
  

 

 

 
 

 



  

 

วนัแรก กรุงเทพ ฯ – สงิคโปร ์ 

17.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 5  

เคานเ์ตอร ์ K  สายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์โดยมีเจา้หนา้ที่บริษัทฯ คอยตอ้นรบัและ

อ านวยความสะดวกเรือ่งกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

20.05 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ SQ983 

 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

23.30 น. เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสงิคโปร ์เพื่อรอเปลี่ยนเครือ่ง  

 

วนัที่สอง  สงิคโปร ์- โรม (อิตาลี) - โคลอสเซียม - วาตกินั – น ้าพุเทรว่ี - บนัไดสเปน  

01.30 น. ออกเดินทางสู ่กรุงโรม โดยสายการบินสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ SQ366 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 12 ชัว่โมง) 

08.05 น. ถึง สนามบินฟูมิชิโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 

น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

น าท่านชม กลุ่มโรมนัฟอรมั (Roman Forum) อดีตศนูยก์ลางทางดา้นการเมือง ศาสนา และ

เศรษฐกิจของอาณาจกัรโรมนั ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยะธรรมโรมนัในช่วง 

2,000 ปีท่ีผ่านมา ชมความยิ่งใหญ่ในอดีตและเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนามกีฬา

โคลอสเซ่ียม (Colosseum) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ อดีตสนามประลองการ

ต่อสูท่ี้ยิง่ใหญ่ของชาวโรมนัท่ีสามารถจุผูช้มไดถึ้ง 50,000 คน จากน้ันน าท่านเดินทางพาท่าน

เขา้สู่ นครรฐัวาติกนั (Vatican) ประเทศท่ีเล็กท่ีสุดในโลกตั้งอยูใ่จกลางกรุงโรม เป็นประเทศ

เดียวในโลกท่ีมีก าแพงลอ้มรอบเมืองเอาไวไ้ดท้ั้งหมด ยกเวน้ดา้นหน้าทางเขา้และเป็น

ศนูยก์ลางของศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิกโดยมีพระสนัตะปาปา มีอ านาจปกครองสูงสุด 

น าท่านถ่ายรูปดา้นนอก มหาวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มหาวิหารเซนตปี์เตอร  ์(St.Peter’s 

Basilica) ดา้นในมีประติมากรรมอนัลือช่ือปิเอตา้ (Pieta) ของมิเคลนัเจโลและมี แท่นบูชาบลั

แดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุม้ส าริดท่ีสรา้งโดยจานโลเรนโซ แบรนิ์นี ซ่ึงสรา้งตรง

บริเวณท่ีเชื่อกนัวา่เป็นท่ีฝังพระศพของนักบุญปีเตอร ์

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 

 

 

 



  

 

บ่าย น าท่านเดินชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ  น ้าพุ

เทรว่ี (Trevi Fountain) น ้าพุเทรวี เป็นน ้าพุท่ีตั้งอยูท่ี่เทรวี ริโอเนในกรุงโรมในประเทศอิตาลี 

เป็นน ้าพุท่ีมีความสูง 25.9 เมตร (85 ฟุต) และกวา้ง 19.8 เมตร (65 ฟุต)และน ้าพุแบบบา

รอคท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงโรม เชิญชมความงดงามของ "น ้ าพุเทรวี่" ท่ีนักท่องเท่ียวสามารถโยน

เหรียญ เพ่ือขอใหไ้ดเ้ดินทางกลบัมาท่ีกรุงโรมอีก มีต านานเล่าว่า หากหนัหลงัแลว้โยนเหรียญ

ลงน ้ าพุเทรวี แลว้อธิษฐานใหไ้ดก้ลับมากรุงโรมอีกครั้ง ก็จะสมหวัง แลว้เชิญอิสระตาม

อัธยาศัยกับการเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่และของท่ีระลึกในบริเวณ ย่านบันไดสเปน (The 

Spanish Step)  ซ่ึงเป็นแหล่งแฟชัน่ชั้นน าสุดหรู ไม่ว่าจะเป็น BRANDNAME ดงัๆมากมาย

พรอ้มทั้งรา้นคา้ปลีก รวมถึงรา้นอาหาร รา้นไอศครีม มากมายใหเ้ลือกชิม และยงัเป็นแหล่ง

นัดพบของชาวอิตาเล่ียน 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนูพิซซ่าอิตาเลียน  

 น าคณะเขา้สูท่ี่พกั BRAND HOTEL, ROME หรอืระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม โรม – THE MALL OUTLET – ฟลอเรนซ ์- มหาวิหารซานตามาเรยี เดล ฟิโอเร –  

  สะพานเวคคิโอ  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดินทางสู่ เมืองเลคซิโอ (LECCIO) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาที) อิสระให้

ทุกท่านไดช้อ้ปป้ิงท่ี THE MALL OUTLET ใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ชั้นน าของอิตาลีในราคา

ย่อมเยาภายในเอาท์เลทมีรา้นคา้ แบรนด์เนมมากมายอาทิ ARMANI, BALENCIAGA, 

BOTTEGA VENETA, BURBERRY, DIOR, FENDI, GUCCI, TOD’S, VALENTINO เป็นตน้ 

เที่ยง อาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือความสะดวกแก่การชอ้ปป้ิง 

บ่าย น าท่านเดินทางต่อสู่ ฟลอเรนซ ์(Florence) (ใชเ้วลา 40 นาที) ไดร้บัขนานนามว่าเป็นเมือง

ศูนยก์ลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส ์ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีโบราณสถานส าคัญ และมีทิวทัศน์

ตามธรรมชาติท่ีสวยงาม จนไดร้บัการแต่งตั้งใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์รยูเนสโก้เม่ือ ปี ค.ศ.

1982 ท าใหท้ัสคานีมีชื่อเสียงในฐานะดินแดนท่องเท่ียวยอดนิยมระดับโลก น าท่านชมวิว

ทิวทศัน์ของเมือง  น าท่านเดินเท่ียวชมเมืองเก่าฟลอเรนซ์ ชม มหาวิหารซานตามาเรีย เดล 

ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) ชมความยิ่งใหญ่ และอลงัการของวิหารท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 4 

ของทวีปยุโรป โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีใชห้ินอ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกันไดอ้ย่าง

งดงาม ชม จตัุรสัเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซ่ึงรายลอ้มไปดว้ยรูปป้ัน อาทิ 

เช่น รูปป้ันเทพเจา้เนปจูน (Fountain of Neptune),วีรบุรุษเปอรซิ์อุสถือหวัเมดูซ่า (Perseus 

with the Head of Medusa), รูปป้ันเดวิด ผลงานท่ีมีชื่อเสียงของ  ไมเคิล แองเจโล่  จากน้ัน



  

 

น าท่านชม สะพานเวคคิโอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ท่ีมีมีรา้นขายทอง และอญัมณีอยูท่ั้งสอง

ขา้งสะพาน  ใหเ้วลาท่านอิสระเลือกซ้ือสินคา้ทั้งของฝากของท่ีระลึก รวมทั้งสินคา้แฟชัน่น า

สมยั 

ค า่ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

   น าคณะเขา้สูท่ี่พกั WEST FLORENCE HOTEL, FLORENCE หรอืระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที่สี ่ ฟลอเรนซ ์- ปิซ่า – หอเอนปิซ่า - เวนิส 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1ชัว่โมง 20 นาที) เมืองแห่ง

ศิลปะท่ีส าคญัของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยูท่างตะวนัตกของ Florence ดา้นตะวนัตกของเมือง

ติดกบัทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน แมว้่าจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงและเป็น

ท่ีรูจ้กัของนักท่องเท่ียวทัว่โลก น าท่านเขา้สู่บริเวณ จตัุรสัดูโอโมแห่งปิซ่า หรือ จตัุรสักัมโป 

เดย ์มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ท่ีประกอบดว้ยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโร

มาเนสก ์โดยเร่ิมจาก หอพิธีเจิมน ้ามนต ์(Baptistry of  St. John) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในอิตาลี ชม 

มหาวิหารดูโอโม (Duomo) ท่ีงดงามและ หอเอนแห่งเมืองปิซ่า อันเล่ือง ชมหอเอนปิซ่า 

(Leaning Tower of Pisa) สญัลกัษณแ์หง่เมืองปิซ่า 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง เร่ิม

สรา้งเม่ือปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แต่ระหวา่งการก่อสรา้งตอ้งหยุดชะงกัลง

ไปเม่ือสรา้งไปไดถึ้งชั้น 3 ก็เกิดการยุบตวัของฐานขึ้ นมา และต่อมาก็มีการสรา้งหอต่อเติมขึ้ น

อีกจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้งทั้งหมดถึง 177 ปี 

โดยท่ีหอเอนปิซ่าน้ี กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร ์

ซ่ึงเป็นชาวอิตาเล่ียนไดใ้ชเ้ป็นสถานท่ีทดลองทฤษฎี

แรงโน้มถ่วงของโลกท่ีว่า ส่ิงของสองชิ้ น น ้ าหนักไม่

เท่ากนั ถา้ปล่อยส่ิงของทั้งสองชิ้ นจากท่ีสูงพรอ้มกนั ก็

จะตกถึงพ้ืนพรอ้มกนั จากน้ันใหท่้านอิสระใหท่้านได้

เลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกราคาถูก ท่ีมีรา้นคา้เรียงรายอยูม่ากมาย 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย น าท่านเดินทาง สู่ ท่าเรือตรอนเคตโต ้(Tronchetto) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

10 นาที)  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 น าคณะเขา้สูท่ี่พกั POPPI HOTEL, VENICE หรอืเทียบเท่า 

 



  

 

วนัที่หา้ เวนิส - สะพานถอนหายใจ – จตรุสัซานมารโ์ค - มิลาน –  

  แกลเลอรี ่วิคเตอร ์เอ็มมานูเอล – มหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลาน  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่าน ล่องเรือผ่านชมบา้นเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) 

ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองท่ีไม่เหมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน  มี

สมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพาน

เชื่อมถึงกนักวา่ 400 แหง่ ขึ้ นฝัง่ท่ีบริเวณซานมารโ์ค ศนูยก์ลางของเกาะเวนิส จากน้ันน าท่าน

เดินชมความงามของเกาะเวนิส ชม สะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ท่ีมีเร่ืองราว

น่าสนใจในอดีต เม่ือนักโทษท่ีเดินออกจากหอ้งพิพากษาไปสู่คุกจะไดมี้โอกาสเห็นแสงสว่าง

และโลกภายนอกเป็นครั้งสุดทา้ยระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างท่ีสะพานน้ี  ซ่ึงเชื่อมต่อกบัวงั

ดอดจ ์(Doge’s Palace) อนัเป็นสถานท่ีพ านักของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต ซ่ึงนักโทษชื่อ

ดงัท่ีเคยเดินผ่านสะพานน้ีมาเเลว้คือ คาสโนว่านัน่เองน าท่านถ่ายรูปบริเวณ จตัุรสัซานมาร์

โค (St.Mark’s Square) ท่ีนโปเลียนเคยกล่าวไวว้่า “เป็นหอ้งนัง่เล่นท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป” 

จตุัรสัถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอนังดงาม รวมทั้ง โบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ท่ีมี

โดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากน้ันอิสระใหท่้านไดมี้เวลาเดินเท่ียวชมเกาะ

อนัสุดแสนโรแมนติกตามอธัยาศยั เชน่ เดินเล่นชมมนตเ์สน่หแ์หง่นครเวนิส, เขา้ชมโบสถซ์าน

มารโ์คท่ีสวยงาม, ช๊อปป้ิงสินคา้ของท่ีระลึก อาทิเช่น เคร่ืองแกว้มูราโน่,หน้ากากเวนิส เลือก

ซ้ือสินคา้แฟชัน่ชั้นน า หรือนัง่จิบกาแฟในรา้น Café  Florian ท่ีเปิดใหบ้ริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.

1720 หรือ นัง่เรือกอนโดล่า ล่องชมคลองเวนิส (ไม่รวมค่าล่องเรอืกอนโดล่า) 

  

 

 

 

 

 

  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนูสปาเก็ตตี้ หมึกด า 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan) เมืองท่ีเรียกไดว้่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่ของโลก 

แวะชมและชอ้ปป้ิงท่ี แกลเลอรี วิคเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ท่ี

นับว่าเป็นชอปปิงมอลล์ท่ีสวยงาม หรูหราและ

เก่าแก่ท่ีสุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ์ของกษัตริย์



  

 

วิคเตอร ์เอ็มมานูเอลท่ี 2 ผูริ้เร่ิมการรวมชาติหวัเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรียข์องศิลปิน

ชื่อดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์โด ดาร์วินซ่ี ท่ีอยู่ในบริเวณดา้นหน้าของโรง

ละครสกาล่า น าท่านถ่ายรูปกบั มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ท่ีสรา้งดว้ย

ศิลปะแบบนีโอโกธิค ท่ีผสมผสานกนั เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก สมยัฟ้ืนฟูศิลปวิทยา

การดูโอโมแห่งมิลาน สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิกท่ีอลงัการมากอนัแสดงถึง ความเชื่อ

ศรทัธาในคริสตศ์าสนา และความยิ่งใหญ่ของพระศาสนจกัร ในการเผยแผ่ความเชื่อคริสตชน 

ในเขตลอมบาเดีย ทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี ถือเป็นอาสนวิหารแม่ของอคัรสงัฆมณฑล

มิลาน ซ่ึงเป็นอคัรสงัฆมณฑลท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

น าคณะเขา้สูท่ี่พกั GRAND MILANO MALPENSA HOTEL, MILAN หรอืระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที่หก มิลาน – สนามบินมิลาน - สงิคโปร ์ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินมิลาโน มัลเพนซ่า เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax 

Refund) และ มีเวลาในการเลือกซ้ือสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.00 น.  ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ SQ355 

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 12 ชัว่โมง) 

 

วนัที่เจด็ สงิคโปร ์- กรุงเทพฯ   

07.00 น. เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสงิคโปร ์เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน 

09.35 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ SQ972 

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง) 

11.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
 

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

 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการ

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 

 
 
 
 
 



  

 

อตัราค่าบริการ   
 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี) 

พกั

เดี่ยว 

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

09 - 15 กนัยายน 2561 45,888 45,888 44,888 8,000 28,888 

23 - 29 กนัยายน 2561 45,888 45,888 44,888 8,000 28,888 

07 - 13 ตลุาคม 2561 47,888 47,888 46,888 8,000 30,888 

21 - 27 ตลุาคม 2561 47,888 47,888 46,888 8,000 30,888 

05 - 11 พฤศจิกายน 2561 45,888 45,888 44,888 8,000 28,888 

19 - 25 พฤศจิกายน 2561 45,888 45,888 44,888 8,000 28,888 

03 - 09 ธนัวาคม 2561 47,888 47,888 46,888 8,000 30,888 

10 - 16 ธนัวาคม 2561 47,888 47,888 46,888 8,000 30,888 

31 ธนัวาคม – 06 มกราคม 2561 54,888 54,888 53,888 9,000 35,888 
   

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 

**ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน** 

**ไม่รวมค่าวีซ่าอิตาลี** 
 

 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

 

กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พรอ้มช าระเงินค่ามดัจ  า ทา่นละ 20,000.- บาท 

ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

ที่จะขอรบัลกูคา้รายตอ่ไป ...ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั 

  

 

 

 

 



  

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ 

เด่ียว(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไมติ่ดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

     2.   โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่  

  3.   กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและหอ้งพกั 

ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความหมาะสม 

4.  โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมี 

ขนาดกะทดัรตั และไมม่ีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และ 

ต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 23 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการ

เดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ 

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ ทา่นละ 10 ยูโร/ทริป/ทา่น (2ยูโร/วนั/ทา่น)  

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 14 ยูโร/ทริป/ทา่น (2ยูโร/วนั/ทา่น)  

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียม+ค่าบรกิารยืน่วีซ่าเชงเกน้(ค่าวีซ่าลกูคา้ถือไปจา่ยหนา้งานวนัท่ีสแกนน้ิว) 

 



  

 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 20,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก

ท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบั

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่ง ใด

อยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ ***ในกรณีที่วนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 

45 วนั*** 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   



  

 

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 20 คน  

6. ในกรณีท่ีลกูคา้ยืน่วีซ่ากบัทางบริษัทแลว้ ทางบริษัทขออนุญาติไม่คืนค่าทวัรท่ี์ลกูคา้ช าระมาแลว้ 

ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้า่ยตามท่ีเกิดขึ้ นจริง 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง

ส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หาก

ทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ี

ทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหนา้ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  



  

 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

9. นักท่องเท่ียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ  หากเกิดเหตุสุดวิสยัใดๆ ระหวา่งรอการ

เดินทาง อนัมิใช่ ความผิดของบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะรบัผิดชอบคืนค่าทวัร์เฉพาะ

ส่วนท่ีบริษัทยงัมิไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัทหรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลกั

ปฏิบติัเท่าน้ัน 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้

ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้ง

เคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 

1. หนงัสอืเดินทางเล่มปัจจุบนั (พาสปอรต์ธรรมดาเล่มสเีลือดหมูเท่านั้น) ฉบบัจรงิ มีอายุ 

การใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และมีหนา้วา่งไม่ต า่กวา่ 2 หนา้ 

2. รูปถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม.  

จ านวน 2 รูป ฉากหลงัตอ้งเป็นพ้ืนสีขาวเท่าน้ัน 

3. หลกัฐานการท างาน/การเรยีน 

 กรณีเป็นเจา้ของกิจการบริษัท / รา้นคา้:  

หนังสือรบัรองบริษัทฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรบัรองทุกหน้า (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / หรือ

ใบจดทะเบียนพาณิชยห์รือใบจดทะเบียนการคา้ 

 กรณีเป็นพนักงาน: จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง วันเร่ิมงาน 

เงินเดือน จดหมายรบัรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อ

ประเทศ จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรือบริษัทฯ ท่ีมีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถา้มี) ท่ีอยู ่

และเบอรติ์ดต่ออยา่งชดัเจน 

 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ: หนังสือรบัรองการท างานจากหน่วยงานภาษาองักฤษ 

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเกน้ (อิตาลี) 



  

 

 กรณีเกษียณอายุราชการ: จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้มี) ส าเนาบัตรขา้ราชการ

บ านาญ 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชี้ แจงตนเองเก่ียวกับหน้าท่ีการ

งานเป็นภาษาองักฤษ 

 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรบัรองการศึกษาภาษาองักฤษ  

(จดหมายรบัรองการท างาน / การเรียน มีอายุไม่เกิน 30 วนั นับจากวนันดัยืน่วีซ่า จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษเท่าน้ันและตอ้งสะกดช่ือ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

 

4. หลกัฐานการเงิน สถานทูตรบัพิจารณา บญัชีออมทรพัย ์เท่าน้ัน กรุณาจดัเตรียมดงัน้ี 

 เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลัง 3 เดือน ฉบับจริงจากธนาคาร 

อพัเดทเป็นปัจจุบนัไม่เกิน 7 วัน นบัจากวันท่ีนดัย่ืนวีซ่า  

***ผูท่ี้มีการประกอบอาชีพมีหนา้ท่ีการงานท าตอ้งมีบญัชีสว่นตวัเสมอ*** 

5. ส าเนาทะเบียนบา้น 

6. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ (ถา้มี) 

7. ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ - เปล่ียนนามสกุล (ถา้มี) 

8. ส าเนาสูติบตัร (กรณีผูเ้ดินทางอายุต  า่กว่า 18 ปีบรบูิรณ)์ 

เอกสารเพิ่มเตมิกรณีเป็นเด็กอายุต  า่กว่า 18 ปีบรบูิรณแ์ละ ไม่เดินทางพรอ้มบิดามารดา 

หรอืเดินทางพรอ้มบิดาหรอืมารดาคนใดคนหน่ึง 

 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมใหเ้ดินทางไป

ต่างประเทศ ซ่ึงสามารถขอไดท่ี้เขตหรือท่ีว่าการอ าเภอ และใหร้ะบุในจดหมายว่า ยินยอมให้

เด็กเดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัเด็ก 

 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ ซ่ึง

สามารถขอไดท่ี้เขตหรือท่ีว่าการอ าเภอและใหร้ะบุว่า มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา 

(ระบุชื่อบิดา)  

 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ ซ่ึง

สามารถขอไดท่ี้เขตหรือท่ีว่าการอ าเภอ และใหร้ะบุว่า บิดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา 

(ระบุชื่อมารดา) 

 เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูใ่นการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

 ส าเนาพาสปอรต์ ของบิดาและมารดา 

 ส าเนาทะเบียนมรณะบตัร 



  

 

 

กรณีรบัรองการเงินใหบุ้คคลในครอบครวั  

(เก่ียวขอ้งทางสายเลือดเท่าน้ัน บิดามารดา,บุตร,พ่ีนอ้ง,สามีภรรยา) ตอ้งยืน่เอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี 

 หนงัสือรบัรองทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบบัจรงิ ระบุช่ือเจา้ของบญัชี(ผู ้

รบัรอง) และตอ้งระบุช่ือผูถู้กรบัรองดว้ย มีอายุไม่เกิน 15 วนั นับจากวนัท่ียืน่วีซ่า (สะกด

ชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

 เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลัง 3 เดือน ฉบับจริงจากธนาคาร 

อพัเดทเป็นปัจจุบนัไม่เกิน 7 วัน นบัจากวันท่ีนดัย่ืนวีซ่า  

***หลกัฐานทางการเงินขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบญัชีเล่มเดียวกนัเท่านั้น*** 

 เอกสารเพื่ออา้งอิงความสมัพนัธ ์อาทิ ส าเนาทะเบียนบา้น/สมรส/สูติบตัร 

หมายเหต:ุ 

 ผูส้มคัรตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวีซ่าอิตาลี เพ่ือสแกนลายน้ิวมือ 

 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตอิตาลี โดยประมาณ 10 วนัท าการ 

 หลงัจากท่ีผูส้มคัรไดท้ าการยืน่ขอวีซ่ากบัทางศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวีซ่าอิตาลีแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาต

ใหผู้ส้มคัรท าการยมืหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะท าการพิจารณาวีซ่าไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม 

ดงัน้ันหากท่านมีความจ าเป็นในการใชเ้ล่มเพ่ือเดินทาง กรุณาแจง้บริษัททวัร ์

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มลูเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่ม

เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ใบกรอกขอ้มูลค ารอ้งขอวีซ่าเชงเกน้ อิตาลี 

 !!! ผูส้มคัรทุกท่านกรุณากรอกขอ้มูลทุกขอ้โดยละเอียด และน าส่งก่อนหรือพรอ้มเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า !!! 

 

1. ชื่อ-นามสกุลปัจจุบนั ................................................................................................................... 

2. ชื่อ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปล่ียน)..................................................................................... 
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6. หมายเลขบตัรประชาชน.................................................... 

7. หมายเลขพาสปอรต์.............................................. 

 วัันท่ีออก.......................วนัหมดอายุ.......................สถานท่ีออก...................................... 

8. ที่อยูปั่จจุบนั(ที่พกัอาศยัอยูจ่รงิ)............................................................................................. 

......................................................................................................รหสัไปรษณีย.์............... 

9. เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ........................................อีเมล.์.......................................................... 

10. อาชีพปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ  ,ต าแห น่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุ

กรุณาระบุดว้ย.................................................................................................... 

11. ช่ือสถานที่ท  างาน/สถานศึกษา และที่อยู.่.......................................................................... 

.....................................................................................................รหสัไปรษณีย.์................. 

 เบอรโ์ทร.............................................เบอรแ์ฟกซ์.................... ........................................... 

12. วีซ่ายุโรป (เชงเกน้) ท่ีเคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา  

 ไม่เคย 

 เคยไดร้บั    ประเทศ.........................ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี..................ถึงวนัท่ี...................... 

13. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

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

14. ความรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านักของผูส้มคัร 

 ตวัผูส้มคัรเอง 

 มีผูอ่ื้นออกค่าใชจ้า่ยให ้ระบุ...........................................ความสมัพนัธ.์......................... 

15. ชื่อบุคคลท่ีเดินทางร่วมกบัท่าน..............................................ความสมัพนัธ.์......................... 

หมายเหต ุขอ้ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหล้ะเอียดและชดัเจนที่สุด  

เพ่ือผลประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

 
การพิจารณาอนมุตัิวีซา่เป็นดลุพินิจของทางสถานทตูฯเท่านัน้ ทางบริษัทเป็นเพียง
ตวักลางในการอ านวยความสะดวกและบริการด้านเอกสารให้แกผู่้ เดินทางเท่านัน้ 



  

 

แผนทีก่ารเดินทางเพ่ือการยืน่ค ารอ้งขอวีซ่า 

สถานที่ยืน่ค  ารอ้งวีซ่า: ศูนยย์ืน่ค  ารอ้งขอวีซ่า VFS อาคารสลีมคอมเพล็กซ ์ชั้น 15 ถนนสลีม 

    ทางอาคารมีสถานท่ีจอดรถรบัรอง แต่ทางศูนยย์ืน่วีซ่าไม่มีบริการประทบัตรา   

                              ท่ีจอดรถฟรี 

การเดินทาง:     BTS สถานีศาลาแดง / MRT สถานีสลีม 

 


