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กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

ธนัวาคม : 3 – 9, 6 - 12 39,900.- 
กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2561 

กมุภาพนัธ ์: 20 – 26, 27 ก.พ. – 5 ม.ีค. 

มนีาคม : 13 – 19, 20 - 26 
39,900.- 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คาํ โรงแรมทพีกั 
หรอืเทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ   ✈ ✈ ✈  

2 กรงุเทพ –   ดไูบ –  เวนสิ – เกาะเวนสิ                    ✈ ✈ O 
SMART HOLIDAY 
HOTEL 

3 เวนสิ – มลิาน – ปารม์า่ O O O SAN MACRO 

4 ปารม์า่ – ปิซา่ – หอเอนปิซา่ – ฟลอเรนซ ์ O O O ART MIRO 

5 ฟลอเรนซ ์– ซานจมีญิญาโน – เซยีน่า – โรม O O O HOTEL HOLIDAY INN 
ROME PISANA 

6 กรงุโรม – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– สนามบนิ O O ✈ NOVOTEL ROMA EST 

7 ดไูบ – กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

 

 

โมโน อติาล ี(เวนสิ) 
7 วนั 4 คนื             

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
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บนิลัดฟ้าสูเ่กาะเวนสิ หรอื เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ มสีมญานามวา่เป็น "ราชนิีแหง่ทะเล 

เอเดรียติก" เดนิเล่นบรเิวณจตัุรสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ทีนโปเลียนเคยกล่าวไวว้่า            

“เป็นหอ้งนังเล่นทสีวยทสีดุในยุโรป” ชอ้ปปิงสนุกๆทเีมอืงมลิาน (Milan) เมอืงหลวงแห่งแฟชันของโลก     

เทยีวเมอืงเซยีนา่ (Siena) อกีหนงึเมอืงท่องเทยีวทไีดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลก เขา้ชมมหาวหิารที

ใหญท่สีดุในโลกมหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica) ถา่ยรปูกบัหอเอนปิซา่ (Leaning Tower 

of Pisa) 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง ชมความยงิใหญแ่ละอลังการของมหาวหิารซานตา มาเรยี 

เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) วหิารของเมอืงฟลอเรนซ ์(Florence) ทใีหญเ่ป็นอันดับ 4 ของ

ทวปียโุรป   

 
วนัแรกของการเดนิทาง      กรงุเทพฯ   

23.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ทอํีานวยความสะดวก  

 

วนัทสีองของการเดนิทาง       กรงุเทพ – ดไูบ – เวนสิ – เกาะเวนสิ                    

02.00 น. 
 

ออกเดนิทางสูเ่วนสิ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิท ีEK 371 

***คณะเดนิทางวนัท ี20 – 26 ก.พ. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเทยีวบนิ

ท ีEK 385 เวลา 01.05 น. และถงึดไูบ เวลา 05.00 น.*** 

 

06.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลยีนเครอืง   

09.40 น. ออกเดนิทางสูเ่วนสิ ประเทศอติาล ีโดยเทยีวบนิ EK 135   

13.20 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถงึสนามบนิมารโ์ค โปโล เมอืงเวนสิ ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถนิชา้กว่า

ประเทศไทย 5 ชัวโมง และจะเปลยีนเป็น 6 ชัวโมงในวันท ี29 ตุลาคม 2560)   

นําท่านเดนิทาง สูท่า่เรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto) นําทา่นลอ่งเรอืผา่น

ชมบา้นเรอืนของชาวเวนสิ สูเ่กาะเวนสิ หรอื เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดน

แสนโรแมนตกิ เป็นเมอืงทไีมเ่หมอืนใคร โดยใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน  มี

สมญานามว่าเป็น "ราชนิีแห่งทะเลเอเดรยีตกิ" มเีกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ 

และมสีะพานเชอืมถงึกันกว่า 400 แห่ง ขนึฝังทบีรเิวณซานมารโ์ค ศูนยก์ลาง

ของเกาะเวนสิ จากนันนําท่านเดนิชมความงามของเกาะเวนสิ ชมสะพานถอน

หายใจ ( Bridge of Sighs) ทมีเีรอืงราวน่าสนใจในอดตี เมอืนักโทษทเีดนิ

ออกจากหอ้งพพิากษาไปสูคุ่กจะไดม้โีอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็น

ครังสุดทา้ยระหว่างเดนิผ่านช่องหนา้ต่างทสีะพานนี  ซงึเชอืมต่อกับวงัดอดจ ์

(Doge’s Palace) อันเป็นสถานทพํีานักของเจา้ผูค้รองนครเวนสิในอดตี ซงึ

นักโทษชอืดังทเีคยเดนิผา่นสะพานนมีาเเลว้คอื คาสโนวา่นันเอง นําทา่นถา่ยรูป

บรเิวณจตัุรสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ทนีโปเลยีนเคยกล่าวไวว้่า 

“เป็นหอ้งนังเล่นทีสวยทีสุดในยุโรป” จัตุรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอันงดงาม 

รวมทังโบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ทมีโีดมใหญ่ 5 โดม ตาม

แบบศลิปะไบแซนไทน ์จากนันอสิระใหท้า่นไดม้เีวลาเดนิเทยีวชมเกาะอนัสดุแสน

โรแมนตกิตามอัธยาศัย เชน่ เดนิเล่นชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนสิ, เขา้ชมโบสถ์

ซานมาร์โคทสีวยงาม, ช๊อปปิงสนิคา้ของทรีะลกึ อาทเิช่น เครืองแกว้มูราโน่,

หนา้กากเวนสิ เลอืกซอืสนิคา้แฟชนัชนันํา หรอืนังจบิกาแฟในรา้น Café Florian 
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ทเีปิดใหบ้รกิารมาตังแตปี่ ค.ศ.1720 หรอื นังเรอืกอนโดลา่ ลอ่งชมคลองเวนสิ 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง (สปาเกต๊ตหีมกึดาํ) 

 นําคณะเขา้สูท่พีกั  SMART HOLIDAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสีามของการเดนิทาง               เวนสิ – มลิาน – ปารม์า่  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสูต่ัวเมอืงมลิาน (Milan) เมอืงทเีรยีกไดว้่า เป็นเมอืงหลวงแห่ง

แฟชนัของโลก นําทา่นชมมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano) ที

สรา้งดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิ ทผีสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก 

สมยัฟืนฟศูลิปวทิยาการ  

ระยะทาง 280 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 3.30 ชม. 
 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี   

บา่ย ชมแกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที

นับวา่เป็นชอปปิงมอลลท์สีวยงาม หรหูราและเกา่แกท่สีดุในเมอืงมลิาน อนุสาวรยี ์

ของกษัตรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลท ี2 ผูร้เิรมิการรวมชาตหิัวเมอืงต่างๆในอติาล ี

และอนุสาวรยีข์องศลิปินชอืดังในยคุเรเนซองสอ์กี 1 ท่าน คอื ลโิอนารโ์ด ดารว์นิ

ซ ีทอียู่ในบรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาล่าจากนันเดนิทางส่เมอืง ปารม์า 

(Parma) เมอืงในแควน้เอมเีลยี-โรมญัญา มชีอืเสยีงในดา้นการผลติแฮม 

 
 
 
 
 

ระยะทาง 128 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 2 ชม. 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง (ปารม์า่แฮม)   

 นําคณะเขา้สูท่พีกั  SAN MACRO หรอืเทยีบเทา่  

วนัทสีขีองการเดนิทาง     ปารม์า่ – ปิซา่ – หอเอนปิซา่ – ฟลอเรนซ ์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสูเ่มอืงปิซา่ (Pisa) เมอืงแหง่ศลิปะทสํีาคัญของอติาล ีเป็นเมอืงเล็กๆอยู่

ทางตะวันตกของ Florence ดา้นตะวันตกของเมอืงตดิกับทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน 

แมว้่าจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็นเมืองทีมีชอืเสียงและเป็นทีรูจั้กของ

นักท่องเทยีวทัวโลก นําท่านเขา้สูบ่รเิวณจตัรุสัดโูอโมแหง่ปิซ่า หรอื จตัรุสักมั

โป เดย ์มรีาโกล ี(Compo Dei Miracoli) ทีประกอบดว้ยกลุ่มอาคาร

สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์โดยเรมิจากหอพธิเีจมินํามนต ์(Baptistery of  

St. John) ทใีหญ่ทสีดุในอติาล ีชมมหาวหิารดโูอโม (Duomo) ทงีดงามและ

หอเอนแหง่เมอืงปิซ่าอันเลอืง ชมหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) 

สัญลักษณ์แห่งเมอืงปิซา่ 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง เรมิสรา้งเมอืปี 

ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการกอ่สรา้งตอ้งหยดุชะงักลง

ไปเมอืสรา้งไปไดถ้งึชัน 3 ก็เกดิการยุบตัวของฐานขนึมา และต่อมาก็มกีารสรา้ง

หอต่อเตมิขนึอกีจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้งทังหมดถงึ 177 ปี โดยทหีอเอนปิ

ซ่านี กาลเิลโอ บดิาแห่งวทิยาศาสตร์ ซงึเป็นชาวอติาเลียนไดใ้ชเ้ป็นสถานที

ทดลองทฤษฎแีรงโนม้ถ่วงของโลกทวี่า สงิของสองชนิ นําหนักไม่เท่ากัน ถา้

ปล่อยสงิของทังสองชนิจากทสีงูพรอ้มกัน ก็จะตกถงึพนืพรอ้มกัน จากนันใหท้่าน

อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ทรีะลกึราคาถกู ทมีรีา้นคา้เรยีงรายอยูม่ากมาย 

  
ระยะทาง 180 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 2.15 ชม. 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  
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บา่ย 
 
 

นําทา่นเดนิทางตอ่สูแ่ควน้ทสัคาน ี(Tuscany) โดยเมอืงหลวงของแควน้ คอื 

ฟลอเรนซ ์(Florence) ทไีดรั้บขนานนามวา่เป็นเมอืงศนูยก์ลางแหง่ศลิปะในยคุ

เรอเนสซองส ์ซงึลว้นแลว้แต่มโีบราณสถานสําคัญ และมทีวิทัศน์ตามธรรมชาตทิี

สวยงาม จนไดร้ับการแต่งตังใหเ้ป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโกเ้มือ ปี ค.ศ.

1982 ทําใหท้ัสคานมีชีอืเสยีงในฐานะดนิแดนทอ่งเทยีวยอดนยิมระดับโลก อติาล ี

จากนนันําทา่นชมความยงิใหญ ่และอลังการของมหาวหิารซานตา มาเรยี เดล 

ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) วหิารของเมอืงฟลอเรนซ ์ทใีหญเ่ป็นอนัดับ 

4 ของทวีปยุโรป ซงึโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมทีใชห้ินอ่อนหลายสีตกแต่ง

ผสมผสานกันไดอ้ยา่งงดงาม นําชมจตัรุสัเดลลาซญิญอเรยี (Piazza Della 

Signoria) ซงึรายลอ้มไปดว้ยรูปปัน อาท ิเชน่ รูปปันเทพเจา้เนปจูน (Fountain 

of Neptune),วรีบรุุษเปอรซ์อิุสถอืหัวเมดูซา่ (Perseus with the Head of 

Medusa), รูปปันเดวดิ ผลงานทมีชีอืเสยีงของ  ไมเคลิ แองเจโล่ จากนันนําท่าน 

มารมิฝังแมนํ่าอารโ์น จะพบกับสะพานเวคคโิอ (Vecchio) สะพานเกา่แกท่มีมีี

รา้นขายทอง และอญัมณีอยูท่ังสองขา้งสะพาน  ใหเ้วลาท่านอสิระเลอืกซอืสนิคา้

ทังของฝาก ของทรีะลกึ รวมทังสนิคา้แฟชนันําสมยั 

ระยะทาง 90  กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 1.15 ชม. 
 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง  

 นําคณะเขา้สูท่พีกั ART MIRO หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทหีา้ของการเดนิทาง     ฟลอเรนซ ์– ซานจมีญิญาโน – เซยีนา่ – โรม 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซานจมีญิญาโน (San Gimignano) เมอืงเล็กๆ บนเนนิ

เขา ตังอยู่ในแควน้ทัสกานี ไดร้ับเลอืกโดยองคก์ารยเูนสโกใหข้นึทะเบยีนเป็น

มรดกโลก เมอืปี ค.ศ. 1990 เป็นเมอืงแห่งหอคอย ซงึท่านจะไดช้มจุดชมววิของ

เมอืงทียังรักษาความสมบูรณืของรูปแบบเมอืงในยุคกลางเอาไวไ้ด ้จากนันนํา

ท่านเดนิทางสู ่ เมอืงเซยีนา่ (Siena) อกีหนงึเมอืงท่องเทยีวทไีดร้ับการขนึ

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก ในปี ค.ศ.1995 นําท่านเดนิเขา้สูต่ัว

เมอืงเกา่ เพอืชมจตัรุสัเดล คมัโป (Piazza del Campo) ทเีป็นรูปทรงคลา้ย

เกอืกมา้นับว่าเป็นจตุรัสทมีคีวามสวยงามมากอกีแห่งหนงึในอติาล ีใหเ้วลาท่าน

ชมและเดนิเล่นถ่ายรูปบรเิวณรอบนอกของปาลาซโซ พบับลโิค (Palazzo 

Pubblico) เป็นพระราชวังเกา่ทสีรา้งขนึดว้ยศลิปะแบบโรมาเนสก ์ ตังแต่ปีค.ศ.

1297  และ หอระฆงัมานเจยี (Torre del Mangia) ทเีป็นอกีหนงึสัญลักษณ์

ของเซยีนา จากนันนําทา่นชมความงดงามบรเิวณภายนอกของ มหาวหิารเซยีนา 

(Siena Cathedral) หรอื ดโูอโมดเิซยีนา (Duomo di Siena ทถีกูสรา้งขนึ

ในชว่งระหว่างปี 1215 -1263 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมกอธคิ และต่อเตมิดว้ย

ศลิปะแบบเรอเนซองสใ์นยคุตอ่มา 

ระยะทาง  65 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 1 ชม. 

 
 
 

ระยะทาง  50 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 0.45 ชม. 
 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถนิ  

บา่ย จากนันนําท่านเดนิทางสู่กรุงโรม (Rome) เมอืงหลวงและเมอืงท่องเทยีวทมีี

ชอืเสยีงของประเทศอติาล ี 

ระยะทาง 234 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 3.45 ชม. 
คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  
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 นําคณะเขา้สูท่พีกั NOVOTEL ROMA EST หรอืเทยีบเทา่  

วนัทหีกของการเดนิทาง          กรงุโรม – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– สนามบนิ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่นครรฐัวาตกินั (Vatican) ประเทศทเีล็กทสีุดในโลกตังอยู่ใจ

กลางกรงุโรม เป็นประเทศเดยีวในโลกทมีกํีาแพงลอ้มรอบเมอืงเอาไวไ้ดท้ังหมด 

ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้และเป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิ

โดยมพีระสนัตะปาปา มอํีานาจปกครองสงูสดุ นําทา่นเขา้ชมมหาวหิารทใีหญท่สีดุ

ในโลก มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica) ชมประตมิากรรมอันลอื

ชอืปิเอตา้ (Pieta) ของมเิคลันเจโลและชมแทน่บูชาบลัแดคคโิน (St. Peter's 

Baldachin) เป็นซุม้สํารดิทสีรา้งโดยจานโลเรนโซ แบรน์นิ ีซงึสรา้งตรงบรเิวณที

เชอืกันว่าเป็นทีฝังพระศพของนักบุญปีเตอร์ นําท่านผ่านชมกลุ่มโรมนัฟอรมั 

(Roman Forum) อดตีศูนยก์ลางทางดา้นการเมอืง ศาสนา และเศรษฐกจิของ

อาณาจักรโรมัน ทสีะทอ้นใหเ้ห็นความเจรญิรุ่งเรอืงของอารยะธรรมโรมันในชว่ง 

2,000 ปีทผี่านมา นําชมความยงิใหญ่ในอดตีและเก็บภาพสวยบรเิวณรอบนอก

ของสถานสรา้งความบันเทิงของชาวโรมันมาแต่สมัยโบราณโคลอสเซียม 

(Colosseum) 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณ อดตีสนามประลองการ

ตอ่สูท้ยีงิใหญข่องชาวโรมนัทสีามารถจุผูช้มไดถ้งึ 50,000 คน 

 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถนิ (พซิซา่อติาล)ี  

บา่ย จากนันนําท่านเดินชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญ

อธษิฐานบรเิวณนําพุเทรว ี(Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุงโรมทโีด่งดัง

จากภาพยนตรเ์รอืง สามรักในกรงุโรม จากนันเชญิอสิระตามอัธยาศัยกับการเลอืก

ซอืสนิคา้แฟชันและของทรีะลกึในบรเิวณย่านบนัไดสเปน  (The Spanish 

Step)  ซงึเป็นแหลง่แฟชนัชนันําสดุหรแูละยงัเป็นแหลง่นัดพบ 

 

17.00 น. สมควรแก่เวลา นําคณะเดนิทางสู่ เพอืใหท้่านมเีวลาในการทํา คนืภาษ ี(Tax 

Refund) และ มเีวลาในการเลอืกซอืสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

 

20.45 น. ออกเดนิทางกลับสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิท ีEK 96 

***คณะเดนิทางวนัท ี20 – 26 ม.ีค. 61 ออกเดนิทางเทยีวบนิท ีEK 96 

เวลา 22.05 น. และถงึดไูบ เวลา 05.55 น.*** 

 

วนัทเีจ็ดของการเดนิทาง ดไูบ – กรงุเทพฯ 

05.30 น. ถงึสนามบนิดไูบ เพอืรอเปลยีนเครอืง  

09.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์

เทยีวบนิท ีEK 372  

***คณะเดนิทางวนัท ี20 – 26 ม.ีค. 61 ออกเดนิทางเทยีวบนิท ีEK 372 

เวลา 09.40 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 18.55 น.*** 

 

18.40 น.  คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  



VCE-EK017 VCE-FCO Mono Italy 7D 4N (EK)  หนา้ 6 จาก 14 

(รา้นคา้ใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย ์ขอสงวนสทิธกิารยา้ยเมอืงทเีขา้พกั เช่น กรณีทเีมอืงนนัมกีาร

จดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทใีกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลยีนตาม

ความเหมาะสม)  

 

 

 
กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัททีาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ ทรัพยส์นิสว่นตวัหาย, การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอื

ยกเลกิของเทยีวบนิ รวมถงึกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้

เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทังในกรณทีทีา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสี

นําเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทยีว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณทีคีณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมอืทา่นทาํการซอืโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ
ยอมรบัเงอืนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ กอ่นทกุครงั มฉิะนนัทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 
โปรแกรม : โมโน อติาล ี(เวนสิ) 

7 วนั 4 คนื 
โดยการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

กาํหนดการเดนิทาง  

ธนัวาคม : 3 – 9, 6 – 12 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 39,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 39,900.- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 4,900.- 
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เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 39,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 
39,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้วัเครอืงบนิ ลดทา่นละ  16,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ 

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท )  
ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 
 

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2561 

กมุภาพนัธ ์: 20 – 26, 27 ก.พ. – 5 ม.ีค. 

มนีาคม : 13 – 19, 20 – 26 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 39,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 39,900.- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 4,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 39,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 
39,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้วัเครอืงบนิ ลดทา่นละ  16,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ 

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท )  
ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 
 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

1. คา่ตัวเครอืงบนิ ชนัประหยดั ( Economy Class) ทรีะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทรีะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท)ี 
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คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์  

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรอืงสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

  
 

อตัรานไีมร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจดัทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่นําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนด,  คา่รักษาพยาบาล กรณเีกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋า

เดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรับขนึราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวท่านเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้  

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิ, พนกังานขบัรถ  (10 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย 

(โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั : 7 x 3 = 21 ยโูร หรอืประมาณ 700 บาท) 

8. คา่ภาษมีลูคา่เพมิ 7%  
 

เงอืนไขการจอง 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทนีงัจะยนืยนัเมอืไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่นนั 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมอืไดร้ับการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ท ี 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครงั หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ 

  5. การยนืวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีนตอนการยนืวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทังแบบหมูค่ณะและยนื  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี

9. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชวัโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์งหมด 
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เงอืนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจํุาเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิเหต 

 

ขอ้มลูเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซี่าและการยนืขอวซีา่ 

1. ทางสถานทตูมกีารแจง้เงอืนไขการเตรยีมเอกสารในการขอยนืวซีา่ ดงันนัควรเตรยีมเอกสาร

ตามทสีถานทตูแจง้เงอืนไขมา หากทา่นเตรยีมเอกสารไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสาร จนทําให้

ไมส่ามารถยนืวซีา่ไดห้รอืถกูปฏเิสธการอนุมตัวิซีา่ ทางบรษิทัสงวนสทิธไิมค่นืเงนิมดัจําหรอืคา่

ทวัรท์งัหมด 

2. การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสี่วนเกยีวขอ้งใดๆทงัสนิ ทงันี

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่านนั อตัรา

คา่ธรรมเนยีมวซี่าทางสถานทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หากท่านโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซี่า ทาง

สถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยนืวซีา่ และมสีทิธไิมแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตัวเครอืงบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเก็บคา่มดัจําตัวเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตวัเครอืงบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทเีกดิขนึจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจํานวนทบีรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง

อนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลอืน

การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแต่ทังนที่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมใน

การมดัจําตัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียนืวซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รอืมัดจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยนืวซีา่ / ค่ามัดจําตัวเครอืงบนิ 

หรอืคา่ตัวเครอืงบนิ (กรณอีอกตัวเครอืงบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทกีรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  
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8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ  ไม่คนืคา่ทวัร ์

ทงัหมด    

9. กรกรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท ีไมว่่าเหตุผล

ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั 
1. เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทําให้

หอ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 

ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละ

ชนักนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซงึถา้เขา้พกั 3 ท่าน 

อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยก

หอ้งพกัเนอืงจากโรงแรมนนัไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บเงนิเพมิเตมิใน

กรณีทอีาจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรับอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูตํิา  

3. กรณทีมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธใินการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทมีลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรัต และไมม่ี

อา่งอาบนํา ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนัหากมงีาน

เทศกาลโรงแรมอาจจะไดพ้กัในเมอืงอนืแทน 
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เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาทําการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัทาํการ 

ยนืวซีา่แสดงตนทศีนูยย์นืวซีา่ VFS Global(สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทอีอกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยนืวซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

หมายเหตุ: การยนืวซี่าแต่ละครงักบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งทําการยนืวซี่า      

ประเภทหมูค่ณะ เทา่นนั โดยการยนืเป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจํีานวน 15 คน ขนึไป 

โดยทางศูนยร์บัยนื จะเป็นผูก้ําหนดวนัยนืวซี่าเท่านนั ถา้หากผูเ้ดนิทางไม่

สามารถไปยนืวซี่าในวนัทกีําหนดได ้อาจมคี่าใชจ้่ายเพมิเตมิ (Premium) 

ดงัน ี 

 ในกรณีทเีหลอืระยะเวลายนืวซี่านอ้ยกว่า 15 วนั นบัจากวนัเดนิทาง              

มคีา่ใชจ้า่ยเพมิ  ทา่นละ 2,200 บาท   

 ในกรณีทเีหลอืเวลายนืวซี่าเหลอืนอ้ยกว่า 5 วนั มคี่า Fast Track 

เพมิเตมิอกี ทา่นละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ทงัน ีคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ ผูเ้ดนิทางตอ้งชําระกบัทางศนูยร์บัยนืโดยตรง** 

 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 

หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้ง

ไมช่ํารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่

ดว้ย) 

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

ขาวเท่านัน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครอืงประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรัพยส์ว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน 

(รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 

7 วนั  กอ่นวนัยนืวซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน) 
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3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทสีามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ 

แม ่พนีอ้ง ทมีสีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน) 

3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถา่ยสาํเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทอีอกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้อีอกให ้และผูท้ถีกูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ สําเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชฝีากประจํา และบญัชยีอดตดิลบ** 

4. หลกัฐานการทํางาน   

- 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 ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทอีอกจากสถาบันทกํีาลังศกึษาอยู ่ 

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

MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลยีน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทังบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทบีดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทําจดหมายชแีจงวา่
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ทําไมไมม่ ีpassport *** 

- กรณีเด็กอายตุาํกวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชอืรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทสีถานทตูดว้ย ทงัสองทา่น (เฉพาะควิเดยีวเท่านัน) 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่

เทา่นนั 

 

เอกสารยนืวซี่าอาจมกีารปรบัเปลยีนและขออพัเดทเพมิเตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพมิเตมิ 
 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยนืวซีา่เชงเกนประเทศอติาล ี
 
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนอืงจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 
ชอื – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

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

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

3. ชอืตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

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

5. สถานทเีกดิ (จังหวดั) …………………………………………………..………………………………………  

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

7. สญัชาตปัิจจบุัน ..................................สญัชาตโิดยกําเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อนืๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชอื-นามสกลุ ทอียู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทอียูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื.................................................................อเีมล

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

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสอืผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

.......................................................................................................... 
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13. ชอืบรษัิทหรอืรา้นคา้ ทอียู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชอื ทอียูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

14. วซีา่เชงเกนทเีคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทผีา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้งัแตว่นัท.ี..............................ถงึวนัท.ี.................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนวิมอืเพอืการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น ี

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวุนัท ีหากทราบ)................................................ 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้นืออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุอื .............................................    

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

   เงนิสด     สงิทชีว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทพัีกทมีผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ทพัีกลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทังหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อนืๆ (โปรดระบ)ุ     อนืๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกยีวขอ้งใดๆทงัสนิ 

ทงันบีรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นนั 


