
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง 

HILIGHT 
• ชมความอลงัการของมหาวหิารเซนต์

ปีเตอร ์(St.Peter’s Basilica) ที.นคร

วาตกินั  

• ถ่ายรูป ก ับ ห อเอน ปิ ซ่ า  (Leaning 

Tower of Pisa) ส ัญ ล ัก ษ ณ์ แ ห่ ง

เมอืงปิซ่า 1 ใน 7 สิ.งมหศัจรรยข์อง

โลกยคุกลาง  

• ขึGนกระเชา้สูเ่นนิเขา แอลป์ ด ิซุสซี. ใน

เขตอทุยานโดโลไมท ์ 

• ช ม จ ั ตุ ร ั ส ม า เ รี ย น  พ ล า ส ท ์

(Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเร ิ.มต้น

ของประวตัศิาสตรแ์ละธุรกจิของนคร

มวินคิ  

• ชมหล ังคาท องคํ า(Golden Roof) 

เป็นสญัลกัษณ์สําคญัของเมอืงอนิส์

บรคู (Innsbruck) 

 

Pisa, Dolomites Alps 
and Innbruck 

อติาล ีออสเตรยี เยอรมน ี 
8 วนั 5 คนื  

โดยสายการบนิไทย[TG] 
เดนิทาง: พฤษภาคม – มถินุายน 62 

ราคาเร ิ.มตน้เพยีง 59,900.- 

ทวัร์โค้ด: 

BHT9190559 



 

วนัที. 11 - 18 พ.ค. 62 59,900 

วนัที.   1 -8  , 15 - 22  ม.ิย. 62 59,900 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที. 1 กรงุเทพ 

21.30 น. คณะพรอ้มกนัณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู2 เคานเ์ตอร ์

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํ.า โรงแรมที.พกั 

1 กรงุเทพฯ     

2  
โรม – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– โคลอสเซี.ยม – 
นํ Gาพเุทรวี. – ปราโต ้

 O O 
 

CHARME 
หรอืเทยีบเทา่  

3 ปราโต ้– ฟลอเรนซ ์- ปิซา่ – เวนสิ เมสเตร ้ O O O 
 

NOVOTEL MESTRE
หรอืเทยีบเทา่ 

4 เวนสิ เมสเตร ้ - เกาะเวนสิ – เทรนโต ้ O O  O 
NH TRENTO 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 
เทรนโต – ออรท์เิซ่ – ข ึGนกระเชา้สูแ่อลป์ ด ิซุส
เซ ่– กอรต์นีาดมัเปซโซ O O O 

HOTEL BELLEVUE 
SUITES & SPA   
หรอืเทยีบเทา่ 

6 
กอรต์นีาดมัเปซโซ – ทะเลสาบมสิุรนิ่า – อนิส ์
บรกู – มวินกิ O O X 

 
HOLIDAY INN 

MUNICH  
หรอืเทยีบเทา่ 

7 
มวินคิ – สนามบนิ 
 O   

 

8.  กรงุเทพ    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

D สายการบนิไทย พบเจา้หนา้ที'คอยอํานวยความสะดวก 

วนัที. 2 โรม – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– โคลอสเซี.ยม – นํ Gาพเุทรวี. – ปราโต ้

00.01 น. ออกเดนิทางสูก่รงุโรม โดยสายการบนิไทย เที'ยวบนิที' TG 944   

05.55 น.  

 

 

ถงึสนามบนิฟูมชิโินกรุงโรม ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถิ'นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั4วโมง 

และจะเปลี'ยนเป็น 5 ชั4วโมงในวันที' 31 มนีาคม 2562) นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากร จากนั?นผ่านชมกลุม่โรมันฟอรัม (Roman Forum) อดตีศนูยก์ลางทางดา้น

การเมอืง ศาสนา และเศรษฐกจิของอาณาจักรโรมัน ที'สะทอ้นใหเ้ห็นความเจรญิรุง่เรอืง

ของอารยะธรรมโรมันในช่วง 2,000 ปีที'ผ่านมา  นําท่านเดนิทางพาท่านเขา้สู่นครรัฐ

วาตกิัน (Vatican) ประเทศที'เล็กที'สดุในโลกตั ?งอยูใ่จกลางกรงุโรม เป็นประเทศเดยีวใน

โลกที'มีกําแพงลอ้มรอบเมืองเอาไวไ้ดทั้ ?งหมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้ และเป็น

ศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิโดยมพีระสนัตะปาปา มอํีานาจปกครอง

สูงสุด นําท่านชมมหาวิหารที'ใหญ่ที'สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์(St.Peter’s 

Basilica) ชมประตมิากรรมอันลอืชื'อปิเอตา้ (Pieta) ของมเิคลันเจโลและชมแทน่บชูาบัล

แดคคโิน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุม้สํารดิที'สรา้งโดยจานโลเรนโซ แบรน์ินี ซึ'ง

สรา้งตรงบรเิวณที'เชื'อกนัวา่เป็นที'ฝังพระศพของนักบญุปีเตอร ์  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําชมความยิ'งใหญ่ในอดีต และเก็บภาพสวยบรเิวณรอบนอกของสนามกฬีาโคลอส

เซี.ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ'งมหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณ อดตีสนามประลองการ

ต่อสูท้ี'ย ิ'งใหญ่ของชาวโรมันที'สามารถจุผูช้มไดถ้งึ 50,000 คนนําชมงานประตมิากรรม

ของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธษิฐานบรเิวณ นํ Gาพุเทรวี. (Trevi Fountain) 

สัญลักษณ์ของกรงุโรมที'โดง่ดัง นําท่านเดนิสูบ่รเิวณยา่นบนัไดสเปน (The Spainsh 

Step) แหล่งแฟชั'นชั ?นนําและแหล่งนัดพบของคนรักการชอ้ปปิ? ง จากนั?นนําท่าน

เดนิทางสูเ่มอืงปราโต ้(Prato) 

คํ.า  รับประทานอาหารคํ'า ณ ภัตตาคาร อาหารพื?นเมอืง 

ที.พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี'พัก CHARME หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที. 3 ปราโต ้– ฟลอเรนซ ์- ปิซา่ – เวนสิ เมสเตร ้

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางตอ่สูแ่ควน้ทัสคาน ี(Tuscany) โดยเมอืงหลวงของแควน้ คอื ฟลอเรนซ ์

(Florence)ที'ไดรั้บขนานนามว่าเป็นเมอืงศูนยก์ลางแห่งศลิปะในยุคเรอเนสซองส ์ซึ'ง

ลว้นแลว้แต่มโีบราณสถานสําคัญ และมทีวิทัศน์ตามธรรมชาตทิี'สวยงาม จนไดรั้บการ

แตง่ตั ?งใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโกเ้มื'อ ปี ค.ศ.1982 ทําใหทั้สคานีมชีื'อเสยีงใน

ฐานะดนิแดนท่องเที'ยวยอดนยิมระดับโลก นักท่องเที'ยวทั'วโลก ชมความยิ'งใหญ่ และ

อลังการของมหาวหิารซานตา มาเรยี เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) 



 

วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ที'ใหญ่ เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซึ'งโดดเด่นดว้ย

สถาปัตยกรรมที'ใชห้นิอ่อนหลายสตีกแต่งผสมผสานกันไดอ้ย่างงดงาม นําชมจัตุรัส

เดลลาซญิญอเรยี (Piazza Della Signoria) ซึ'งรายลอ้มไปดว้ยรูปปั?น อาท ิเชน่ รูปปั?น

เทพเจา้เนปจูน (Fountain of Neptune),วรีบรุษุเปอรซ์อิสุถอืหัวเมดูซา่ (Perseus with 

the Head of Medusa), รูปปั?นเดวดิ ผลงานที'มชีื'อเสยีงของ ไมเคลิ แองเจโล่ จากนั?น

นําท่าน มารมิฝั'งแม่นํ?าอารโ์น จะพบกับสะพานเวคคโิอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ที'มมีี

รา้นขายทอง และอญัมณีอยูทั่ ?งสองขา้ง 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื?นเมอืง 

บา่ย 

 

 

 

นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงปิซ่า (Pisa) เมอืงแห่งศลิปะที'สําคัญของอติาล ีเป็นเมอืงเล็กๆ

อยูท่างตะวันตกของ Florence ดา้นตะวันตกของเมอืงตดิกบัทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน แมว้า่

จะเป็นเมอืงเล็กๆ แต ่Pisa ก็เป็นเมอืงที'มชีื'อเสยีงและเป็นที'รูจั้กของ นําทา่นเขา้สูบ่รเิวณ

จัตุ รัสกัม โป  เดย์  มี ราโกลี  (Compo Dei Miracoli) ที' ป ระกอบด ว้ยกลุ่ มอาคาร

สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์โดยเริ'มจากหอพธิเีจมินํ?ามนต ์(Baptistry of St. John) ที'

ใหญ่ที'สดุในอติาล,ี มหาวหิารดูโอโม (Duomo) ที'งดงามและหอเอนแห่งเมอืงปิซา่อัน

เลื'อง ชมหอเอนปิซ่า(Leaning Towerof Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมอืงปิซ่า 1 ใน 7 

สิ'งมหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง เริ'มสรา้งเมื'อปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี 

แต่ระหวา่งการกอ่สรา้งตอ้งหยดุชะงักลงไปเมื'อสรา้งไปไดถ้งึชั ?น 3 ก็เกดิการยบุตัวของ

ฐานขึ?นมา และตอ่มาก็มกีารสรา้งหอตอ่เตมิขึ?นอกีจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้งทั ?งหมด

ถงึ 177 ปี โดยที'หอเอนปิซา่นี? กาลเิลโอ  บดิาแห่งวทิยาศาสตร ์ซึ'งเป็นชาวอติาเลี'ยน

ไดใ้ชเ้ป็นสถานที'ทดลองทฤษฎีแรงโนม้ถ่วงของโลกที'ว่า สิ'งของสองชิ?น นํ?าหนักไม่

เท่ากัน ถา้ปล่อยสิ'งของทั ?งสองชิ?นจากที'สงูพรอ้มกัน ก็จะตกถงึพื?นพรอ้มกัน จากนั?นให ้

ท่านอสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื?อสนิคา้ที'ระลกึราคาถูก ที'มรีา้นคา้เรยีงรายอยู่มากมาย ได ้

เวลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเมสเตร ้(Mestre) 

คํ.า  รับประทานอาหารคํ'า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ที.พกั  นําท่านเดนิทางเขา้สูท่ี'พัก NOVOTEL VENICE MESTRE CASTELLANA หรอื

เทยีบเทา่ 

วนัที. 4 เวนสิ เมสเตร ้ - เกาะเวนสิ – เทรนโต ้

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดนิทาง สู่ท่าเรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto) นําท่านล่องเรอืผ่านชมบา้นเรอืน

ของชาวเวนิส สู่เกาะเวนสิ หรอื เวเนเซีย (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็น

เมอืงที'ไม่เหมอืนใคร โดยใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนนมสีมญานามว่าเป็น "ราชนิี

แหง่ทะเลเอเดรยีตกิ" มเีกาะนอ้ยใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมสีะพานเชื'อมถงึกันกวา่ 400 

แห่ง ขึ?นฝั'งที'บรเิวณซานมารโ์ค ศูนยก์ลางของเกาะเวนิส จากนั?นนําท่านเดนิชมความ

งามของเกาะเวนสิ ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ที'มเีรื'องราวน่าสนใจ

ในอดตี เมื'อนักโทษที'เดนิออกจากหอ้งพพิากษาไปสูค่กุจะไดม้โีอกาสเห็นแสงสวา่งและ



 

โลกภายนอกเป็นครั ?งสดุทา้ยระหวา่งเดนิผ่านชอ่งหนา้ตา่งที'สะพานนี?  ซึ'งเชื'อมตอ่กบัวัง

ดอดจ์(Doge’s Palace) อันเป็นสถานที'พํานักของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต ซึ'ง

นักโทษชื'อดังที'เคยเดนิผ่านสะพานนี?มาเเลว้คอื คาสโนวา่นั'นเอง นําท่านถา่ยรูปบรเิวณ

จัตุรัสซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ที'นโปเลียนเคยกล่าวไวว้่า “เป็นหอ้งนั'งเล่นที'

สวยที'สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอันงดงาม รวมทั?งโบสถ์ซานมาร์โค 

(St.Mark’sBacilica) ที'มโีดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศลิปะไบแซนไทน์ จากนั?นอสิระให ้

ท่านไดม้เีวลาเที'ยวชมเกาะอันแสนโรแมนตกิ เชน่เพื'อชมมนตเ์สน่หแ์ห่ง   นครเวนิส, 

เขา้ชมโบสถ์ซานมาร์โค, ช๊อปปิ? งสินคา้ของที'ระลึก อาทิเช่น เครื'องแกว้มูราโน่,

หนา้กากเวนิส หรือนั'งจบิกาแฟในรา้น Café Florian ที'เปิดใหบ้รกิารมาตั ?งแต่ปี ค.ศ.

1720 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางกลับสูฝั่'งแผน่ดนิใหญ ่Venice Mestre 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื?นเมอืง (สปารเ์ก็ตตีGหมกึดาํ) 

บา่ย จากนั?นเดนิทางจากนั?นนําท่านเดนิทางสูเ่มอืงเทรนโต (Trento) เป็นเมอืงหลวงของ

จังหวัดปกครองตนเองของแควน้เตรน (Trent) ก่อนหนา้นี?เป็นส่วนหนึ'งของออสเตรยี

และออสเตรยี - ฮังการโีดยผนวกโดยอติาลใีน ค.ศ.1919 เทรนโตโนเป็นศนูยก์ลางดา้น

การศกึษาวทิยาศาสตรก์ารเงนิและการเมอืง 

คํ.า  รับประทานอาหารคํ'า ณ ภัตตาคาร อาหารพื?นเมอืง 

ที.พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี'พัก NH TRENTOหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที. 5 เทรนโต – ออรท์เิซ ่– ขึGนกระเชา้สูแ่อลป์ ด ิซุสเซ ่– กอรต์นีาดมัเปซโซ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางเขา้สูเ่มอืง ออรท์เิซ่ (Ortisei) ศูนยก์ลางของแถบอทุยานโดโลไมท ์

โดยเมอืงนี?เป็นเมอืงที'อยู่ในหุบเขา มเีทือกเขาลอ้มรอบสวยงาม อสิระใหท้่านพักผ่อน

เพลดิเพลนิ กับอากาศอันบรสิุทธิw ชมววิทวิทัศน์ที'สวยงามแปลกตา นําท่านนั'งกระเชา้

แบบกอนโดลาขนาดมาตรฐานขึ?นสู่บนเนินเขาที'เรียกว่า แอลป์ ด ิซุสเซ่ (Alpe di 

Siusi ) นําท่านชมววิทวิทัศน์บนทุ่งหญา้ราบเลยีบบนภูเขา ที'ไดข้ ึ?นชื'อว่า “กวา้งใหญ่

ที'สุดในยุโรป” ใหท้่านไดส้ัมผัสความมหัศจรรยข์องทวิทัศน์มุมสูงของเทือกเขาโดโล

ไมท ์เวลาที'มองลงไปดา้นล่างจะยังเห็นบา้นเรอืนในสไตลย์ูโรเปี? ยนรสีอรท์กระจายอยู่

ตามไหลเ่ขา อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ ถา่ยรปูตามอธัยาศัย จากนั?นนําทา่นนั'งกระเชา้กลับลง

สูด่า้นล่าง ***การนั'งกระเชา้ หากสภาพอากาศหรอืมเีหตุขัดขอ้งไม่สามารถขึ?นไดท้าง

บรษัิทขอสงวนสทิธิwในการงดใหนั้'งกระเชา้เพื'อความปลอดภัย *** 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื?นเมอืง 

บา่ย จากนั?นนําท่านสู่เมือง กอรต์นีาดมัเปซโซ (Cortina D Ampezzo) เป็นเมืองที'มี

ประวัตเิก่าแกนั่บพันปีและเป็นแหล่งท่องเที'ยวที'ยาวนาน รวมทั?งหอ้มลอ้มไปดว้ยยอด

เขาอนังดงามสว่นหนึ'งของมรดกโลกทางธรรมชาต ิ

คํ.า  รับประทานอาหารคํ'า ณ ภัตตาคารอาหารพื?นเมอืง 



 

ที.พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี'พัก HOTEL BELLEVUE SUITES & SPA  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที. 6 กอรต์นีาดมัเปซโซ – ทะเลสาบมสิรุนิา่ – อนิสบ์รกู – มวินกิ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่ทะเลสาบมสิุรนิ่า (Misurina Lake) ทะเลสาบสเีขยีวมรกตที'ราย

ลอ้มไปดว้ยป่าสนแห่งเทอืกเขาแอลป์ในระดับความสงู 1,754 เมตรเหนือระดับนํ?าทะเล 

ที'นี'เป็นทะเลสาบที'ถกูถา่ยรปูมากที'สดุแหง่หนึ'งในแถบ Dolomite นี?เลย เนื'องดว้ยความ

สวยงามของทะเลสาบ บางเวลานํ?านิ'งราวกระจกเงาใส ที'นักท่องเที'ยวจะแวะเวยีนมา

อสิระทา่น ถา่ยภาพความงดงามของทะเลสาบจนเต็มอิ'ม จากนั?นนําทา่นสูเ่มอืงอนิสบ์รคู 

(Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแควน้ทีโรล เป็นเมืองเอกดา้นการท่องเที'ยวของ

ประเทศออสเตรยี ตั ?งอยู่รมิฝั'งแม่นํ?าอนิ ซึ'งคําวา่อนิสบ์รูคนั?น แปลวา่ สะพานแห่งแม่นํ?า

อนิ มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ ชมหลังคาทองคํา(Golden 

Roof) เป็นสัญลักษณ์สําคัญของเมอืงอนิสบ์รูค ซึ'งตั ?งอยู่ในเขตเมอืงเก่า สรา้งขึ?นโดย

จักรพรรด ิFriedrich ที' 4 ในชว่งตน้ศตวรรษที' 15 สําหรับเป็นที'ประทับของผูป้กครอง

แควน้ทโิรล ตอ่มาจักรพรรด ิMaximilian 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย 

 

 

จากนั?นนําท่านเดนิทางสูเ่มอืงมวินคิ (Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี และ

เป็นเมอืงหลวงของรัฐบาวาเรยี ยังเป็นเมอืงที'ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจาก

เบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็นหนึ'งในเมืองที'มั'งคั'งที'สุดของยุโรป นําชมจตัุรสัมา

เรยีนพลาสท ์(Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเริ'มตน้ของประวัตศิาสตรแ์ละธุรกจิของ

นครมวินคิ บรเิวณนี?เป็นที'ตั ?งของศาลาวา่การเมอืงที'มรีูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธคิที'

งดงามซึ'งสรา้งขึ?นในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที' 19 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 42 ปี มหีอระฆังสงู 

85 เมตร ซึ'งจะมนัีกทอ่งเที'ยวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานที'จะออกมาเตน้รํา เมื'อนาฬกิา

ตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. และเชญิท่านเลือกซื?อสนิคา้ของที'ระลกึ เช่น 

เครื'องเหล็กตราตุก๊ตาคู ่เป็นตน้ 

คํ.า  อสิระอาหารคํ'าตามอธัยาศัย 

ที.พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี'พัก HOLIDAY INN MUNICH หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที. 7 มวินคิ – สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําคณะเดนิทางสูส่นามบนิ เพื'อใหท้่านมเีวลาในการทําคนืภาษี (Tax Refund) และ มี

เวลาในการเลอืกซื?อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

14.25 น. เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเที'ยวบนิที' TG 925 

วนัที. 8 กรงุเทพ 



 

06.05 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ 

 

 

 

โปรแกรม :  Pisa, Dolomites Alps and Innbruck อติาล ี
ออสเตรยี เยอรมน ี8 วนั 5 คนื โดยสายการบนิไทย 
(TG) 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั4ว 
ทา่นละ 

พักเดี'ยวเพิ'ม 
ทา่นละ 

11 - 18 พ.ค. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 35,900 7,900.- 

1 -8 ม.ิย. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 35,900 7,900.- 

 15 - 22  ม.ิย. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 35,900 7,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี.ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เง ื.อนไขการใหบ้รกิาร 

1.        ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีที.น ั.งจะยนืยนัเมื.อไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ัGน 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ี.เดนิทาง ที.มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื.อทาํการจองควิยื.นวซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมื.อไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที.ตอ้งการออกต ั{วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที.  

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัGง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ|ไม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยที.เกดิขึGน 

5. การยื.นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัGนตอนการยื.นวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัGงแบบหมูค่ณะและ 

           ย ื.น รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื.อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 



 

          เจา้หนา้ที. 

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ั.งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไม ่  

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเที.ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ั.วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื.องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ัGงหมด 

อตัราคา่บรกิารนีGรวม 
1 คา่ตั4วเครื'องบนิ ชั ?นประหยัด ( Economy Class) ที'ระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งื'อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที'ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที'ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามที'ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที'ทอ่งเที'ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื'อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที') 

        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื'อนไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื?อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื'องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิ'มเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบี?ยประกนัเริ'มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบี?ยประกนัเริ'มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที'มอีายตุั ?งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ'ม 7% และหัก ณ ที'จา่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีGไมร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื'องดื'มที'สั'งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ?าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิ?น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที'สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ?ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที'สายการบนิมกีารปรับขึ?นราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ'งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวซี่าประเทศอติาล ี(ผูย้ื'นวซี่าตอ้งชําระเงนิตรงกับศูนยย์ื'นวซี่าในวันยื'น เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,000 

บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ'น  (15 ยโูร) 



 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (24 ยโูร) 

 

 

 
 

เง ื.อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที.เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที.เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที.เกดิขึGนจรงิ 

 

ขอ้มลูเบืGองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื.นวซีา่และการยื.นวซีา่ 
 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที'ดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูงา่ยขึ?น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยื'นวซี่า หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื'อวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึ'งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ที'ค่อนขา้ง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที'ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื'องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที'ตนพํานัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นั?น 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่'ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริ'มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ'ากวา่ 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยื'นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนื'องจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ'งในการยื'นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่'ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที'ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนั?นๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิ.มเตมิเร ื.องต ั{วเครื.องบนิและที.น ั.งบนเครื.องบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที'นั'งพรอ้มชําระเงนิมัดจําคา่ตั4วเครื'องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิwการเรยีกเก็บค่ามัดจําตั4วเครื'องบนิ ซึ'งมคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั4วเครื'องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิwเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามที'

เกดิขึ?นจรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นั'งที' Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี'จะนั'งตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที'สายการบนิกําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี'มรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื'นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที'เครื'องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิด



 

ประตฉุูกเฉนิได ้(นํ?าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี'มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการให ้

ที'นั'ง Long leg ขึ?นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที'เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที'เชค็อนิเทา่นั?น 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึ?นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั ?งหมด 

2.แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3.แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิw เก็บคา่ใชจ้า่ยทั ?งหมด 

5.    บรษิทัขอสงวนสทิธิ|ในการเก็บค่าใช้จ่ายท ัGงหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนที. บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึGนไป) เนื'องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอื'นที'เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที'เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัทําการ 

ยื.นวซีา่แสดงตนที.ศนูยย์ ื.นวซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารที.ออกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยื.นวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้



 

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื.นขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลี.ยนแปลงกฎและเอกสารการยื.นอยูเ่ร ื.อย ๆ** 

 

หมายเหตุ: การยื.นวซี่าแต่ละคร ัGงกบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งทําการยื.นวซี่า ประเภทหมู่คณะ 

เท่าน ัGน โดยการยื.นเป็นหมู่คณะ ตอ้งมจีํานวน 15 คน ขึGนไป โดยทางศูนยร์บัยื.น จะเป็นผู ้

กําหนดวนัยื.นวซี่าเทา่น ัGน ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยื.นวซี่าในวนัที.กําหนดได ้อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิ.มเตมิ (Premium) ดงันีG  

• ในกรณีที.เหลือระยะเวลายื.นวซี่าน้อยกว่า 11 วนัทําการ นบัจากวนัเดนิทาง  มี

คา่ใชจ้า่ยเพิ.ม  ทา่นละ 2,200 บาท   

• ในกรณีที.เหลอืเวลายื.นวซีา่เหลอืนอ้ยกวา่ 5 วนัทําการ จะมคีา่ Fast Track เพิ.มเตมิ

อกี ทา่นละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ัGงนีG คา่ใชจ้า่ยที.เกดิขึGน ผูเ้ดนิทางตอ้งชําระกบัทางศนูยร์บัยื.นโดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่าํรดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื'นวซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีที.ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที.ของทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยื.นขอวซีา่จะมเีง ื.อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ.มเตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื.นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีGรวมไปถงึผู ้

เดนิทางที.ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ?ว จํานวน 2 ใบ (พื?นหลงั

ขาวเทา่นั?น ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื'องประดบั ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุบญัช ีหรอื 

Statement บญัชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั'วไป สว่นตวัของผู ้

เดนิทาง ยอ้นหลงั 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดย



 

การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วนักอ่นวนัยื'นวซีา่ และหากบญัชี

กระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นั?น) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลที'สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ 

แม ่พี'นอ้ง ที'มสีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นั?น) 

3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2. ถา่ยสําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลที'ออกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ี'ออกให ้และผูท้ี'ถกูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ สําเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนีG กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที'มชีื'อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ'มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื'อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื'อสถานทตูที'ยื'น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที'ออกจากสถาบนัที'กําลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื'อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื'อสถานทตูที'ยื'น) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุ'ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลี'ยนชื'อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี'ยน) 

 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 



 

6.1 บดิาหรอืมารดา ตอ้งทาํหนงัสอืชีGแจงเป็นภาษาองักฤษวา่ใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศ

กบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก คนละ 1 ชดุ (ลกูคา้เขยีนหรอืพมิพข์ึ?นเอง) 

6.2 บดิาหรอืมารดา ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศจากเขตหรอื

อําเภอ (1 ใบ ตอ่ เด็ก 1 ทา่น เทา่นั?น) 

6.3 ในกรณีพอ่หรอืแมป่กครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ใหข้อหนงัสอืปกครองบตุรจากเขต

หรอือําเภอและจะตอ้งเป็นหนงัสอืที.มกีารสบืพยานและหลกัฐานเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้เทา่น ัGน 

6.4 ทา่นจะตอ้งนําหนังสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศตวัจรงิ จากขอ้ 6.2 หรอื หนังสอื

ปกครองบตุรเป็นสําเนาจากขอ้ 6.3 ไปแปลประทบัตรากบักรมการกงสลุใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยกอ่น

นํามายื'น มเิชน่นั?นทางศนูยรั์บยื'น vfs จะไมรั่บยื'นเอกสารของบตุรทา่นโดยเด็ดขาด 

6.5 เนื.องจากการประทบัตรากงสลุ จะมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ย หากทา่นไมแ่น่ใจวา่เอกสารใชไ้ด ้

หรอืไม ่รบกวนสอบถามบรษัิททวัรก์อ่นนําไปประทบัตรากงสลุ มเิชน่นั?นทา่นอาจจะตอ้งไปเสยีเงนิ

และเสยีเวลาอนัมคีา่ของทา่นเพื'อไปทําเอกสารใหมอ่กีรอบ หากเอกสารที'ทา่นทํามาแลว้นั?น

กลายเป็นเอกสารที'ใชย้ื'นไมไ่ด ้

 

***โปรดอา่น กอ่นที.ทา่นจะไปทาํหนงัสอืยนิยอมจากเขตหรอือําเภอใหบ้ตุรของทา่น 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบตัร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั ?งบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที.บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

*** กรณีที.บดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทาํจดหมายชีGแจงวา่

ทาํไมไมม่ ีpassport *** 

 



 

- กรณีเด็กอายตุํ.ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื'อรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กบับตุรที'สถานทตูดว้ย ท ัGงสองทา่น (เฉพาะควิเดี'ยวเทา่นั?น) 

7. หากพอ่หรอืแมม่วีซีา่เชงเกน้อยุแ่ลว้และไมไ่ดย้ื'นวซีา่พรอ้มลกู ใหทํ้าจดหมายชี?แจงภาษาองักฤษ 

อธบิายวา่มวีซีา่เชงเกน้ของประเทศอะไร ระบวุนัเริ'มและวนัหมดอายวุซีา่ พรอ้มทั ?งถา่ยสําเนาหนา้

พาสปอรต์และหนา้วซีา่นั?นมาแนบดว้ย 

8. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซน็ รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่

เทา่น ัGน 

 

 

เอกสารยื.นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี.ยนและขออพัเดทเพิ.มเตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ.มเตมิ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยื.นวซีา่เชงเกนประเทศอติาล ี

 
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื.องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 
ชื'อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]………………………………………………..……………………………. 



 

3. ชื'อตวั [ภาษาองักฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………….…………………………………………….. 

5. สถานที'เกดิ (จังหวดั) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศที'เกดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุนั ..................................สญัชาตโิดยกําเนดิหากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)              

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อื'นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชื'อ-นามสกลุ ที'อยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ที'อยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

…………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื................................................................. 

    อเีมล............................................. 

12. อาชพีปัจจบุนั(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสื?อผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชื'อบรษัิทหรอืรา้นคา้ ที'อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื'อ ที'อยูข่อง

สถาบนัศกึษา 

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

………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์………….…… 

 

14. วซีา่เชงเกนที'เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที'ผา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ั ?งแตว่นัที'...............................ถงึวนัที'..................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ?วมอืเพื'อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี? 

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวุนัที' หากทราบ)................................................ 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 



 

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ'งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลื'อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั ?งนี?ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที'ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั4ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที' สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณียื.นวซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รอืมัดจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที'เกดิขึ?นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื'นวซีา่ / คา่มัดจําตั4วเครื'องบนิ 

หรอืคา่ตั4วเครื'องบนิ (กรณีออกตั4วเครื'องบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีที'กรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ั{วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิwในการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัGงหมด 

9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื'องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที' ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิwในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัGงหมด 

 

ขอ้มลูเพิ.มเตมิเร ื.องโรงแรมที.พกั 
 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ื'นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุื'อ .............................................    

สิ'งที'ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิ'งที'ชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ที'พักที'มผีูจั้ดหาให ้

   ชาํระคา่ที'พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั ?งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื'นๆ (โปรดระบ)ุ     อื'นๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี.ยวขอ้งใดๆท ัGงส ิGน 

ท ัGงนีGบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัGน 



 

1. เนื'องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี'ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง

โรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื'องปรับอากาศเนื'องจากอยูใ่นแถบที'มอีณุหภมูตํิ'า 

3. กรณีที'มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ?นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิwในการปรับเปลี'ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื'อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที'มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที'เป็นหอ้งเดี'ยวอาจเป็นหอ้งที'มขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบนํ?า ซึ'งขึ?นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั?นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 


