บนเนินเขา
ตั้งอยู่ในแคว้นทัสกานี ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
เมื่อปี ค.ศ. 1990 เป็นเมืองแห่งหอคอย ซึ่งท่านจะได้ชมจุดชมวิวของเมืองที่ยังรักษา
ความสมบูรณืของรูปแบบเมืองในยุคกลางเอาไว้ได้
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเซียน่า (Siena) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ.1995 นําท่านเดินเข้าสู่ตัวเมือง
เก่า
เพื่อชมจัตุรัสเดล คัมโป (Piazza del Campo) ที่เป็นรูปทรงคล้ายเกือกม้านับว่า
เป็นจตุรัสที่มีความสวยงามมากอีกแห่งหนึ่งในอิตาลี
ให้ เ วลาท่ า นชมและเดิ น เล่ น ถ่ า ยรู ป บริ เ วณรอบนอกของปาลาซโซ พั บ บลิ โ ค
(Palazzo Pubblico) เป็นพระราชวังเก่าที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบโรมาเนสก์ ตั้งแต่
ปีค.ศ.1297 และ หอระฆังมานเจีย (Torre del Mangia) ที่เป็นอีกหนึ๋งสัญลักษณ์
ของเซียนา จากนั้นนําท่านชมความงดงามบริเวณภายนอกของ
มหาวิหารเซียนา (Siena Cathedral) หรือ ดูโอโมดิเซียนา (Duomo di Siena ที่
ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1215 -1263 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมกอธิค และต่อเติม
ด้วยศิลปะแบบเรอเนซองส์ในยุคต่อมา
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เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ของประเทศอิตาลี

ระยะทาง 234 กม.
ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3.45 ชม.

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําคณะเข้าสู่ทพี่ ัก HOTEL HOLIDAY INN ROME PISANA หรือเทียบเท่า
วันที่หกของการเดินทาง
กรุงโรม - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - สนามบิน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่นครรัฐวาติกัน (Vatican) ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตั้งอยู่ใจกลางกรุง
โรม เป็นประเทศเดียวในโลกที่มีกําแพงล้อมรอบเมืองเอาไว้ได้ทั้งหมด ยกเว้นด้านหน้า
ทางเข้าและเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิ กายโรมันคาทอลิกโดยมีพระสันตะปาปา
มีอํานาจปกครองสูงสุด
นําท่านเข้าชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s
Basilica) ชมประติมากรรมอันลือชื่อปิเอต้า (Pieta) ของมิเคลันเจโล
และชมแท่นบูชาบัลแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุ้มสําริดที่สร้างโดยจาน
โลเรนโซ แบร์นินี ซึ่งสร้างตรงบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังพระศพของนักบุญปีเตอร์
จากนั้นนําท่านเดินชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐาน
บริเวณน้ําพุเทรวี่ (Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุงโรมที่โด่งดังจากภาพยนตร์
เรื่อง สามรักในกรุงโรมแล้ วเชิญอิสระตามอัธยาศัย กับการเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นและ
ของที่ระลึกในบริเวณย่านบันไดสเปน (The Spanish Step) ซึ่งเป็นแหล่งแฟชั่น
ชั้นนําสุดหรูและยังเป็นแหล่งนัดพบ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (พิซซ่าอิตาลี)
บ่าย
นําท่านผ่านชมกลุ่มโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีตศูนย์กลางทางด้านการเมือง
ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ที่สะท้อนให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของ
อารยะธรรมโรมันในช่วง 2,000 ปีที่ผ่านมา นําชมความยิ่งใหญ่ในอดีตและเก็บภาพ
สวยบริเ วณรอบนอกของสถานสร้างความบัน เทิ งของชาวโรมัน มาแต่สมั ยโบราณ
โคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ อดีตสนาม
ประลองการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ของชาวโรมันที่สามารถจุผู้ชมได้ถึง 50,000 คน
17.00 น. สมควรแก่เวลา นําคณะเดินทางสู่ เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทํา
คืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายใน
สนามบิน
22.05 น. ออกเดินทางกลับสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 096
วันที่เจ็ดของการเดินทาง
ดูไบ - กรุงเทพฯ
05.55 น. ถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
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09.40 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK
372 ***คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 60 ออกเดินทางเวลา 09.40 น. และถึง
สนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 19.15 น. ***
18.55 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
(ร้านค้าใหญ่จะปิดทําการในวันอาทิตย์ ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR
ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
หมายเหตุ 1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัท
ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ทรัพย์สินส่วนตัวหาย, การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของ
เที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละ
ประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทาง หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้ง
ให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุ
ทุกข้อแล้ว
ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ
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ราคา ต่อท่าน
งดแถมกระเป๋า
62,900.62,900.5,300.62,900.-

อัตราค่าบริการ วันที่ 12-18 เม.ย. 60

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั )
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
62,900.(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมทีพ่ ัก)
ในกรณีไม่ใช้ตวั๋ เครื่องบิน ลดท่านละ
27,000.ในกรณีทีมีวีซา่ แล้วหรือดําเนินการยื่นวีซา่ เอง
3,000.ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ทา่ นละ
80,000.(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ตอ่ เมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ํากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **

ราคา ต่อท่าน
งดแถมกระเป๋า
55,900.55,900.4,200.55,900.-

อัตราค่าบริการ วันที่ 27เม.ย.-3พ.ค. // 4-10 พ.ค. 60

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั )
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
55,900.(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมทีพ่ ัก)
ในกรณีไม่ใช้ตวั๋ เครื่องบิน ลดท่านละ
18,000.ในกรณีทีมีวีซา่ แล้วหรือดําเนินการยื่นวีซา่ เอง
3,000.ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ทา่ นละ
80,000.(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ตอ่ เมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ํากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **
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อัตราค่าบริการ วันที่ 17-23 / 24-30 พ.ค. 60
7-13 / 19-25 มิ.ย. / 27มิ.ย.-3ก.ค. 60
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)
ในกรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ
ในกรณีทีมีวีซ่าแล้วหรือดําเนินการยื่นวีซ่าเอง
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ํากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **

ราคา ต่อท่าน
งดแถมกระเป๋า
52,900.52,900.4,900.52,900.-

อัตราค่าบริการ วันที่ 5-11 ก.ค. / 26ก.ค.-1ส.ค.60
2-8 / 16-22 ส.ค. 60

ราคา ต่อท่าน
งดแถมกระเป๋า

52,900.18,000.3,000.80,000.-

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั )
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมทีพ่ ัก)
ในกรณีไม่ใช้ตวั๋ เครื่องบิน ลดท่านละ
ในกรณีทีมีวีซา่ แล้วหรือดําเนินการยื่นวีซา่ เอง
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ทา่ นละ

55,900.55,900.4,900.55,900.55,900.20,000.3,000.80,000.-

(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ตอ่ เมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ํากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **
อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมี ความประสงค์อยู่ต่อ
จะต้องไม่เกินจํานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3.ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
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4.ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว -4 ดาว)
5.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7.ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริม่ ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8.ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
9. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเชงเก้น
10. ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง
11.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตรานี้ไม่รวม
1ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ําหนักเกิน
จากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น ,
ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3.ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4.ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ต่อคน ต่อวัน: 7 x 3 = 21 ยูโร หรือประมาณ 700 บาท)
5.ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
เพื่อประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่ นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการ
ทั้งหมดหลังจากท่านทําการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงือ่ นไขดังกล่าว
เงื่อนไขการชําระเงิน
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจําแล้วเท่านั้น
พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถ
เดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2748 6246-7
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 31 วัน
ทําการ(ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ(การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือ
ชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
3.เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
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4.หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุก
ครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล
(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
6.หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่าน
เอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวซี ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริงเหต
ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า
1.ทางสถานทูตมีการแจ้งเงื่อนไขการเตรียมเอกสารในการขอยื่นวีซ่า ดังนั้นควรเตรียมเอกสารตามที่สถานทูตแจ้งเงื่อนไขมา
หากท่านเตรียมเอกสารไม่ครบหรือปลอมแปลงเอกสาร จนทําให้ไม่สามารถยื่นวีซ่าได้หรือถูกปฏิเสธการอนุมัติวีซ่า ทางบริษัท
สงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
2.การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอย
บริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ หากท่านโดนปฏิเสธ
การขออนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนอัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า และมีสิทธิ์ไม่แจ้งสาเหตุการปฏิเสธวีซ่า
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
1.ทางบริษัทได้สํารองที่นั่งพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วย
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัด จําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 -5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2.หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
กรณีมีการยกเลิกการเดินทาง
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นทุกกรณี
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมทีพ่ ัก
1.เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน
จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว
(Single) ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้า
พัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเป็นต้องแยกห้องพัก
เนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
2.โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมติ ่ํา
3.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
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4.โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง
อาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันหากมีงานเทศกาล
โรงแรมอาจจะได้พักในเมืองอื่นแทน
ผู้เดินทางที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผ่านการพิจารณาวีซ่าแล้ว ก่อนวันเดินทาง
จะต้องชําระค่าเดินทางส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปล่อยเล่มคืนมาแล้วเท่านัน้ )
คําแนะนํา: การขอวีซ่าสถานฑูตอิตาลี เจ้าหน้าที่ทัวร์ไม่สามารถเดินทางไปรับบัตรคิวให้ก่อนล่วงหน้าได้
เนื่องจากเจ้าหน้าทีV่ FS จะเป็นผู้กดบัตรคิวให้กับผู้เดินทางเอง
ฉะนั้นผู้เดินทางควรไปถึงสถานฑูตก่อนเวลานัด ประมาณ 30 นาที
และใช้เวลาในการยื่นเอกสาร รอสัมภาษณ์ ถ่ายรูปทําวีซ่า ประมาณ 1 วัน
หากผู้เดินทางท่านใดมาจากต่างจังหวัด แนะนําให้วางแผนกลับในช่วงค่ํา หรือเช้าวันรุ่งขึน้ แทน
เอกสารประกอบการขอวีซา่ เชงเก้น (อิตาลี)
ใช้เวลาทําการอนุมัติวีซ่าประมาณ 15 วันทําการ
ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ยนื่ วีซ่า VFS Global (สีลมคอมเพล็กซ์)
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด
ในระหว่างยืน่ วีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
หมายเหตุ: การยื่นวีซ่าแต่ละครั้งกับบริษัททัวร์ จะต้องทําการยื่นวีซ่า
ประเภทหมู่คณะ เท่านั้น โดยการยื่นเป็นหมู่คณะ
ต้องมีจํานวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนย์รับยื่น จะเป็นผู้กําหนดวันยื่นวีซ่าเท่านั้น ถ้าหากผู้เดินทางไม่สามารถไปยื่นวีซ่าใน
วันที่กําหนดได้ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (Premium) ดังนี้
• ในกรณีที่เหลือระยะเวลายื่นวีซ่าน้อยกว่า 15 วัน นับจากวันเดินทาง
มีค่าใช้จา่ ยเพิ่ม ท่านละ 2,200 บาท
• ในกรณีที่เหลือเวลายื่นวีซ่าเหลือน้อยกว่า 5 วัน มีค่า Fast Track เพิ่มเติมอีก ท่านละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท
**ทั้งนี้ ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น ผู้เดินทางต้องชําระกับทางศูนย์รับยื่นโดยตรง**
1.หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่
น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชํารุด(หนังสือ
เดินทางเล่มเก่า กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)
2.รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน
6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3.หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง สําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพย์
ส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกค้าทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝาก
หรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วันก่อนวันยื่นวีซ่า และหากบัญชี
กระโดดเดือนต้องขอเป็น Statement เท่านั้น)
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3.2 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน BANK CERTIFICATE ที่ออกจากทางธนาคาร (ต้องสะกดชื่อให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
ต้องมีตราประทับ และลายเซ็นจากธนาคาร) กรุณายื่นขอจาก ธนาคาร่ลวงหน้า เวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน และใช้ยื่นได้
ไม่เกิน 15 วันหลังจากธนาคารออกให้ เป็นบัญชีเดียวกันกับข้อ 3.1 (สถานทูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเล่มจริงของท่านในบาง
กรณี)
3.3 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง ที่มีสายเลือดเดียวกัน
หรือ สามีภรรยา เท่านั้น)
3.3.1. ต้องทําเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)
3.3.2. ต้องทํา BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี (บุคคลที่ออก
ค่าใช้จ่าย) ต้องสะกดชื่อ -สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้ (ผู้เดินทาง) ต้องสะกด
ชื่อ -สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต กรุณายื่นขอจาก ธนาคาร่ลวงหน้า โดยใช้เวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน และใช้ยื่นได้ไม่
เกิน 15 วัน หลังจากธนาคารออกให้
3.3.3. ถ่ายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย และต้องเป็นบัญชีเดียวกัน กับที่
ออก BANK CERTIFICATE หรือ BANK GUARANTEE
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจํา**
4.หลักฐานการทํางาน
- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ
สําเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403)
- เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน
ชื่อสถานทูตที่ยื่น)
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนทีอ่ อกจากสถาบันทีก่ าํ ลังศึกษาอยู่
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน
ชื่อสถานทูตที่ยื่น)
(หนังสือรับรองการทํางานที่ยื่นในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกิน 15 วันก่อนการไปยื่นวีซ่า ในแต่ละประเทศ)
5.เอกสารส่วนตัว
- สําเนาทะเบียนบ้าน
- บัตรประชาชน
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี)
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี)
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)
6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอม
ระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
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- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตบิดาและมารดา
- กรณีเด็กทีบ่ ิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอํานาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องทําจดหมายชี้แจงว่าทําไมไม่มี passport ***
- กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูต
ด้วย ทั้งสองท่าน (เฉพาะคิวเดี่ยวเท่านั้น)
7. ท่านไม่จําเป็นต้องเซ็น รับรองสําเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคําร้องขอวีซ่าเท่านั้น
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
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แบบฟอร์มสําหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเกนประเทศอิตาลี
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนื่องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
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 ..................................สัญชาติโดยกําเนิด หากต่างจากปัจจุบัน…………………………..
8. เพศ
ชาย
หญิง
9. สถานภาพ
โสด
แต่งงาน (จดทะเบียน)
แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หย่า
แยกกันอยู่
หม้าย
อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอํานาจปกครอง/ดูแลผู้เยาว์
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
11. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.................................................................อีเมล.............................................
12. อาชีพปัจจุบัน(หากค้าขาย ให้ระบุด้วยว่าค้าขายอะไร เช่น ขายเสื้อผ้า ขายอาหาร เป็นต้น
..........................................................................................................
13. ชื่อบริษัทหรือร้านค้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่ของสถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์ ………….……
14. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้

ใช้ได้ตั้งแต่วันที่...............................ถึงวันที่.....................................

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................
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16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย

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

17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักอยู่ของผู้ร้องขอ
ตัวผู้ขอวีซ่าเอง

มีผู้อื่นออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
กรุณาระบุชื่อ .............................................

สิ่งที่ช่วยในการดํารงชีพ
เงินสด

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

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ที่พักที่มผี ู้จัดหาให้

ชําระค่าที่พักล่วงหน้าแล้ว

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างพํานักมีผู้ออกให้

ชําระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว

ชําระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว

อื่นๆ (โปรดระบุ)

อื่นๆ (โปรดระบุ)

หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียง
ตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น
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