Best Italy South
เบสอิตาลีใต้ 9 ว ัน
โรม-ปอมเปอี-เนเปิ้ล-คาปรี-ถา้ บลูกร็อตโต้
ฟลอเรนซ์-ปิซ่า-เวนิส-มิลานช้อปปิ้งแบรนด์เนม ชิมสปาเก็ตตี้หมึกดา
โดยสายการบินไทย (TG)
บริษทั ฯ ขอนำท่ำนเดินทำงข้ำมขอบฟ้ ำสูป่ ระเทศอิตำลี ประทับใจกับดินแดนอันยิง่ ใหญ่และเคยรุ่งเรืองมำในอดีตกับ
จักรวรรดิโ์ รมันอันแสนศักดิส์ ทิ ธิบ์ นคำบสมุทรอิตำลี พบกับวัฒนธรรม, ศิลปะ และสถำปั ตยกรรมอันงดงำมต่ำงๆ มำกมำยหลำย
แห่ง และยังเป็ นประเทศทีเ่ ป็ นศูนย์กลำงแห่งคริสตศำสนำโลกแห่งนครวำติกนั กับเมืองต่ำง ๆ ดังนี้:โรม
เมืองหลวงทีย่ งิ ่ ใหญ่ของจักรวรรดิโรมันมีอำยุเก่ำแก่กว่ำ 2,000 ปี ชมเมืองและสถำนทีที่ เ่ ป็ น 1 ใน 7 สิง่
มหัศจรรย์ของโลกและนครวำติกนั มหำวิหำรทีเ่ ป็ นศูนย์กลำงแห่งคริสต์ศำสนำนิกำยโรมันคำทอลิคของโลก
เนเปิ้ ล
หรือ นำโปลี เมืองท่ำทีส่ ำคัญทำงตอนใต้ของอิตำลี เมืองใหญ่อนั ดับ 3 ของประเทศ และเป็ นเมืองใหญ่และมี
ควำมสำคัญทำงด้ำนเศรษฐกิจของอิตำลีตอนใต้ ตัวเมืองตัง้ อยู่รมิ อ่ำวนำโปลี
คาปรี
เกำะทีม่ ชี อื ่ เสียงเกำะหนึง่ ของอิตำลี เนือ่ งจำกมีสถำนทีที่ เ่ ป็ นเอกลักษณ์อย่ำงถ้ ำบลูกร็อตโต้ (Blue Grotto)
ซึง่ ดึงดูดนักท่องเทีย่ วจำนวนมำกไปสัมผัสกับควำมสวยงำมของถ้ ำเรืองแสงแห่งนี้
เวนิ ส
เมืองท่องเทียวยอดนิ
่
ยมทีน่ กั ท่องเทีย่ วเดินทำงมำเยือนเป็ นจำนวนมำกมำยในแต่ละปี อดีตเมืองทีเ่ คยรำ่ รวย
ทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ในยุคกลำงเกำะเวนิสประกอบไปด้วยเกำะน้อยใหญ่กว่ำ 118 เกำะ ล่องเรือพร้อมสัมผัส
บรรยำกำศอันแสนโรแมนติค
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ปิ ซ่า
ฟลอเร้นซ์
มิ ลาน

เมืองท่องเทียวชื
่ อ่ ดังของประเทศอิตำลี อดีตเมืองท่ำเรือชำยฝั ง่ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเป็ นทีต่ งั ้ ของหอ
เอนปิ ซ่ำ 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก
เมืองศูนย์กลำงแห่งศิลปะในยุคเรอแนสซองส์และเป็ นเมืองทีไ่ ม่อนุญำตให้รถโค้ชเข้ำไปในเขตเมืองเก่ำ ทีต่ งั ้
รูปปั น้ เดวิดตัวจริง ปั จจุบนั ถูกเก็บรักษำไว้ในพิพธิ ภัณฑ์
เมืองใหญ่และมีจำนวนประชำกรสูงทีส่ ดุ ในอิตำลี และยังได้ชอื ่ ว่ำเป็ นศูนย์รวมของแฟชันดี
่ ไซน์เนอร์ชอื ่ ดังของ
อิตำลี

กาหนดการเดิ นทาง

เทศกาลปี ใหม่ *25 ธ.ค.2561 - 2 ม.ค.2562

วันแรก
21.00 น.

25 ธ.ค.61
กรุงเทพฯ
นัดคณะพร้อมกันที่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์ เตอร์สาย
การบินไทย ROW D เจ้าหน้ าที่ คอยให้ความสะดวกเรื่องเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ

วันที ส่ อง

26 ธ.ค.61

00.01 น.
05.55 น.

นาท่านออกเดิ นทางสู่กรุงโรม ประเทศอิ ตาลี โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG944
เดิ นทางถึงสนามบิ นลีโอนาร์โด ดาร์วินชี ประเทศอิ ตาลี หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง และ
ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองปอมเปอี Pompei เมืองเก่าแก่กอ่ ตัง้ ขึน้ เมื่อ
ประมาณ 550 ปี ก่อนคริสต์ศกั ราช จนกระทัง่ 80 ปี ก่อนคริสต์ศกั ราช ปอมเปอีได้เป็ นเมืองของอาณาจักร
โรมัน ชาวโรมันผูม้ งคั
ั ่ งพากั
่ นสร้างบ้านพักตากอากาศตามชายฝั ง่ ทะเลของปอมเปอีและบริเวณลาดเขาของ
ภูเขาไฟวิสเุ วียส ไม่นานปอมเปอีกก็ ลายเป็ นศูนย์กลางการค้าอันมังคั
่ ง่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30
ชัวโมง)
่
นาท่านชมาากเมืองเก่าปอมเปอี ทีไ่ ดูู้กลาวาของภูเขาไฟวิสเุ วียสูล่มทับเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม
ค.ศ.79 ชมร้านค้า ตลาด ห้องอาบน้าโรมันโบราณ วิหารเทพอพอลโล่ จัตุรสั กลางเมือง และา่องโสเภณี
รวมูึงาากศพทีู่ ูกเู้าู่านของภูเขาไฟวิสเุ วียสทับูม ทีย่ งั คงสภาพเป็ นรูปเป็ นร่างอยู่ได้ดว้ ยการนาปูนพลา
สเตอร์ฉีดเข้าไปในาากศพนัน้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสูภ่ ูมภิ าคทางตอนใต้ของคาบสมุทรอิตาลีอนั มีเสน่หเ์ รื่องทัศนียภาพ พืชผลท้องูิน่ และ
อาหารพืน้ เมืองรสจัดจ้าน สู่ เมืองเนเปิ้ ล หรือในภาษาอิ ตาเลี่ยนเรียกว่า นาโปลี Naples / Napoli เมือง
หลวงของแคว้นกัมปาเนีย และเป็ นเมืองท่าทีส่ าคัญทางตอนใต้ของอิตาลี เมืองเนเปิ้ ลหรือนาโปลี เป็ นเมือง
ใหญ่อนั ดับ 3 ของประเทศ และเป็ นเมืองใหญ่และมีความสาคัญทางด้านเศรษฐกิจของอิตาลีตอนใต้ ตัวเมือง
ตัง้ อยู่รมิ อ่าวนาโปลี โดยเป็ นพืน้ ทีบ่ ริเวณกึง่ กลางระหว่าง ภูเขาไฟวิสเุ วียส และภูเขาไฟกัมปี เฟลเกรย์ ูือว่า
เป็ นเมืองทีร่ ่ารวยด้วยประวัตศิ าสตร์ทย่ี าวนานเเละมีร่องรอยทางประวัตศิ าสตร์มากมาย ทัง้ ทางด้านศิลปะ
เเละวัฒนธรรมจนได้รบั การขึน้ เบียนจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 เเละทีส่ าคัญก็คอื ที่
เมืองเเห่งนี้เป็ นเเห่งเเรกทีเ่ ริม่ ทาพิาา่ามารับประทานกัน จึงนับได้ว่าเป็ นเมืองต้นตารับของพิาา่าอย่างเเท้
จริง เเละเป็ นเมนูหลักทีน่ กั ท่องเทีย่ วให้ความสนใจมาลองลิม้ ชิมรสชาดกันอย่างมาก เรียกว่าหากมาเทีย่ วเน
เปิ ลส์ ต้องไม่พลาดสังพิ
่ าา่ามาลองชิม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นาท่านเดินเล่นชมเมืองบริเวณ
จัตุรสั การิบลั ดี Piazza Garibaldi ู่ายรูปกับอนุเสาวรียจ์ เู าปเป การิบลั ดี วีรบุรุษในช่วงของการรวมชาติ
อิตาลี าึง่ ตัง้ อยู่ปลายจัตุรสั และชือ่ ปิ อาั า่านีูู้กตัง้ ขึน้ เพือ้ เป็ นเกียรติแก่เหล่าวีรบุรุษนี้ และเดินชมเขตเมืองเก่า
Centro Storico เขตเมืองเก่าทีม่ สี ูาปั ตยกรรมในเเบบอาร์ตนูโว เเละมีโบสู์ทม่ี คี วามสวยงามด้วยศิลปะเชิง
ศาสนา โดยมีูนนทีป่ ดู ว้ ยกรวดทีม่ คี วามเก่าเเก่สวยงามเป็ นอย่างมาก และส่วนของอุโมงค์กรีกโบราณทีต่ ่าลง
ไปประมาณ 30 เมตร พร้อมู่ายรูปไปกับสูาปั ตยกรรมดงามของโบสู์แคปเพลลา าานเาเวโร่ Capella

กลางวัน
บ่าย

กรุงเทพฯ-โรม-ปอมเปอี-เนเปิ้ ล
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คา่

Sansevero และประติมากรรมอันงดงามของโบสู์เกสุนูโอโว่ Gesu Nuovo และู่ายรูปกับภายนอกของ
พระราชวังเนเปิ้ ลและปราสาทเดลโดโว่ Castel dell’Ovo
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารพืน้ เมืองกับเมนูพิซซ่าแฮมสเต็กสูตรอิ ตาลี
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

เนเปิ้ ล-เกาะคาปรี-ถ้ าบลูกร็อตโต- กรุงโรม

วันที ส่ าม

27 ธ.ค.61

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนัน้ นาท่าน โดยสารเรือเจทฟอยล์สู่ เกาะสวรรค์คาปรี Capri เป็ นเกาะในทะเลติรเ์ รเนียน ทางทิศใต้
ของอ่าวเนเปิ ลส์ ในแคว้นกัมปาเนีย ประเทศอิตาลี เมืองหลักชื่อคาปรีาง่ึ มีช่อื เดียวกับเกาะาึง่ เป็ นสูานที่
ตากอากาศยอดนิยมมาแต่สมัยโบราณ ในระหว่างสงครามนโปเลียน ููกอังกฤษและฝรังเศสผลั
่
ดกันเข้ายึด
ครอง และกลับคืนเป็ นของอิตาลีในปี ค.ศ. 1813 นาท่านเปลีย่ นพาหนะเป็ นเรือเล็ก เพื่อเดินทางไปชม ถา้ บ
ลูกร็อตโต าึง่ อยู่ตอนเหนือของเกาะ ปากู้ามีรปู ร่างคล้ายรูกุญแจ าึง่ ส่วนใหญ่จะอยู่ใต้น้า ส่วนทีอ่ ยู่เหนือ
น้าจะสูงกว่าผิวน้าเพียง 4 ฟุตเท่านัน้ าึง่ เรือเล็กจะเข้าไปในู้าได้เฉพาะเวลาน้าทะเลลด แสงอาทิตย์ทส่ี อ่ ง
ผ่านน้าเข้ามาจากปากู้า จะทาให้น้าในู้ามีสฟี ้ าแปลกตาจึงได้ช่อื ว่า บลูกรอตโต้
หมายเหตุ การเข้าชมชมถา้ Blue Grotto ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ และระดับน้าทะเลในวันนัน้ ๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านโดยสารเรือเดินทางกลับสูเ่ มืองเนเปิ้ ล จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อกลับสู่ กรุงโรม นครหลวงแห่ง
สาธารณรัฐอิ ตาลี อดีตแห่งจักรวรรดิโรมัน อาณาจักรทีย่ งิ่ ใหญ่มาเมื่อกว่า 4,000 ปี (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชัวโมง)
่
นำท่ำนชมกรุงโรม ชื่นชมกับสถำปั ตยกรรมและประวัตศิ ำสตร์แห่งควำมยิง่ ใหญ่ โรมเป็ น
มหำนครทีม่ สี สี นั เฉพำะตัว ชมและู่ายรูปภายนอกของสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม สิง่ ก่อสร้างทีเ่ ป็ น 1 ใน 7
สิง่ มหัศจรรย์ของโลก าึง่ เป็ นสนามกีฬายักษ์ทจ่ี ุคนได้กว่า 50,000 คน ก่อนนาท่านสูบ่ ริเวณ น้าพุเทรวี่
Trevi Fountain หนึ่งในสัญลักษณ์ทส่ี าคัญของกรุงโรม สูานทีน่ กั ท่องเทีย่ วมาโยนเหรียญเสีย่ งทายตาม
เรื่องราวจากภาพยนตร์เรื่องThree Coins in The Fountain ให้เวลาท่านได้เก็บภาพเป็ นทีร่ ะลึก รวมูึงผ่าน
ชมประตูชยั แห่งคอนสแตนติน Arch of Constantine โดยสร้างขึน้ เพื่อระลึกูึงชัยชนะของกรุงคอสสแตนติน
เป็ นาุม้ ประตูทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ ของโรมันมีความสูงูึง 41 เมตร, อนุเสาวรียว์ กิ เตอร์เอ็มมานูเอ็ล หรือ Altare Della
Patria อนุเสาวรียท์ ส่ี ร้างขึน้ เพื่อเป็ นเกียรติของวิกเตอร์เอ็มมานูเอ็ล พระราชาองค์แรกของอิตาลี ทีม่ อี านาจ
แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร และทีน่ ่ยี งั เป็ นอนุสรณ์ทหารทีก่ ล้าหาญเมื่อครัง้ สงครามโลกครัง้ ที่ 1 อีกด้วย, Circus
Maximus สนามแข่งกีฬากลางแจ้งทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของโรมันโบราณ ได้รบั การสร้างขึน้ ในสมัยจูเลียสาีาาร์ และมี
การปรับปรุงบูรณะเรื่องยจนูึงสมัยพระจักรพรรดิออกุ
์ สตุสและมีการบูรณะอย่างสวยงามในสมัยพระ
จักรพรรดิเวสปาาิ
อานุส จนเสร็จสมบูรณ์มคี วามยาว 4,0.7 เมตร สามารูจุผชู้ มได้ กว่า 150,000 คน และ
์
ยังมีการสร้างวิหารใต้ดนิ เพื่อบูชาเทพีเวสตา ต่อมาเกิดเพลิงไหม้ครัง้ ใหญ่นานูึง 6 วัน 6 คืน จนปั จจุบนั
เหลืองเพียงาากปรักหักพังและสนามหญ้าขนาดใหญ่และมีการจัดเป็ นสวนสาธารณะแห่งหนึ่งตัง้ อยู่ใจกลาง
ของกรุงโรม, จัตุรสั นาโวนา หรือ Piazza Navona จัตุรสั แห่งหนึ่งในกรุงโรมาึง่ เคยเป็ นสนามกีฬาโรมัน
โบราณในคริสต์ศตวรรษที่ 1 ชาวโรมันโบราณต่างจะเดินทางมาชมกีฬาทีจ่ ดั ขึน้ ทีส่ นามกีฬาแห่งนี้ ปั จจุบนั
เป็ นจัตุรสั ทีเ่ ป็ นแหล่งรวมของนักท่องเทีย่ วมากมายและใกล้กนั ยังเป็ นน้าพุสแ่ี ม่น้าหรือ Fountain of the
Four Rivers าึง่ ได้รบั การออกแบบโดยชาวอิตาเลียนในปี ค.ศ.1651 ระลึกูึงความเป็ นครอบครัวทีม่ ี
นกพิราบและผลมะกอกเป็ นสัญลักษณ์และยังสะท้อนูึงแนวคิดทางศาสนาทีม่ พี ระสันตปาปาเป็ นประมุข แผ่
ขยายแนวคิดนี้ออกไปโดยทัวกั
่ นและระลึกูึงแม่น้า สายหลักของโลกคือแม่น้าไนล์รปู ูึงเสาโอเบลิสก์แทน
ทวีปแอฟริกา, แม่น้าดานูบแทนทวีปยุโรป, แม่น้าคงคาแทนทวีปเอเาียและแม่น้าเดอลาพลาเป็ นตัวแทนของ
ทวีปอเมริกา หากมีเวลานาท่านเลือกาือ้ สินค้าจากร้านค้าปลอดภาษี แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนม อาทิ

กลางวัน
บ่าย
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คา่
วันทีส่ ี ่
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันทีห่ ้า
เช้า

กลางวัน
บ่าย
คา่

Rimowa, Michael Kors, Gucci, Tag Heuer, Armani, Bally, Gabs, Bvlgari, Mido, Longchamp, Rado,
Ferragamo เป็ นต้น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
28 ธ.ค.61
โรม-ฟลอเร้นซ์-พราโต้
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านสูน่ ครวาติกนั าึง่ เป็ นรัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ทีต่ งั ้ ของมหาวิหาร
เา้นปี เตอร์ นาท่านชมภายในของมหาวิ หารเซนต์ปีเตอร์ St.Peter Basilica แห่งนครรัฐวาติกนั ทีง่ ดงาม
ด้วยศิลปะในยุคเรเนาองส์และยังได้รบั การตกแต่งอย่างโอ่อ่าและหรูหรา ชมรูปปั น้ และจิตรกรรมอันล้าค่าโดย
ฝีมอื ของจิตรกรเอกชื่อดังก้องโลก ชมรูปแกะสลักปิ เอต้าทีพ่ ระแม่ประคองร่างพระเยาูหลังปลดลงจากไม้
กางเขนผลงานชิน้ เอกของไมเคิล แองเจลโล หรือเสาพลับพลาทีอ่ อกแบบโดยแบร์นีนี และยอดโดมขนาดใหญ่
ทีห่ าชมได้ยาก าึง่ ปั จจุบนั ล้วนแต่เป็ นสิง่ ล้าค่าของประเทศอิตาลี ให้ท่านู่ายรูปกับจัตุรสั หน้าวิหารเานต์ปี
เตอร์ ทีท่ ่านอาจเคยเห็นจากการู่ายทอดทางโทรทัศน์ในช่วงเวลาสาคัญๆ ของคาทอลิค
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเร้นซ์ Florence นครทีร่ ุ่งเรืองสุดในช่วงยุคทองของศิลปะอิตาลี (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ ชัวโมง)
่
นาท่านเข้าสู่ เขตเมืองเก่า ของฟลอเร้นา์ ทีไ่ ด้รบั เลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขน้ึ
ทะเบียนเป็ นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1984 เดินชมความสวยงามบริเวณ จัตรุ สั ดูโอโม ทีตงั ้ ของ มหาวิ หาร
แห่งเมืองฟลอเร้นซ์ ทีส่ วยงามและยิง่ ใหญ่ ชมจัตุรสั าิกนอเรีย, สะพานเก่าเวคคิโอ ทีท่ อดข้ามแม่น้าอาร์โน
าึง่ อดีตเป็ นแหล่งขายทองคาทีเ่ ก่าแก่ของฟลอเร้นา์และยังคงอนุรกั ษ์ บรรยากาศแบบดังเดิ
่ มไว้ได้อย่างดี ชม
ทัศนียภาพของตัวเมืองทีม่ แี ม่น้าอาร์โน ไหลผ่านนครทีย่ งั คงรักษาสูาปั ตยกรรมโบราณไว้อย่างน่าชื่นชม ได้
เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ เมืองพราโต้ Prato (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองสาคัญอีกเมือง
หนึ่งในแคว้นทัสคานี ตัง้ อยูบ่ นระดับความสูง 768 เมตรจากระดับน้าทะเล และเป็ นเมืองใหญ่เป็ นอันดับ 4 ใน
แคว้นทัสคานี และใหญ่เป็ นอันดับ 3 รองจากกรุงโรมและฟลอเร้นา์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
29 ธ.ค.61
พราโต้- ปิ ซ่า- เวนิ ส
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองปิ ซ่า Pisa (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
อีกหนึ่งเมืองท่องเทีย่ วชื่อดัง
ของประเทศอิตาลี และเป็ นเมืองหลักสาคัญในเขตแคว้นทัสคานี และได้รบั เลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขน้ึ
ทะเบียนเป็ นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1987 นาท่าน ชมเมืองปิ ซ่า อดีตเมืองท่าเรือชายฝั ง่ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
และเป็ นทีต่ งั ้ ของหอเอนปิ า่า นาท่านชม 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก หอเอนปิ ซ่า ให้เวลาท่านเดินเล่น
ู่ายรูปกับหอเอนปิ า่า ทีส่ ร้างขึน้ เพื่อเป็ นหอระฆังแห่งวิหารประจาเมือง แต่เพียงการเริม่ ต้นของการสร้างูึง
บริเวณชัน้ 3 ก็เกิดการทรุดตัวและต้องหยุดการก่อสร้างจนูัดมาอีกร่วม 100 ปี ูึงได้สร้างต่อจนเสร็จ
สมบูรณ์และยังเป็ นสูานทีก่ าลิเลโอ เคยมาพิสจู น์เรื่องแรงโน้มู่วงของโลกและการตกของวัตูุดว้ ย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเวนิ ส Venice Mestre เมืองท่องเทีย่ วยอดนิยมทีน่ กั ท่องเทีย่ วเดินทางมาเยือนเป็ น
จานวนมากมายในแต่ละปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ .30 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
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นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันทีห่ ก
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันทีเ่ จ็ด
เช้า

กลางวัน
บ่าย

30 ธ.ค.61
เวนิ ส-มิ ลาน
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือทรอนเชตโต้ เพื่อข้ามสู่ เกาะเวนิ ส อดีตเมืองทีเ่ คยร่ารวยทีส่ ดุ แห่งหนึ่งในยุคกลาง
เกาะเวนิสประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมูึงกันกว่า 00 แห่งทีศ่ นู ย์กลางอยู่
ที่ จัตรุ สั เซนต์มาร์ค หรือ ซานมาร์โค ชุมชนทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ บนเกาะต่างๆ ของเมืองเวนิสทีม่ คี ลองต่างๆ
มากมายนับร้อยแห่ง นับเป็ นบรรยากาศทีไ่ ม่มที ใ่ี ดเหมือนและเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะเมือง ชมสะพานสะอืน้ ที่
เชื่อมระหว่างคุกหลวงและพระราชวังดอร์ดจชมวิหารเานต์มาร์คทีง่ ดงามด้วยการประดับด้วยโมเสคหลายล้าน
ชิน้ เดินชมตัวเมืองจนูึงสะพานริอลั โตทีท่ อดข้ามแกรนด์คาเนลอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเวนิส นาท่านู่ายรูป
กับพระรำชวังดอจส์ Doge's Palace พระรำชวังดอจส์ เป็ นทีท่ ำกำรของรัฐบำลเวนิสและทีพ่ ำนักของผูด้ ำรง
ตำแหน่งเจ้ำเมืองในอดีต ตัวอำคำรกะทัดรัดในแบบโกธิค เป็ นสิง่ ก่อสร้ำงทีเ่ ก่ำแก่มำกว่ำ 800 ปี มำแล้ว เมื่อ
สมัยเวนิสยังเป็ นสำธำรณรัฐอิสระ ซึง่ เคยร่ำรวยและมีอำนำจมหำศำลและเคยส่งให้มำร์โคโปโลเดินทำงไป
เมืองจีน อิสระให้ท่านชมและเลือกาือ้ สินค้าขึน้ ชื่ออาทิ เครื่องแก้วเวนีเาีย หรือ หน้ากากเทศกาลคาร์นิวลั
ท่านอาจใช้เวลานังจิ
่ บกาแฟตามร้านกาแฟ ทีต่ งั ้ อยู่รอบจัตุรสั เานต์มาร์ค เพื่อดืม่ ด่ากับบรรยากาศทีแ่ สนโร
แมนติก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพืน้ เมืองลิ้มรสกับสปาเก็ตตี้หมึกดาสไตล์อิตาเลี่ยน
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน หรือมิ ลาโน Milan (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ชัวโมง)
่
นาท่านชมเมืองมิ
ลาน เมืองหลักของแคว้นลอมบาร์เดียและเป็ นเมืองสาคัญทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี มีช่อื เสียงในด้าน
แฟชันและศิ
่
ลปะ าึง่ มิลานููกจัดให้เป็ นเมืองแฟชันในลั
่ กษณะเดียวกับนิวยอร์ค ปารีส ลอนดอน และ
โรม นอกจากนี้ยงั เป็ นทีร่ จู้ กั ในด้านอุตสาหกรรม ผ้าไหม และแหล่งผลิตรูยนต์ อัลฟา โรมีโอ รวมไปูึง
สโมสรฟุตบอลอินเตอร์มลิ านและสโมสรฟุตบอลเอาีมลิ าน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
31 ธ.ค.61
มิ ลาน-ชมเมือง-ช้อปปิ้ ง
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางไปชม ปราสาทฟอร์ซ่า หรือ Sforzesco Castle ได้รบั การก่อสร้างขึน้ ตัง้ แต่ชว่ งศตวรรษที่
15 โดยฟรันเชสโกสฟอร์าา ดยุคแห่งมิลาน ต่อมาได้มกี ารบูณะและขยายใหญ่ขน้ึ ในช่วงยุคศตวรรษที่ 19
และ 17 และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของป้ อมปราการทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ แหน่งหนึ่งในยุโรป จากนัน้ นาท่านชม มหาวิ หารเซ้นต์
แอมโบรจิ โอ หรือ Basilica of Sant’Ambrogio หนึ่งในโบสู์ทเ่ี ก่าทีส่ ดุ ในเมืองมิลาน ููกสร้างขึน้ เพื่ออุทศิ
ให้กบั นักบุญแอมบรอสแห่งมิลาน ตัวอาคารแสดงูึงประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานและศิลปะอันศักดิสิ์ ทธิทาง
์
ศาสนา เป็ นตัวอย่างของงานสูาปั ตยกรรมแบบโรมันในยุคลอมบาร์ด โดยจะเห็นได้จากหอระฆัง 4 หลังที่
เก่าแก่ทส่ี ดุ และต่อมาได้มกี ารบูรณะอาคารอย่างหนักปั จจุบนั ประกอบไปด้วยอาคาร 3 ชัน้ ด้านข้างประกอบ
ไปด้วยงานศิลปะสะท้อนูึงประวัตศิ าสตร์ หลังคาตกแต่งด้วยงานปูนปั น้ และแท่นบูชาทองคา ให้ท่านู่ายรูป
เป็ นทีร่ ะลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
นาท่านชมจัตุรสั สกาล่าและรูปปั น้ ดาวินชี และให้ทา่ นู่ายรูปและชมความยิง่ ใหญ่ภายนอกของ มหาวิ หาร
แห่งเมืองมิ ลานหรือมิ ลานดูโอโม มหำวิหำรหินอ่อนแบบกอธิคทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ 3 ในยุโรป สร้ำงในปี ค.ศ.
1386 ด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิคผสมผสำนกันเป็ นสถำปั ตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟื้ นฟูศลิ ปวิทยำกำร ใช้
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เวลำสร้ำงนำนถึง 500 ปี มีควำมวิจติ รงดงำมและประดับประดำไปด้วยรูปัน้ นับกว่ำ 3,000 รูป มีหลังคำยอด
เรียวแหลมจำนวน 135 ยอด บนสุดมีรปู ปั น้ ทองขนำด 4 เมตรของพระแม่มำดอนน่ำเป็ นสง่ำอยู่ มีลำนกว้ำง
ด้ำนหน้ำดูโอโมทีม่ อี นุสำวรียพ์ ระเจ้ำวิกเตอร์เอมมำนูเอลที่ 2 ทรงม้ำคือสถำนทีจ่ ดั งำนสำคัญต่ำงๆ ในบริเวณ
เดียวกันยังเป็ นทีต่ งั ้ ของ แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ทีน่ บั ว่าเป็ นช้อปปิ้ งอาเขตทีส่ วยทีส่ ดุ ในอิตาลี มาก
ว่า 100 ปี พร้อมู่ายรูปกับอนุสาวรียข์ อง ลิโอนาร์โด ดาร์วนิ ชี จิตรกรเอกทีโ่ ด่งดังจากภาพโมนาลิา่า จากนัน้
มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมทีแ่ กลเลอรีน่ ้ีกบั หลากหลายแบรนด์ชนั ้ นามากมาย (ร้านค้าอาจปิ ด
บางส่วนเนื่ องในวันสิ้ นปี )
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

คา่
วันทีแ่ ปด
เช้า

13.05 น.
วันทีเ่ ก้า

05.55 น.

1 ม.ค.62 มิ ลาน-สนามบิ นมาร์เพ็นซ่า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นมาร์เพ็นซ่า กรุงมิ ลาน และเผือ่ เวลาสาหรับการทาคืน
ภาษีที่สนามบิ น
นาท่านออกเดิ นทางจากสนามบิ นมาร์เพนซ่า เมืองมิ ลาน โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG941
2 ม.ค.62 กรุงเทพฯ
เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ
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อัตราค่าเดิ นทาง

เทศกาลปี ใหม่ *25 ธ.ค.2561- 2 ม.ค.2562

แกรนด์อิตาลี 9 วัน (TG)

ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋ว

79,500
76,500
74,500

45,900

6,900

6,900

ผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็กอายุต่ากว่า 14 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ากว่า 14 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 4 ท่าน เสริมเตียง
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ

45,900
43,900

**ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและค่าบริ การท่านละ 3,500 บาท //
ค่าทิ ปคนขับและค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง **
*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ ม
ภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***
หมายเหตุ
 อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผู้โดยสารที่ เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่าน และจะต้องชาระมัดจา
หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
 การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็ว
ในการดาเนิ นการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้ าที่ สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้ ว
มือ
 กรณี ท่านที่ ต้องการอยู่ต่อ ชาระค่าธรรมเนี ยมในการทาตั ๋วอยู่ต่อที่ สนามบินเดิ มได้ไม่เกิ น 7 วัน นับจาก
วันที่ เดิ นทางออกจากต้นทาง ค่าธรรมเนี ยม 4,500 บาทต่อท่าน แต่ทงั ้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั ในวันนัน้ ๆ จะสามารถ
ยืนยันการเดิ นทางได้ และการยื่นวีซ่าจะต้องแยกยื่นวีซ่าเดี่ยว ประกันต่างๆ ผู้เดิ นทางจะต้องซื้อเพิ่ มเติ ม
เพื่อให้ครอบคลุมกับวันที่ เดิ นทาง ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ไม่รวมในราคาทัวร์
 กรณี ท่านที่ มีต ั ๋วโดยสารแล้ว แล้วเดิ นทางไม่พร้อมหมู่คณะ ตรวจสอบตารางการเดิ นทางของท่านว่ามีการ
พานักอยู่ในประเทศอื่นมากกว่าในประเทศอิ ตาลีหรือไม่ หากมีและระยะเวลาในการพานักนานกว่าในเขต
ประเทศอิ ตาลี ท่านจะต้องดาเนิ นการยื่นวีซ่าที่ ประเทศนัน้ ๆ แทน โดยท่านจะต้องดาเนิ นการด้วยตนเอง
โดยค่าธรรมเนี ยมและค่าบริ การในการยื่นวีซ่าประเทศนัน้ ๆ ไม่ได้รวมในราคาทัวร์เช่นเดียวกัน
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อัตรานี้ รวมบริการ
 ค่ำตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสำยกำรบินไทย ชัน้ ประหยัด เส้นทำง กรุงเทพฯ-โรม // มิลำน-กรุงเทพฯ
 ค่ำโรงแรมทีพ่ กั ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ (2-3 ท่ำนต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสูานทีต่ ่าง ๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารูรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท าึง่ เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงิน
คุม้ ครอง 500,000 บาท (กรมธรรพ์เป็ นไปตามเงื่อนไขของบริษทั ประกันฯ)
 ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน าึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 9
ก.ค. 2561 หากมีเพิม่ เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชาระเพิม่ ตามกฏและเงื่อนไข
ของสายการบิน

อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
 ค่ำน้ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีทเ่ี กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่ำนต่อ 1 ใบเท่ำนัน้ )
 ค่ำธรรมเนียมกำรทำหนังสือเดินทำง
 ค่าธรรมเนียมวีา่าเชงเก้นและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 3,300 บาท โดยชาระพร้อมค่าทัวร์สว่ นที่
เหลือก่อนคณะออกเดินทาง
 ค่าทิปพนักงานขับรูและมัคคุเทศก์ทอ้ งูิน่ ในเขตพระราชวังและเขตเมืองเก่าและทิปหัวหน้าทัวร์ทเ่ี ดินทางไป-กลับพร้อม
คณะ ท่านละ 1,500 บาท โดยชาระพร้อมค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือก่อนคณะออกเดินทาง
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าทุกแห่ง าึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ของท่านด้วยตัวท่านเอง หรือหากต้องการการ
บริการยกกระเป๋ าจะต้องชาระค่าทิปตามทีโ่ รงแรมนัน้ ๆ เรียกเก็บและทีม่ ใี ห้บริการ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าาักรีดฯลฯ
 ค่าอาหารหรือเครื่องดืม่ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามัน, ค่าบริการอื่นๆ เพิม่ เติมทีเ่ กีย่ วกับวีา่า หรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ใน
รายการ
 ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้าดื่มระหว่างทัวร์)
 ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุรา้ ยแรงในต่างประเทศทีน่ อกเหนือจากประกัน
อุบตั เิ หตุทท่ี างบริษทั ฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารูาือ้ ประกันเพิม่ เติมได้
การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวน
สิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
์
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การยกเลิ ก
 หำกมีกำรยกเลิกเกิน 45 วันทำกำรแต่ไม่เกิน 90 วันทำกำร บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินมัดจำค่ำตั ๋วโดยสำรของท่ำน
์
นัน้ ๆ (เงื่อนไขค่ำมัดจำตำมทีท่ ำงสำยกำรบินเรียกเก็บ)
 หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 45 วันทำกำร บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินมัดจำทัง้ หมด
์
 หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วันทำกำร บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
์
 หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใด ยื่นวีซ่ำแล้วไม่ได้รบั กำรอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสำรต้องชำระค่ำมัดจำ 20,000.- บำท และค่ำวีซ่ำตำมทีส่ ถำนทูต
เรียกเก็บ
 หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใดวีซ่ำผ่ำนแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสำรเครื่องบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นค่ำมัดจำ
์
 หำกผูโ้ ดยสำรแจ้งยกเลิกกำรเดินทำงหลังจำกออกตั ๋วโดยสำรแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
์
หมายเหตุ
 รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงูึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาให้การเดินทาไม่สามารูออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
์
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารูคืนเงินได้
 บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไมูู่กต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ องตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ูานทูตงดออกวีา่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
 บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในความรั
บผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจาก
์
สายการบิน ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ าึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด
 ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะููกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่
เกิน
 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรูโค้ช, โรงแรม และสูานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสูานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
 กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สูานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้า
ชมไม่สามารูจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสูานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารูเข้าชมสูานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
 หากเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้ ขอให้พจิ ารณาก่อน
การจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอำจจะไม่
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ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
หรือแยกพักแบบ 1 ห้องคู่ และ 1 ห้องเดี่ยว โดยท่านจะต้องชาระค่าพักเดี่ยวเพิ่ ม ประมาณ 1,500 บาทหรือแล้ว
โรงแรมเรียกเก็บของคืนที่พกั นัน้ ๆ
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มเี ครื่องปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่ำ
3. กรณีทม่ี งี ำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึน้ มำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิ ์
ในกำรปรับเปลีย่ นหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอำจเป็ นห้องทีม่ ขี นำดกะทัดรัต และไม่มอี ่ำง
อำบน้ำ ซึง่ ขึน้ อยู่กบั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกัน
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หลักฐานการยื่นวีซ่าสถานทูตอิตาลี
***การยื่นวีซ่าอิ ตาลี ทุกท่านต้ องแสดงตัวทุกครัง้ ที่มีการเดิ นทางเพื่อสแกนลายนิ้ วมือที่ศนู ย์ยื่น VFS ITALY ***
ใช้เวลำพิจำรณำอนุมตั วิ ซี ่ำ 15 วันทำกำร
เอกสำรในกำรขอวีซ่ำ (กรุณำจัดส่งภำยใน 30 วันก่อนวันเดินทำง)

***สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***
1. สถำนทูตอิตำลีไม่อนุญำตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพำสปอร์ตระหว่ำงทีส่ ถำนทูตพิจำรณำวีซ่ำ
2. สำหรับผูเ้ ดินทำงทีศ่ กึ ษำหรือทำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องกำรขอวีซ่ำด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพำนักหรือ
ศึกษำอยู่เท่ำนัน้
3. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็ นดุลยพินจิ ของสถำนทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ กำรเตรียมเอกสำรทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้กำรพิจำรณำ
ของสถำนทูตง่ำยขึน้
หมายเหตุ กรณีลกู ค้ำท่ำนใดมีกำรใช้พำสปอร์ตเดินทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวีซ่ำ ลูกค้ำต้องแจ้งให้ทำงบริษทั ฯ ทรำบล่วงหน้ำเพื่อ
วำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน

1. หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน

o โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารูใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่า กว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีา่าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยื่นคาร้องขอวีา่า
o ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาูอดออกและไม่จาเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ

2. รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิ ลลิ เมตร จานวน 2 รูป
เน้ นขนาดใบหน้ า

ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสูานทูตจะต้องสแกน
รูปลงบนวีา่า (ไม่ควรสวมเสือ้ สีขาว)
- รูปู่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่
หมวกหรือเครื่องประดับ
บดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิก๊
อายส์ **
-

2. สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
- ใช้สาเนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุต่ากว่า 40 ปี และยังศึกษาอยูู่งึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสูานทูตขอสาเนาสูตบิ ตั รด้วยและกรุณา
แนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
3. หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บ้านและเบอร์มอื ถือ
4. สาเนาทะเบียนสมรส กรณี ท่านที่สมรสแล้ว
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5. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ
6. สาเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
7. สาเนาใบหย่า กรณี ท่านที่หย่าแล้ว

8. หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง

*** การสะกดชื่อ นามสกุลของผูย้ ื่นคาร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้ องสะกดให้ตรงตามหนังสือ
เดิ นทาง มิ เช่นนัน้ สถานทูตจะไม่รบั พิ จารณา (สาคัญมาก) ***
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษทั ทีท่ างานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ

เข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน (หนังสือรับรองการทางานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีา่า) เป็ นต้น
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สาเนาบัตรประจาตัว
ราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการทางานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีา่า)
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิ จการ โดยจะต้องคัดมาไม่ตา่ กว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น

 หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสาเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน

- กรณี ท่านที่ ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีน้หี าก
ความสัมพันธ์ไม่สามารูสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจููกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีา่านี้)
- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา
จากโรงเรียนหรือจากสูาบัน เป็ นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)

9. หลักฐานการเงิ น

- ใช้สาเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัว อัพเดทไม่เกิ น 7 วันก่อนยื่นพร้อมถ่ายสาเนา
ย้อนหลัง 6 เดือนแสดงชื่อเจ้าของบัญชี โดยชื่อและนามสกุลต้องสะกดให้ถกู ต้องตามหน้ า
พาสปอร์ต
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาเนาหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็ นปั จจุบนั
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็ น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ากว่า 6
เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่ากว่า 7 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีา่า แต่หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มกี าร
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทาหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภาษาอังกฤษ ตามความเป็ นจริง อาทิ
ไม่มกี ารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ตดิ ต่อธนาคารเป็ นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา
เป็ นต้น
- กรณีรบั รองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องทาจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวเป็ นภาษาอังกฤษ
พร้อมระบุความสัมพันธ์เพื่อชีแ้ จงต่อสูานทูต 1 ฉบับ โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงิน
ส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าต้องทา
จดหมายรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมระบุช่อื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสูานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
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10. กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองบิดาหรือมารดา
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสูานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสูานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจาก
อาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทัง้ แนบสูานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะููกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการูาวร และูึงแม้ว่า
ท่านจะููกปฏิเสธวีา่า สูานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หากสูานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสูานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วาี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสูานทูต ยกเลิกวีา่าของ
์
ท่าน เนื่องจากการขอวีา่าในแต่ละประเทศจะููกบันทึกไว้เป็ นสูิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอูือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีา่า ท่านสามารูจะต้องแจ้งความจานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยื่นวีา่าและท่านไม่สามารูนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั
ท่านนัน้ จะต้องมายื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ูานทูตตามกาหนดการของสูานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสูานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีาา่ อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีา่าปลอมหรือผิดวัตูุประสงค์ในการยื่นขอวีา่าท่องเทีย่ ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์อกเดินทางภายใน 40 วัน
์
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคานึงูึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ น
หลัก

***********************************************************************************************************
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กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่ง
ยื่นคาร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ จุดละ 200 บาท / ท่าน
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้ น / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
1. ชื่ อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่ อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่ อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่ อหรื อชื่ อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

(ภาษาอังกฤษ)..........................................................

หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................................... วันเดื อนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสื อเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่จดทะเบียน

หย่า

หม้าย
3. กรณี ทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี -ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่ อ-นามสกุล..................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
...............................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์
ที่อยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมื อนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).........................................
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.................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์

โทรศัพท์บา้ น

...........................................
โทรศัพท์มือถือ

............................................ อีเมลล์

..............................................................................
5. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณี ประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยูท่ ่ ีทางานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
..................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์

ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................
โทรศัพท์

............................................ หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)
.................................

กรณี ศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน้ หรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณี ในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)....................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ท่ ีผา่ นมาหรื อไม่

ไม่เคย
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ตัง้ แต่วนั ที่
รวม

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

ถึงวันที่

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

........... วัน

ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้ วมื อหรื อไม่

ไม่เคย

เคย

กรณี ท่ ีทา่ นเคยได้รับการสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ......................................................................................
9. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่

ตัวเอง

มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย

(กรณี ท่ ีมีผูส้ นับสนุ ดค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่าน คื อ ...................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .....................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่

เดินทางด้วยกัน

ไม่ได้เดินทางด้วยกัน

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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