ITALY 7 วัน 4 คืน (การบินไทย)

ABSOLUTE ITALY 7 วัน 4 คืน
มิลาน | เวโรน่า | เวนิส | ฟลอเรนซ์ | ปิ ซ่า | โรม
เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – มิลาน – เวโรน่า
วันที่ 3. เวโรน่า – เกาะเวนิส – เวนิสเมสเตร้
วันที่ 4. เมสเตร้ – ฟลอเรนซ์ – ปิ ซ่า
วันที่ 5. ปิ ซ่า – โรม – วาติกนั – โคลอสเซียม
วันที่ 6. โรม – สนามบิน
วันที่ 7. กรุงเทพฯ

วันที่ 1

กรุ งเทพฯ

21.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่
คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก

วันที่ 2

กรุ งเทพฯ – มิลาน – เวโรน่า

00.35 น.

ออกเดินทางสู่เมืองมิลาน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 940
*** สาหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่ 24 เม.ย. 63 จะออกเดินทางเวลา 00.40 น. และไปถึงมิลานเวลา 07.35 น.***
ถึงสนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) นาท่านผ่านพิธีตรวจคน
เข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นเดินทางสู่ตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกได้ว่า เป็ นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก นาท่าน
ถ่ายรูปด้านนอกของมหาวิหารแห่งเมือ งมิลาน (Duomo di Milano) ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิ ค ผสมผสานกัน ชม
ความงดงามอันน่าอัศจรรย์ ของสถาปั ตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟื ้ นฟูศิลปวิทยาการ นาท่านชม แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็ม
มานู เ อล (Galleria Vittorio Emanuele II) ซึ่ ง นับ ว่ า เป็ น ช้อ ปปิ ้ งมอลล์ที่ส วยงาม หรู ห ราและเก่ า แก่ ที่สุด ในเมื อ งมิลาน
อนุสาวรีย์ ของกษัตริยว์ ิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ที่ 2 ผูร้ ิเริ่มการรวมชาติหวั เมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรียข์ องศิลปิ นชื่อดังในยุค
เรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือลีโอนาร์โด ดาร์วินซี่ ที่อยู่ในบริเวณ ด้านหน้าของโรงละครสกาล่า

07.10 น.
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กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พัก

วันที่ 3
เช้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่านเดินทางสู่เมืองเวโรน่า (Verona) เมืองใหญ่อนั ดับ 2 รองจากเวนิส ของแคว้นเวเนโต้ และเมืองเวโรน่ายังได้ขนึ ้ ทะเบียน
เป็ นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ. 2000 อีกทัง้ วิลเลียม เชกสเปี ยร์ นักกวีและนักเขียนบทละคร
ชาวอังกฤษ ผูไ้ ด้รบั การยกย่องว่าเป็ นนักเขียนผูย้ ิ่งใหญ่ของอังกฤษและของโลก ยังใช้บรรยากาศและเรื่องราวความรักของ
หนุ่มสาวสองตระกูลในเวโรน่า แต่งเป็ นละครโศกนาฏกรรมขึน้ เมื่อปี ค.ศ.1595 เรื่อง โรมิโอกับจูเลียต จากนั้นนาท่านเดินชม
อาคารบ้านเรือ นสีสดใสสวยงาม จัตุรสั กลางเมือ งที่ค รึกครืน้ มีชีวิตชีวา จากนั้นพาท่านถ่ายรู ปกับโรงละครโรมันกลางแจ้ง
(Verona Arena) ที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลก สร้างขึน้ เมื่อตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 1 โดยมีลักษณะเช่นเดียวกับโคลอส
เซียมในกรุงโรม เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่า ซึ่งปั จจุบนั ยังคงมีการเปิ ดแสดงโอเปร่าหรือคอนเสิรต์ กลางเเจ้งในสนามกีฬาอยู่เป็ น
ประจา นาท่านถ่ายรูปด้านนอกกับบ้านเลขที่ 23 ของจูเลียต ชมระเบียงแห่งเรื่องราว โรแมนติกที่จูเลียตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอ
ทุกค่าคืน และบริเวณหน้าบ้านยังมีรูปปั้นสาริดขนาดเท่าตัวจริงของจูเลียต
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
เดินทางเข้าสู่ที่พกั DB HOTEL VERONA AIRPORT หรือเทียบเท่า

เวโรน่า – เกาะเวนิส – เวนิสเมสเตร้
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองเวนิส (Venice Mestre) ฝั่ งแผ่นดินใหญ่เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เวนิสถูกสร้างขึน้ จากการเชื่อม
เกาะเล็กๆ จานวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียติ ก เป็ นเมืองท่าโบราณ และ
เป็ นเมืองที่ใช้คลองในการคมนาคมมากที่สดุ นาเดินทางสู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) นาท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือน
ของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็ นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้
คลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็ น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า
400 แห่ง ขึน้ ฝั่งที่บริเวณ ซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส
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กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พัก

วันที่ 4

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง (สปาร์เก็ตตีห้ มึกดา)
จากนัน้ นาท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อ
นักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คกุ จะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็ นครัง้ สุดท้าย ระหว่างเดินผ่านช่อง
หน้าต่างที่สะพานนี้ ซึ่งเชื่อ มต่อ กับ วังดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็ น สถานที่พานัก ของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต ซึ่ง
นักโทษชื่อดังที่เคยเดินผ่านสะพานนี้มาเเล้วคือ คาสโนว่านั่นเอง น าท่ า นถ่า ยรู ปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (St. Mark’s
Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็ นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตรุ สั ถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม รวมทัง้ โบสถ์
ซานมาร์โค (St. Mark’s Basilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนัน้ อิสระให้ท่านได้มีเวลาเที่ยวชมเกาะ
อันแสนโรแมนติก เช่น เพื่อชมมนต์เสน่หแ์ ห่งนครเวนิส เข้าชมโบสถ์ซานมาร์โค เลือกซือ้ สินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย อาทิ
เช่น เครื่องแก้วมูราโน่, หน้ากากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิ ดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1720 จากนั้นนา
ท่านล่องเรือกลับขึน้ สู่ฝ่ ังเมสเตร้
อิสระอาหารค่าที่เกาะเวนิส
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั NOVOTEL VENICE MESTRE หรือเทียบเท่า

เมสเตร้ – ฟลอเรนซ์ – ปิ ซ่า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางต่อสู่แคว้นทัสคานี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแคว้น คือ ฟลอเรนซ์ (Florence) ที่ได้รบั ขนานนามว่าเป็ น
เมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีโบราณสถานสาคัญ และมีทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงาม จน
ได้รบั การแต่งตั้งให้เป็ นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้เมื่อ ปี ค.ศ.1982 ทาให้ทัสคานีมีชื่อเสียงในฐานะดินแดนท่องเที่ยวยอด
นิยมระดับโลก นักท่องเที่ยวทั่วโลก ชมความยิ่งใหญ่ และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิ โอเร (Santa Maria
Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ที่ใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมที่ใช้หินอ่อนหลายสี
ตกแต่งผสมผสานกันได้อย่างงดงาม นาชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึ่งรายล้อมไปด้วยรูปปั้น อาทิ
เช่น รูปปั้ นเทพเจ้าเนปจูน (Fountain of Neptune) วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า (Perseus with the Head of Medusa) รูป
ปั้นเดวิด ผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองปิ ซ่า (Pisa) เมืองแห่งศิลปะที่สาคัญของอิตาลี เป็ นเมืองเล็กๆอยู่ทางตะวันตกของ Florence
ด้านตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แม้ว่าจะเป็ นเมืองเล็กๆ แต่ เมืองปิ ซ่าก็เป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็ นที่รูจ้ ัก
ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก นาท่านเข้าสู่บริเวณจัตุรัสดูโอโมแห่งปิ ซ่า หรือ จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Campo Dei Miracoli)
ที่ประกอบด้วยกลุ่มอาคารสถาปั ตยกรรมแบบโรมาเนสก์ โดยเริ่มจากหอพิธีเจิมน้ามนต์ (Baptistry of St. John) ที่ใหญ่
ที่สุดในอิตาลี ชม มหาวิหารดูโอโม (Duomo) ที่งดงามและหอเอนแห่ งเมือ งปิ ซ่า อันเลื่อง ชมหอเอนปิ ซ่า (Leaning
Tower of Pisa) สัญ ลักษณ์แห่งเมือ งปิ ซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เริ่มสร้างเมื่อ ปี ค.ศ.1173 ใช้เวลาสร้าง
ประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงไปเมื่อสร้างไปได้ถึงชัน้ 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึน้ มา และต่อมาก็
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มีการสร้างหอต่อเติมขึน้ อีกจนแล้วเสร็จ โดยใช้เวลาสร้างทัง้ หมดถึง 177 ปี โดยที่หอเอนปิ ซ่านี้ กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์
ซึ่งเป็ นชาวอิตาเลี่ยนได้ใช้เป็ นสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกที่ว่า สิ่งของสองชิน้ นา้ หนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยสิ่งของ
ทัง้ สองชิน้ จากที่สงู พร้อมกัน ก็จะตกถึงพืน้ พร้อมกัน ให้ท่านอิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ สินค้าที่ระลึกราคาถูก ที่มีรา้ นค้าเรียงราย
อยู่มากมาย

ค่า
ที่พัก

วันที่ 5
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พัก

วันที่ 6
เช้า

13.35 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั SAN RANIERI หรือเทียบเท่า

ปิ ซ่า – โรม – วาติกัน – โคลอสเซียม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่กรุ งโรม (Rome) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี จากนั้นผ่านชมกลุ่มโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีต
ศูนย์กลางทางด้านการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ที่สะท้อนให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยะธรรม
โรมันในช่วง 2,000 ปี ที่ผ่านมา นาท่านเดินทางพาท่านเข้าสู่นครรัฐวาติกัน (Vatican) ประเทศที่เล็กที่สดุ ในโลกตัง้ อยู่ใจกลาง
กรุงโรม เป็ นประเทศเดียวในโลกที่มีกาแพงล้อ มรอบเมืองเอาไว้ได้ทั้งหมด ยกเว้นด้านหน้าทางเข้า และเป็ นศูนย์กลางของ
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกโดยมีพระสันตะปาปา มีอานาจปกครองสูงสุด นาท่านชมมหาวิหารที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Basilica) ชมประติมากรรมอันลือชื่อปิ เอต้า (Pieta) ของมิเคลันเจโลและชมแท่นบูชา
บัลแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็ นซุม้ สาริดที่สร้างโดยจานโลเรนโซ แบร์นินี ซึ่งสร้างตรงบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็ นที่ฝัง
พระศพของนักบุญปี เตอร์ (ในกรณีมีพิธีดา้ นใน อาจจะไม่ได้รบั การเข้าชม)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาชมความยิ่ง ใหญ่ ในอดีต และเก็บภาพสวยบริ เ วณรอบนอกของสนามกี ฬ าโคลอสเซี่ ย ม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ อดีตสนามประลองการต่อสูท้ ี่ยิ่งใหญ่ของชาวโรมันที่สามารถจุผชู้ มได้ถึง 50,000 คน นาชมงาน
ประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ น้าพุเทรวี่ (Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุงโรมที่โด่ง
ดัง นาท่านเดินสู่บริเวณย่านบันไดสเปน (The Spanish Step) แหล่งแฟชั่นชัน้ นาและแหล่งนัดพบของคนรักการช้อปปิ ้ง
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั NOVOTEL ROMA EST หรือเทียบเท่า

โรม – สนามบิน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาคณะเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้ สินค้าในร้านค้า
ปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯด้วยเที่ยวบินที่ TG 945
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** สาหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่ 24 เม.ย. 63 จะออกเดินทางเวลา 13.55 น. และไปถึงมิลานเวลา 05.45น.***

วันที่ 7

กรุ งเทพฯ

06.05 น.

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ

ราคาแนะนาเพียง
ABSOLUTE ITALY (อิตาลี 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย)
กาหนดการเดินทาง
วันที่ 7-13 ก.พ. 63
วันที่ 28 ก.พ. -5 มี.ค. 63
วันที่ 13-19 มี.ค. 63
วันที่ 24-30 เม.ย. 63
วันที่ 8-14 พ.ค. 63
วันที่ 15-21 พ.ค. 63

วันที่ 5-11 มิ.ย. 63
วันที่ 19-25 มิ.ย. 63

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

45,900.45,900.45,900.51,900.49,900.49,900.49,900.49,900.-

45,900.45,900.45,900.51,900.49,900.49,900.49,900.49,900.-

45,900.45,900.45,900.51,900.49,900.49,900.49,900.49,900.-

ไม่รวมตั๋ว พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
ท่านละ
20,950.20,950.20,950.26,950.24,950.24,950.24,950.24,950.-

4,900.4,900.4,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
เงื่อนไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไม่ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดง
ตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
หากในคณะของท่านมีผู้ตอ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair) เด็ก ผู้สูงอายุ มีโรคประจ าตัว หรือ ไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1.
2.
3.

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกิน
จานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
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4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่านา้ หนักเกินจากทางสาย
การบินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้ ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว ค่ากระเป๋ าเดินทาง
หรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี (ผูย้ ื่นวีซ่าต้องชาระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็ นจานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (12 ยูโร)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (21 ยูโร)

เงื่อนไขการชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมตั ิวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง

ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่ วีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.
2.

3.

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูต
ง่ายขึน้
กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัทฯ ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า
เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจ ารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนาน และอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมา
ระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าได้
สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพานักหรือศึก ษาอยู่
เท่านัน้
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4.

5.

หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ ดินทางต้องไปยื่น
คาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบั ทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของ
ท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ และพาสปอร์ต ถือ
เป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน
1.
2.
3.

ทางบริษัทฯได้สารองที่น่งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัท ฯขอสงวน
สิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ
Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ี่จะนั่งต้องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่
มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (นา้ หนักประมาณ
20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ที่น่ งั Long leg ขึน้ อยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสาย
การบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริษัทฯ
กาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทฯต้องนาไปชาระ
ค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อนการเดินทางของ
ท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นีท้ ่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋ วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
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1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ห้องคู่ (Twin/Double) และ
ห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่
อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมือ งเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบนา้ ซึ่งขึน้ อยู่
กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (อิตาลี)
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี ่าประมาณ 15 ว ันทาการ
ยืน
่ วีซ่าแสดงตนทีศ
่ ูนย์ยน
ื่ วีซ่า VFS Global (จามจุรส
ี แควร์)

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด
และสาเนา 1 ชุด

่ หน ังสอ
ื เดินทางต้องนาสง
่ เข้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
่
ในว ันยืน
่ วีซา
ี า
ื เดินทางออกมาได้
ไม่สามารถดึงหน ังสอ
่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
หมายเหตุ: การยืน
่ วีซ่าแต่ละครงก
ั้ ับบริษท
ั ท ัวร์ จะต้องทาการยืน
่ วีซ่า ประเภทหมู่คณะ เท่านน
ั้ โดย
การยืน
่ เป็นหมู่ค ณะ ต้อ งมีจ านวน 15 คน ขึน
้ ไป โดยทางศู น ย์ร บ
ั ยืน
่ จะเป็นผู ก
้ าหนดว น
ั ยื่น วีซ่ า
เท่ า น น
ั้ ถ้า หากผู ้เ ดิน ทางไม่ ส ามารถไปยื่ น วี ซ่ า ในว น
ั ที่ก าหนดได้ อาจมีค่ า ใช ้จ่ า ยเพิ่ม เติม
(Premium) ด ังนี้
•

้ า
ในกรณีทเี่ หลือระยะเวลายืน
่ วีซ่าน้อยกว่า 11 ว ันทาการ น ับจากว ันเดินทาง มีคา
่ ใชจ
่ ยเพิม
่
ท่านละ 2,200 บาท

•

ในกรณีทเี่ หลือเวลายืน
่ วีซ่าเหลือน้อยกว่า 5 ว ันทาการ จะมีคา
่ Fast Track เพิม
่ เติมอีก ท่าน
ละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท
้ า
**ทงนี
ั้ ้ ค่าใชจ
่ ยทีเ่ กิดขึน
้ ผูเ้ ดินทางต้องชาระก ับทางศูนย์ร ับยืน
่ โดยตรง**

1. หน ังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2
หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนังสือเดินทาง
เล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
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ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ักอยูต
่ า
่ งประเทศ ทางานอยูต
่ า
่ งประเทศ หรือน ักเรียน
น ักศึกษาศึกษาอยูต
่ า
่ งประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษ ัทให้ทราบท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซ่าจะ
มีเงือ
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน
่ ขอวี
ซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกาหนดนีร้ วมไปถึงผูเ้ ดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 2 ใบ (พืน
้ หลังขาวเท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน
6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3. หล ักฐานการเงิน
้ า
3.1 กรณีผูเ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
่ ยเอง สาเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออม
ทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ส่วนตัวของผู ้เดินทาง ย ้อนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกค ้าทา
รายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน
ก่อนวันยืน
่ วีซา่ และหากบัญชีกระโดดเดือนต ้องขอเป็ น Statement เท่านัน
้ )
้ า
3.2 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง (บุคคลทีส
่ ามารถรับรองค่าใช ้จ่ายได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่ พีน
่ ้อง ทีม
่ ส
ี ายเลือด
เดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านัน
้ )
้ า
3.2.1. ต ้องทาเป็ นหน ังสือร ับรองค่าใชจ
่ ยในการเดินทาง (Sponsor Letter) พร ้อมเอกสารแสดงความสัมพันธ์ เช่น สูตบ
ิ ัตร
ทะเบียนบ ้าน ทะเบียนสมรส เป็ นต ้น
3.2.2. ถ่ายสาเนาสมุดบ ัญชี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ทีอ
่ อกให ้ และผู ้ทีถ
่ ูกรับรองค่าใช ้จ่ายให ้ เช่น สาเนาทะเบียนสมรส สูตบ
ิ ัตร
ทะเบียนบ ้าน

**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชีตด
ิ ลบ บ ัญชีฝากประจา, บ ัญชีกระแสรายว ัน
บ ัญชีสหกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน**
4. หล ักฐานการทางาน
-

ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ
เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
สาเนาใบทะเบียนการค ้า (พค.0403)

-

เป็นพน ักงาน

หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง เงินเดือน วันเริม
่ ทางาน

่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
ชือ
่ น
ื่ )
-

น ักเรียนหรือน ักศึกษา ใช ้หนังสือรับรองการเรียนทีอ
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
ชือ
่ น
ื่ )

5. เอกสารส่วนต ัว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)
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6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
้ จงเป็นภาษาอ ังกฤษว่าให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศก ับใคร มีความสมพ
ั ันธ์
6.1 บิดาหรือมารดา ต้องทาหน ังสือชีแ
เป็นอะไรก ันก ับเด็ก คนละ 1 ชุด (ลูกค ้าเขียนหรือพิมพ์ขน
ึ้ เอง)
6.2 บิดาหรือมารดา ต้องขอหน ังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศจากเขตหรืออาเภอ (1 ใบ ต่อ เด็ก 1 ท่าน
เท่านัน
้ )
6.3 ในกรณีพอ
่ หรือแม่ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว ให้ขอหน ังสือปกครองบุตรจากเขตหรืออาเภอและจะต้องเป็น
หน ังสือทีม
่ ก
ี ารสืบพยานและหล ักฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านน
ั้
6.4 ท่านจะต ้องนาหนังสือยินยอมให ้เด็กเดินทางไปต่างประเทศตัวจริง จากข ้อ 6.2 หรือ หนังสือปกครองบุตรเป็ นสาเนาจาก
ข ้อ 6.3 ไปแปลประท ับตราก ับกรมการกงสุลให ้เสร็จเรียบร ้อยก่อนนามายืน
่ มิเช่นนัน
้ ทางศูนย์รับยืน
่ VFS จะไม่รับยืน
่
เอกสารของบุตรท่านโดยเด็ดขาด
้ า
6.5 เนือ
่ งจากการประท ับตรากงสุล จะมีการเสียค่าใชจ
่ ย หากท่านไม่แน่ใจว่าเอกสารใช ้ได ้หรือไม่ รบกวนสอบถาม
บริษัททัวร์กอ
่ นนาไปประทับตรากงสุล มิเช่นนัน
้ ท่านอาจจะต ้องไปเสียเงินและเสียเวลาอันมีค่าของท่านเพือ
่ ไปทาเอกสารใหม่
อีกรอบ หากเอกสารทีท
่ ่านทามาแล ้วนัน
้ กลายเป็ นเอกสารทีใ่ ช ้ยืน
่ ไม่ได ้

***โปรดอ่าน ก่อนทีท
่ า
่ นจะไปทาหน ังสือยินยอมจากเขตหรืออาเภอให้บุตรของท่าน***
-

หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดาจะต ้องคัด
หนังสือยินยอม และระบุวา่ ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้า
พาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัดหนังสือ
ยินยอม และระบุว่าให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ต
บิดามาด ้วย

-

หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอมให ้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบสาเนาบัตร
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มี
อานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
้ จงว่าทาไมไม่ม ี
*** กรณีทบ
ี่ ด
ิ าหรือมารดาไม่ม ี passport แล้วใช ้ ID Card แทนต้องทาจดหมายชีแ
passport ***

-

่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่
กรณีเด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชือ
สถานทูตด ้วย ทงสองท่
ั้
าน (เฉพาะคิวเดีย
่ วเท่านัน
้ )

7.

้ จงภาษาอังกฤษ อธิบายว่ามีวซ
หากพ่อหรือแม่มวี ซ
ี า่ เชงเก ้นอยู่แล ้วและไม่ได ้ยืน
่ วีซา่ พร ้อมลูก ให ้ทาจดหมายชีแ
ี า่ เชงเก ้นของ
ประเทศอะไร ระบุวันเริม
่ และวันหมดอายุวซ
ี า่ พร ้อมทัง้ ถ่ายสาเนาหน ้าพาสปอร์ตและหน ้าวีซา่ นัน
้ มาแนบด ้วย

8.

่ เท่านน
ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร้องขอวีซา
ั้

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทุกเวลา หากทาง
สถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม
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แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซ่าเชงเกนประเทศอิตาลี
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนือ
่ งจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….………
ชือ
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..……………………………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..…………………………….
่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..………………………………………………
3. ชือ
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………….……………………………………………..
5. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………
6. ประเทศทีเ่ กิด……………………….……………………………..……………………………………………
7. สัญชาติปัจจุบน
ั ..................................สัญชาติโดยกาเนิดหากต่างจากปั จจุบัน…………………………..

8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

หม ้าย

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….
่ -นามสกุล ทีอ
10. ในกรณีเป็ นผู ้เยาว์ กรุณากรอกชือ
่ ยู่(หากต่างจากผู ้ขอ) และสัญชาติของผู ้มีอานาจปกครอง/ดูแลผู ้เยาว์
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
11. ทีอ
่ ยู่ตามทะเบียนบ ้านของผู ้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………………
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ.................................................................
อีเมล.............................................
้ ผ ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น
12. อาชีพปั จจุบัน(หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เช่น ขายเสือ
..........................................................................................................
่ บริษัทหรือร ้านค ้า ทีอ
่ ทีอ
13. ชือ
่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชือ
่ ยู่ของสถาบันศึกษา
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…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………….……
14. วีซา่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทผ
ี่ ่านมา
ไม่เคย
ใช ้ได ้ตัง้ แต่วันที.่ ..............................ถึงวันที.่ ....................................

เคยได ้

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิว้ มือเพือ
่ การขอวีซา่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี้
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวน
ั ที่ หากทราบ)................................................

**กรณีลูกค้าเคยมีวซ
ี ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย

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

17. ความรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักอยู่ของผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

มีผู ้อืน
่ ออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
ื่ .............................................
กรุณาระบุชอ

สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชีพ

…………………………………………………..….
สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชีพ

เงินสด
เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหาให ้

ชาระค่าทีพ
่ ักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดระหว่างพานักมีผู ้ออกให ้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ นเกีย
ิ้
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี ่าเป็นดุลพินจ
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษท
ั ฯไม่มส
ี ว
่ วข้องใดๆทงส
ั้ น
ทงนี
ั้ บ
้ ริษ ัทฯเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ั้
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