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วนัทีห่นึง่ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์

ประเทศสงิคโปร ์                                 (-/-/-) 

17.30 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K สายการบนิ Singapore Airlines โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวย

ความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง 

21.10 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิ Singapore 

Airlines เทีย่วบนิที ่SQ981  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ี เมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตเิลโอนารโ์ดดาวนิช ี ฟิ

อูมชิโิน เมอืงโรม ประเทศอติาล ี- มหาวหิารเซนตพ์อลนอกก าแพง - นครรฐัวาตกินั - มหาวหิารเซนต ์ ปีเตอรส์ บาซลิิ

กา - เมอืงโรม - วหิารแพนธอีอน - กลุม่โรมนัฟอรมั - สนามกฬีาโคลอสเซียม - อคัรมหาวหิารนกับุญยอหน์ ลาเตรนั - 

มหาวหิารซนัตามาเรยีมจัโจเร - น า้พุเทรว ี- ยา่นบนัไดสเปน                  (-/-/-)      

00.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

01.55 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิลโอนาร์โดดาวินชี ฟิอูมิชิโน เมืองโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบิน 

Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่SQ366 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 13 ช ัว่โมง 15 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

08.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิลโอนารโ์ดดาวนิช ีฟิอูมชิโิน เมอืงโรม ประเทศอติาล ี 

 น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ช ัว่โมง ** 

น าท่าน เขา้ชม มหาวหิารเซนตพ์อลนอกก าแพง (Basilica of Saint Paul Outside the Walls) หนึง่ในสีม่หาวหิารทีเ่ป็น

รากฐานส าคัญของครสิตจักรโรมันคาทอลคิในเมืองโรม ประเทศอติาล ีถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่ 4 เป็นมหาวหิารทีใ่หญ่เป็นอันดับ

สองในเมอืงโรม รองลงมาจากมหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา ทีน่ครรัฐวาตกัิน เป็นทีตั่ง้ของสุสานเซนตพ์อลใตแ้ท่นบูชาหลักที่

ถูกไฟไหมเ้มือ่ปี ค.ศ. 1823 และไดถู้กสรา้งขึน้ใหม่โดยผ่านการบรจิาคทุนทรัพยจ์ากทั่วโลก สิง่ทีน่่าสนใจและโดดเด่นคอืโซท่ี่ใช ้

ผูกมัดนักบุญเซนต์พอลซึง่เป็นนักโทษในเมอืงโรมตัง้แต่ปี ค.ศ. 61 ที่ปรากฏอยู่ในที่เก็บศพทองค าใกลสุ้สานของอัครทูต การ

ตกแต่งภายในของมหาวหิารฯนัน้งดงามดว้ยหนิอ่อนขนาดมหมึาและกระเบือ้งโมเสคสทีองสวยงาม แต่น่าเสยีดายเพราะเหตุการณ์

ไฟไหมใ้นปี ค.ศ. 1823 จึงท าใหม้เีพียงไม่กี่ช ิน้ส่วนของมหาวหิารยุคกลางเท่านัน้ทีย่ังคงสภาพเดมิอยู่ อย่างไรก็ตามคริสตจักร

ยังคงฝังกระเบือ้งโมเสกบางส่วนจากศตวรรษที ่13 เป็นโคมระยา้ขนาดใหญ่ ในจ านวนภาพวาดโมเสกมากมายนัน้ภาพที่ส าคัญ

ที่สุดคือภาพวาดโมเสกของพระสันตะปาปาในบริเวณกลางวหิารอันกวา้งใหญ่บนผนังของมหาวหิาร ซึง่รังสีของแสงแดดจะส่อง

สว่างขึน้ในรูปของสมเด็จพระสันตะปาปาในปัจจุบันซึง่ก็คือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซสิ คุณลักษณะนี้เองที่เป็นคุณสมบัติ

เฉพาะทีท่ าใหม้หาวหิารแห่งนี้แตกต่างจากมหาวหิารอืน่ๆ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิ

หรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1980 ** รอบของการเขา้ชมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชม

ได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืคา่ใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี 

เนือ่งจากเป็นการช าระล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็น

ส าคญั ** 

น าท่านเดนิทางสู่ นครรฐัวาตกินั (Vatican) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี เป็นนครรัฐทีไ่ม่มทีางออกสู่ทะเลซึง่นอ้ยที่สุด

ในโลก ตัง้อยู่ในเมืองโรม ประเทศอติาลี เป็นที่ประทับของพระสันตะปาปา ประมุขสูงสุดแห่งคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลกิ 

ศูนยก์ลางคอืมหาวหิารนักบุญเปโตร หรอื มหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา ซึง่ออกแบบโดยมเีกลันเจโล การปกครองของนครรัฐ

วาตกัินเป็นแบบอ านาจเบ็ดเสร็จ คอือ านาจตกอยู่ทีส่มเด็จพระสันตะปาปาเพยีงผูเ้ดยีว จะหมดวาระก็ต่อเมือ่สิน้พระชนม ์ไดร้บัการ

ขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1984 

น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา (St. Peter’s Basilica) หนึง่ในสีม่หาวหิารทีเ่ป็นรากฐาน

ส าคัญของครสิตจักรโรมันคาทอลคิในเมอืงโรม ประเทศอติาล ีทีตั่ง้อยู่ในเขตการปกครองของนครรัฐวาตกัิน เป็นสิง่ก่อสรา้งทีใ่หญ่

ที่สุดในนครรัฐวาติกัน และเป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นสถานที่ที่ไดช้ื่อว่าศักดิ์ส ิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของคริสตจักร

โรมันคาทอลกิอกีดว้ย มหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา (St. Peter’s Basilica) หรอืมอีกีชือ่ว่า มหาวหิาร นักบุญเปโตร (Basilica 

Sancti Petri) เดมินัน้เป็นโบสถท์ีถู่กสรา้งขึน้ในสมัยครสิต์ศตวรรษที ่ 4 เป็นรูปแบบบาซลิกิา จนมาถงึในยุคฟ้ืนฟูศลิปวทิยาโบสถ์

นัน้ไดม้สีภาพทรุดโทรมเป็นอย่างมากแลว้จงึไดม้ีการตัดสนิใจสรา้งมหาวหิารขึน้มาใหม่ในรูปแบบเรเนซองซึง่เป็นโบสถท์ีใ่หม่และ

มขีนาดใหญ่กว่าเดมิมาก นอกจากนัน้แลว้มหาวหิารเซนต ์ ปีเตอรส์ บาซลิกิา แห่งน้ีนัน้ยังเป็นหนึง่ในสีข่องมหาวหิารเอกของเมือง
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โรมร่วมกับอีกสามวหิารอันไดแ้ก่ มหาวหิารซันตามาเรียมัจโจเร, มหาวหิารนักบุญเปาโลนอกก าแพง และมหาวหิารนักบุญยอห์น 

ลาเตรัน อกีดว้ย ** ยงัไมร่วม คา่บตัรเขา้ชมภายใน มหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา ทา่นละ ประมาณ 20 ยูโร (EUR) 

หรอืค านวณเป็นเงนิไทยประมาณ 700 บาท บางกรณีมงีานส าคญั หรอื พธิกีารส าคญัตา่งๆทางศาสนา อาจไมส่ามารถ

เขา้ชม หรอื เขา้ใกลช้ดิกบัมหาวหิารฯได ้แต่ทางบรษิทัจะพยายามน าท่านชมมหาวหิารใหใ้กลช้ดิมากทีสุ่ด เท่าทีจ่ะ

สามารถท าได ้** 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโรม (Rome) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของแควน้ลัตซโีย ประเทศอติาล ี ตัง้อยู่ทางตอนกลาง

ของประเทศ เมอืงโรมยังเป็นทีตั่ง้ของนครรัฐวาตกัิน ซึง่เป็นดนิแดนทีป่ระทับของพระสันตะปาปาแห่งครสิตจักรโรมันคาทอลิกอีก

ดว้ย หลังสิน้สุดยุคกลาง เมืองโรมไดอ้ยู่ภายใตก้ารปกครองของพระสันตะปาปา เช่น สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอรท์ี่ 6 

และสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 10 ผูซ้ ึง่สรา้งสรรค์ใหเ้มอืงโรมกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของสมัยฟ้ืนฟูศลิปวทิยาในประเทศ

อติาลีเช่นเดียวกับเมืองฟลอเรนซ์ ซึง่ในยุคสมัยดังกล่าว ไดม้ีการก่อสรา้งมหาวหิารเซนต์ส ปีเตอร์ บาซลิกิาแบบที่ปรากฏใน

ปัจจุบัน และมเีกลันเจโล ไดว้าดภาพปูนเปียกประดับภายในโบสถ์นอ้ยซสิทนี ศลิปินและสถาปนกิทีม่ชีือ่เสยีงอย่างบรามันเต แบร์

นนิี และ ราฟาเอล ซึง่พ านักอยู่ในเมอืงโรมเป็นครัง้คราว ไดม้สี่วนชว่ยสรางสรรคส์ถาปัตยกรรมแบบสมัยฟ้ืนฟูศลิปวทิยาและแบบ

บารอกในเมอืงโรมดว้ยเชน่กัน ท าใหเ้มอืงโรม เป็นเมอืงทีม่คีวามน่าสนใจทางดา้นสถาปัตยกรรมทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่าน เข้าชม วิหารแพนธีออน (Pantheon) หรือวิหารแห่งดวงตาสวรรค์ ถูกสรา้งขึ้นตั ้งแต่ในสมัยก่อนที่จะเริ่มนับ

คริสต์ศักราชประมาณ 20 ปี ในยุคของจักรพรรด ิMarcus Agrippa โดยไดป้รากฎการแกะสลัก M. Agrippa ไวท้ี่บริเวณหนา้บัน

ของตัวอาคาร ดว้ยการออกแบบและการก่อสรา้งทีย่อดเยีย่มจงึท าใหว้หิารแห่งนี้นัน้นับเป็นสิง่ก่อสรา้งเดยีวทีก่่อสรา้งมาตัง้แต่สมัย

ยุคโรมันและยังคงสภาพสมบูรณ์ไวไ้ดม้ากทีสุ่ดทีม่เีหลอือยู่ Pantheon นัน้เป็นชือ่ทีม่คีวามหมายมาจาก All of God หรอืวหิารแห่ง

เทพ ซึง่เป็นวหิารทีส่รา้งขึน้เพื่อบูชาเทพ แต่อกีนัยหนึง่นัน้แปลไดว่้าเป็นที่เก็บศพ ซึง่สถานทีแ่ห่งนี้ก็ไดเ้ป็นทีเ่ก็บศพของบุคคล

ส าคัญเชน่กันจงึยังไม่แน่ชัดในวัตถุประสงคข์องการสรา้งวหิารแห่งน้ีขึน้มาเลยทเีดยีว การออกแบบทีโ่ดดเด่นของอาคารแห่งนี้นั้น

เริม่มาตัง้แต่ภายนอกอาคารที่คุณจะสามารถมองเห็นเสาหนิแกรนิตขนาดใหญ่ยักษ์วางเรยีงทีด่า้นหนา้อาคารเป็นแนวยาว โดยเสา

แต่ละตน้นัน้โดดเด่นดว้ยความทีเ่ป็นเสาหนิกอ้นเดยีวทัง้เสาโดยไม่ไดม้กีารตัดต่อเลย วหิารแห่งนี้มองภายนอกทีดู่ยิง่ใหญ่สวยงาม
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แลว้กลับเทยีบไม่ไดกั้บภายในแมแ้ต่นอ้ย เมือ่เขา้ไปบรเิวณภายในวหิารคุณจะไดพ้บกับความกวา้งขวางใหญ่โต ภายในวหิารนั้น

ไดรั้บการออกแบบใหไ้ม่มีเสาตรงกลาง เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของการออกแบบของวหิารแห่งนี้คือ Oculus ซึง่เป็นช่องวงกลม

ขนาดใหญ่มเีสน้ผ่าศูนยก์ลางประมาณ 30 ฟุต ทีอ่ยู่บรเิวณตรงกลางโดมโคง้มนภายในตัวอาคาร ซึง่เป็นงานสถาปัตยกรรมทีน่่าทึง่

อย่างหนึ่งในวิหารแห่งนี้ โดยบา้งก็ว่าเป็นดวงตาสวรรค์ที่เชื่อมระหว่างพระเจา้และมนุษย์ ** รอบของการเข้าชมอาจ

เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถ

คนืค่าใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ให้กบัท่านได้ทุกกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระล่วงหน้ากบัผู้แทนเรียบรอ้ยแล้ว

ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็นส าคญั ** 

น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ กลุม่โรมนัฟอรมั (Roman Forum) อดตีศูนยก์ลางทางดา้นการเมือง ศาสนา และเศรษฐกจิ

ของอาณาจักรโรมัน ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นความเจรญิรุ่งเรอืงของอารยะธรรมโรมันในชว่ง 2,000 ปีทีผ่่านมา  

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ สนามกฬีาโคลอสเซียม (Colosseum) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทีม่ีชือ่เสียงมากที่สุดของ

เมอืงโรมประเทศอติาล ี เป็นสนามกฬีากลางแจง้โบราณขนาดใหญ่ยักษ์ ใจกลางเมอืง ทีน่อกจากจะเคยเป็นสนามประลองอันทรง

เกียรตทิี่โหดเหีย้มแลว้ ยงัไดร้บัการคดัเลอืกจากองคก์ร New 7 Wonders ใหเ้ป็นหนึง่ในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโลกยุค

ใหมอ่กีดว้ย สนามกฬีาโบราณขนาดใหญ่แห่งน้ีถูกสรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดเิวสเปเซีย่นแห่งจักวรรดโิรมัน และไดส้รา้งแลว้เสร็จ

ในสมัยจักรพรรดไิททัสในช่วงครสิต์ศตวรรษที ่ 1 หรอืราวๆ ปี ค.ศ. 80 โดยมลัีกษณะเป็นอัฒจันทร์รูปวงกลมที่ก่อดว้ยอฐิและหนิ

ทรายที่มีเสน้รอบวงประมาณ 527 เมตร สูงประมาณ 57 เมตร และสามารถบรรจุคนไดม้ากถึงประมาณ 50,000 คน ส าหรับการ

ออกแบบสนามกีฬาโคลอสเซียมแห่งน้ีนั้นจัดไดว่้าไดรั้บการออกแบบที่ชาญฉลาดมาก โดยไดม้ีการออกแบบใหผู้ช้มไดรู้ส้ ึก

ใกลช้ดิกับนักกฬีาดว้ยการออกแบบในส่วนของสนามกฬีาใหเ้ป็นรูปครึง่วงกลม นอกจากนัน้ยังมกีารออกแบบทางระบายน ้าที่ดีเพื่อ

ป้องกันน ้าขังในสนามหากเกดิฝนตกอันเป็นตน้แบบของการออกแบบสนามกฬีาอืน่ๆ ทั่วโลกในปัจจุบันอกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่าน เขา้ชม อคัรมหาวหิารนกับุญยอหน์ ลาเตรนั (Basilica of St. John Latera) หนึ่งในสี่มหาวหิารที่เป็นรากฐาน

ส าคัญของคริสตจักรโรมันคาทอลคิในเมืองโรม ประเทศอติาล ี เป็นมหาวหิารทีเ่ก่าแก่มากทีสุ่ดและมคีวามอาวุโสสูงสุดในบรรดา

มหาวหิารเอกทัง้สี่ในพระสันตะปาปา มีล าดับศักดิอ์ยู่เหนือแมก้ระทั่งมหาวหิารนักบุญเปโตร และเป็นเพียงอาสนวหิารเพียงแห่ง

เดียวในโลกที่มีฐานะเป็น อัครมหาวหิาร และเนื่องจากเป็นอาสนวหิารที่เก่าแก่ที่สุด จึงไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นอาสนวหิารแม่

ของศาสนจักรโรมันคาทอลกิ หัวหนา้คณะองคปั์จจุบันคือ พระคารด์นัิลอากอสตโีน วัลล ีซึง่เป็นคารด์นัิลใหญ่แห่งมุขมณฑลแห่ง
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โรม ** รอบของการเขา้ชมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนื่องจากเป็นการช าระ

ลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็นส าคญั ** 

น าท่าน เขา้ชม มหาวหิารซนัตามาเรยีมจัโจเร (Basilica di Santa Maria Maggiore) หนึ่งในสี่มหาวหิารที่เป็นรากฐาน

ส าคัญของครสิตจักรโรมันคาทอลคิในเมอืงโรม ประเทศอติาล ีมหาวหิารซันตามาเรยีมัจโจเรเป็นมหาวหิารเพยีงแห่งเดยีวในเมือง

โรมที่สามารถคงลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิที่สรา้งไวไ้ด ้การตกแต่งภายในนั้นเป็นสถาปัตยกรรมแบบไฮบริดทีม่หีอ

ระฆังในแบบของโรมันในศตวรรษที ่14 และยังเป็นหอระฆังในยุคกลางทีสู่งทีสุ่ดในกรุงโรมโดยมคีวามสูงถงึ 75 เมตร การตกแต่ง

ภายในมหาวหิารนั้นก็ยังคงรักษารูปแบบของครสิเตยีนตน้ครสิตจักรซึง่เป็นมาตรฐานของกรุงโรมในศตวรรษที ่ 5 ไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี 

โดยภาพโมเสกสีทองของซุม้ประตูชัยนั้นยังคงเป็นภาพจากศตวรรษที่ 5 ที่แสดงถึงชีวติช่วงแรกของพระเยซู นอกจากนั้นการ

ตกแต่งภายในบางส่วนก็เป็นการตกแต่งภายในแบบบาร็อคที่ประดับตกแต่งไปดว้ยขุดภาพโมเสกที่รุ่งโรจน์ในศตวรรษที ่14 อีก

ดว้ย ** รอบของการเขา้ชมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนื่องจากเป็นการช าระ

ลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็นส าคญั ** 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ น า้พุเทรว ี(Trevi Fountain) เป็นน ้าพุประตมิากรรมของเทพนิยายกรีกแบบบาร็อค ที่ใหญ่

ทีสุ่ดในเมอืงโรม มคีวามสูง 25.9 เมตร (85 ฟุต) และกวา้ง 19.8 เมตร (65 ฟุต) มตี านานเล่าว่า หากหันหลังแลว้โยนเหรียญลง

น ้าพุเทรว ีแลว้อธษิฐานใหไ้ดก้ลับมาเมอืงโรมอกีครัง้ ก็จะสมหวัง  

น าท่านเดนิทางสู่ ยา่นบนัไดสเปน (Piazza di Spagna) เป็นแหล่งแฟชั่นชัน้น าสุดหรู ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าต่างๆ

มากมาย รวมถงึรา้นอาหาร รา้นขนม รา้นกาแฟ รา้นไอศครมี ใหท้่านไดเ้ลอืกสรรค ์และยังเป็นแหล่งนัดพบยอดนยิมทีสุ่ดของชาว

อติาเลีย่นอกีดว้ย 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

 น าคณะเขา้สูท่ีพ่กั Hotel Brand, Rome หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม เมอืงโรม - เมอืงเลคซโิอ - เลคซโิอ เดอะ มอลล ์เอาทเ์ล็ท - เมอืงฟลอเรนซ ์- มหาวหิารซานตามาเรยี เดล ฟิโอเร - 

จตัุรสัเดลลาซญิญอเรยี - น า้พุอนุสาวรยีเ์ทพเจา้เนปจูน - อนุสาวรยีว์รีบุรุษเปอรซ์อิุสถอืหวัเมดูซ่า - อนุสาวรยีเ์ดวดิ - 

สะพานเวคคโิอ                       (B/-/D)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเลคซโิอ (Leccio) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ประเทศอติาลี เพื่อเดนิทางสู่ เลคซโิอ เดอะ 

มอลล ์เอาทเ์ล็ท (Leccio The Mall Outlets) ใหท้่านอสิระเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น ามากมายของประเทศอติาลใีนราคา

ย่อมเยา อาทเิชน่ Armani, Balenciaga, Bottega Veneta, Burberry, Dior, Fendi, Gucci, Tod’s, Valentino เป็นตน้ 

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟลอเรนซ ์(Florence) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาที) เป็นเมืองหลวงของแควน้ทัศคานี เป็น

มณฑลฟลอเรนซ์ในประเทศอติาลี เมืองที่ไดรั้บขนานนามว่าเป็นเมอืงศูนยก์ลางแห่งศลิปะในยุคเรอเนสซองส์ ซึง่ลว้นแลว้แต่มี

โบราณสถานส าคัญ และมีทวิทัศน์ตามธรรมชาตทิี่สวยงาม ตัง้อยู่ที่แม่น ้าอาร์โน เมืองฟลอเรนซเ์คยเป็นเมอืงหลวงของประเทศ

อติาลีในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1865 ถึงปี ค.ศ. 1870 ตระกูลที่มีอ านาจในการปกครองอย่างยาวนานในเมอืงฟลอเรนซค์ือตระกูล 

Medici ผูซ้ ึง่มีความชื่นชอบในการสะสมผลงานของศลิปะและงานสถาปัตยกรรม ฟลอเรนซ์จึงเป็นเมอืงทีข่ ึน้ชือ่ว่าเป็นศูนย์กลาง

ทางศลิปะและวัฒนธรรมมายาวนาน โดยในส่วนของใจกลางเมอืงเก่าของเมืองฟลอเรนซ ์ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดก

โลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1982 นอกจากศิลปะ สถาปัตยกรรมอันวิจิตรสวยงามและ

พพิธิภัณฑเ์กีย่วกับวทิยาศาสตรท์ีม่คีวามส าคัญระดับโลกแลว้ เมอืงฟลอเรนซย์ังโดดเด่นขึน้ชือ่ในเรือ่งแฟชั่น มแีบรนดดั์งระดับ 

น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารซานตามาเรยี เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) ชมความยิง่ใหญ่ของมหา

วหิารที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมที่ใชห้นิอ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกันไดอ้ย่างงดงาม 

พเิศษ !! แจกความสดชืน่ !! บรกิารไอศกรมีพืน้เมอืง ท่านละ 1 สกู๊ป หรอื 1 โคน ** วนัและเวลาอาจเปลีย่นแปลงได้

ตามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัสถานการณ์เป็นส าคญั กรณีไมส่ามารถรบัประทานไอศกรมีได ้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนื่องจากเป็นการช าระ

ลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ทัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็นส าคญั ** 

น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัเดลลาซญิญอเรยี (Piazza Della Signoria) ซึง่รายลอ้มไปดว้ยรูปปั้นอันวจิิตรสวยงาม อาทเิช่น 

น า้พุอนุสาวรยีเ์ทพเจา้เนปจูน (Fountain of Neptune), อนุสาวรยีว์รีบุรุษเปอรซ์อิุสถอืหวัเมดูซ่า (Perseus with the 

Head of Medusa), อนุสาวรยีเ์ดวดิ (David Statue) ผลงานทีม่ชีือ่เสยีงของ ไมเคลิ แองเจโล่   

น าท่านเดนิทางสู่ สะพานเวคคโิอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ทีม่รีา้นขายทองและอัญมณีอยู่ทัง้สองขา้งสะพาน อสิระใหท้่านชม

บรรยากาศและเลอืกชมสนิคา้ หรอื ของทีร่ะลกึต่างๆมากมาย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าคณะเขา้สูท่ีพ่กั West Florence Hotel, Florence หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ เมอืงฟลอเรนซ ์ - เมอืงปิซ่า - จตุรสัเปียซซา เดล ดูโอโม - หอพธิเีจมิน า้มนต ์ - มหาวหิารแหง่เมอืงปิซ่า - หอเอนแหง่

เมอืงปิซ่า - เมอืงเวนสิ                                        (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปิซ่า (Pisa) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที) เมืองแห่งศลิปะทีส่ าคัญของประเทศอติาลี 

เป็นเมืองเล็กๆอยู่ในแควน้ตอสคานา ฝ่ังแม่น ้าอาร์โน อยู่ทางตะวันตกของเมืองฟลอเร น้ซ์ และทางตะวันตกเฉียงเหนือของ

เมืองเซียนา ดา้นตะวันตกของเมอืงตดิกับทะเลเมดเิตอร์เรเนียน แมว่้าจะเป็นเมอืงเล็กๆ แต่ก็เป็นเมอืงที่มชีือ่เสียงและเป็นทีรู่จั้ก

ของนักท่องเทีย่ว เพราะเป็นทีตั่ง้ของสถาปัตยกรรมอันสวยงามทีม่ชีือ่เสยีงไปทั่วโลก  

น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัเปียซซา เดล ดูโอโม (Piazza Dei Miracoli) หรอื จัตุรัสกัมโป เดย ์มรีาโกล ี(Compo Dei Miracoli) 

ทีป่ระกอบดว้ยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิ

หรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1987 โดยเริม่จาก น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ หอพธิเีจมิน า้มนต ์(Baptistry of  St. John) 

ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศอติาล ี น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารแหง่เมอืงปิซ่า (Duomo di Pisa) อันยิง่ใหญ่งดงาม

และ น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ หอเอนแห่งเมอืงปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) เป็นหอระฆังสูงใหญ่ของศาสนา

คริสต์นิกายโรมันคาทอลกิที่ซึง่ตัง้อยู่ที่จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม สรา้งดว้ยหนิอ่อนสีขาว ซึง่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่ความเอน

เอยีงของหอระฆังซึง่ยอดของหอระฆังนั้นห่างจากแนวตัง้ฉากของพื้นไปประมาณ 3.9 เมตรเลยทเีดยีว หอเอนเมอืงปิซา หรอืที่มี

ชื่อเป็นภาษาอติาลีว่า Torre Pendente di Pisa ที่ตัง้อยู่ที่จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม นั้ ไดเ้ริ่มก่อสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1173 แต่

เน่ืองจากพื้นดนิใตบ้ริเวณพื้นที่ของหอระฆังนั้นเป็นพื้นดนิที่นิ่มจนท าใหยุ้บตัวลงไปในช่วงของการก่อสรา้งชัน้ที่ 3 ท าใหก้าร

ก่อสรา้งไดห้ยุดชะงักลงไป จนต่อมาในปี ค.ศ. 1272 สถาปนกิจโีอแวนน่ี ด ีสโิมน ไดด้ าเนนิการสรา้งต่อโดยไดม้ีการสรา้งใหห้อ

ระฆังรัน้เอนกลับไปอีกดา้นหนึง่เพือ่ท าใหเ้กดิความสมดุล แต่การก่อสรา้งในครัง้นี้ก็ตอ้งมเีหตุใหห้ยุดชะงักลงอกึครัง้เนื่องจากเกดิ

สงคราม จนถงึปี ค.ศ. 1319 จงึไดม้กีารก่อสรา้งต่ออีกครัง้และไดส้รา้งแลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1372 รวมระยะเวลาทัง้หมดทีใ่ชใ้นการ

ก่อสรา้งทัง้สิน้ 177 ปี  โดยสรา้งเป็นหอระฆังของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลกิ รูปทรงกระบอกมีทัง้หมด 8 ชัน้ สูง 55.58 

เมตร มบีันไดประมาณ 293 ขัน้ โครงสรา้งโดยรวมท าจากหนิอ่อนสีขาวสวยงาม  มคีวามโดดเด่นดว้ยความเอียงจากพืน้ประมาณ 

3.97 องศา โดยบรเิวณยอดของหอระฆังห่างจากแนวตัง้ฉากของพืน้ประมาณ 3.9 เมตร ไดร้บัการคดัเลอืกจากองคก์ร New 7 

Wonders ใหเ้ป็นหนึง่ในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกลางอกีดว้ย ** ยงัไมร่วม คา่บตัรเขา้ชมภายในมหาวหิาร และ 
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ทาวเวอร ์(หอเอนแห่งเมอืงปิซ่า) ค่าบตัรเขา้ชม ท่านละ ประมาณ 20 ยูโร (EUR) หรอื ค านวณ เป็นเงนิไทย ท่านละ 

ประมาณ 700 บาท (THB) ขึน้อยูก่บัประเภทของบตัร ** 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเวนสิ (Venice Mestre) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาท)ี ฝ่ังแผ่นดนิใหญ่ เมอืงหลวงของ

แควน้เวเนโต ของประเทศอติาล ี เมอืงเวนสิถูกสรา้งขึน้จากการเชือ่มเกาะเล็กๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกันในบรเิวณทะเลสาบเวนิเทีย 

ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของทะเลอาเดรยีตกิ เป็นเมอืงท่าโบราณ และเป็นเมอืงทีใ่ชค้ลองในการคมนาคมมากทีสุ่ดของประเทศอติาล ี

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) พเิศษ !! เมนู สปาเก็ตตีห้มกึด า  

  น าคณะเขา้สูท่ีพ่กั Poppi Hotel, Venice หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ เมอืงเวนสิ - ท่าเรอืตรอนเคตโต ้- ล่องเรอืผ่านชมบา้นเรอืนของชาวเวนสิ - เกาะเวนสิ - ท่าเรอืซานมารโ์ค - สะพาน

ถอนหายใจ - วงัดอดจ ์- จตัุรสัซานมารโ์ค - โบสถซ์านมารโ์ค - เมอืงมลิาน - มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน - แกลเลอรี ่วคิ

เตอร ์เอ็มมานูเอล - อนุสาวรยี ์ของกษตัรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลที ่2 - อนุสาวรยีล์โิอนารโ์ด ดารว์นิซี ่- โรงละครปิอซัซา่ 

เดลลา สกาลา - ประตูชยัแหง่เมอืงมลิาน - ปราสาทสฟอรเ์ซสโก ้                 (B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรอืตรอนเคตโต ้ (Tronchetto Pier) เพื่อ ล่องเรอืผ่านชมบ้านเรอืนของชาวเวนสิ (Cruise to 

Venice) สู่ เกาะเวนสิ (Venice) หรอื เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมอืงทีไ่ม่เหมือนใคร โดยการคมนาคม

ทัง้เมอืงใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน มสีมญานามว่าเป็น "เมอืงแหง่สายน า้ หรอื ราชนิแีหง่ทะเลอาเดรยีตกิ" มเีกาะนอ้ย

ใหญ่กว่า 118 เกาะ และมสีะพานเชือ่มถงึกันกว่า 400 แห่ง เดนิทางถงึ ทา่เรอืซานมารโ์ค (San Marco Pier) ศูนยก์ลางของ

เกาะเวนิส น าท่าน เดนิชมความสวยงามโดยรอบ ของเมืองเวนิส ผ่านชม สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ที่มี

เรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษทีเ่ดนิออกจากหอ้งพิพากษาไปสู่คุกจะไดม้โีอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครัง้

สุดทา้ยระหว่างเดนิผ่านชอ่งหนา้ต่างทีส่ะพานน้ี ซึง่เชือ่มต่อกับ ผา่นชม วงัดอดจ ์(Doge’s Palace) อันเป็นสถานทีพ่ านักของ

เจา้ผูค้รองเมอืงเวนสิในอดีต ซึง่นักโทษชือ่ดังทีเ่คยเดนิผ่านสะพานน้ีมาแลว้คือ คาสโนว่านั่นเอง ** รอบของการลอ่งเรอือาจ

เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถลอ่งเรอืได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถ

คนืค่าใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ให้กบัท่านได้ทุกกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระล่วงหน้ากบัผู้แทนเรียบรอ้ยแล้ว

ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็นส าคญั ** 

น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัซานมารโ์ค (St. Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไวว่้า “เป็นหอ้งน ัง่เลน่ทีส่วยทีสุ่ดในทวปี

ยุโรป” จัตุรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาณาเขตอันงดงาม รวมทัง้ น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ โบสถซ์านมารโ์ค (St. Mark’s 

Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศลิปะไบแซนไทน์ อสิระใหท้่านไดม้ีเวลาเดนิเที่ยวชมเกาะอันสุดแสนโรแมนตกิตาม

อัธยาศัย เลือกซื้อสนิคา้ของทีร่ะลกึ เช่น เครื่องแกว้มูราโน่, หนา้กากเวนิส หรือ เลือกซื้อสนิคา้แฟชั่นชัน้น า หรือน่ังจิบกาแฟใน

รา้น Café Florian ที่เปิดใหบ้ริการมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1720 หรือ เลือกซื้อโปรแกรมเสริมพิเศษ นั่งเรือกอนโดล่า เรือพื้นเมืองของ

ชาวเวนสิ ล่องชมความสวยงามโดยรอบของเกาะเวนสิ ** ยงัไมร่วมคา่ลอ่งเรอืกอนโดลา่ ราคาขึน้อยูก่บัชนดิของเรอื และ 

แตล่ะช่วงวนั ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้กรุณาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร ์เพือ่ตรวจสอบรายละเอยีดอกีคร ัง้ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมลิาน (Milan) หรอื มลิาโน (Milano) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 40 นาท)ี ประเทศอติาล ีเป็น

เมืองหลักของแควน้ลอมบาร์เดียและเป็นเมอืงส าคัญในภาคเหนือของประเทศอติาลี ตัง้อยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี (Lombardy) 

ชือ่เมอืงมลิานมาจากภาษาเคลต ์ ค าว่า "Mid-lan" ซึง่หมายถงึ อยู่กลางทีร่าบ เมอืงมลิานมชีือ่เสยีงในดา้นแฟชั่นและศลิปะ ซึง่มิ

ลานถูกจดัใหเ้ป็นเมอืงแฟชั่นในลักษณะเดยีวกับนวิยอรก์ ปารสี ลอนดอน และโรม 
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น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano) เป็นมหาวหิารทีม่สีถาปัตยกรรมแบบโกธคิที่

ย ิง่ใหญ่ดว้ยความสูง 157 เมตร และกวา้งถงึ 92 เมตร ตัง้อยู่ทีจ่ัตุรัสกลางเมืองมลิานเปรยีบเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมิลาน 

เป็นมหาวหิารทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอันดับสองในประเทศอติาลรีองจากมหาวหิารเซนต ์ ปีเตอรส์ บาซลิกิา ทีตั่ง้อยู่ทีน่ครรัฐวาตกัินเท่านัน้  

 ** ยงัไมร่วมคา่บตัรเขา้ชม มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน ทา่นละ ประมาณ 5 ยูโร (EUR) หรอื ค านวณ เป็นเงนิไทย ทา่น

ละ ประมาณ 175 บาท (THB) ** 

น าท่านเดนิทางสู่ แกลเลอรี ่วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) เป็นศูนยก์ารคา้ทีส่วยงาม หรูหราและ

เก่าแก่ที่สุดของเมืองมิลาน ผ่านชม อนุสาวรีย์ ของกษตัริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 (Vittorio Emanuele II 

Monument) ผูร้เิริม่การรวมชาตหัิวเมอืงต่างๆในอติาล ีและอนุสาวรยีข์องศลิปินชือ่ดังในยุคเรเนซองส์อกี 1 ท่าน คอื อนุสาวรยี์

ลโิอนารโ์ด ดารว์นิซี่ (Leonado Davinci Monument) หันหนา้ไปทางโรงละครที่อยู่ในบริเวณดา้นหนา้ของ ผ่านชม โรง

ละครปิอซัซ่า เดลลา สกาลา (Piazza della scala) หรือ โรงละครสกาล่าเก่าแก่ของเมือง ผ่านชม ประตูชยัแหง่เมอืงมิ

ลาน (Porta Sempione) ตัง้ตระหง่านอยู่กลางสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในเมอืงมลิานแห่งนี้ ก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1888 มเีนื้อที่

โดยรวมทัง้หมด 240 ไร่ และตัง้อยู่ในบรเิวณศูนยก์ลางทางประวัตศิาสตร์ของเมืองภายในเขตการปกครองที ่ 1 อยู่ตดิกับสวนของ 

ผ่านชม ปราสาทสฟอร์เซสโก้ (Castello Sforzesco) เป็นปราสาทเก่าแก่หลายรอ้ยปีอันเป็นแหล่งรวมแกลลอรี่และ

พิพิธภัณฑ์ที่มีชือ่เสยีงของเมอืงมลิาน อดีตเคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูลวสิคอนต ิ(Visconti) ต่อมาเป็นทีพ่ านักของผูน้ า

เผด็จการในชว่งศตวรรษที ่15 คอืตระกูลสฟอรซ์า (Sforza)  

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

 น าคณะเขา้สูท่ีพ่กั Hotel SHG Grand Milano Malpensa, Milan หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก เมอืงมลิาน - ทา่อากาศยานนานาชาตมิลิาโน มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี- ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปร์

ชางง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์                             (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตมิลิาโน มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ีเพือ่ใหท้่านมเีวลาในการท าคืนภาษี 

(Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร        

12.40 น. น าท่านเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิ Singapore 

Airlines เทีย่วบนิที ่SQ355 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 12 ช ัว่โมง 10 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัทีเ่จ็ด  ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ี เมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 

ประเทศไทย                                  (-/-/-) 

07.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

09.45 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Singapore Airlines 

เทีย่วบนิที ่SQ972 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 25 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

11.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
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อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไม่เกนิ 12 

ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายุไม่เกนิ 12 

ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

16 - 22 กุมภาพนัธ ์2563 

16FEB SQ981 BKK-SIN 21.10-00.40+1 

17FEB SQ366 SIN-FCO 01.55-08.10 

21FEB SQ355 MXP-SIN 12.40-07.35+1 

22FEB SQ972 SIN-BKK 09.45-11.10 

39,999 39,999 39,999 8,999 26,999 

22 - 28 มนีาคม 2563  

22MAR SQ981 BKK-SIN 21.10-00.40+1 

23MAR SQ366 SIN-FCO 01.55-08.10 

27MAR SQ355 MXP-SIN 12.40-07.35+1 

28MAR SQ972 SIN -BKK 09.45-11.10 

42,999 42,999 42,999 8,999 29,999 

12 - 18 เมษายน 2563 
(13 14 15 เม.ย. วนัสงกรานต)์ 

12APR SQ981 BKK-SIN 21.10-00.25+1 

13APR SQ366 SIN-FCO 01.30-08.05 

17APR SQ355 MXP-SIN 13.00-07.00+1 

18APR SQ972 SIN-BKK 09.35-11.05 

49,999 49,999 49,999 8,999 36,999 

26 เม.ย. - 02 พ.ค. 2563 
 (01 พ.ค. วนัแรงงาน) 

26APR SQ981 BKK-SIN 21.10-00.25+1 

27APR SQ366 SIN-FCO 01.30-08.05 

01MAY SQ355 MXP-SIN 13.00-07.00+1 

02MAY SQ972 SIN-BKK 09.35-11.05 

44,999 44,999 44,999 8,999 31,999 

31 พ.ค. - 06 ม.ิย. 2563 
(03 ม.ิย. วนัเฉลมิฯราชนิ)ี 

31MAY SQ981 BKK-SIN 21.10-00.25+1 

01JUN SQ366 SIN-FCO 01.30-08.05 

05JUN SQ355 MXP-SIN 13.00-07.00+1 

06JUN SQ972 SIN -BKK 09.35-11.05 

44,999 44,999 44,999 8,999 31,999 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ (หากม)ี ** 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่ว ประเทศอติาล ีทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท 

ส าหรบัการยืน่วซี่าแบบหมูค่ณะ จ าเป็นตอ้งน าสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทูต เพือ่ ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วนัท าการ (บาง

กรณีอาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจ านวนของผูส้มคัรในแตล่ะช่วง) ในช่วงเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนุญาตใช้

หนงัสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม (ดงึเลม่ออกมาใชร้ะหวา่งกระบวนการพจิารณา) หากจ าเป็น สถานทูตอาจจะปฏเิสธ

ผลการสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนืทา่นภายใน 3-5 วนัท าการ เป็นอยา่งนอ้ย ในล าดบัตอ่ไป จากน ัน้ระยะเวลาคงเหลอืกอ่น

วนัเดนิทางไมเ่พยีงพอส าหรบัยืน่วซี่าคร ัง้ใหม ่การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงือ่นไข ทุกกรณี และ หากทา่นใหท้างบรษิทั

ด าเนนิการขอวซี่าให ้รวมไปถงึ กรณีทีท่า่นขอเอกสารจากทางบรษิทัไปเพือ่ด าเนนิการขอวซี่าดว้ยตนเอง และทา่นไดร้บัวซี่าเรยีบรอ้ย 

ทา่นจะไมส่ามารถยกเลกิทวัรไ์ดทุ้กกรณี ไมว่า่ระยะเวลาคงเหลอื จะมากกวา่ 45 หรอื 55 วนั ก็ตาม ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ัว๋ เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออก

บตัรโดยสารเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทาง จ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการ) ** 

 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไมว่า่เหตุผลใดเหตุผลหนึง่ และ ไมว่า่มือ้ใดมือ้

หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรุณาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมี

ขอ้จ ากดัเรือ่งของวตัถุดบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ึง่ส าเร็จรูป เทา่น ัน้ กรณีที่

ทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะส ัง่เมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  

 

** รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศูนยก์ารคา้ ในทวปียุโรปสว่นใหญ ่จะปิดท าการในวนัอาทติย ์หากมโีปรแกรมทีส่ถานทีด่งักลา่วตรงกบัวนัอาทติย ์

ทางบรษิทัอาจจ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และหากไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้่าย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเงือ่นไขของบตัรโดยสาร และ ช่วงวนัเดนิทาง

ทีจ่ะตอ้งเป็นไปตามก าหนดการเทา่น ัน้ ** 

 

** การเดนิทางทอ่งเทีย่วในทวปียุโรปสว่นใหญ ่จ าเป็นจะตอ้งเดนิเทา้เพือ่เขา้ถงึสถานทีบ่างจุด และ อาจเป็นระยะทางทีค่อ่นขา้งไกลจาก

จุดทีร่ถสามารถจอดได ้ขอใหทุ้กทา่นเตรยีมรา่งกาย และ อุปกรณ์ เช่น รองเทา้ทีส่ามารถเดนิไดส้ะดวกสว่นบุคคล ใหพ้รอ้มส าหรบัการ

เดนิทาง เพือ่ประโยชนสู์งสุดของผูเ้ดนิทางเอง รวมถงึผูเ้ดนิทางสูงอายุ และ ผูโ้ดยสารทีใ่ชร้ถเข็น ทา่นจ าเป็นจะตอ้งมผูีร้ว่มเดนิทางดว้ย 



- 12 - 

  
 
 
 

เพือ่คอยดูแลเป็นพเิศษเอง และสถานทีบ่างจุด ทา่นอาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนื

คา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดทุ้กกรณี ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรุณาใหท้่านศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทุกขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลือ่น เปลีย่นวันเดนิทาง หรอื อัพเกรดได ้

 ค่าภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยสายการบนิ Singapore Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้ง

เครือ่งบนิได ้ท่านละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไม่เกนิ 30 ก.ก. (แต่ละชิน้ ควรหนักไม่เกนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.)  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงีาน

เทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กจิกรรมอื่นๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมทีพั่กไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ หรือ ผ่านชม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความ

เหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จรงิอกีครัง้  

 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสุขภาพกรุณา

ตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มทีส่ั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหนา้ทัวร์

ก่อนการใชบ้รกิารทุกครัง้) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 15 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 21 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

 คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 3 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 39 ยูโร (EUR) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,365 บาท (THB) รวมไปถงึเด็ก

อายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความ

พงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่ว ประเทศอติาล ีทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา และ 

ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซี่าและคา่บรกิารสว่นนีข้อความกรุณาลูกคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัทีย่ ืน่เอกสาร 

สแกนนิว้ กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ทีไ่ปดูแล และ อ านวยความสะดวกในวนัน ัน้) 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่ว กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั 

หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจ า ส่วนน้ีภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลกิ

อัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คที่ว่าง

และท าจองเขา้มาใหม่อีกครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิลู์กคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ 

ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเทีย่ว กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต์ไม่ช าระ

เงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ 

กรณีทีอ่ยูใ่นช่วงรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดัสมัภาษณ์วซี่า ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาที่ก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อน

วันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุด

ท าการของทางบรษัิท 
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เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
กรณีนักท่องเทีย่ว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์ (ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร

เท่านัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

1. กรณีนักท่องเทีย่ว ตอ้งการขอรับเงินค่าบรกิารคืน นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์ (ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทาง

มาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบริการคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) 

พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบริการต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของ

ผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ ไมว่า่วนัใดวนั

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยท่านละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้่ายตามจรงิมากกวา่ก าหนด 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เน่ืองจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ การ

ส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

2. การเดนิทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ หรือผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

3. ส าหรับอัตราค่าบริการน้ี จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหกั้บนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มวีซี่า และ อย่างนอ้ย 21 วัน 

ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่ีวซี่า แต่หากทางนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์ทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบริการเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการต่อไป 

4. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ยกเวน้ในกรณีที่วี

ซ่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคดิค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จริงทัง้หมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่สามารถคืนค่าบัตรโดยสารบา้งส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งได ้และ หากสามารถคืนได  ้

(Refunds) จ าเป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอย่างนอ้ย 

5. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. - 

18.00 น. และวันเสาร ์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวันหยุดท า

การของทางบรษัิท 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว  (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรือ อยู่คนละชัน้กัน และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความ

จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียก

เก็บค่าบรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อุีณหภูมติ ่า  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากกว่าก าหนด หรือหอ้งพักเต็ม บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยทีพั่กเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีา ทีท่่านควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทุกทา่น จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ืน่รบัค ารอ้งขอวซี่า เพือ่สแกนลายนิว้มอืทุกทา่น  

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (ไม่รวมเสาร์-อาทติย์ ในบางกรณี) ทัง้นี้ขึน้อยู่กับ

จ านวนของผูส้มัครในแต่ละชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวีซา่แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวีซา่จะเป็นผูไ้ดรั้บก าหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรอื

ศูนยรั์บค ารอ้งขอวซีา่เท่านั้น หากท่านไม่สะดวกมาด าเนนิการยืน่วซี่าวันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพือ่กจิธุระส่วนตัว

ของท่านในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซี่า หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลต่อการพจิารณาวซีา่ (เล่มหนังสอืเดนิทางอยู่ใน

ระหว่างการพิจารณาทีส่ถานทูต) ท่านจ าเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรอื ก่อนช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้วัน และ เวลาที่
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ท่านสะดวกจะยื่นวซี่ามาก่อน แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้ีกครัง้ หากมคีวิยืน่ว่างช่วงทีท่่านสะดวก แผนกวซีา่จะด าเนินการใหด้ทีีสุ่ดที่จะช่วย

อ านวยความสะดวกใหท้่านเป็นกรณีพเิศษ แต่ทัง้น้ี การนัดหมายแบบกรณีพเิศษต่างๆ จ าเป็นตอ้งมค่ีาใชจ่้ายเพิม่เตมิ ท่านสามารถเลอืกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกว่าปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซี่าแบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่่านสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษน้ีได ้ ไดแ้ก่ องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เท่านัน้  

** ส าหรบัการให้บริการ และ ค่าบริการของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษอีกคร ัง้ อาจมีการ

เปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่่านไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้ จ าเป็นตอ้งยืน่ก่อน หรอื หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่งทีท่างบรษัิทจะเริม่ด าเนินการ

จัดเตรยีมเอกสารเพือ่ขอยืน่วซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน ก่อนเดนิทางเป็นอย่างนอ้ย หรอื อาจเร็วกว่านัน้) และหากเกดิค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆ

ก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ต๋ัว) จะตอ้งออกก่อนก าหนด แต่วซีา่ยังไม่

ด าเนนิการ หรอื วซีา่ยังไม่ไดรั้บการอนุมัต ิ (อยู่ในระหว่างการพจิารณา) เนื่องจากท่านด าเนนิการยืน่วซี่าหลังคณะ และหรอื กรณีทีท่่านตอ้งการ

ยืน่ก่อนคณะ แต่คณะทีท่่านเดนิทาง ยังไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทูตตอ้งการขอหลักฐานการพ านักใน

ประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดนิทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเทีย่วภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนน้ี ท่านจ าเป็นตอ้ง

ด าเนนิการดว้ยตนเอง และหากทา้ยทีสุ่ดคณะไม่สามารถเดนิทางได ้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชยค่าเสียหาย

ใหกั้บท่านไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ทุกกรณี  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซี่าแบบปกตทิั่วไปคือ 15-20 วันท าการ (ไม่รวมวันเสาร ์ - อาทติย ์ทัง้น้ี ขึน้อยู่กับจ านวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยู่

ในชว่งฤดูกาลท่องเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต)ิ 

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครท าการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทูตออกมาใชร้ะหว่าง

ขัน้ตอนการพจิารณาวซี่าไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากท่านมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯเพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่

วางแผนล่วงหนา้ กรณีที่ตอ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคืนด่วน ระหว่างขัน้ตอนการพิจารณาวซีา่ 

อาจท าใหส้ถานทูตปฏิเสธวีซ่า และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถึงจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการใหม่ทัง้หมด โดย

ค านงึถงึระยะเวลาทีเ่หลอืก่อนเดนิทางส าหรับการพจิารณาเป็นส าคัญก่อนด าเนนิการ 

7. กรณีท่าน มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกว่า 1 ครัง้ หรอื หลายครัง้ (Multiple) ทีย่ังไม่หมดอายุ ไม่ช ารุด และ ยังมวัีนคงเหลอืในกลุ่มประเทศ

เชงเกน้เพียงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวัตถุประสงค์ทีว่ีซ่าเชงเกน้ฉบับนั้นๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเที่ยวกับคณะน้ี 

สามารถใชไ้ด ้หากวีซ่านั้นถูกใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุ่มเชงเกน้ คือ วีซ่าออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีสุ่ด มาก่อน

แลว้อย่างนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้ยืนยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกี่ยวกับความเสียหาย 

และ ค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เชน่ กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่่านมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนิดท่องเทีย่วเท่านัน้ โดยจะตอ้ง

อยู่ในหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบันทีม่ีอายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนิดที่อนุมัตโิดยระบุวันทีส่ามารถพ านักใน

ประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกินกว่าก าหนดที่อนุมัตใินหนา้วีซ่า ทัง้น้ี ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาส่งหนา้วีซ่าและหนา้ที่มีการ

ประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหกั้บเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพื่อความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบริษัทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เชน่ เคาทเ์ตอร์สายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิได ้

เน่ืองจากอายุหนังสอืเดนิทางคงเหลอืไม่เพยีงพอ กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง และ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรือใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวีซ่า 

สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรือใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศใน

กลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วามร่วมมือในส่วนน้ีเพื่อใหก้ารยืน่ค ารอ้งใน

ครัง้ต่อๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้น้ีขึน้อยู่กับดุลยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทูตเป็นส าคัญ 

11. การที่วีซ่าจะออกใหท้ันวันเดนิทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนเดนิทางเพียงไม่กี่วัน เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรือเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆไดท้ัง้สิ้น 

เพราะเน่ืองจากมเีอกสทิธิท์างการทูตคุม้ครองอยู่ 

12. เกีย่วกบัเอกสารทางราชการทีจ่ าเป็นตอ้งแปล เช่น หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศทีอ่อกจากส านกังานเขต หรอื 

อ าเภอ ทีอ่าศยัอยู ่, ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง , ใบส าคญัการหยา่ กรณีศูนยร์บัยืน่ค ารอ้งขอวซี่า หรอื สถานทูต

ตอ้งการ เอกสารทีแ่ปลเรยีบรอ้ย จ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุลเท่าน ัน้ ซึง่จะมคี่าใชจ้่ายเพิม่ 

ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี ้จ าเป็นทีสุ่ด ส าหรบัเด็กทีอ่ายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ไม่ไดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา 

(เช่น เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไม่ไดเ้ดนิทางดว้ย) ค่าใชจ้่ายในส่วนนี ้ลูกคา้จ าเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิไ์มส่ามารถช าระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีใ้หท้่านได ้ แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ (ไมจ่ าเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทั

ยนิดอี านวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิแยกเอง) ท่านจ าเป็นจะตอ้งเตรยีมหลักฐานการ

จอง ต๋ัวเครือ่งบนิ โรงแรมทีน่อกเหนือจากคณะ ทีท่่านพ านักก่อน หรอื ต่อจากคณะ ประกันการเดนิทางใหค้รอบคลุมวันทีท่่านเดนิทาง ไป และ 

กลับ เพื่อใชใ้นการประกอบการยื่นขอวีซ่าใหค้รบตามเงื่อนไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่

สามารถยืน่ขอวซีา่ในควินัดหมายของคณะได ้ โดยท่านจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข และ หากมค่ีาใชจ่้ายเพิม่เตมิเน่ืองจากไม่ใชก่ารนัดหมายยื่น

ขอวซีา่แบบหมู่คณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิส่วนน้ี หรอื ส่วนใดส่วนหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไม่ว่ากรณีไดก็้ตาม รวมไปถึง
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กรณีทีใ่นวันนัดหมายเพือ่ยืน่ขอวซีา่ ท่านไม่สามารถยืน่ขอได ้ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ท าใหท้่านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไป

ตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด  

14. กรณีที่ท่านมีแผนการเดนิทางที่จะเดนิทางไปยังกลุ่มประเทศเชงเกน้ต่อจากคณะน้ี และ ท่านมีความประสงค์ขอวีซ่าเชงเกน้ใหค้รอบคลุมวัน

เดนิทางในทรปิสุดทา้ย ท่านจ าเป็นตอ้งแจง้กับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบตัง้แต่ขัน้ตอนการจองทัวร ์ รวมไปถงึแผนกวซีา่ทีช่ว่ยอ านวยความสะดวกใหกั้บ

ท่านอีกครัง้ ก่อนตัง้แต่ขัน้ตอนการเก็บเอกสาร หมายถึงเอกสารการจองโรงแรม และ ต๋ัวเครื่องบนิ จ าเป็นจะตอ้งเรียบรอ้ยโดยสมบูรณ์ตัง้ แต่

ขัน้ตอนการขอเก็บเอกสาร เพือ่เตรยีมกรอกแบบฟอรม์ใหถู้กตอ้ง ครอบคลุม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในคิวนัด

หมายของคณะได ้โดยท่านจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข (ขอ้ 3) และ หากมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิเน่ืองจากไม่ใชก่ารนัดหมายยืน่ขอวีซา่แบบหมู่

คณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิส่วนน้ี หรอื ส่วนใดส่วนหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไม่ว่ากรณีไดก็้ตาม รวมไปถงึกรณีที่ในวันนัด

หมายเพือ่ยืน่ขอวซี่า ท่านไม่สามารถยื่นขอได ้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ท าใหท้่านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงื่อนไข

การยกเลกิทัง้หมด  

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกี่ยวกับที่น่ังบนเครื่องบนิ เน่ืองจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบนิจึงขอสงวนสทิธิใ์นการเลือกทีน่ั่งบนเครื่องบนิทุก

กรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีสุ่ด ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน้ั่งดว้ยกัน หรอื ใกลกั้นใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมี

ค่าใชจ่้ายเพิม่เพือ่ช าระกับเมนูใหม่ทีต่อ้งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลกิได ้

3. บางสายการบนิอาจมเีงือ่นไขเกีย่วกับการใหบ้ริการอาหารบนเครื่องแตกต่างกัน ขอใหท้่านท าความเขา้ใจถงึวัฒนธรรมประจ าชาตขิองแต่ละสาย

การบนิทีก่ าลังใหบ้รกิารท่านอยู่ 

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน้ี์ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน้ี์ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางที่ถือหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสือเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมวัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดยไม่

มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชห้นังสือเดนิทางพเิศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร์เช็คอนิ 

ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในส่วนน้ี ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรียบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอื

ทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชื่อ เลขที่หนังสอืเดนิทาง เลขที่วซีา่ 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์ไม่ไดส้่งหนา้หนังสือเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ าหรอืส่วนทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 

ภัยธรรมชาต ิ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารน้ีค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

ค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทุนสูงขึน้ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ

บรษัิทก ากับเท่านัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบริษัท 

อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภัิยที่ไม่สามารถควบคุมได ้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที่

บรษัิทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลักปฏบิัตเิท่านัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือ

ไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครื่องบนิ

เท่านัน้ 

11. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเท่านัน้ 
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12. คณะทัวร์นี้ เป็นการช าระค่าใชจ่้ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึง่ ไม่ว่ากรณี

ใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมค่ีาใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้าย

ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ขึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิแยกเอง) ในวันเริม่ทัวร ์ (วันทีห่นึง่) ท่านจ าเป็น

จะตอ้งมารอคณะเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่สามารถใหค้ณะ รอท่านได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีทีไ่ฟลท์ของท่านถงึชา้กว่าคณะ และ ยนืยันเดนิทาง 

ท่านจ าเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมือง หรอื สถานทีท่่องเทีย่วที่คณะอยู่ในเวลานัน้ๆ กรณีน้ี จะมค่ีาใชจ่้ายเพิม่ ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายทีใ่ชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเท่านัน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย หรอื ทดแทน หาก

ท่านไม่ไดท้่องเทีย่วเมอืง หรอื สถานทีท่่องเทีย่วใดๆ สถานทีห่นึง่ ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแลว้ทัง้หมด 

14. รูปภาพในรายการทัวร ์ใชเ้พือ่ประกอบการโฆษณาเท่านัน้  

15. ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ไม่อนุญาตใหบุ้คคลทีม่คีดคีวาม ค าสั่งศาล เดนิทางออกนอกประเทศ ทุกกรณี รวมไปถงึกรณีทีเ่คยรับรอง หรอื ค ้าประกัน 

หากท่านไม่แน่ใจสถานะของตนเองใหต้รวจสอบสถานะของตนเองทีก่ระทรวงการต่างประเทศ หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางออกนอกเมอืง ณ 

วันเดนิทางจรงิ ทางบรษัิทจะไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ไดทุ้กกรณี 

16. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่ตัง้ครรภ ์ จ าเป็นตอ้งปรึกษาแพทย ์ เพือ่ตรวจสอบอายุครรภท์ี่แน่นอน กับ วันทีเ่ดนิทางจรงิ และหากเดนิทางได ้ท่านจ าเป็น

จะตอ้งเตรยีมหนังสอืรับรองจากแพทยย์ืนยันใหเ้ดนิทางได ้และแจง้รายละเอยีดของอายุครรภท์ีช่ัดเจน ตามกฎของสายการบนิ ส่วนใหญ่ หาก

อายุครรภเ์กนิ 28 สัปดาห ์จะไม่สามารถเดนิทางโดยเครื่องบนิไดทุ้กกรณี หากท่านตัง้ครรภแ์ละไม่แจง้ใหส้ายการบนิทราบและสายการบนิตรวจ

พบ สายการบนิมสีทิธิป์ฏเิสธไม่ใหท้่านเดนิทาง  
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การเตรยีมเอกสารเพือ่ยืน่ขอวซ่ีาทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศอติาล ี
1.  หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มีอายุการใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ณ วันเดนิทางกลับ และมีหนา้ว่างไม่ต ่ากว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมูเทา่น ัน้) 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซ ้ากับ

วซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เท่านัน้ หา้มใสค่อนแทคเลนส ์ท ัง้ชนดิมสี ีและ ชนดิใส 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา้ (มอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบียน

พาณิชยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชือ่ประเทศ ไม่

จ าเป็นตอ้งระบุชือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองค์กรหรือบรษัิทฯ ทีม่หัีว

จดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทีอ่ยู่ และเบอรต์ดิต่ออย่างชัดเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชีพอสิระหรือธุรกจิไม่จดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกับหนา้ที่การงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะน าตนเอง 

พรอ้มรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แต่ทัง้นี้ อยู่ทีดุ่ลยพนิจิของเจา้หนา้ทีรั่บยืน่เท่านัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายุออกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซี่า จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง

สะกด ชือ่-นามสกุล ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถู่กตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทูตรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรุณาจัดเตรยีมดังนี้ 

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปัจจุบนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซี่า ** 

** ผูท้ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถ

ใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหย่า (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกุล (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสูตบิัตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์) 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณแ์ละ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอื

อ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสือรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสือรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบุ้คคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บุตร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 

สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบุชือ่เจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยัน

รับรองใหกั้บผูถู้กรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซี่า ** โดยสะกด ชือ่-นามสกุล ผูถู้กรบัรอง ใหถู้กตอ้ง

ตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปัจจุบนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซี่า ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถู้กรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

- เอกสารเพื่ออา้งองิความสัมพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สูตบิตัร 
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แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่การยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีาทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศอติาล ี
สถานที ่: ศูนยร์บัยืน่ค ารอ้งขอวซี่าประเทศอติาล ี
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเบือ้งตน้ เพือ่ขอยืน่วซ่ีาทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศอติาล ี

1. ชือ่ - นามสกลุ ปัจจุบนั ............................................................................................................ 

2. ชือ่ - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลีย่น) ................................................................................... 

3. วัน - เดอืน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หย่า            หมา้ย            แยกกันอยู่ 

6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 

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

วันทีอ่อก ................ วันหมดอายุ ............... สถานทีอ่อก ............................................................. 

8. ทีอ่ยูป่ัจจุบนั(ทีพ่กัอาศยัอยูจ่รงิ) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์....................... 

9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... อเีมลล ์........................................................................ 

10. อาชพีปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชพี, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดว้ย ..................................................................................................................................... 

11. ชือ่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา และทีอ่ยู ่................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์...................... 

เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................... อเีมลล ์......................................................................... 

12. วซีา่ยุโรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

ไม่เคย 

   เคยไดร้ับ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แต่วันที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แต่วันที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แต่วันที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

13. ท่านเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม่ 

ไม่เคย    เคย (เหตุผลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักของผูส้มัคร 

   ตัวผูส้มัครเอง 

   มผูีอ้ืน่ออกค่าใชจ้่ายให ้ระบุ ..................................................... ความสัมพันธ ์.......................... 

15. ชือ่บุคคลทีเ่ดนิทางร่วมกับท่าน ..................................................... ความสัมพันธ ์.......................... 

 

** ผูส้มคัรทุกทา่นกรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิทุกขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหล้ะเอยีดและชดัเจนทีสุ่ดเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนุมตัวิซ่ีาเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูตฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ

อ านวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเท่าน ัน้ ** 
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