วันแรก
15.30 น.

กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน
ETIHAD AIRWAYS เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจ้าหน้าที่
บริษทั ฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกเรือ่ งกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการ
เดินทาง
18.20 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮดั แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY405
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง)
22.00 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปลี่ยนเครือ่ ง
www.wtravel.co.th
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วันที่สอง
02.45 น.
07.40 น.

เที่ยง
บ่าย

คํา่

อาบูดาบี-สนามบินมิลาน – แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – Duomo di Milano - เวโร
น่า – บ้านจูเลียต
ออกเดินทางสูเ่ มืองมิลาน ด้วยเที่ยวบินที่ EY081
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง)
ถึงสนามบิน มิลาโน มัลเพนซ่า เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย
5 ชัว่ โมง)
จากนั้นเดินทางสู่ตวั เมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกได้วา่ เป็ นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่ ของโลก
แวะชมและช๊อปปิ้ งที่ แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่
นับว่าเป็ นชอปปิ งมอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน อนุ สาวรีย ์ ของกษัตริย์
วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 ผูร้ ิเริ่มการรวมชาติหวั เมืองต่างๆในอิตาลี และอนุ สาวรียข์ องศิลปิ น
ชื่อดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ ที่อยูใ่ นบริเวณด้านหน้าของโรง
ละครสกาล่า
นําท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนี
โอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เป็ นสถาปั ตยกรรม
แบบตะวันตก สมัยฟื้ นฟูศิลปวิทยาการ ดูโอโม
แห่งมิลาน สร้างด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิก
ที่อลังการมากอันแสดงถึง ความเชื่อศรัทธาใน
คริสต์ศาสนา และความยิง่ ใหญ่ของพระศาสน
จักร ในการเผยแผ่ความเชื่อคริสตชน ในเขต
ลอมบาเดีย ทางภาคเหนื อของประเทศอิตาลี
ถือเป็ นอาสนวิหารแม่ของอัครสังฆมณฑลมิ
ลาน ซึ่งเป็ นอัครสังฆมณฑลที่ใหญ่ที่สุดในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรน่า (Verona) (ระยะทาง168 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชัว่ โมง) เมืองที่โด่งดังมาจากนิ ยายรักอมตะเรื่องเอกของ วิลเลี่ยม เชกส์เปี ยร์ ชื่อ
โรมิโอและจูเลียต นําท่านชมย่านเมืองเก่า ที่ยงั คงสภาพบ้านเรือนแบบโบราณ นําท่านเดิน
เที่ยวชม จัตรุ สั เออร์เบ (Piazza delle Erbe หรือ Market's square) ที่รายล้อมไปด้วย
คฤหาสน์วงั เก่าของตระกูลที่เคยปกครองเวโรน่ า เดินผ่าน โรมัน อารีน่า (Verona Arena)
สนามกีฬากลางแจ้งแบบโบราณในสมัยนั้น แล้วนําท่านเยีย่ มชม บ้านของจูเลียต ถ่ายรูปกับ
ระเบียงที่โรมิโอปี นเข้าหาจูเลียต และรูปปั้ นสัมฤทธิ์จเู ลียต ปั้ นโดย N.Costantini ว่ากันว่าใคร
อยากสมหวังในเรื่องความรักก็ให้ไปจับที่หน้าอกของจูเลียตนอกจากนี้ ภายในบริเวณกําแพง
บ้านจูเลียตยังมีการเขียนแสดงความรักกันมากมายจนแทบไม่เห็นสีกาํ แพงเดิม
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 นําคณะเข้าสูท่ ี่พกั AIRPORT CONGRESS CENTER HOTEL, VERONA หรือเทียบเท่า
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วันที่สาม เวโรน่า – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เกาะเวนิส – จัตรุ สั ซานมาร์โค – เวนิส เมสเตร้
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทาง
สู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) (ระยะทาง116 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชัว่ โมง) นําท่าน ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สูเ่ กาะเวนิส หรือ
เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็ นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้
คลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็ น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก " มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118
เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ้ นฝัง่ ที่บริเวณซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเว
นิ ส จากนั้นนําท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิ ส ชม สะพานถอนหายใจ ( Bridge of
Sighs) ที่มีเรื่องราวน่ าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุกจะได้มี
โอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็ นครั้งสุดท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี้
ซึ่งเชื่อมต่อกับวังดอดจ์ ( Doge’s Palace) อันเป็ นสถานที่พาํ นักของเจ้าผูค้ รองนครเวนิ สในอ
ดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผ่านสะพานนี้ มาเเล้วคือ คาสโนว่านัน่ เอง

เที่ยง
บ่าย

คํา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง เมนูสปาเก็ตตี้ หมึกดํา
เกาะอัSquare)
นสุดแสนโรแมนติ
ตามอัธยาศั
นําท่านถ่ายรูปบริเวณ จัตรุ สั ซานมาร์โค (St.Mark’s
ที่นโปเลียกนเคยกล่
าวไว้ยวเช่
า่ น“เป็ นห้อง
เดินเล่นชมมนต์เสน่ หแ์ ห่งนครเวนิ ส, เข้าชมโบสถ์ซานมาร์โคที่สวยงาม, ช๊อปปิ้ งสินค้าของที่
ระลึก อาทิเช่น เครื่องแก้วมูราโน่ ,หน้ากากเวนิ ส เลือกซื้ อสินค้าแฟชัน่ ชั้นนํา หรือนัง่ จิบกาแฟ
ในร้าน Café Florian ที่เปิ ดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1720 หรือ นัง่ เรือกอนโดล่า ล่องชม
คลองเวนิ ส (ไม่รวมค่าล่องเรือกอนโดล่า)
นําท่านเดินทางสู่ เมือง “โบโลญญ่า (Bologna) (ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชัว่ โมง) เมืองหลวงของแคว้นเอมีเลียโรมัญญา โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยูร่ ะหว่าง
แม่น้ําโปกับเทือกเขาแอแพนไนน์ นอกจากนั้นยังเป็ นหนึ่ งในเมืองยุคกลางที่ได้รบั การรักษาไว้
อย่างดีที่สุดแห่งหนึ่ งในยุโรป และยังเป็ นที่ต้งั ของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดคือ “Alma Mater
Studiorum” ชมบริเวณ จัตุรสั มัจโจเล่ (Piazza Maggiore) จัตุรสั ขนาดใหญ่ที่ต้งั อยูใ่ จกลาง
เมืองเก่า ที่ลอ้ มรอบด้วยโบสถ์ ซาน เปโตรนิ โอ (Basilica of San Petronio) ซิตี้ฮอล ลานนํ้าพุ
เทพเนปจูน (Fontana Del Nettuno) และอาคารปาลาซโซ เดล โพเดสตา ( Palazzo Del
Podesta) ให้ท่านเดินชมเมืองและถ่ายรูปจนได้เวลานัดหมาย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 นําคณะเข้าสูท่ ี่พกั CASTELLO HOTEL , BOLOGNA หรือเทียบเท่า
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วันที่สี่
เช้า

โบโลญญ่า - ปิ ซ่า – หอเอนเมืองปิ ซ่า – LECCIO THE MALL OUTLET
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองปิ ซ่า (Pisa) เมืองแห่งศิลปะที่สาํ คัญของอิตาลี เป็ นเมืองเล็กๆอยูท่ างตะวันตก
ของ Florence ด้านตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนี ยน แม้วา่ จะเป็ นเมืองเล็กๆ แต่
Pisa ก็เป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็ นที่รจู ้ กั ของนักท่องเที่ยวทัว่ โลก (ระยะทาง 169 กม. ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)
นําท่านเข้าสู่บริเวณ จัตรุ สั ดูโอโมแห่งปิ ซ่า หรือ จัตรุ สั กัมโป เดย์ มีราโกลี (Compo Dei
Miracoli) ที่ประกอบด้วยกลุ่มอาคารสถาปั ตยกรรมแบบโรมาเนสก์ โดยเริ่มจาก หอพิธีเจิม
นํ้ามนต์ (Baptistry of St. John) ที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี ชม มหาวิหารดูโอโม (Duomo) ที่
งดงามและ หอเอนแห่งเมืองปิ ซ่า อันเลื่อง ชมหอเอนปิ ซ่า (Leaning Tower of Pisa)
สัญลักษณ์แห่งเมืองปิ ซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1173 ใช้
เวลาสร้างประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงไปเมื่อสร้างไปได้ถึงชั้น 3
ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึ้ นมา และต่อมาก็มีการสร้างหอต่อเติมขึ้ นอีกจนแล้วเสร็จ โดยใช้เวลา
สร้างทั้งหมดถึง 177 ปี โดยที่หอเอนปิ ซ่านี้ กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็ นชาว
อิตาเลี่ยนได้ใช้เป็ นสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกที่วา่ สิ่งของสองชิ้ น นํ้าหนักไม่
เท่ากัน ถ้าปล่อยสิ่งของทั้งสองชิ้ นจากที่สงู พร้อมกัน ก็จะตกถึงพื้ นพร้อมกัน จากนั้นให้ท่าน
อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้าที่ระลึกราคาถูก ที่มีรา้ นค้าเรียงรายอยูม่ ากมาย

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เดินทางสู่ เมืองเลคซิโอ (LECCIO) (ระยะทาง 115 กม. / ใช้เวลา 1.30 ชัว่ โมง) อิสระให้
ทุกท่านได้ชอ้ ปปิ้ งที่ THE MALL OUTLET ให้ท่านเลือกซื้ อสินค้าชั้นนําของอิตาลีในราคา
ย่อมเยาภายในเอาท์เลทมีรา้ นค้า แบรนด์เนมมากมายอาทิ
ARMANI, BALENCIAGA,
BOTTEGA VENETA, BURBERRY, DIOR, FENDI, GUCCI, TOD’S, VALENTINO เป็ นต้น
อิสระอาหารคําเพื
่ ่อความสะดวกในการช๊อปปิ้ ง
นําคณะเข้าสูท่ ี่พกั CHARME HOTEL, PRATO หรือเทียบเท่า

คํา่
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วันที่หา้ ฟลอเรนซ์
– วิหารซานตามาเรีย – สะพานเวคคิโอ – กรุงโรม
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นําท่านเดินทางต่อสู่ ฟลอเรนซ์ (Florence) ที่ได้รบั ขนานนามว่าเป็ นเมือง ศูนย์กลาง
แห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ ซึ่ง ล้วนแล้วแต่มีโบราณสถานสําคัญ และมีทิวทัศน์ตาม
ธรรมชาติที่สวยงาม จนได้รบั การแต่งตั้งให้เป็ นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้ เมื่อ ปี ค.ศ.
1982 ทําให้ทสั คานี มีชื่อเสียงในฐานะดินแดนท่องเที่ยวยอดนิ ยมระดับโลก นําท่านชมวิว
ทิวทัศน์ของเมือง นําท่านเดินเที่ยวชมเมืองเก่าฟลอเรนซ์
นําท่านชม มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิ โอเร (Santa Maria Dell Fiore) ชมความยิง่ ใหญ่
และอลังการของวิหารที่ใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป โดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมที่ใช้หิน
อ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกันได้อย่างงดงาม ชม จัตรุ สั เดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della
Signoria) ซึ่งรายล้อมไปด้วยรูปปั้ น อาทิ เช่น รูปปั้ นเทพเจ้าเนปจูน ( Fountain of Neptune),
วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า (Perseus with the Head of Medusa), รูปปั้ นเดวิด ผลงานที่มี
ชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่ จากนั้น นชม สะพานเวคคิโอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ที่มีมี
ร้านขายทอง และอัญมณีอยูท่ ้งั สองข้างสะพาน ให้เวลาท่านอิสระเลือกซื้ อสินค้าทั้งของฝาก
ของที่ระลึก รวมทั้งสินค้าแฟชัน่ นําสมัย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
บ่าย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่
กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ
ประเทศอิตาลี (ระยะทาง 375 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําคณะเข้าสูท่ ี่พกั BRAND HOTEL , ROME หรือเทียบเท่า
วันที่หก
เช้า

โคลอสเซี่ยม – นครวาติกนั – นํ้าพุเทรวี่ – บันไดสเปน – สนามบินโรม
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นผ่านชมกลุ่มโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีตศูนย์กลางทางด้านการเมือง ศาสนา
และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ที่สะท้อนให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยะธรรมโรมัน
ในช่วง 2,000 ปี ที่ผ่านมา ชมความยิง่ ใหญ่ในอดีตและเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของ
สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ อดีตสนาม
ประลองการต่อสูท้ ี่ยงิ่ ใหญ่ของชาวโรมันที่สามารถจุผูช้ มได้ถึง 50,000 คน
จากนั้นนําท่านเดินทางพาท่านเข้าสู่นครรัฐวาติกนั (Vatican) ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตั้งอยู่
ใจกลางกรุงโรม เป็ นประเทศเดียวในโลกที่มีกาํ แพงล้อมรอบเมืองเอาไว้ได้ท้งั หมด ยกเว้น
ด้านหน้าทางเข้าและเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกโดยมีพระ
สันตะปาปา มีอาํ นาจปกครองสูงสุด นําท่านถ่ายรูปด้านนอก มหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ด้านในมีประติมากรรมอันลือชื่อปิ เอต้า
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(Pieta) ของมิเคลันเจโลและมี แท่นบูชาบัลแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็ นซุม้ สําริดที่
สร้างโดยจานโลเรนโซ แบร์นินี ซึ่งสร้างตรงบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็ นที่ฝังพระศพของนักบุญปี
เตอร์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร
พื้ นเมือง เมนูพิซซ่า อิตาเลียน

บ่าย

18.00 น.
22.00 น.

จากนั้นนําท่านเดินชมงานประติมากรรมของเทพนิ ยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ
นํ้าพุเทรวี่ (Trevi Fountain) นํ้าพุเทรวี เป็ นนํ้าพุที่ต้งั อยูท่ ี่เทรวี ริโอเนในกรุงโรมในประเทศ
อิตาลี เป็ นนํ้าพุที่มีความสูง 25.9 เมตร (85 ฟุต) และกว้าง 19.8 เมตร (65 ฟุต)และนํ้าพุ
แบบบารอคที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโรม เชิญชมความงดงามของ "นํ้าพุเทรวี่" ที่นักท่องเที่ยว
สามารถโยนเหรียญ เพื่อขอให้ได้เดินทางกลับมาที่กรุงโรมอีก มีตาํ นานเล่าว่า หากหันหลัง
แล้วโยนเหรียญลงนํ้าพุเทรวี แล้วอธิษฐานให้ได้กลับมากรุงโรมอีกครั้ง ก็จะสมหวัง แล้วเชิญ
อิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้ อสินค้าแฟชัน่ และของที่ระลึกในบริเวณ ย่านบันไดสเปน
(The Spanish Step) ซึ่งเป็ นแหล่งแฟชัน่ ชั้นนําสุดหรู ไม่วา่ จะเป็ น BRANDNAME ดังๆ
มากมายพร้อมทั้งร้านค้าปลีก รวมถึงร้านอาหาร ร้านไอศครีม มากมายให้เลือกชิม และยัง
เป็ นแหล่งนัดพบของชาวอิตาเลี่ยน
นําคณะเดินทางสู่ สนามบิน ฟูมิชิโน กรุงโรม เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทําคืนภาษี ( Tax
Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้ อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮดั แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY084
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชัว่ โมง)

วันที่เจ็ด
อาบูดาบี – กรุงเทพฯ
06.05 น. เดินทางถึงสนามบิน อาบูดาบี เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
10.25 น. ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เอติฮดั แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY404
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.30 ชัว่ โมง)
20.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
***************************************
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** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

02 – 08 กุมภาพันธ์ 2561
16 – 22 กุมภาพันธ์ 2561
23 ก.พ. – 01 มี.ค. 2561
09 - 15 มีนาคม 2561
12 – 18 เมษายน 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
37,999
39,999
39,999
39,999
49,999

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่ เด็กมี
เตียง

1 เด็ก 2
ราคา
ผูใ้ หญ่
พักเดี่ยว ไม่รวม
เด็กไม่มีเตียง เพิ่ม
ตั ๋ว

(เด็กอายุไม่เกิน12
ปี )

(เด็กอายุไม่เกิน
12ปี )

37,999
39,999
39,999
39,999
49,999

37,999
39,999
39,999
39,999
49,999

7,500
7,500
7,500
7,500
9,500

23,999
23,999
23,999
23,999
33,999

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น**
**ไม่รวมค่าวีซ่าอิตาลี**

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 20 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาจองก่อนล่วงหน้ า พร้ อมชาระเงินค่ามัดจา ท่ านละ 20,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะขอรับลูกค้ารายต่ อไป ...ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 21 วัน
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมที่พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อเดี่ยว
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรื อ อยูค่ นละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน
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ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรื อ อาจมีความจาเป็ นต้อง
แยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บ
เงินเพิ่มเติมในกรณี ที่อาจมีการแยกห้องพัก
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า
3. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักใน
เมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มี
ขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้อง
แต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้าง มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการ
เดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 10 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 14 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยืน่ วีซ่าเชงเก้น(ค่าวีซ่าลูกค้าถือไปจ่ายหน้างานวันที่สแกนนิ้ ว)
เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่นัง่
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ ง ชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือ ทั้งหมดก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
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เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก
ที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัท เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารก ารขอรับเงินคืน ที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นําเงินเข้า
ให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาํ ระ
แล้ว ***ในกรณีที่วนั เดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า
45 วัน***
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง ไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาํ ระ
แล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาํ ระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จา่ ยที่ได้จา่ ยจริงจากค่าบริการที่ชาํ ระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จําหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา
หรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการ
ของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน
6. ในกรณีที่ลกู ค้ายืน
่ วีซ่ากับทางบริษัทแล้ว ทางบริษัทขออนุ ญาติไม่คืนค่าทัวร์ที่ลกู ค้าชําระมาแล้ว
ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้ นจริง
เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการ
ไม่วา่
บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
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3. ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มี นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อย กว่า 20
ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือ เอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หาก
ทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่ม จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่
ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา
นําหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะ
คํานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จา่ ยใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของ
นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน
การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่า ภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มี อาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสยั ใดๆ ระหว่างรอการ
เดินทาง อันมิใช่ ความผิดของบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะ
ส่วนที่บริษัทยังมิได้ชาํ ระแก่ทางคู่คา้ ของทางบริษัทหรือจะต้องชําระตามข้อตกลงแก่ค่คู า้ ตามหลัก
ปฏิบตั ิเท่านั้น
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และ
สามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า
สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาํ หนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ ง
เครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
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เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (อิตาลี)
หนังสือเดินทางเล่มปั จจุบนั (พาสปอร์ตธรรมดาเล่มสีเลือดหมูเท่านั้น) ฉบับจริง มีอายุ
การใช้งานคงเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่ตาํ ่ กว่า 2 หน้า
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม.
จํานวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็ นพื้ นสีขาวเท่านั้น
3. หลักฐานการทํางาน/การเรียน
 กรณีเป็ นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า:
หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตรา ฯ และเซ็นรับรอง ทุกหน้า
(มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชย์ หรือใบ
จดทะเบียนการค้า
 กรณี เป็ น พนักงาน: จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตาํ แหน่ ง วันเริ่มงาน
เงินเดือน จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อ
ประเทศ จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหวั จดหมาย ตราประทับ (ถ้ามี) ที่อยู่
และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน
 กรณีที่เป็ นข้าราชการ: หนังสือรับรองการทํางานจากหน่ วยงานภาษาอังกฤษ
 กรณีเกษี ยณอายุราชการ: จดหมายเกษี ยณอายุจากหน่ วยงาน (ถ้ามี) สําเนาบัตรข้าราชการ
บํานาญ
 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือ ธุรกิจไม่จดทะเบียน : จดหมายชี้ แจงตนเอง เกี่ยวกับหน้าที่การ
งานเป็ นภาษาอังกฤษ
 กรณีเป็ นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรับรองการศึกษาภาษาอังกฤษ
(จดหมายรับรองการทํางาน / การเรียน มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันนัดยืน่ วีซ่า จดหมายต้องเป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านั้นและต้องสะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
1.

4.

5.
6.
7.
8.

หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย์ เท่านั้น กรุณาจัดเตรียมดังนี้
 เอกสาร ทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริงจากธนาคาร
อัพเดทเป็ นปั จจุบนั ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า
***ผูท้ ี่ มีการประกอบอาชีพมีหน้าที่ การงานทาต้องมีบญ
ั ชีสว่ นตัวเสมอ***
สําเนาทะเบียนบ้าน
สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
สําเนาสูติบตั ร (กรณีผเู ้ ดินทางอายุตากว่
ํ ่ า 18 ปี บริบูรณ์)
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เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็ นเด็กอายุตากว่
ํ ่ า 18 ปี บริบูรณ์และ ไม่เดินทางพร้อมบิดามารดา
หรือเดินทางพร้อมบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง
 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดา ต้องทําหนังสือแสดงความยินยอม ให้เดินทางไป
ต่างประเทศ ซึ่งสามารถขอได้ที่ เขตหรือ ที่วา่ การอําเภอ และให้ระบุ ในจดหมายว่า ยินยอมให้
เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับเด็ก
 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่ง
สามารถขอได้ที่เขตหรือที่วา่ การอําเภอและให้ระบุวา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา
(ระบุชื่อบิดา)
 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่ง
สามารถขอได้ที่เขตหรือที่วา่ การอําเภอ และให้ระบุวา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา
(ระบุชื่อมารดา)
 เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูใ่ นการดูแลของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง
 สําเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา
 สําเนาทะเบียนมรณะบัตร
กรณีรบั รองการเงินให้บุคคลในครอบครัว
(เกี่ยวข้องทางสายเลือดเท่านั้น บิดามารดา,บุตร,พี่นอ้ ง,สามีภรรยา) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 หนังสือรับรองทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบับจริง ระบุชื่อเจ้าของบัญชี(ผูร้ บั รอง)
และต้องระบุชื่อผูถ้ ูกรับรองด้วย มีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยนื่ วีซ่า (สะกดชื่อนามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
 เอกสาร ทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริงจากธนาคาร
อัพเดทเป็ นปั จจุบนั ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า
***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็ นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านั้น***
 เอกสารเพื่ออ้างอิงความสัมพันธ์ อาทิ สําเนาทะเบียนบ้าน/สมรส/สูติบตั ร
หมายเหตุ:
 ผูส้ มัครต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยนื่ คําร้องขอวีซ่าอิตาลี เพื่อสแกนลายนิ้ วมือ
 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตอิตาลี โดยประมาณ 10 วันทําการ
 หลังจากที่ผูส้ มัครได้ทาํ การยืน่ ขอวีซ่ากับทางศูนย์ยนื่ คําร้องขอวีซ่า อิตาลีแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุ ญาต
ให้ผูส้ มัครทําการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะทําการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม
ดังนั้นหากท่านมีความจําเป็ นในการใช้เล่มเพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งบริษัททัว ร์
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 การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ขอ้ มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม
เชงเก้นเป็ นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนี ยม

แผนที่การเดินทางเพื่อการยื่นคําร้องขอวีซ่า
สถานที่ยนื่ คําร้องวีซ่า: ศูนย์ยนื่ คําร้องขอวีซ่า VFS อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ถนนสีลม
ทางอาคารมีสถานที่จอดรถรับรอง แต่ทางศูนย์ยนื่ วีซ่าไม่มีบริการประทับตรา
ที่จอดรถฟรี
การเดินทาง:
BTS สถานีศาลาแดง / MRT สถานีสลี ม

ใบกรอกข้อมูลคําร้องขอวีซ่าเชงเก้น อิตาลี
!!! ผูส้ มัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลทุกข้อโดยละเอีย ด และนําส่งก่อนหรือพร้อมเอกสารประกอบการยืน่ วีซ่า !!!

1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ-นามสกุลปั จจุบนั ...................................................................................................................
ชื่อ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปลี่ยน).....................................................................................
วัน-เดือน-ปี เกิด...........................................................................................................................
เพศ
ชาย
หญิง
สถานภาพสมรส โสด
สมรส
หย่า
หม้าย
แยกกันอยู่
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6. หมายเลขบัตรประชาชน....................................................
7. หมายเลขพาสปอร์ต..............................................
วันที่ออก.......................วันหมดอายุ.......................สถานที่ออก.................................
.....
8. ที่อยูป่ ั จจุบนั (ที่พกั อาศัยอยูจ่ ริง).............................................................................................
......................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...............
9. เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................อีเมล์...........................................................
10. อาชีพปั จจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตําแหน่ ง, หากเป็ นแม่บา้ น/เกษี ยณอายุ
กรุณาระบุดว้ ย....................................................................................................
11. ชื่อสถานที่ทาํ งาน/สถานศึกษา และที่อยู.่ ..........................................................................
.....................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .................
เบอร์โทร.............................................เบอร์แฟกซ์......................................
.........................
12. วีซ่ายุโรป (เชงเก้น) ที่เคยได้รบั ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้รบั ประเทศ.........................ใช้ได้ต้งั แต่วนั ที่..................ถึงวันที่......................
13. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)..............................................................
14. ความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักของผูส้ มัคร
ตัวผูส้ มัครเอง
มีผูอ้ ื่นออกค่าใช้จา่ ยให้ ระบุ...........................................ความสัมพันธ์..........................
15. ชื่อบุคคลที่เดินทางร่วมกับท่าน..............................................ความสัมพันธ์..........................

หมายเหตุ ข้อ 8/9/10/11 กรุณาระบุให้ละเอียดและชัดเจนที่สุด
เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
การพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ เป็ นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ทางบริ ษัทเป็ นเพียง
ตัวกลางในการอานวยความสะดวกและบริ การด้ านเอกสารให้ แก่ผ้ เู ดินทางเท่านัน้
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