
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

HILIGHT 

 เ ท ี ย ว เ มื อ ง ใ ต ้ ล า ว า ป อ ม เ ป อ ี

(Pompeii) 

 ชมเสน้ทางธรรมชาตริมิผาสูง อมาลฟี

โคสท ์(Amalfi Coast) 

 พกัเมืองท่าเรอืสําคญัแห่งแควน้กมั

ปาเนยีทเีมอืงเนเปิล (Naple) 

 นงัเร ือไฮโดรฟอยล์ (Hydrofoil) สู่

เกาะคาปร ี1 ในเกาะทสีวยทสีุดของ

อติาล ี

 เข ้าชมมหาวหิารทใีหญ่ทสีุดในโลก

มหาวหิารเซนต์ปีเตอร ์(St.Peter’s 

Basilica) 

 เข้าชมความย ิงใหญ่ในอดีตสนาม

กีฬาโคลอสเซียม (Colosseum) 1 

ใน 7 สงิมหศัจรรยข์องโลกยคุโบราณ 

  พกัซอรเ์รนโต ้1 คนื และโรม 2คนื  

SOUTHERN ITALY 

มนตเ์สนต่ ์อติาลใีต ้8 วนั 5 คนื  

โดยสายการบนิไทย[TG] 

เดนิทาง: กนัยายน – ธนัวาคม 62 

ราคาเรมิตน้เพยีง 59,900.- 



1912-1701-FCOTG05                                                 www.smileytour.com                                                            Page 2 of 15 

 กาํหนดการเดนิทาง 

วนัท ี 19-26 ก.ย. 62 62,900  

วนัท ี 10-17 , 22-29  ต.ค. 62 63,900 

วนัท ี 2-9 พ.ย. 62  59,900 

วนัท ี 5-12 ธ.ค. 62 59,900 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คาํ โรงแรมทพีกั 

1 กรงุเทพฯ     

2 กรุงเทพฯ – กรุงโรม – สเปอรล์อนกา – คาปัว 
– เนเปิล 

 O O 
HOLIDAY INN 

NAPLES 
 หรอืเทยีบเทา่  

3 เนเปิล – เกาะคาปร ี– ซอรเ์รนโต ้ O O O 
SORRENRO HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 ซอรเ์รนโต – โพสติาโน่ – อมาลฟีโคสท ์– ซา
เลอรโ์น O O  O 

HOLIDAY INN 
SALERNO 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 ซาเลอรโ์น – ปอมเปอ ี– เมอืงโบราณปอมเปอ ี
– OUTLET - กรงุโรม O O X 

 
IH ROMA Z3 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– โคลอสเซยีม – นําพุ
เทรว ี– บนัไดสเปน O O O 

 
IH ROMA Z3 
หรอืเทยีบเทา่ 

7.  โรม – สนามบนิ O   
 

8. กรงุเทพ    
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วนัท ี1 กรุงเทพ 
21.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร ์

D สายการบนิไทย พบเจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวก 

วนัท ี2 กรุงเทพฯ – กรงุโรม – สเปอรล์อนกา – คาปวั – เนเปิล 

00.20 น. ออกเดนิทางสู่กรุงโรม โดยสายการบนิไทย เทียวบนิท ีTG 944  *** สําหรบัคณะที

ออกเดนิทางตงัแต่เดอืนพฤศจกิายนเป็นตน้ไปจะออกเดนิทางเวลา 00.01 น. 

และไปถงึกรงุโรมเวลา 06.00 น. *** 

06.50 น.  

 

 

ถงึสนามบนิฟูมชิโิน กรุงโรม ประเทศอติาลี (เวลาทอ้งถนิชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัวโมง 

และจะเปลียนเป็น 6 ชัวโมงในวันท ี27 ตุลาคม 2562) นําท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากร นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสเปอรล์อนกา (SPERLONGA) เมอืงสเปอรล์อน

กาตังอยู่ในจังหวัดลาตน่ิา (LATINA) แควน้ลาซโิอ (LAZIO) แควน้เดยีวกับเมืองหลวง

อย่างโรมอยู่หา่งจากกรุงโรมลงไปทางใต ้อยู่กงึกลางระหว่างโรมกบัเนเปิลส ์ หรอืนาโปล ี

ชือ Sperlonga หมายถึง ถํา ซึงคงเป็นภูม ิประเทศหลักของเมืองนี เดินทางถงึ เมือง

สเปอร์ลอนกา นําท่านชมเมืองสเปอร์ลอนกา เป็นเมืองท่องเทียวริมทะเล ตัวเมอืงเก่า

ตังอยู่บนเขา มทีางเชอืมเป็นบันไดหนิ  สามารถเดนิลัดเลาะลงไปสู่ทะเลดา้นล่างได ้มี

ชายหาดทเีป็นทนีิยมของชาวอติาเลียนในหนา้รอ้นทหีนีรอ้นจากกรุงโรมมาทีนี และยัง

เป็นจุดหมายของนักท่องเทยีวทนีิยมมาเยยีมชม และเสน่หท์เีป็นเอกลักษณ์ของเมอืงคอื

บา้นเรือนสีขาวทีสรา้งเรียงรายลดหลันกันลงไป  จากนันเดินทางสู่เมืองคาปัว 

(CAPUA) ซงึอยู่เหนือเมอืงนาโปล ีเดนิทางถงึเมอืงคาปัว นําท่านชมเมอืงโบราณคาปัว 

เมืองทถีูกทําลายในระหว่างการล่มสลายของจักรวรรดโิรมันตะวันตก ชม Santa Maria 

Capua Vetere Amphitheater (Anfiteatro Campano) ซากอัฒจันทร์โบราณทีใหเ้ห็น

ถงึร่องรอยประวตัศิาสตร ์

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง 

บา่ย 

 

จากนันเดนิทางสูเ่มอืงเนเปิลส ์(Naples) เมอืงหลวงแห่งแควน้กมัปาเนีย ทา่เรอืสําคัญ

ทเีหลา่เรอืสําราญทอ่งเทยีวในเขตเมดเิตอรเ์รเนียนมาพักเทยีบทา่ ถอืเป็นเมอืงใหญ่ ทาง

ตอนใตข้องอติาล ีเพอืความสะดวกทจีะเดนิทางขา้มไปชมความงามของเกาะสวรรคท์ชีอื 

คาปร ีในวันรุ่งขนึ (กรุณาจดัเตรยีม เสอืผา้ใส่กระเป๋าเล็ก สําหรบันําไปคา้งคนื 1 

คนืบนเกาะคาปร ีจงึไม่สะดวกในการขนยา้ยกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ ซงึกระเป๋า

ใหญจ่ะเก็บไวบ้นรถ) 

คาํ  รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

ทพีกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก HOLIDAY INN NAPLES หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี3 เนเปิล – เกาะคาปร ี– ซอรเ์รนโต ้

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านออกเดนิทางไปยังท่าเรือ ล่องเรือ Hydrofoil สู่เกาะคาปร ี(Capri) ใชเ้วลาใน

การเดินทางประมาณ 45 นาที ก็จะถงึบรเิวณท่าเรือหลักของเกาะ  นําท่านขนึรถราง 
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(Funicular) สูต่วัเมอืงเกา่ดา้นบนเกาะคาปร ี(Capri Center) นําทา่นเดนิชมเมอืงคาปร ีที

บรรยากาศสวยงามน่ารัก  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง 

บา่ย 

 

อสิระใหท้่านเดนิเล่นแบบเต็มอมิบนเกาะทีมเีสน่ห ์เลอืกซอืสนิคา้ของฝาก ของทีระลกึ 

รวมทังผลติภัณฑ์จากเลม่อน (Lemon) พืชทอ้งถนิอันเลืองชอืทีกลายเป็นสัญลักษณ ์

เลือกนาฬิกายีหอ้ทอ้งถนิแต่ไดม้าตรฐานระดับโลก หรือนังดืมกาแฟรมิชายฝัง ชม

บา้นเมอืงทสีรา้งลดลันตามไหลเ่ขาในบรรยากาศการพักผ่อนสบายๆ สไตลอ์ติาลตีอนใต ้

ทีสวยงามไม่เหมือนใคร  ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่เมืองซอรเ์รนโต ้

(Sorrento) 

คาํ  รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง 

ทพีกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก SORRENTO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี4 ซอรเ์รนโต – โพสติาโน ่– อมาลฟีโคสท ์– ซาเลอรโ์น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ชมเมอืงซอร์เรนโต เมืองชายฝังทะเลแหล่งพักผ่อนของบรรดานักท่องเทยีวโดยเฉพาะ 

บรรดาชนชันสูงทีนิยมมาพักผ่อนตากอากาศ ณ เมืองแห่งนี ทผี่านการยดึครองภายใต ้

อาณาจักรใหญ่ทมีังคังทังหลายไม่ว่า  อทีรัสกัน กรีด โรมัน ไบแซนไทน์ ลองโกบาร์ด 

และนอร์มัน อกีทัง ยังไดรั้บวัฒนธรรมอันหลังใหลจากบรรดาเมืองมังคังทีเต็มไปดว้ย

คา่นยิมแหง่ชนชนัสงูเชน่ฝรังเศสและสเปนอกีดว้ย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง  

บา่ย 

 

 

จากนันเดนิทางสูเ่มอืงโพสติาโน ่(Positano) เมอืงเล็กๆแตม่เีสน่หช์วนใหห้ลงใหลไป

กับบรรยากาศชวนมองอย่างไม่กลา้กระพรบิตากันเลยตลอดเสน้ทางทีผ่าน  จึงทําให ้

เมอืงชายฝังทะเล ในแควน้คัมพาเนีย แหง่อติาลใีตนี้มนัีกทอ่งเทยีวมาเยอืนอย่างไมข่าด

สายตลอดทงัปี  นําทา่นออกเดนิทางสู ่เสน้ทางชมธรรมชาตอัินงดงามของบา้นเรอืนทถีูก

สรา้งอย่างประณีตบรเิวณผาสูงชายฝังทเีรียงรายอย่างงดงามตดิอันดับโลก  เสน้ทางคด

เคียวเลาะรมิผา กับบา้นเรือนทีถูกสรา้งอย่างลงตัวและงดงามอย่างอมาลฟีโคสท ์

(Amalfi Coast) ทําใหผู้ม้าเยอืนตอ้งตะลงึในความงดงามและยกย่องใหเ้ป็นอกีแห่งที

สวยตดิอันดับโลกเลยทเีดยีว  นอกจากทวิทัศน์อันงดงามทนีียังมปีระวัตศิาสตรเ์ป็นเมอืง

ท่าอันแข็งแกร่งและมังคังมาตังแต่อดีตกาลอีกดว้ย จากนันนําท่านเดนิทางสู่เมอืงซา

เลอรโ์น (Salerno) อกีหนึงเมืองท่าของอติาลีตอนใตอ้ันเป็นทนีิยมในการมาพักผ่อน

ตากอากาศของนักทอ่งเทยีวจากทกุมมุโลก 

คาํ  รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง 

ทพีกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก HOLIDAY INN SALERNO  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี5 ซาเลอรโ์น – ปอมเปอ ี– เมอืงโบราณปอมเปอ ี– OUTLET - กรงุโรม 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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 จากนันเดนิทางสูเ่มอืงปอมเปอ ี(Pompeii) เมอืงโบราณทถีูกฝังตัวอยู่ใตล้าวาจากการ

ระเบดิของภูเขาไฟวสิุเวยีส  ซงึก่อนหนา้นันเป็นเมืองทเีคยเป็นเมอืงขนึของอาณาจักร

โรมันโบราณอันรุ่งเรืองมาก่อน ความจรงิเหล่านีถูกปรากฏขนึหลังการขุดคน้พบซาก

โบราณใตด้ินต่างๆ และปัจุบันไดก้ลายเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจง้ขนาดใหญ่ทีเราจะ

สามารถจินตนาการยอ้นกลับไปสู่ยุคอันเจรญิของเมืองท่าแห่งนีได ้ นําท่านชมเมือง

โบราณปอมเปอ ี ทถีกูปกคลุมไวด้ว้ยลาวาเมอืครังเกดิการระเบดิครังใหญ่ของภเูขาไฟวสิุ

เวยีส (Mt.Vesuvius) จากการตังใจขุดคน้ซากทคี่อนขา้งจะสมบูรณ์ของผูค้น สัตวเ์ลียง

ต่างๆ ทเีหมอืนถูกหยุดอยู่ ผ่านกาลเวลาอันยาวนาน ทยีังบ่งบอกถงึความเจรญิในยุคนัน

ไดเ้ป็นอย่างด ีทังศูนยก์ลางการคา้ ศาสนา และวัฒนธรรม ทตีราตงึไวบ้นผนืดนิแหง่เมอืง

นีรอใหนั้กท่องเทยีวมาสัมผัสไดแ้ห่งภัยธรรมชาตทิไีมม่ใีครคาดคดิและไม่อาจหลกีหนีได ้

ทัน 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ Castel Romano Designer Outlet ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ปปิง

สินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น BURBERRY COACH BOSS, CALVIN KLEIN, 

DIESEL , FURLA และอนืๆอกีมากมาย *** เนอืงจาก OUTLET จะปิดทําการในวนั

อาทติย ์ถา้หากคณะใดตรงกบัวนัอาทติยใ์นวนันนั ทางบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไป

ในวนัถดัไปแทน*** 

คาํ  อสิระอาหารคําตามอัธยาศัย 

 หลังจากนันสูก่รุงโรม (Rome) เมอืงหลวงและเมอืงท่องเทยีวทมีชีอืเสยีงของประเทศ

อิตาลี นักท่องเทียวจากทุกมุมโลกต่างเดินทางไปกรุงโรม เพือชืนชมกับศิลปะ 

สถาปัตยกรรม และประวัตศิาสตร์แห่งความยงิใหญ่ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี ตังอยู่บน

เนินเขาทัง 7 รมิฝังแม่นําไทเบอร์ตอนกลางของประเทศ โรมเคยเป็นเมืองทีมีบทบาท

มากทสีดุของอารยธรรมตะวันตกและในอดตีไดเ้ป็นอาณาจักรทใีหญ่ทสีดุในโลก 

ทพีกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก IH ROMA Z3 หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี6 มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– โคลอสเซยีม – นําพเุทรว ี– บนัไดสเปน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นเขา้สูน่ครรฐัวาตกินั (Vatican) ประเทศทเีล็กทสีดุในโลกตังอยูใ่จกลางกรุงโรม 

เป็นประเทศเดียวในโลกทีมีกําแพงลอ้มรอบเมืองเอาไวไ้ดท้ังหมด ยกเวน้ดา้นหนา้

ทางเขา้ และเป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตน์ิกายโรมันคาทอลกิ โดยมพีระสันตะปาปา 

มอีํานาจปกครองสูงสุด นําท่านเขา้ชมมหาวหิารทใีหญ่ทสีุดในโลก มหาวหิารเซนตปี์

เตอร ์(St.Peter’s Basilica) ชมประตมิากรรมอันลือชือปิเอตา้ (Pieta) ของมิเคลัน

เจโล และชมแท่นบูชาบัลแดคคโิน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุม้สํารดิทีสรา้งโดย

จานโลเรนโซ แบรน์ินี ซงึสรา้งตรงบรเิวณทเีชอืกันว่าเป็นทฝัีงพระศพของนักบุญปีเตอร ์

จากนันนําท่านผ่านชมกลุ่มโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีตศูนย์กลางทางดา้น

การเมอืง ศาสนา และเศรษฐกจิของอาณาจักรโรมัน ทสีะทอ้นใหเ้ห็นความเจรญิรุ่งเรือง
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ของอารยะธรรมโรมันในชว่ง 2,000 ปีทผี่านมา นําชมความยงิใหญ่ในอดตี และเก็บภาพ

สวยบรเิวณรอบนอกของสนามกฬีาโคลอสเซยีม (Colosseum) 1 ใน 7 สงิมหัศจรรย์

ของโลกยุคโบราณ อดตีสนามประลองการต่อสูท้ยีงิใหญ่ของชาวโรมันทสีามารถจุผูช้ม

ไดถ้งึ 50,000 คน 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย นําชมงานประตมิากรรมของเทพนิยายกรกีและโยนเหรียญอธษิฐานบรเิวณนําพุเทรว ี

(Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุงโรมทโีดง่ดัง แลว้เชญิอสิระตามอัธยาศัยกับการ

เลอืกซอืสนิคา้แฟชนัและของทรีะลกึในบรเิวณยา่นบนัไดสเปน (The Spanish Step)  

ซงึเป็นแหล่งแฟชนัชันนําสดุหรูและยังเป็นแหลง่นัดพบของชาวอติาเลยีน 

คาํ  รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทพีกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก IH ROMA Z3 รอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี7 โรม – สนามบนิ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําคณะเดนิทางสู่ สนามบนิเพือใหท้่านมเีวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ มี

เวลาในการเลอืกซอืสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

13.55 น. เดนิทางกลับสู่กรุงเทพดว้ยเทยีวบนิ TG945 *** สําหรบัคณะทอีอกเดนิทางตงัแต่

เดอืนพฤศจกิายนเป็นตน้ไปจะออกเดนิทางเวลา 13.30 น. และไปถงึกรุงเทพ

เวลา 06.05 น. *** 

วนัท ี8 กรุงเทพ 

05.45 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพโดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรม :  SOUTHERN ITALY 

มนตเ์สนต่ ์อติาลใีต ้ 

8 วนั 5 คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 
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อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไม่มเีตยีง] 

พักกบัผูใ้หญ่ 
2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไม่รวมตัว 
ทา่นละ 

พักเดยีวเพมิ 
ทา่นละ 

19-26 ก.ย. 62 62,900 62,900 62,900 62,900 39,900 7,500 

10-17 ต.ค. 62 63,900 63,900 63,900 63,900 39,900 7,500 

22-29  ต.ค. 62 63,900 63,900 63,900 63,900 39,900 7,500 

2-9 พ.ย. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 35,900 7,500 

5-12 ธ.ค. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 35,900 7,500 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1.        ชําระเงนิมดัจาํทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทนีงัจะยนืยนัเมอืไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่นนั 

2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซี่า  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมอืไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซี่าไดท้นัท ี

4. หากทา่นทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ท ี 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครงั หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ 

5. การยนืวซีา่ในแตล่ะสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีนัตอนการยนืวซี่าไมเ่หมอืนกนั ทงัแบบหมูค่ณะและ 

           ยนื รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพอืประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ท ี

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นงัรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไม ่  

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชวัโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์งัหมด 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
1 ค่าตัวเครอืงบนิ ชนัประหยัด ( Economy Class) ทรีะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณมีคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ) 
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2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ 

7. คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท)ี 

        คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์ 

         ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลุมเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบยีประกันเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบยีประกันเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทมีอีายุตงัแต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบัุตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคุเทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคุเทศก)์  

 

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครอืงดมืทสีังพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่นําหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชนิ,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่า

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรับขนึราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศอติาล ี(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,000 

บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขับรถ และไกดท์อ้งถนิ  (14 ยูโร) 

7. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (24 ยโูร) 

 

 
 

เงอืนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิ 
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ขอ้มลูเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซีา่และการยนืวซีา่ 
 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทดีแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูงา่ยขนึ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืนวซี่า หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซงึบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทคี่อนขา้ง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทศีกึษาหรอืทํางานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรอืงการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทตีนพํานัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไมตํ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยนืคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนืองจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยงิในการยนืคํารอ้งขอวซี่า และจํานวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทใีสป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนันๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนีงับนเครอืงบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ํารองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตัวเครอืงบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเก็บค่ามัดจําตัวเครอืงบนิ ซงึมคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัวเครอืงบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที

เกดิขนึจรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นังท ีLong Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจะนังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทสีายการบนิกําหนด 

เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีรี่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้นืไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทเีครอืงบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตูฉุกเฉนิได ้(นําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการให ้

ทนัีง Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีชค็อนิเทา่นัน 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทงัหมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บค่าใชจ้่ายทงัหมด 
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5.     บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทาง

ไม่ครบตามจํานวนที บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ท่านขนึไป) เนืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบรษัิทและผู ้

เดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.    กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทังนีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายทีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

ค่าธรรมเนียมในการมดัจําตัว และค่าธรรมเนยีมวซีา่ตามท ีสถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียนืวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดชํ้าระค่าทัวร์หรือมัดจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เชน่ ค่าวซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ / คา่มัดจําตัวเครอืงบนิ 

หรอืคา่ตวัเครอืงบนิ (กรณีออกตัวเครอืงบนิแลว้)   คา่สว่นต่างในกรณทีกีรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8.  กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ทงัหมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท ีไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั 
 

1. เนืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว (Single) ,หอ้งคู ่

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

โรงแรม  อาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบั

เสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครอืงปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูตํิา 

3. กรณีทมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพักใน

เมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทมีลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทดัรัต  

     และไมม่อีา่งอาบนํา ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่าง 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาทําการอนมุตัวิซี่าประมาณ 15 วนัทําการ 

ยนืวซี่าแสดงตนทศีนูยย์นืวซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทอีอกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยนืวซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งนาํสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
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**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ** 

 

หมายเหตุ: การยนืวซี่าแต่ละครงักบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งทําการยนืวซี่า ประเภทหมู่คณะ 

เทา่นนั โดยการยนืเป็นหมู่คณะ ตอ้งมจีํานวน 15 คน ขนึไป โดยทางศูนยร์บัยนื จะเป็นผู ้

กําหนดวนัยนืวซี่าเท่านนั ถา้หากผูเ้ดนิทางไม่สามารถไปยนืวซี่าในวนัทกีําหนดได ้อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ (Premium) ดงัน ี 

 ในกรณีทเีหลอืระยะเวลายนืวซี่าน้อยกว่า 11 วนัทําการ นบัจากวนัเดนิทาง  มี

คา่ใชจ้า่ยเพมิ  ทา่นละ 2,200 บาท   

 ในกรณีทเีหลอืเวลายนืวซี่าเหลอืนอ้ยกวา่ 5 วนัทาํการ จะมคีา่ Fast Track เพมิเตมิ

อกี ทา่นละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ทงัน ีคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ ผูเ้ดนิทางตอ้งชําระกบัทางศนูยร์บัยนืโดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมชํ่ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทถีอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทขีองทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยนืขอวซี่าจะมเีงอืนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยนืขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนรีวมไปถงึผู ้

เดนิทางทถีอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นวิ จํานวน 2 ใบ (พนืหลัง

ขาวเทา่นัน ถ่ายไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครอืงประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บญัชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัวไป สว่นตวัของผู ้

เดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดย

การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วัน

กอ่นวันยนืวซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทสีามารถรับรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่
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แม ่พนีอ้ง ทมีสีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน) 

3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2. ถ่ายสําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทอีอกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้อีอกให ้และผูท้ถีูกรับรองคา่ใชจ่้ายให ้เชน่ สําเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหน ีกองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเรมิทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทอีอกจากสถาบนัทกํีาลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลยีน) 

 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

6.1 บดิาหรอืมารดา ตอ้งทําหนงัสอืชแีจงเป็นภาษาองักฤษวา่ใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศ

กบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก คนละ 1 ชุด (ลกูคา้เขยีนหรอืพมิพข์นึเอง) 

6.2 บดิาหรอืมารดา ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศจากเขตหรอื

อาํเภอ (1 ใบ ตอ่ เด็ก 1 ทา่น เท่านัน) 

6.3 ในกรณีพอ่หรอืแมป่กครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ใหข้อหนงัสอืปกครองบตุรจากเขต

หรอือาํเภอและจะตอ้งเป็นหนงัสอืทมีกีารสบืพยานและหลกัฐานเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้เทา่นนั 

6.4 ทา่นจะตอ้งนําหนังสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศตัวจรงิ จากขอ้ 6.2 หรอื หนังสอื

ปกครองบตุรเป็นสําเนาจากขอ้ 6.3 ไปแปลประทบัตรากบักรมการกงสุลใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยกอ่น
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นํามายนื มเิชน่นันทางศนูยรั์บยนื vfs จะไมร่ับยนืเอกสารของบตุรทา่นโดยเด็ดขาด 

6.5 เนอืงจากการประทบัตรากงสุล จะมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ย หากทา่นไมแ่น่ใจวา่เอกสารใชไ้ด ้

หรอืไม ่รบกวนสอบถามบรษัิททัวรก์อ่นนําไปประทับตรากงสลุ มเิชน่นันทา่นอาจจะตอ้งไปเสยีเงนิ

และเสยีเวลาอนัมคีา่ของทา่นเพอืไปทําเอกสารใหมอ่กีรอบ หากเอกสารทที่านทํามาแลว้นัน

กลายเป็นเอกสารทใีชย้นืไมไ่ด ้

 

***โปรดอา่น กอ่นททีา่นจะไปทาํหนงัสอืยนิยอมจากเขตหรอือาํเภอใหบ้ตุรของทา่น 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอม และระบวุ่าใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทังบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

*** กรณีทบีดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทาํจดหมายชแีจงวา่

ทาํไมไมม่ ีpassport *** 

 

- กรณีเด็กอายตํุากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชอืรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สัมภาษณ์กบับตุรทสีถานทตูดว้ย ทงัสองทา่น (เฉพาะควิเดยีวเทา่นัน) 

7. หากพ่อหรอืแมม่วีซีา่เชงเกน้อยุแ่ลว้และไมไ่ดย้นืวซีา่พรอ้มลูก ใหทํ้าจดหมายชแีจงภาษาองักฤษ 

อธบิายวา่มวีซีา่เชงเกน้ของประเทศอะไร ระบวุนัเรมิและวนัหมดอายวุซีา่ พรอ้มทังถ่ายสําเนาหนา้

พาสปอรต์และหนา้วซีา่นันมาแนบดว้ย 

8. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถูกตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่

เทา่นนั 

 

เอกสารยนืวซีา่อาจมกีารปรบัเปลยีนและขออพัเดทเพมิเตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพมิเตมิ 
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แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มูลยนืวซีา่เชงเกนประเทศอติาล ี
 
(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนอืงจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 
ชอื – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชอืตวั [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

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

5. สถานทเีกดิ (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศทเีกดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สัญชาตปัิจจุบนั ..................................สญัชาตโิดยกําเนดิหากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อนืๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชอื-นามสกลุ ทอียู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทอียูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณยี…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................. 

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

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสอืผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชอืบรษัิทหรอืรา้นคา้ ทอียู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชอื ทอียูข่อง

สถาบนัศกึษา 

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

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….…… 

 

14. วซีา่เชงเกนทเีคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทผีา่นมา 

            ไมเ่คย 
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     เคยได ้     ใชไ้ดต้ังแตว่นัท.ี..............................ถงึวนัท.ี.................................... 

15. เคยถูกพมิพล์ายนวิมอืเพอืการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี 

                  ไมเ่คย   เคย (กรุณาระบวุันท ีหากทราบ)................................................ 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผูีอ้นืออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรุณาระบชุอื .............................................    

สงิทชีว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สงิทชีว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทพัีกทมีผีูจั้ดหาให ้

   ชาํระค่าทพัีกลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทงัหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระค่าพาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อนืๆ (โปรดระบ)ุ     อนืๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกยีวขอ้งใดๆทงัสนิ 

ทงันบีรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นนั 

 

 


