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เดนิทางโดยสายการบนิ Cathay Pacific Airways สายการบนิระดบั 5 ดาว 
สายการบนิทีด่ที ีสุ่ดในโลกอนัดบัที ่4 จาก Skytrax World Airline Awards 2019 

นํา้หนกักระเป๋า 30 กโิลกรมั บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์ก่อนประมาณ 10 วันก่อนเดนิทาง 
หากทา่นตอ้งการจองต๋ัวเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ทีก่่อน กรุณาเลอืกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ  
การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้ว่า  
อยู่นอกเหนอืความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภัย เป็นตน้ เหตุผลต่างๆทีอ่ยู่ เหนอืความควบคุมของบรษัิท 
ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆไดใ้นทกุกรณ ี

สายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิค Cathay Pacific Airways (CX) 

ขาไป CX 708 BKK -  HKG 17.30 – 21.30 
ขาไป CX 293 HKG –  FCO 00.40 – 07.40 

ขากลบั CX 234 MXP - HKG 12.55 – 06.25 

ขากลบั CX 717 HKG  - BKK 08.55 – 10.50 
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อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พักหอ้งละ 2-3 

ท่าน 

เด็กตํา่กวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

ไม่มเีตยีงเสรมิ 

พกัหอ้งเดีย่ว 

::เด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น คดิราคาผูใ้หญ:่: 

14 – 20 มถิุนายน 2563 37,990 35,990 9,900 

26 สงิหาคม -  01 กนัยายน 2563 39,990 37,990 9,900 

13 – 19 กนัยายน 2563 39,990 37,990 9,900 

09 – 15 ตุลาคม 2563 (วนัสวรรคต ร.9) 39,990 37,990 9,900 

18 – 24 ตุลาคม 2563 (วนัปิยะมหาราช) 38,990 36,990 9,900 

** เด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ราคา 14,000 บาท** 

ราคาขา้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่ ทา่นละ 3,500 บาท 
(กรณุาสํารองทีน่ ัง่ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 1 เดอืน เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่) 

 

วนัที ่1       กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง 

14.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิประตู 6 เคานเ์ตอร ์M  
ของสายการบนิคาเธ่ยแ์ปซฟิิค  พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

17.30 น.  ออกเดนิทางสู่  ทา่อากาศยาน Check Lap Kok ฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่CX 708 
21.30 น. ถงึฮ่องกง แวะพักเพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง 
00.40 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงโรม ประเทศอติาล ีโดยเทีย่วบนิที ่CX 293 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 
 

วนัที ่2 
      กรุงโรม – นครรฐัวาตกินั – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– สนามกฬีาโคลอสเซีย่ม – โรมนัฟอรมั 

– วหิารแพนธอีอน – นํา้พเุทรวี ่– บนัไดสเปน 

07.40 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเลโอนารโ์ด ดา วนิช-ีฟีอูมชีโีน กรุงโรม หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมือง
และศลุกากร พรอ้มรับกระเป๋าสัมภาระแลว้ นําทา่นเดนิทางสู ่กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงของประเทศ
อติาล ีอดตีศนูยก์ลางของอาณาจักรโรมัน ในสมัยทียั่งเรอืงอํานาจนับไดว้่าเป็นจักรวรรดทิีใ่หญท่ีส่ดุในโลก  
นําทา่นเดนิทางสู ่นครรฐัวาตกินั (Vatican) รัฐอสิระทีม่ีขนาดเล็กทีส่ดุในโลก ดนิแดนทีป่ระทับของ 
พระสันตะปาปา และเป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิ  
นําทา่นชมบรเิวณดา้นหนา้ มหาวหิารเซนตปี์เตอร์ (St. Peter's Basilica) สิง่กอ่สรา้งทีใ่หญแ่ละสําคัญ
ทีส่ดุของนครรัฐวาตกิัน เป็นสถานทีศั่กดิส์ทิธ ิท์ีส่ดุแหง่หนึง่ของครสิตศ์าสนกิชนนกิายโรมันคาทอลกิ ทีตั่ง้
มหาวหิารเชือ่กันว่าเป็นทีฝั่งรา่งของ นักบุญเปโตร หนึง่ในสาวกของพระเยซ ูตอ่มาไดส้ถาปนาขึน้เป็น 
พระสันตะปาปาองคแ์รกของโรม ภายในประดับประดาดว้ยศลิปะช ิน้เอกมากมาย  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (1)    
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  นําทา่นถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกับ สนามกฬีาโคลอสเซีย่ม (Colosseum) หนึง่ในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์อง
โลก สนามกฬีากลางแจง้โบราณในสมัยโรมัน ทีม่ีขนาดใหญใ่จกลางเมือง สามารถจุคนไดม้ากถงึประมาณ 
50,000 คน ในอดตีเป็นสนามประลองการตอ่สูอั้นยิง่ใหญข่อง เหลา่กลาดเิอเตอร ์ซึง่เป็นสังเวียนเลอืดทีม่ี
ชวีติเป็นเดมิพัน เพื่อใหค้วามบันเทงิแกช่าวโรมัน และนําทา่นถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกับ โรมนัฟอรมั (Roman 
Forum) อดตีศนูยก์ลางทางดา้นการเมือง และเศรษฐกจิของอาณาจักรโรมัน ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นความ
เจรญิรุง่เรอืงของอารยะธรรมโรมันในชว่ง 2,000 ปีทีผ่่านมา  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 นําทา่นชม วหิารแพนธอีอน (Pantheon) วหิารเกา่แกใ่จกลางกรงุโรม ทีม่ีอายกุว่า 2,000 ปี ซึง่ถอืไดว้่า

เป็นสิง่กอ่สรา้งตัง้แตใ่นสมัยโรมัน ทียั่งคงสภาพสมบูรณ์ไวไ้ดม้ากทีส่ดุทีห่ลงเหลอือยูจ่นถงึปัจจุบัน 
 แลว้นําทา่นชม นํา้พุเทรวี ่(Trevi Fountain) น้ําพุทีส่วยงามทีส่ดุของกรงุโรม มีความเชือ่ว่าหากโยน

เหรยีญลงน้ําพุเทรวี่ จะไดก้ลับมาเยอืนกรงุโรมอีก และเป็นทีม่าของเพลงอมตะ Three Coins in The 
Fountain จากนัน้นําทา่นเทีย่วชมความสวยงามของ บนัไดสเปน (Spanish step) บันไดทีก่วา้งและยาว
ทีส่ดุในทวีปยโุรป ซึง่ตกแตง่อยา่งงดงามและลอ้มรอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโรมันทีส่วยงาม  
และเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แฟชั่น แบรนดเ์นมชัน้นําตา่งๆมากมาย รวมถงึรา้นอาหาร รา้นขนม รา้นกาแฟ 
รา้นไอศครมี ใหท้า่นไดล้ิม้ลอง และยังเป็นแหลง่นัดพบยอดนยิมทีส่ดุของชาวอติาเลีย่นอีกดว้ย 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
คํา่  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในเทีย่วชมหรอืชอ้ปป้ิงของทา่น 

พัก ณ โรงแรม Holiday Inn Rome Aurelia หรอืในระดับเดยีวกัน 
 

วนัที ่3        กรุงโรม – ปิซ่า – ฟลอเรนซ ์– ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึกบัหอเอนปิซ่า – โบโลญญา 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2) 
นําทา่นเดนิทางสู ่ปิซ่า (Pisa) ระยะทางประมาณ 355 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง  
55 นาท ี หนึง่เมืองสําคัญของแควน้ทัสคานี  
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคา รอาหารจนี (3)  
นําทา่นถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกับ หอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) หอระฆังของศาสนาครสิตน์กิาย
โรมันคาทอลกิ ตัง้อยูท่ีจั่ตรุัส Piazza del Duomo เป็นหอระฆังทีส่รา้งดว้ยหนิอ่อนสขีาว ซึง่มีเอกลักษณ์โดด
เดน่ทีค่วามเอนเอียง และเป็นสถานทีก่าลเิลโอ เคยพสิจูน์เรือ่งแรงโนม้ถว่งของโลก นอกจากนัน้หอเอนปิซา่
ยังถกูจัดใหเ้ป็น 7 สิง่มหัศจรรยข์อโลกในยคุกลางอีกดว้ย 
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นําทา่นเดนิทางสู ่โบโลญญา (Bologna) ระยะทางประมาณ 169 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 
ชัว่โมง 5 นาท ีเมืองประวัตศิาสตรใ์นสมัยยคุกลางทีไ่ดร้ับการเก็บรักษาไวด้ทีีส่ดุแหง่หนึง่ในยโุรป 

 
คํา่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (4)  

พัก ณ โรงแรม Grand Hotel Elite หรอืในระดับเดยีวกัน 
 

วนัที ่4 

       โบโลญญา – เวนสิ เมสเตร – ทา่เรอืตรอนเคตโต ้– ลอ่งเรอืสู ่เวนสิ – สะพานถอนหายใจ– 

       สะพานรอีลัโต – จตัุรสัซานมารโ์ค – ชมเมอืง – ลอ่งเรอืกลบัสูท่า่เรอืตรอนเคตโต ้– 

       เวนสิ เมสเตร 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5) 
นําทา่นเดนิทางสู ่เวนสิ เมสเตร (Venice) ระยะทางประมาณ 148 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  
1 ชั่วโมง 40 นาท ี 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคา รอาหารจนี (6)  
นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้จากนัน้ นําทา่นลอ่งเรอืสู ่เวนสิ (Venice) เมืองทีใ่ชค้ลองแทนถนน 

เรอืแทนรถ ในการคมนาคม โดยมีสถาปัตยกรรมโบราณ ทีถ่กูสรา้งขึน้มากมายบนเกาะมากกว่า 188 เกาะและ
เชือ่มโยงกันดว้ยสะพานมากกว่า 400 แหง่ ใหท้า่นสัมผัสกับเมืองสดุแสนโรแมนตคิ จนไดรั้บสมญานามว่า 
ราชนีิแหง่ทะเลเอเดรยีตกิ   
ชม สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sigh) สะพานแหง่น้ี เป็นสะพานทีนั่กโทษใชเ้ดนิขา้มเพื่อไปเขา้คกุที่
อยูอ่ีกฝ่ัง แสงสว่างทีเ่ห็นจากชอ่งสะพาน นักโทษจะไดเ้ห็นเป็นครัง้สดุทา้ยกอ่นเขา้คกุ และจะถอนหายใจ
ดว้ยเหตผุลน้ี เพราะรูตั้วว่าจะไม่มีโอกาสเดนิออกมาเห็นแสงสว่างอีกแลว้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ชม สะพานรอีลัโต (Rialto Bridge) สะพานขา้ม Grand Canal ทีส่วยงาม เกา่แกท่ีส่ดุและเป็นหนึง่ใน 
จุดชมววิทีส่วยงามของเวนสิ  
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ชม  จตุัรสัซานมารโ์ค (Piazza San Marco) จัตรุัสรมิทะเลศนูยก์ลางของเกาะเวนสิ ทีล่อ้มรอบไปดว้ย
สถาปัตยกรรมทีส่วยงาม เชน่ มหาวหิารซานมารโ์ค ประกอบไปดว้ย โดม 5 โดมตามแบบศลิปะไบแซนไทน์ 
และพระราชวงัด็อด (Doge Palace) ทีป่ระทับของเจา้ผูค้รองนครเวนสิในอดตี เป็นตน้ 
อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ ดืม่ดํา่กับบรรยากาศอันแสนโรแมนตคิของเกาะเวนสิ จนถงึเวลานัดหมาย 
หรอืทา่นสามารถเลอืกน ัง่เรอืกอนโดลา่ อีกหนึง่เสน่หอั์นเป็นเอกลักษณ์ของเวนสิ (ไมร่วมในคา่ทวัร ์ 
กรุณาสอบถามกบัหวัหนา้ทวัร)์ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

คํา่  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการเทีย่วชมของทา่น 
ไดเ้วลานัดหมาย นําทา่น ลอ่งเรอืกลบัสู ่ทา่เรอืตรอนเคตโต้ จากนัน้เดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 
พัก ณ โรงแรม Russott Hotel หรอืในระดับเดยีวกัน 

 

วนัที ่5 
      เวนสิ เมสเตร – มลิาน – ปราสาทสฟอรเ์ซสโก ้– ดูโอโมหรอืมหาวหิารแหง่มลิาน – 

      แกลเลอเรยี วคิตอรโิอ เอ็มมานเูอลที ่2 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (7) 
นําทา่นเดนิทางสู ่มลิาน (Milan) ระยะทางประมาณ 274 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง              
10 นาท ีเมืองศนูยก์ลางทางดา้นธรุกจิ การคา้ และแฟชั่นทีสํ่าคัญของประเทศอติาลี 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (8) 
นําทา่นชม ปราสาทสฟอรเ์ซสโก ้(Castello Sforzesco) อดตีเคยเป็นป้อมปราการของตระกลูวสิคอนติ 
ตระกลูทีเ่คยปกครองแควน้ลอมบารด์อัีนเป็นทีตั่ง้ของเมืองมลิาน ตอ่มากลายเป็นทีพํ่านักของผูนํ้าเผด็จการ
ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่15 คอื ตระกลูสฟอรซ์า สถานทแีหง่น้ีเคยเป็นทีตั่ง้ของป้อมปราการทีใ่หญท่ีส่ดุแหง่
หนึง่ในยโุรปเลยทเีดยีว ปัจจุบันปราสาทแหง่น้ีไดก้ลายเป็นพพิธิภัณฑ์ เก็บสะสมงานศลิปะตา่งๆมากมาย และ
ตรงบรเิวณลานน้ําพุทางเขา้ปราสาทเป็นสถานทีพั่กผ่อนหยอ่นใจของชาวเมืองมลิานอีกดว้ย 
นําทา่นถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกับ ดูโอโมหรอืมหาวหิารแหง่มลิาน (Duomo di Milano) สัญลักษณ์ทีโ่ดด
เดน่ทีส่ดุของมลิาน ตัง้อยูท่ีจั่ตรุัสกลางเมือง เร ิม่สรา้งขึน้ตัง้แตใ่นปี ค.ศ.1386 เสร็จสมบูรณ ์ในปี ค.ศ. 1965 

รวมระยะเวลาในการกอ่สรา้งมากกว่า 500 ปี สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ดว้ยความสงูถงึ 157 เมตร 
ความโดดเดน่ของดโูอโม อยูท่ีย่อดแหลมบนหลังคา บนยอดใหญต่รงกลางมีพระรปูแม่พระ ทําดว้ยทอง
สัมฤทธิ ์ซึง่เรยีกกันว่า มาดนีูนา นําทา่นชมหรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้ที่ แกลเลอเรยี วคิตอรโิอ เอ็มมานูเอลที ่2 
(Galleria Vittorio Emanuele II) อาคารศนูยก์ารคา้ทีเ่กา่แกแ่ละสวยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก  

 และไม่ควรพลาดกับยา่น  Via Montenapoleone  แหลง่รวมแบรนดดั์งของอติาล ีอสิระใหท้า่นได ้
สนุกสนานกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังตามอัธยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
คํา่  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการชอ้ปป้ิงของทา่น 

พัก ณ โรงแรม Holiday Inn Milan – Assago หรอืในระดับเดยีวกัน 
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วนัที ่6        มลิาน – ทา่อากาศยานมลิาโน มลัเปนซา 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (9) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานมลิาโน มลัเปนซา เพื่อเตรยีมตัวกลับสูป่ระเทศไทย 
12.55 น. ออกเดนิทางสู่  ทา่อากาศยาน Check Lap Kok ฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่CX 234 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ  
 

วนัที ่7       ฮอ่งกง – กรุงเทพฯ 

06.25 น. ถงึฮอ่งกง แวะพักเพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง 
08.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่CX 619 
10.50 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 
 
หมายเหตุ :  รายการทอ่งเทีย่วและอาหาร อาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีทีม่เีหตุการณ์สุดวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์ทีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบรษิทัฯ 

ทางบรษิทัของสงวนสทิธ ิใ์นการสลบัหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  

ท ัง้น ี ้บรษิทัฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นสําคญั  

*ภาพถา่ยเพือ่การนําเสนอโปรแกรมทวัรเ์ทา่น ัน้* 

 

*** หากทา่นสนใจเชา่ POCKET WIFI หรอื SIMCARD *** 
สามารถตดิตอ่ AGENT ทีท่า่นจองทวัรม์าไดเ้ลย 

และสามารถรบัสนิคา้ได ้ณ วนัเดนิทางทีส่นามบนิ 
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การเดนิทางในแตล่ะครัง้ตอ้งมีผูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจํานวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร 
(ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทางได)้ ** 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึน้ราคาของภาษนีํา้มนัและ/หรอื
ภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง** 

 
ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าเชงเกน้ (อติาล)ี และคา่บรกิาร ทา่นละ 3,500 บาท 

ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมทปิมคัคุเทศก ์และคนขบัรถ 50 ยูโรตลอดทปิ  
 

กรุณาชําระมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีทํ่าการจอง  
หากไมชํ่าระภายในวนัทีกํ่าหนด ทางบรษิทัขออนุญาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

 

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์กรุณาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอยีดเงือ่นไขต่างๆ  
แลว้จงึวางมดัจํา เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ 

ทางบรษิทัถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของบรษิทัท ัง้หมดแลว้ *** 
 

อตัราค่าบรกิารนีร้วม 
 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบวัุนเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ 

ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดเป็นชัน้ธรุกจิได ้หากตอ้งการน่ังชัน้ธรุกจิ ทา่นจะตอ้งจองต๋ัวเดีย่ว กรณุาเชค็ราคากับ
เจา้หนา้ทีอ่ีกครัง้ 

 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน้ํามัน 
 รถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถทีช่ํานาญเสน้ทาง (กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให ้

ขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน )  
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 โรงแรมทีพั่กตามระบุหรอืในระดับเดยีวกัน พักหอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น  
(หมายเหต ุ: เน่ืองจากทวีปยโุรปอยูใ่นแถบอุณหภมูตํิา่ โรงแรมบางเมืองจะไม่มีเครือ่งปรับอากาศใหบ้รกิาร และ
ในชว่งฤดหูนาว โรงแรมบางแหง่อาจจะไม่เปิดเครือ่งปรับอากาศ หากวันเขา้พักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์
หรอืงานประชมุตา่ง  ๆทางบรษัิทอาจมีการปรับเปลีย่นโรงแรมหรอืยา้ยเมือง โดยคํานงึถงึความเหมาะสมและ
ผลประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคัญ)  

 คา่อาหารทกุมื้อ ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่เขา้ชมสถานที ่ตามระบุในรายการ 
 หัวหนา้ทัวร ์(ทรไูกด)์ จากประเทศไทย ผูม้ีประสบการณ์นําเทีย่ว คอยบรรยายขอ้มูลและอํานวยความสะดวก

ตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอุบัตเิหต ุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง เงื่อนไขตามกรมธรรม ์

 

อตัราค่าบรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ธรรมเนียมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่ง ๆ
 คา่ภาษีน้ํามันทีท่างสายการบนิแจง้เปลีย่นแปลงกะทันหัน 

 คา่ระวางกระเป๋าน้ําหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิกําหนด (โดยสายการบนิฯ อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลง 
ใตท้อ้งเครือ่ง ไม่เกนิ 30 ก.ก.)  

 คา่พนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพั่ก (ทางบรษัิทฯไม่ไดจั้ดใหแ้กท่า่น เน่ืองจากป้องกันการสญูหายจาก
มจิฉาชพีทีแ่ฝงตัวเขา้มาในโรงแรมทีพั่ก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพักสาํหรับทกุทา่น) 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซักรดี คา่โทรศัพท ์มนิบิารแ์ละทวีี
ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

 คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
 คา่ธรรมเนยีมวซี่าเชงเกน้ (อติาล)ี และคา่บรกิาร ทางสถานทูตไมค่นืใหท้า่นไมว่า่ทา่นจะผา่นการ

พจิารณาหรอืไมก็่ตาม (โดยประมาณ 3,500  บาท) 
 คา่ธรรมเนยีมทปิ คนขบัรถ และมคัคุเทศก ์(ทรูไกด)์  ทา่นละ 50 ยูโร ตลอดทรปิ 

 

เงือ่นไขในการจองทวัร ์
 กรณุาชําระคา่มัดจํา ทา่นละ 20,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน  
 สง่สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง Passport  มายังบรษัิทฯ 

 หากทา่นทีต่อ้งการใหท้างบรษัิททัวรย์ืน่วีซา่ให ้ กรณุาชําระคา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารในการขอยืน่วีซา่เชงเกน้ 
ทา่นละ 3,500 พรอ้มกับยอดมัดจํา 

 ชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน  50 - 46 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด (ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ หรอื

เทศกาลทีต่อ้งการันตมัีดจํากับสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่ีการการันตคีา่มัดจําทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทน
ในประเทศ หรอืตา่งประเทศ ไม่อาจขอคนืเงนิได ้) 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 45 - 31 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจําเต็มจํานวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมีการการันตมัีดจํา

ทีน่ั่งกับทางสายการบนิ และโรงแรมทีพั่กตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่มัดจํา หรอื คา่ทัวรทั์ง้หมด 
ไม่ว่ายกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 เมื่อออกต๋ัวแลว้ หากทา่นมเีหตุบางประการทําใหเ้ดนิทางไมไ่ด้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้เน่ืองจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

 กรณีวซี่าถูกปฏเิสธจากสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) ทางบรษัิทจะทําการเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่  
คา่วีซา่และคา่บรกิารยืน่วีซา่ คา่มัดจําต๋ัวเครือ่งบนิหรอืคา่ต๋ัวเครือ่งบนิ คา่มัดจําโรงแรมหรอืคา่โรงแรม เป็นตน้   

 

ขอ้มลูเกีย่วกบั สายการบนิ  
 เน่ืองจากบัตรโดยสารเป็นแบบหมู่คณะหรอืต๋ัวกรุ๊ป สายการบนิขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ

ทุกกรณี ทกุทา่นตอ้งไปเช็คอนิเพื่อออกบัตรโดยสาร และรับหมายเลขทีน่ั่งตอนไดบั้ตรโดยสารเทา่นัน้   
แตท่างบรษัิทจะพยายามชว่ยใหล้กูคา้ทีเ่ดนิทางดว้ยกันไดน่ั้งดว้ยกัน หรอืใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทําได ้ 
 
 



  

 

 

 

 
 

-9- 

 กรณีทีท่า่นตอ้งการอาหารพเิศษ เชน่ เป็นอสิลาม, แพอ้าหารบางประเภท หรอืทานมังสวริัต ิโปรดแจง้และ
ระบุมาใหช้ัดเจนในตอนจอง เพราะทางบรษัิทตอ้งสง่เรือ่งแจง้ใหท้างสายการบนิทราบลว่งหนา้ เพื่อจัดเตรยีม
อาหารใหแ้กท่า่น กรณีทีท่า่นแจง้กอ่นเดนิทางกะทันหัน อาจมีคา่ใชจ้่ายเพิม่เพื่อชําระเมนูใหม่ หรอือาจจะไม่ได ้
รับเมนูพเิศษเลย เน่ืองจากสายการบนิไม่ไดเ้ตรยีมสํารองไว ้ หรอือาจเตรยีมไม่ทัน 

 สําหรบัทีน่ ัง่ LONG LEG หรอืทีน่ั่งบรเิวณทางออกฉุกเฉนิ จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทีม่ีคณุสมบัตติามทีส่ายการบนิ
กําหนดเทา่นัน้ เชน่ สามารถสือ่สารภาษาอังกฤษได ้ ไม่มีปัญหาดา้นสขุภาพ สามารถชว่ยเหลอืผูอ้ื่นไดใ้นกรณี
เกดิเหตฉุุกเฉนิ และการขอทีน่ั่ง LONG LEG ทา่นตอ้งไปแจง้กับเจา้หนา้ทีส่ายการบนิตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 
และการใหท้ีน่ั่งขึน้อยูก่ับดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิเทา่นัน้ 

 

ขอ้มลูเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั  
 โรงแรมในแตล่ะแหง่ มีการวางแผนผังหอ้งพักแตกตา่งกัน จงึทําใหห้อ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะหอ้งไม่ตดิกัน หรอื

อยูค่นละชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจตอ้งเป็น  
1 เตยีงใหญ ่กับ 1 เตยีงพับเสรมิ (Sofa bed) หรอือาจมีความจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง 

(Twin/Double) และหอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใด  ๆทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิาร
เพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้ 

 เน่ืองจากทวีปยโุรปอยูใ่นแถบอุณหภมูตํิา่ โรงแรมบางเมืองจะไม่มีเครือ่งปรับอากาศใหบ้รกิาร และในชว่งฤดหูนาว 
โรงแรมบางแหง่อาจจะไม่เปิดเครือ่งปรับอากาศ ซึง่จะมีฮีตเตอรไ์วใ้หบ้รกิารแทน 

 กรณีทีม่ีงานเทศกาลหรอืการจัดงานประชมุนานาชาติ (Trade Fair) ทําใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมือง
จะคอ่นขา้งเต็มหมด บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปบางแหง่ (โดยเฉพาะในยา่นเมืองเกา่ หรอืเมืองเล็กๆ) มีลักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ หอ้งอาจจะมี

ขนาดเล็กกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ํา หรอือาจจะไม่มีลฟิท ์รวมถงึพนักงานยกกระเป๋า และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี
ลักษณะแตกตา่งกัน 

 
หมายเหตุ 

 ทัวรน้ี์สําหรับผูม้ีวัตถปุระสงคเ์พื่อการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 20 คน 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึ

ความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นหลัก  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใด ๆทีเ่กดิขึน้จากเหตจํุาเป็น

สดุวสัิย และอยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทฯ เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การประทว้ง  
การปฏวัิต ิอุบัตเิหต ุการโจรกรรม ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การยกเลกิ
เทีย่วบนิหรอืการบรกิารของสายการบนิ ความสญูเสยี ทรัพยส์นิสญูหาย อุบัตเิหตหุรอืไดร้ับบาดเจ็บจากความ
ประมาทของตัวทา่นเอง และเหตสุดุวสัิยอื่นๆทีอ่ยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ 

 ต๋ัวเครือ่งบนิเป็นแบบหมู่คณะหรอืต๋ัวกรุ๊ป ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้ 
 ในกรณีทีส่ายการบนิประกาศปรับขึน้ภาษีน้ํามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน้ํามันเพิม่ตาม

ความเป็นจรงิ 
 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใด  ๆทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ เน่ืองจากเหตสุดุวสัิยตา่ง  ๆหรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนือการ

ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายใด  ๆทัง้ส ิน้ 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกู

ปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทกุกรณ ี 
 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางนอกเหนือจากหนังสอืเดนิทางธรรมดา (เลม่สเีลอืดหมู) เชน่ หนังสอืเดนิทาง

ราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) หรอืหนังสอืเดนิทางทตู (เลม่สแีดงสด) เดนิทางเพื่อการทอ่งเทีย่วกับคณะทัวร์             
หากไม่ผ่านการอนุมัตจิากสายการบนิ และถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศ ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวรแ์ละไม่รับผดิชอบใด  ๆทัง้ส ิน้ 

 กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด หรอืตา่งประเทศ และจะสํารองต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนึง่อยา่งใดที่

ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิฯ ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในสว่นน้ี เพราะเป็นคา่ใชจ้่ายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทาง หรอืทา่นเดนิทางมาเช็คอนิไม่ทัน ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนื            
คา่ทัวรใ์หแ้กท่า่น 

 ลกูคา้ทีจ่อยแลนด ์(ไม่ใชต๋ั้วเครือ่งบนิ) ทา่นตอ้งจองเครือ่งบนิลงประเทศปลายทางกอ่นเวลาหรอืเวลาใกลเ้คยีง
กับคณะทัวร ์หรอืไปถงึปลายทางลว่งหนา้กอ่นคณะทัวรอ์ยา่งนอ้ย 1 วัน ถา้ทา่นมาถงึหลังคณะทัวร ์ทา่นตอ้งเสยี
คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปพบกับคณะทัวรใ์นสถานทีท่ีค่ณะทัวรก์ําลังออนทัวรอ์ยูด่ว้ยตนเอง และกอ่นการจอง
ทัวรห์รอืจองต๋ัวเครือ่งบนิควรสอบถามโดยละเอียดกับทางบรษัิทอีกครัง้ หากทา่นจองทัวรห์รอืต๋ัวเครือ่งบนิ
ผดิพลาด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้และไม่คนืคา่ทัวรใ์หแ้กท่า่น 

 เมื่อทา่นไดช้ําระเงนิมัดจําแลว้ ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ 
ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
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หมายเหตุ เกีย่วกบัการยืน่วซ่ีาแชงเกน้  

 
• ทางบรษัิทฯ จะทําการยืน่วีซา่ของทา่นตอ่เมื่อในคณะมีผูสํ้ารองทีน่ั่งครบเต็มจํานวนและไดรั้บการตอบรับจากทาง

สถานทตูฯ ในเรือ่งเวลานัดหมาย เน่ืองจากบรษัิทฯ ตอ้งใชเ้อกสารตา่ง  ๆทีอ่อกเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซา่ อาท ิ                     
ต๋ัวเครีอ่งบนิ, หอ้งพักทีไ่ดร้ับการยนืยันมาจากทางยโุรป, ประกันการเดนิทาง ฯลฯ ทางทา่นจะตอ้งรอใหค้ณะ  
ครบจํานวนกอ่นจงึจะสามารถยืน่วีซา่ใหก้ับทา่นได ้ 

• หากในชว่งทีท่า่นเดนิทาง วันและเวลาในการยืน่วีซา่กรุ๊ปเต็มหรอืไม่มีควิกรุ๊ป ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
ยืน่วีซา่เดีย่ว ซึง่ทางทา่นจะตอ้งเดนิทางมายืน่วีซา่ดว้ยตัวเอง ตามวันและเวลานัดหมายจากทางสถานทตูฯ โดย
มีเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยดแูล และอํานวยความสะดวก  

• เอกสารตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตฯ เป็นผูก้ําหนดออกมา                      
(อาจแตกตา่งกนัแลว้แตส่ถานทูตประเทศน ัน้ๆ) มใิช่บรษิทัทวัร ์ ทา่นทีม่คีวามประสงคย์ ืน่วซี่าทอ่งเทีย่ว
ทวปียุโรป กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหถู้กตอ้งและครบถว้นตามทีส่ถานทูตฯตอ้งการ เพราะจะมผีลตอ่
การพจิารณาวซี่าของทา่น บรษิทัทวัรฯ์ เป็นเพยีงตวักลางและอํานวยความสะดวกในการยืน่วซี่าเทา่น ัน้ 
มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวซี่าใหก้บัทา่น 

• กรณีวซี่าทีท่า่นยืน่ไมผ่า่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที่
เกดิข ึน้จรงิ ดงัตอ่ไปนี ้

-    คา่ธรรมเนียมการยืน่วีซา่และคา่ดําเนนิการ ทางสถานทตูฯ จะไม่คนืคา่ธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แมว้่าจะผ่านหรอื 
     ไม่ผ่านการพจิารณาก็ตาม 
-    คา่มัดจําต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืต๋ัวเครือ่งบนิทีอ่อกต๋ัวเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่สามารถคนืได ้ 
-    คา่หอ้งพักในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้ และทา่นไม่ผ่านการพจิารณาวีซา่ ตามกฎทา่นจะโดนเก็บ 
     คา่มัดจําหอ้งพัก หรอืทางโรงแรมอาจตอ้งยดึคา่หอ้ง 100% ในทันท ีทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบภายหลัง 
• หากทา่นผ่านการพจิารณาวีซา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

100 % 
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เอกสารยืน่ขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 
** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู  

ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 
(ระยะเวลาทีผ่ลวซีา่ออก ประมาณ 15 วนัทาํการ) 

 

กรณุาเตรยีมเอกสารดงัตอ่ไปนี ้และสง่ใหท้างบรษิทัฯ ตามวนัเวลาทีน่ดัหมายเก็บเอกสาร 

 
1. หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจุบนั (Passport) เลม่จรงิ และสําเนาถา่ยเอกสาร 2 ใบ ทียั่งไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่

ตํา่กว่า 6 เดอืน กอ่นวันเดนิทาง หากหมดอาย ุกรณุาทําเลม่ใหมก่อ่นนําสง่ มีจํานวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้ 
และตอ้งมีหนา้ว่างเหลอือยา่งนอ้ย 2 หนา้ตดิตอ่กัน เพื่อตดิวีซา่  
** หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ทีเ่คยไดรั้บวีซา่จาก ประเทศในกลุม่เชงเกน้ ภายใน 3 ปี (ถา้ม)ี หรอืเคยไดร้ับจาก
ประเทศอังกฤษ, แคนนาดาและสหรัฐอเมรกิา (ถา้ม)ี ** 
 

2. รูปถา่ยส ี2 ใบ หนา้ตรง (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พื้นหลังสขีาว ไม่เกนิ 6 เดอืน หา้มตกแตง่รปู หา้มสวมแว่น
สายตา แว่นกันแดด คอนเทคเลนส ์หา้มมีเครือ่งประดับ เห็นใบหแูละคิว้ทัง้ 2 ขา้งชัดเจน และตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจาก
รา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ (หากรปูถา่ยของทา่นไม่ไดม้าตรฐานตามสถาณทตูกําหนด ทา่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการถา่ยรปู
ใหม่อีกครัง้ ณ วันมายืน่เวลา) 
 

3. หนงัสอืรบัรองการทํางาน 
3.1 กรณีลูกจา้งหรอืพนกังาน  

หนงัสอืรบัรองการทํางาน (ฉบบัจรงิ) ทีอ่อกโดยหน่วยงานหรอืบรษัิทตน้สังกัดของผูส้มัคร (ระบุตําแหน่ง
, เงนิเดอืน, วันเร ิม่ทํางานและชว่งเวลาทีอ่นุมัตใิหล้าหยดุเพื่อเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยโุรป (ระบุชือ่ประเทศ
ทัง้หมดทีท่า่นเดนิทาง) หลังจากนัน้จะกลับมาทํางานตามปกตหิลังครบกําหนดในวันทีเ่ทา่ไร ่โดยชือ่ลกูคา้
ทีร่ะบุในหนังสอืรับรองการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ ในการออกจดหมายรับรอง
กรณุาระบุคําว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทตู ออกหนงัสอืเป็น

ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจุบนั มอีายุไมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัย ืน่วซี่าเทา่น ัน้ พรอ้ม
ลายเซ็น ระบุชือ่ ตําแหนง่ของผูอ้อกหนงัสอืและประทบัตราบรษิทั 
 

3.2 กรณีเจา้ของกจิการ 
หลักฐานการเป็นเจา้ของกจิการ เชน่ สําเนาใบทะเบียนการคา้หรอืหนังสอืรับรองการจดทะเบียนบรษัิทหรอื
จดทะเบียนนติบิุคคล ทีม่ีชือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการ (ตอ้งมีอายไุม่เกนิ 90 วัน หากมากกว่า 90 วันไป
แลว้ ตอ้งคัดลอกใหม่เทา่นัน้) เป็นสําเนาภาษาไทย และแปลภาษาองักฤษ 

 
3.3 กรณีนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา 

หนังสอืรับรองจากสถาบันทีก่ําลังศกึษาอยู ่(มีอายไุม่เกนิ 30 วัน)  

ฉบบัจรงิ ออกหนงัสอืเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ (สถานทตูไม่รับเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน) 

 
3.4 ผูเ้กษยีณอายุงาน 

หนังสอืยนืยันการเกษียณอายกุารทํางาน ซึง่เขยีนโดยตัวผูส้มัครหรอืออกโดยบรษัิทนายจา้งลา่สดุ ระบุวันที่
เกษียณ ชือ่และทีอ่ยูข่องนายจา้ง ระยะเวลาของการจา้งงานและเงนิเดอืนลา่สดุ และ 

สําเนาหนงัสอืยนืยนัการเกษยีณอายุการทํางาน และฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

 
4. หลกัฐานทางการเงนิทีพ่ยีงพอสําหรบัคา่ใชจ้า่ยตลอดช่วงเวลาเดนิทาง 

4.1 Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน ควรมีจํานวนเงนิในบัญชไีม่นอ้ยกว่าหกหลัก เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่ามี
ฐานะการเงนิเพียงพอทีจ่ะครอบคลมุกับคา่ใชจ้่ายตลอดในการเดนิทางและสามารถทีจ่ะใชจ้่ายไดอ้ยา่งไม่
เดอืดรอ้น เมื่อกลับสูภ่มูลํิาเนา และมีรายการเดนิบัญชลีา่สดุไม่เกนิ 7 วันนับจากวันยืน่วีซา่ เป็นบญัชอีอม
ทรพัยเ์ทา่น ัน้ สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัหรอืบญัชฝีากประจํา รวมถงึบญัชี

สหกรณ์ 
4.2 หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร (Bank certificate) ฉบับจรงิทีอ่อกโดยธนาคาร ในการออก

จดหมายรับรองกรณุาระบุคําว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทตู สะกดชือ่ให ้
ตรงกับพาสปอรต์และหมายเลขบัญชตีอ้งเป็นเลม่เดยีวกับทีท่า่นจะใชย้ืน่วีซา่ 
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4.3 กรณีมผูีอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้(Sponsorship) 
ตอ้งเป็น บดิา มารดา คูส่มรส พี่นอ้งสายเลอืดเดยีวกันเทา่นัน้  
- ตอ้งมีจดหมายรับรองคา่ใชจ้่าย (Sponsor letter ) เป็นภาษาอังกฤษของผูอ้อกคา่ใชจ้่าย  

พรอ้มเซ็นรับรอง 
- เอกสารพสิจูน์ความสัมพันธก์ับผูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้ เชน่ สําเนาทะเบียนบา้น, สํานาทะเบียนสมรส และ

สําเนาใบเกดิ (สตูบัิตร) เป็นตน้ ทัง้ผูย้ืน่วีซา่เองและผูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้พรอ้มแปลเอกสารเป็น
ภาษาองักฤษท ัง้หมด 

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank certificate) ฉบับจรงิ ระบุชือ่เจา้ของบัญช ี(ผูอ้อกคา่ใชจ้่าย) และ

ตอ้งระบุชือ่ผูถ้กูรับรองหรอืผูส้มัครยืน่วีซา่ดว้ย มีอายไุม่เกนิ 30 วัน นับจากวันทีย่ืน่วีซา่ (สะกดชือ่-
นามสกลุใหถ้กูตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

- Bank Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ้่ายใหแ้ละผูย้ืน่วีซา่ 
- กรณีทีบ่รษัิทของทา่นเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้ับผูเ้ดนิทางทัง้หมด ทางบรษัิทฯ 

จะตอ้งออกจดหมายอีกหนึง่ฉบับเพื่อแสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายและการกลับมาทํางานของทา่น 

โดยระบุรายชือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางน้ีในจดหมายดว้ย 
 

5. กรณีทีผู่ส้มคัรอายุตํา่กวา่ 20 ปี 
5.1 สําเนาสูตบิตัร/สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาบตัรประชาชนของผูส้มคัรวซี่า พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 
5.2 ถา้เดนิทางไปกบัพอ่หรอืแมห่รอืทา่นใดทา่นหนึง่ หรอืกบับุคคลทีส่าม 

หนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศจากทางอําเภอ/เขต ตัวจรงิเทา่นัน้ ระบุว่าอนุญาตใหด้นิทางไป
ตา่งประเทศกับใครและระบุความสัมพันธว์่าเป็นอะไรกัน พรอ้มแปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษ 

5.3 สําเนาใบทะเบียนการหยา่หรอืใบปกครองบุตรกรณีบดิามารดาเกดิการหยา่รา่ง พรอ้มแปลเอกสารเป็น
ภาษาองักฤษ 

5.4 ใบมรณะบัตรกรณีบดิา มารดาทา่นหนึง่ทา่นใดเสยีชวีติ 
 

6. สําเนาทะเบยีนบา้น หรอืสําเนาบตัรประชาชน (ไมต่อ้งแปลภาษาองักฤษ) 
 

7. เอกสารสว่นตวัอ ืน่ๆ  
- สําเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ  

- สําเนาทะเบียนบา้น 
- สําเนาบัตรประชาชน  
- สําเนาทะเบียนสมรส (ถา้ม)ี  
- สําเนาทะเบียนหยา่ (ถา้ม)ี  
- สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ถา้ม)ี  

 
หมายเหตุ: 

- ผูส้มัครทกุทา่นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่คํารอ้งขอวีซา่ฯ เพื่อสแกนลายนิว้มือ 
- ระยะเวลาในการพจิารณาวีซา่ของสถานทตูฯ โดยประมาณ 15 วันทําการ 
- หลังจากทีผู่ส้มัครไดทํ้าการยืน่ขอวีซา่กับทางศนูยย์ืน่คํารอ้งขอวีซา่แลว้ ทางสถานทตูไม่อนุญาตให ้

ผูส้มัครทําการดงึเลม่หนังสอืเดนิทางคนืจากสถานทตูฯ ในขณะทําการพจิารณาวีซา่ไม่ว่ากรณีใด ๆก็ตาม 
ดังนัน้หากทา่นมีความจําเป็นในการใชเ้ลม่เพื่อเดนิทาง กรณุาแจง้บรษัิททัวรก์อ่น 

- การบดิเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ
ถาวร และถงึแมว้่าทา่นจะถกูปฏเิสธวีซา่ สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ําระไปแลว้และหากตอ้งการ
ขอยืน่คํารอ้งใหม่ก็ตอ้งชําระคา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้  

- กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ีซา่แลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู

ยกเลกิวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  
- หากสถานทตูมีการสุม่เรยีกสัมภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมือในการเชญิทา่นไปสัมภาษณ์

ตามวันนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ และหากสถานทตูฯ ขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ขอ
รบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหแ้กท่างสถานทตูฯ 
 

 

** ทางบรษิทัฯ มบีรกิารรบัแปลเอกสารภาษาองักฤษ ราคาเร ิม่ตน้ ใบละ 500 บาท ** 
*** การพจิารณาอนมุตัวิซ่ีาเป็นดุลพนิจิของทางสถานทตูฯ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการบรกิาร

อํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ *** 

 



  

 

 

 

 
 

-13- 

ใบกรอกขอ้มลูคาํรอ้งขอวซีา่เชงเกน้ กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ 

*กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมดของทา่น เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกแบบฟอรม์  
การรอ้งขอวซ่ีาใหท้า่น* 

 

1. ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. ชือ่-นามสกลุเดมิกอ่นเปลีย่น (ภาษาอังกฤษ)…………………………………….......……………………………………………………… 
 

4. เลขที ่Passport………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. วัน-เดอืน-ปีเกดิ.......................................................................... อาย ุ…………………………... ปี 

 

สถานทีเ่กดิ ………………………………………………………………………. เพศ            ชาย          หญงิ 
 

6. สถานภาพสมรส   โสด           สมรส         แตง่งาน (ไม่จดทะเบียน)           หยา่   
 

            หมา้ย            แยกกันอยู ่
 

7. ทีอ่ยูปั่จจุบัน (ภาษาอังกฤษ).................................................................................... ............................. 
 

............................................................................................... .......................................................  
 
เบอรโ์ทรศัพทท์ีต่ดิตอ่สะดวก........................................ .....อีเมล.์...................................................... .....  

 

8. อาชพีปัจจุบัน (กรณุาระบุอาชพี) หากเป็นแม่บา้น / หรอืเกษียณ กรณุาระบุดว้ย (ภาษาอังกฤษ) 
 

.................................................................. ........ตําแหน่ง……………………………………………………………… 
 

9. ชือ่สถานทีทํ่างาน / สถานศกึษา / ธรุกจิ / รา้นคา้ (ภาษาอังกฤษ) 
 

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

10. ทีอ่ยูท่ีท่ํางาน / สถานศกึษา / ทีตั่ง้รา้นคา้ (ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

11. รายไดต้อ่เดอืน ……………………………………………………………………………………บาท (โดยประมาณ) 
 

12. ชือ่-นามสกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี (ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………. 
 

13. ชือ่-นามสกลุบดิา (ภาษาอังกฤษ) …………………….……………………..………………………………………………………… 
 

14. ชือ่-นามสกลุมารดา (ภาษาอังกฤษ)…………….…………………………………………………………………………………..... 
 

15. วีซา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา (ถา้มี) 
 

โปรดระบุประเทศ………………………........................ วันหมดอายวุีซา่ (หากจําได)้ ........................................  
 
 

16. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในระหว่างการเดนิทางทอ่งเทีย่วและพํานักของผูร้อ้งขอวีซา่ (ภาษาอังกฤษ) 
 

ตัวผูร้อ้งขอวีซา่เอง    มีผูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้  
 

กรณุาระบุชือ่……………………………………………………………………… ความสัมพันธ…์………………………………… 


