อิตาลี 6 วัน 4 คืน
บินตรงสบายๆ ขาไปบินเช้าถึงเย็น ได้พกั ผ่อน
เที่ยวบินเข้า/ออกมิลาน ด้วยสายการบินน้ องใหม่แห่งอิตาลี

ซิงเควเทอร์เร่ ดินแดน 5 หมู่บา้ น
เที่ยวมิลาน-เวโรน่ า-โบโลญญ่า-ฟลอเร้นซ์
ช้อปปิ้ง Fidenza Village Outlet
บริษทั ฯ ขอนำทาำนดิินทำขขาำขขอบ้า ำู่รา รเดทออิาำี รรเทับจกัับิินดินอันิิขง จญ่าดีเดยิร่าขดรออขขำจนอิาัับ
กััรวรริิโ์ รขันอันดูนอััิิู์ ทิ ธิบ์ นยำบูข่ทรอิาำี พบัับวัฒนธรรข, อิีรเ ดีเูถำรั าิัรรขอันขิขำขาาำขๆ ขำัขำิญีำิ
ดญาข ดีเิัขดร็ นรรเดทอทดง ร็ นอ่นิ์ัีำขดญาขยริูาอำูนำโีััับดขออขาาำขๆ ิัขน้:มิ ลาน
ดขออขจญ่าดีเขกำนวนรรเชำัรู่ขทูง ิ่ จนอิาำี ดีเิัขไิาชออ ง วาำดร็ นอ่นิ์รวขขอขด้ชันิ
ง ไซน์ดนอร์ชออ ง ิัขขอข
อิาำี
เจนัว
ดขออขทาำทำขัำรยาำทำขทเดีทูง ำยั่ทำขาอนดญนออขอขอิาำีถออดร็ นดขออขทาำทูง ำยั่ิิขง ดรริบรรเิ่กดูาน
ดีออิจญ่าขอขรรเดทอขำอิาำขิำวนำนดีเดร็ นดขออขทาอขดทิง วชออิั
ง ข ดร็ นอ่นิ์ัีำขดทยโนโีิดีเ
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โบโลญญ่า
ซิ งเควเทอร์เร่

ฟลอเร้นซ์
เวโรน่ า

อ่าูำญัรรขัำรผีิารถินา์ ดีเิัขดร็ นบาำนดัิิขอขนััดิินดรออชออง ิัขผ่ยา นา พบทวรอดขริัำ ยริูโาด้อร์
โยีัขบัูิาวิ
เมืองหลวงของแคว้นเอมิเลียโรมัญญา 1 ใน 20 แคว้นของประเทศอิตาลี โดยตัวเมืองนัน้ ตัง้ อยู่ระหว่างแม่น้ า
โปกับเทือกเขาอัลเพนไพน์ และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของมหาวิทยาลัยทีเ่ ก่าแก่ทสี ่ ดุ
ญข่าบำา นดี็ัๆ บริดวณริขชำิฝั ขง ริดวิราำขอขอิาำี ทขง ยวำขญขำิวาำ ิินดินทัข้ ญาำ The Five Land ญรออ
ิินดินดญาขยวำขขิขำข าัข้ อิ่บา นญนาำผำู่ขชันดญนออทเดีดขิิดาอร์ดรดนินบริดวณชำิฝั ขง ดยวานีิัด่ ริ
รรเัอบไริาวิ 5 ญข่าบำา น ทซง าอนาัวดอขอิ่ญา าำขไัีกำัูำิาำขอขยนภำินอั ซึขง ไิาดัา Monterosso Al
Mare, Vernazza Corniglia, Manarola ดีเ Riomaggiore โิิทัข้ 5 ญข่าบำา นน้ ขญ่บดขำีาอขรอบ ขดขาน้ ำดร็ น
ฉำัิาำนญนาำ ทำจญาูถำนท งดญาขน้ ขยวำขูวิขำขาำขธรรำชำาิรำวัับภำพวำิขอขกิารัรดอั
นยรทรง ่าขดรออขู่ิจนชาวขิ่ยทอขขอขอิีรเอิาำี ดขออขทไง ิารบั ดีออัโิิอขย์ัำริ่ดนูโัจญาข้นึ ทเดบินดร็ นขริั
โีั ดขออง ร ย.อ. 1982 ข กัา่รูั ิ่โอโข ทาัข้ ขอข ขญำวิญำรดญาขดขออข้ีอดรานซ์ ทูง วิขำขดีเิิขง จญ่า
เมืองดังจากนิยายรักอมตะ บ้านเกิดจูเลียต ชมเมืองเก่าแสนคลาสสิค

กาหนดการเดิ นทาง

11-16 ต.ค.2561

วันแรก

กรุงเทพฯ-มิ ลาน-เจนัว

06.00 น.

นัดคณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินแอร์อิตาลี
เจ้าหน้าทีพ่ ร้อมคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
นาท่านออกเดิ นทางจากสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสายการบิ นแอร์อิตาลี เที่ยวบิ นที่ IG932
เดิ นทางถึงสนามบิ นมิ ลานมาร์เพ็นซ่า ประเทศอิ ตาลี
นำท่ำนผ่ำนขัน้ ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและตรวจรับสัมภำระเรียบร้อยแล้ว นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเจนัว
Genoa (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชัวโมง)
่
เมืองท่ำทำงกำรค้ำทำงทะเลทีส่ ำคัญทำงตอนเหนือของ
อิตำลีถอื เป็ นเมืองท่ำทีส่ ำคัญยิง่ เปรียบประดุจเส้นเลือดใหญ่ของประเทศมำอย่ำงยำวนำน มีควำมรุ่งเรือง
อย่ำงยิง่ ในอดีตจนถึงศตวรรษที่ 18 ถูกกองทัพของจักรพรรดินโบเลี
ยนบุกเข้ำยึดครองและผนวกดินแดนแห่ง
์
นี้เข้ำเป็ นส่วนหนึ่งของฝรังเศส
่ แต่เป็ นเพียงระยะเวลำสัน้ ๆ เมื่อนโปเลียนเสือ่ มอำนำจลง เจนัวได้มโี อกำส
กลับมำฟื้ นฟูบำ้ นเมืองและกลับเข้ำมำเป็ นส่วนหนึ่งของอิตำลีอกี ครัง้ จวบจนปั จจุบนั ปั จจุบนั เจนัวเป็ นเมืองที่
สำมำรถทำรำยได้เข้ำประเทศได้เป็ นอย่ำงเสมอต้นเสมอปลำยทัง้ เป็ นเมืองท่ำสำคัญและเป็ นเมืองท่องเทีย่ ว
ชื่อดัง เป็ นศูนย์กลำงเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมกำรผลิตรถยนต์ ได้แก่ เฟี ยต อัลฟ่ ำโรมิโอ แลนเซีย เป็ น
ต้น
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ

08.50 น.
15.40 น.

คา่

วันที ส่ อง

เจนัว-เลอแวนโต้-ซิ งเควเทอร์เร่-ลา สเปเซีย-พราโต้

เช้า

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนผ่ำนชมเมืองเจนัว เมืองบ้ำนเกิดของนักเดินเรือชื่อดังผูค้ น้ พบทวีปอเมริกำ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส
ประกอบกับเจนัวมีบำ้ นเรือนแบบคลำสสิคโรมันย้อนยุค มีโบสถ์เก่ำแก่ สวนสวยประดับอยูท่ วเมื
ั ่ อง ผ่ำนชม
อำคำรสวยงำมต่ำงๆ โบสถ์ประจำเมืองหรือดูโอโม่ทส่ี ร้ำงขึน้ แบบโรมำเนสก์และโกธิค น้ำพุกลำงเมือง ท่ำ
เทียบเรือบริเวณอ่ำวเจนัว มีเรือใบจอดอยูม่ ำกมำยประกอบกับอำคำรโดยรอบสวยสดงดงำม ประภำคำรสูง
ตระหง่ำน จัตุรสั เปี ยซซ่ำ เฟอร์รำรี่ ถือเป็ นจัตุรสั ทีส่ วยทีส่ ดุ ในอิตำลี ซึง่ เคยเป็ นสถำนทีท่ โ่ี คลัมบัสเคยอำศัย
อยู่เมื่อครัง้ เป็ นเด็ก ผ่ำนชมพระรำชวังซำนจิออร์จโิ อ Palazzo San Giorgio มีควำมโดดเด่นของภำพวำดที่
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กลางวัน
บ่าย

คา่

มองแล้วคล้ำยภำพนูนต่ำและมหำวิหำรเจนัว นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเลอเวนโต้ Levento เมืองริมทะเล
อิตำเลีย่ นริเวียร่ำ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชัวโมง)
่
นาท่านเปลี่ยนการเดิ นทางต่อโดยรถไฟสู่เมืองซิ ง
เควเทอร์เร่ Cinque Terre หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตงั ้ อยู่บริเวณริมชายฝัง่ ริเวียร่าของอิ ตาลี ทีม่ คี วำมหมำยว่ำ
ดินแดนทัง้ ห้ำ The Five Land หรือดินแดนแห่งควำมงดงำม ตัง้ อยู่บนหน้ำผำสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอร์เร
เนียนบริเวณชำยฝั ง่ แคว้นลิกเู รีย ประกอบไปด้วย 5 หมู่บำ้ น ทีซ่ ่อนตัวเองอยู่ห่ำงไกลจำกสำยตำของคน
ภำยนอก แผ่นดินทีย่ ำกจะเข้ำถึงได้โดยง่ำย ได้แก่ Monterosso Al Mare, Vernazza Corniglia, Manarola
และ Riomaggiore โดยทัง้ 5 หมู่บำ้ นนี้มหี ุบเขำล้อมรอบ มีแม่น้ำเป็ นฉำกด้ำนหน้ำ ทำให้สถำนทีแ่ ห่งนี้มี
ควำมสวยงำมตำมธรรำชำติรำวกับภำพวำดของจิตรกรเอก ประกอบกับเป็ นส่วนหนึ่งของอุทยำนแห่งชำติและ
ได้รบั กำรขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกจำกองค์กำรยูเนสโก้อกี ด้วย ซึง่ หมูบ่ ำ้ นทัง้ ห้ำนี้ยงั คงสภำพดัง้ เดิมมำตัง้ แต่
ศตวรรษที่ 11
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่ำนเดินเล่นชมควำมงำมของหมูบ่ ำ้ นทีม่ สี สี นั สวยงำม สร้ำงลดหลันกั
่ นตำมเนินผำริมทะเล ให้ท่ำนเดินเล่น
ชมหมูบ่ ำ้ นริโอแมกจิโอเร่ Riomaggiore หมู่บำ้ นประมงเล็กๆ ทีม่ เี สน่หแ์ ละมีบรรยำกำศเหมือนเมืองตุ๊กตำ
บ้ำนเรือนทีต่ งั ้ ลดหลันกั
่ นบนหน้ำผำทีป่ กคลุมด้วยต้นไม้เขียวขจีตดั กับน้ำทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอควอยส์
โดยเฉพำะในฤดูรอ้ น ให้ท่ำนได้ถ่ำยรูปตำมอัธยำศัย และเดินชมหมู่บำ้ นอีกแห่งหนึ่ง มอนเตรอสโซ่
Monterosso Al Mare หมู่บำ้ นทีใ่ หญ่และขึน้ ชื่อที่สุด เนื่องจำกเป็ นเพียงหมู่บำ้ นเดียวทีม่ ชี ำยหำดให้
นักท่องเทีย่ วลงไปนัง่ เล่นพักผ่อนได้จริง และคึกคักมำกในช่วงฤดูร้อน มอนเตรอสโซแบ่งหมู่บ้ำนออกเป็ น
2 ด้ำน หำกนับจำกสถำนีรถไฟ ด้ำนทิศเหนือเป็ นส่วนของบ้ำนตำกอำกำศ มีรำ้ นค้ำเสียเป็ นส่วนใหญ่
ส่วนทิศใต้เป็ นทีต่ งั ้ ของหมู่บ้ำน จะไปทำงด้ำนทิศใต้นนั ้ ต้องเดินลอดอุโมงค์ท่เี จำะผ่ำนช่องเขำเข้ำไปตัว
ชุมชนที่น่ีเป็ นชุมชนทีใ่ หญ่ท่สี ุด และเป็ นชุมชนแรกที่ก่อตัง้ ขึน้ ในบรรดำ 5 หมู่บำ้ น เดินชมภำยนอกวิหำร
นักบุญจอห์นเดอะแบ็พทิสต์ Chiesa di San Giovanni Battista สร้ำงขึน้ ในช่วงศตวรรษที่ 13-14 เป็ น
โบสถ์เล็กๆ มีลกั ษณะสถำปั ตยกรรมแบบบำร็อค ทำจำกหินอ่อนสลับสีขำวดำเป็ นลำยขวำงพำดตัววิหำร
ทัง้ ด้ำนนอกและด้ำนใน มีเวลำให้ท่ำนถ่ำยภำพงดงำมตำมอัธยำศัย สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่ เมือง
ลา สเปเซีย La Spezia เมืองในเขตลิ กเู รีย ตอนเหนื อของประเทศอิ ตาลี อยู่ระหว่ำงเมืองเจนัวและปิ ซ่ำ
บริเวณอ่ำวลิกเู รีย หนึ่งในอ่ำวทีม่ คี วำมสำคัญทำงด้ำนกำรค้ำและกำรทหำร จำกนัน้ เปลีย่ นกำรโดยสำรเป็ นรถ
โค้ชเพื่อนำท่ำนเดินทำงต่อสูเ่ มืองพราโต้ Prato (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชัวโมง)
่
นำท่ำนเดินทำงถึง เมืองพราโต้ เมืองสาคัญอีกเมืองหนึ่ งในแคว้นทัสคานี ตัง้ อยู่บนระดับควำมสูง 768
เมตรจำกระดับน้ำทะเล และเป็ นเมืองใหญ่เป็ นอันดับ 2 ในแคว้นทัสคำนี และใหญ่เป็ นอันดับ 3 รองจำกกรุง
โรมและฟลอเร้นซ์
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที ส่ าม

พราโต้-ฟลอเร้นซ์-โบโลญญ่า-เวโรน่ า

เช้า

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองฟลอเร้นซ์ นครที่รงุ่ เรืองสุดในช่วงยุคทองของศิ ลปะอิ ตาลี (ใช้เวลำเดินทำง
ประมำณ 30 นำที) นำท่ำนเดินเข้ำสู่ เขตเมืองเก่า ของฟลอเร้นซ์ ทีไ่ ด้รบั เลือกโดยองค์กำรยูเนสโกให้ขน้ึ
ทะเบียนเป็ นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1982 เดินชมควำมสวยงำมบริเวณ จัตรุ สั ดูโอโม ทีตงั ้ ของ มหาวิ หาร
แห่งเมืองฟลอเร้นซ์ ทีส่ วยงำมและยิง่ ใหญ่ ชมจัตุรสั ซิกนอเรีย, สะพำนเก่ำเวคคิโอ ทีท่ อดข้ำมแม่น้ำอำร์โน
ซึง่ อดีตเป็ นแหล่งขำยทองคำทีเ่ ก่ำแก่ของฟลอเร้นซ์และยังคงอนุรกั ษ์ บรรยำกำศแบบดังเดิ
่ มไว้ได้อย่ำงดี ชม
ทัศนียภำพของตัวเมืองทีม่ แี ม่น้ำอำร์โน ไหลผ่ำนนครทีย่ งั คงรักษำสถำปั ตยกรรมโบรำณไว้อย่ำงน่ำชื่นชม
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กลางวัน
บ่าย

คา่

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ.ภัตตำคำรจีน
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโบโลญญ่า Bologna เมืองหลวงของแคว้นเอมิเลียโรมัญญา 1 ใน 20 แคว้นของ
ประเทศอิตาลี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง)
่
โดยตัวเมืองนัน้ ตัง้ อยู่ระหว่างแม่น้าโปกับเทือกเขาอัล
เพนไพน์ นอกจากนัน้ ยังเป็ นหนึ่งในเมืองยุคกลางทีไ่ ด้รบั การรักษาไว้เป็ นอย่างดีทส่ี ดุ แห่งหนึ่งในยุโรป และ
ยังเป็ นทีต่ งั ้ ของมหาวิทยาลัยทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ คือ Alma Mater Studiorum เดินชมบริเวณจัตุรสั มัจโจเร่ Piazza
Maggiore จัตุรสั ขนาดใหญ่ทต่ี งั ้ อยู่ใจกลางเมืองเก่า ทีล่ อ้ มรอบด้วยโบสถ์ซานเปโตรนิโอ ทีส่ ร้างขึน้ เพื่อถวาย
แด่นกั บุญเปโตรนิโอพระสังฆราชองค์แรกของโบโลญญ่า รวมถึงซิตฮ้ี อลล์หรือศาลาว่าการเมือง ลานน้าพุเทพ
เนปจูนและอาคารปาวาซโซ่ เดล โพเดสตา ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองและถ่ายรูป สมควรแก่เวลานาท่าน
เดินทางสู่ เมืองเวโรน่ า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
เมืองดังจากนิยายรักอมตะทีม่ เี ค้าเรื่องความ
จริงของการขัดแย้งกันของ 2 ตระกูลอิทธิพลของเมืองนี้ โรมิโอและจูเลียส ฝีมอื การประพันธ์ของ วิลเลียม
เช็คสเปี ยร์ กวีชาวอังกฤษ ทีโ่ ด่งดังไปทัวโลก
่
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที ส่ ี ่

เวโรน่ า-ช้อปปิ้ ง Fidenza Village-มิ ลาน

เช้า

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนเดินผ่ำนชมอำรีนำ (Arena) สนำมกีฬำโรมันโบรำณทีย่ งั คงควำมสมบูรณ์แบบไว้ไม่ดอ้ ยไปกว่ำโคลอส
เซีย่ มทีก่ รุงโรม จำกนัน้ นำท่ำนเดินชมย่ำนเมืองเก่ำของเวโรน่ำ ทีย่ งั คงสภำพบ้ำนเรือนแบบโบรำณ ชม
“จตุรสั เออร์เบ” ทีร่ ำยล้อมไปด้วยคฤหำสน์, วังเก่ำของตระกูลทีเ่ คยปกครองเวโรน่ำ ระหว่ำงทำง นำท่ำนชม
และถ่ำยรูปภำยนอก “บ้านของจูเลียต” ปั จจุบนั หน้ำบ้ำนจูเลียตคือร้ำน Armani ชมระเบียงหินอ่อนเล็กๆ ที่
จูเลียตเคยยืนอยู่ โดยมีโรมิโอมำคอยเฝ้ ำขอควำมรักอยู่ดำ้ นล่ำงตัง้ อยู่ทบ่ี ำ้ นเลขที่ 27 ถนนแคปเปลโลใน
เมืองเวโรนำ บริเวณบ้ำนมีรปู ปั น้ จูเลียตทีเ่ ป็ นบรอนซ์ปัน้ โดย N.Costantini ว่ำกันว่ำใครอยำกสมหวังในเรื่อง
ควำมรักก็ให้ไปจับทีห่ น้ำอกของจูเลียต จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงต่อสู่ ฟิ เดนซ่า Fidenza เพื่อนำท่ำนแวะ
ช้อปปิ้ ง Fidenza Village Outlet แหล่งรวมสินค้ำแบรนด์เนมชัน้ นำในรำคำพิเศษ อำทิ Armani, Prada,
Michael Kors, Paul Smith, Nike, Calvin Klein, Fossil, Furla, Diesel, Valentino, Vasace, Dolce &
Gabbana, Polo Ralph Lauren, Guess, Timberland, Coach, New Balance, Asics, Camper, Samsonite,
Swatch เป็ นต้น อิ สระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยภายในเอ๊าท์เล็ต เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อ
สิ นค้า สมควรแก่เวลำนัดหมำยนำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมิ ลาน หรือมิ ลาโน Milan เมืองหลักของแคว้นลอม
บำร์เดียและเป็ นเมืองสำคัญทำงภำคเหนือของประเทศอิตำลี มีชอ่ื เสียงในด้ำนแฟชันและศิ
่
ลปะ ซึง่ มิลำนถูก
จัดให้เป็ นเมืองแฟชันในลั
่ กษณะเดียวกับนิวยอร์ค ปำรีส ลอนดอน และโรม นอกจำกนี้ยงั เป็ นทีร่ จู้ กั ในด้ำน
อุตสำหกรรม ผ้ำไหม และแหล่งผลิตรถยนต์ อัลฟำ โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอร์มลิ ำนและสโมสร
ฟุตบอลเอซีมลิ ำน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชัวโมง)
่
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

คา่

วันที ห่ ้า

มิ ลาน

เช้า

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นาท่านเช็คเอ๊าทีพ่ กั และนำท่ำนเดินทำงสู่ Sforza Castle ป้ อมปรำกำรแห่งมิลำนทีถ่ อื ว่ำใหญ่ทส่ี ดุ ในยุโรป
สร้ำงขึน้ ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 15 โดยฟรำนเซสโก้ สฟอร์ซำ ดยุคแห่งมิลำนต่อมำได้มกี ำรบูรณะเพิม่ เติมในช่วง
ศตวรรษที่ 16 ละ 17 ปั จจุบนั เป็ นพิพธิ ภัณฑ์และแกลเลอรีเ่ ก็บงำนศิลปะ นำท่ำนเดินชมภำยนอกของป้ อม
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18.55 น.

ปรำกำร จำกนัน้ นำท่ำนชมจัตุรสั สกำล่ำและรูปปั น้ ดำวินชี และให้ท่ำนถ่ำยรูปและชมควำมยิง่ ใหญ่ภำยนอก
ของ มหาวิ หารแห่งเมืองมิ ลานหรือมิ ลานดูโอโม มหาวิหารหินอ่อนแบบโกธิคทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ 3 ในยุโรป
สร้างในปี ค.ศ.1386 ด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิคผสมผสานกันเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟื้ นฟู
ศิลปวิทยาการ ใช้เวลาสร้างนานถึง 500 ปี มีความวิจติ รงดงามและประดับประดาไปด้วยรูปปั น้ นับกว่า
3,000 รูป มีหลังคายอดเรียวแหลมจานวน 135 ยอด บนสุดมีรปู ปั น้ ทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่า
เป็ นสง่าอยู่ มีลานกว้างด้านหน้าดูโอโมทีม่ อี นุสาวรียพ์ ระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ทรงม้าคือสถานทีจ่ ดั
งานสาคัญต่างๆ ในบริเวณเดียวกันยังเป็ นทีต่ งั ้ ของ แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมำนูเอล ทีน่ บั ว่ำเป็ นช้อปปิ้ งอำ
เขตทีส่ วยทีส่ ดุ ในอิตำลี มำกว่ำ 100 ปี พร้อมถ่ำยรูปกับอนุสำวรียข์ อง ลิโอนำร์โด ดำร์วนิ ชีจติ รกรเอกทีโ่ ด่ง
ดังจำกภำพโมนำลิ ซ่ำ มีเวลำให้ท่ำนเลือกซือ้ สินค้ำแบรนด์เนมจำกช้อปแบรนด์ช่อื ดังในอำเขตแห่งนี้ ไม่ว่ำ
จะเป็ น Prada, Louis Vuitton, Gucci, Rimowa, Ferrari และอีกหลำกหลำยแบรนด์ รวมถึงร้ำนอำหำรและ
ขนมหวำนสุดแสนอร่อย อิ สระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเดิ นชมถ่ายรูป
และเลือกซื้อสิ นค้าต่างๆ
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นมาร์เพ็นซ่า มิ ลาน เผือ่ เวลาให้ท่านสาหรับการทาคืน
ภาษี
นาท่านออกเดิ นทางจากสนามบิ นมาร์เพ็นซ่า โดยสายการบิ นแอร์อิตาลี เที่ยวบิ นที่ IG931

วันทีห่ ก
11.00 น.

กรุงเทพฯ
เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..

15.00 น.

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

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

11-16 ต.ค.2561

Special Mono Italy
อิ ตาลี 6 วัน 4 คืน (IG)
ผูใ้ หญ่ ท่ำนละ
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่ำนละ

ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋ว

37,900

21,900

4,900

4,900

**ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและค่าบริ การด้านการนัดหมายและเอกสารท่านละ 3,500 บาท //
ค่าทิ ปคนขับ, ทิ ปไกด์ท้องถิ่ นและค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท
ทัง้ หมดชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง **
*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ ม
ภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***
หมายเหตุ
 อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผูโ้ ดยสารที่เป็ นผูใ้ หญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 30 ท่าน และจะต้องชาระมัดจา หลังจาก
ยืนยันการจองทัวร์ทนั ที

 กรณี ท่านที่ มีต ั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทาง
บริ ษทั ทัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่า
พร้อมคณะได้
 การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือใน
การจัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวก
รวดเร็วในการดาเนิ นการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้ าที่ สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและ
สแกนนิ้ วมือ
อัตรานี้ รวมบริการ
 ค่ำตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสำยกำรบินแอร์อติ ำลี ชัน้ ประหยัด เส้นทำง กรุงเทพฯ-มิลำน-กรุงเทพฯ
 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ำโรงแรมทีพ่ กั ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง)
 ค่ำเข้ำชมสถำนทีต่ ่ำงๆ, ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม, ค่ำรถรับ-ส่งนำเทีย่ ว ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ
 ค่ำมัคคุเทศก์หรือหัวหน้ำทัวร์ของบริษทั จำกกรุงเทพฯ ทีค่ อยอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
 ค่ำประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำทซึง่ เด็กอำยุต่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้ หญ่อำยุเกิน 75 ปี ได้รบั ควำม
คุม้ ครอง 500,000 บำท
 ค่ำภำษีน้ำมันเชือ้ เพลิงและค่ำประกันภัยกำรเดินทำงทีม่ กี ำรเรียกเก็บจำกสำยกำรบิน ซึง่ เป็ นอัตรำเรียกเก็บ ณ วันที่ 11
ก.ค.2561 หำกมีเพิม่ เติมภำยหลังหรืออัตรำกำรผกผันค่ำน้ำมันหรือภำษีใดๆ จะต้องมีกำรชำระเพิม่ ตำมกฏและเงื่อนไขของ
สำยกำรบิน
อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
 ค่ำน้ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีทเ่ี กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (23 กิโลกรัมต่อท่ำน)
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 ค่ำธรรมเนียมกำรทำหนังสือเดินทำง
 ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำเชงเก้นและค่ำบริกำรกำรนัดหมำยและงำนด้ำนเอกสำร ท่ำนละ 3,500 บำท (ชำระพร้อมค่ำทัวร์
ส่วนทีเ่ หลือก่อนออกเดินทำง)
 ค่ำทิปพนักงำนขับรถในระหว่ำงกำรเดินทำงและค่ำทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ตำมเขตพระรำชวังและเขตเมืองเก่ำและค่ำทิป
หัวหน้ำทัวร์จำกเมืองไทย ท่ำนละ 1,500 บำท (ชำระพร้อมค่ำทัวร์สว่ นทีเ่ หลือก่อนออกเดินทำง)
 ค่ำบริกำรพนักงำนยกกระเป๋ ำทุกแห่ง
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีดฯลฯ
 ค่ำอำหำรทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
 ค่ำน้ำดื่มระหว่ำงทัวร์ (ไม่มกี ำรแจกน้ำดื่มระหว่ำงทัวร์)
 ค่ำทำใบอนุญำตทีก่ ลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว
 ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงทีน่ อกเหนือจำกรำยกำรทัวร์
การชาระเงิ น
ทำงบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ ดยสำรหนึ่งท่ำน สำหรับกำรจองทัวร์สว่ นทีเ่ หลือจะ
ขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วันทำกำร มิฉะนัน้ ทำงบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในกำรไม่
คนื เงินค่ำมัดจำทัง้ หมด
์
การยกเลิ ก
 หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันทาการแต่ไม่เกิน 90 วันทาการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่
คนื เงินมัดจาค่าตั ๋วโดยสารของ
์
ท่านนัน้ ๆ (เงื่อนไขค่ามัดจาตามทีท่ างสายการบินเรียกเก็บ)
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการไม่
คนื เงินมัดจาทัง้ หมด
์
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการไม่
คนื เงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจา 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามทีส่ ถานทูต
เรียกเก็บ
 หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครื่องบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่
คนื ค่ามัดจา
์
 หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่
คนื ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
หมายเหตุ
o รำยกำรอำจจะมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่ำงประเทศ
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคำนึงถึงควำมสะดวกของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
o กรณีทม่ี กี ำรเกิดภัยธรรมชำติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผ่ เู้ ดินทำงกำลังจะไป หำกมีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทำให้กำรเดินทำงไม่สำมำรถออกเดินทำงตำมกำหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงิน จนกว่ำจะได้รบั กำรยืนยัน
์
จำกสำยกำรบิน โรงแรม หรือหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่ำสำมำรถคืนเงินได้
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่ำเสียหำย เนื่องจำกภัยธรรมชำติ หรือเหตุกำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอื่นๆ ทีม่ เี หตุทำให้
ไม่สำมำรถเดินทำงไป-กลับได้ตำมกำหนดกำรเดินทำงของรำยกำรทัวร์
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผูเ้ ดินทำง เนื่องจำกมีสงิ่ ผิดกฎหมำยหรือสิง่ ของห้ำมนำเข้ำ
ประเทศ เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ ควำมประพฤติสอ่ ไปในทำงเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตำมที่กองตรวจคน
เข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว ทำงบริษทั ฯไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได้ ไม่วำ่ จำนวนทัง้ หมดหรือบำงส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถำนทูตงดออกวีซ่ำ อันสืบเนื่องมำจำกตัวผูโ้ ดยสำรเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบั ชำวต่ำงชำติ หรือ คน
ต่ำงด้ำวทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดกำรสูญเสีย, สูญหำยของกระเป๋ ำ และสัมภำระของผูโ้ ดยสำร อันเกิดจำกสำยกำรบิน
ทำงสำยกำรบินผูใ้ ห้บริกำรจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตำมกฎของกรมกำรบินพำณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำย
ของสัมภำระใบใหญ่ในวงเงินตำมทีส่ ำยกำรบินกำหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่ำช้ำหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o ในบำงรำยกำรทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋ ำอำจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ำมำตรฐำนได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภำระควำมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในน้ำหนักส่วนที่
เกิน
o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มีกำรรณรงค์เรื่องกำรงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถำนทีต่ ่ำง ๆ จะมีขอ้ กำหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องกำรสูบบุหรี่ และมีสถำนทีโ่ ดยเฉพำะสำหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจำกสุขภำพของคนส่วนรวม
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o กรณีทท่ี ่ำนเดินทำงเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพร้อมสมำชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั กำรดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อำยุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลำเกินกว่ำ 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้ำทัวร์มคี วำมจำเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o กำรจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นกำรกำหนดตลอดทัง้ ปี หรือกำหนดล่วงหน้ำค่อนข้ำงนำน หำกวันเดินทำงดังกล่ำวตรงกับวันที่
สถำนทีเ่ ข้ำชมนัน้ ๆ ปิ ดทำกำร หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้ำ หรือ กำรเปิ ดรับจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้ำ
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดังกล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะสลับรำยกำรเพื่อให้ท่ำนได้เข้ำชมสถำนทีด่ งั กล่ำวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่ำเข้ำชมนัน้ ๆ ตำมเงื่อนไขรำคำทีไ่ ด้รบั จำกทำง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หำกมีกำรล่ำช้ำ หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่ำงกำรเดินทำง เป็ นผลทำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนทีด่ งั กล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะไม่มกี ำรคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่ำน
เนื่องจำกได้ชำระค่ำ Reservation Fee ไปแล้ว
o หำกช่วงทีเ่ ดินทำงเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมำสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชำวยุโรป ร้ำนค้ำปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ำรณำก่อนกำรจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่า
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในการปรั
บเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
์
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบน้า ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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หลักฐานการยื่นวีซ่าสถานทูตอิตาลี
***การยื่นวีซ่าอิ ตาลี ทุกท่านต้ องแสดงตัวทุกครัง้ ที่มีการเดิ นทางเพื่อสแกนลายนิ้ วมือที่ศนู ย์ยื่น VFS ITALY ***
ใช้เวลาพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่า 15 วันทาการ
เอกสารในการขอวีซ่า (กรุณาจัดส่งภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง)

***สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***
1. สถานทูตอิตาลีไม่อนุญาตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างทีส่ ถานทูตพิจารณาวีซ่า
2. สาหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ กึ ษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพานักหรือ
ศึกษาอยู่เท่านัน้
3. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินจิ ของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดแี ละถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา
ของสถานทูตง่ายขึน้
หมายเหตุ กรณีลกู ค้าท่านใดมีการใช้พาสปอร์ตเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อ
วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน

1. หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน

o โดยนับวันเริม่ เดินทำงเป็ นหลัก หำกนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทำงนี้สำมำรถใช้ได้ แต่หำกนับแล้วต่ำกว่ำ 6 เดือน
ผูเ้ ดินทำงจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทำง
o หน้ำหนังสือเดินทำงจะต้องมีหน้ำว่ำงสำหรับวีซ่ำอย่ำงน้อยไม่ต่ำกว่ำ 3 หน้ำ
o หำกท่ำนเปลีย่ นหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรียมเล่มเก่ำให้ดว้ ยเนื่องจำกประวัตกิ ำรเดินทำงของท่ำนจะเป็ น
ประโยชน์อย่ำงยิง่ ในกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำ
o ท่ำนทีม่ ปี กหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออกและไม่จำเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หำกมีกำรสูญหำย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำงนัน้ ๆ

2. รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิ ลลิ เมตร จานวน 2 รูป เน้ น
ขนาดใบหน้ า
ฉำกหลังสีขำวเท่ำนัน้ เนื่องจำกสถำนทูตจะต้องสแกน
รูปลงบนวีซ่ำ (ไม่ควรสวมเสือ้ สีขำว)
- รูปถ่ำยหน้ำตรงห้ำมใส่แว่น, ห้ำมคำดผมและห้ำมใส่
หมวกหรือเครื่องประดับ
บดบังหน้ำตำ, ห้ำมใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิก๊
อำยส์ **
-

3. สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
- ใช้สำเนำสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
- หำกเด็กอำยุต่ำกว่ำ 20 ปี และยังศึกษำอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชำชนแล้ว ทำงสถำนทูตขอสำเนำสูตบิ ตั รด้วยและกรุณำ
แนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
4. หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บ้านและเบอร์มอื ถือ
5. สาเนาทะเบียนสมรส กรณี ท่านที่สมรสแล้ว
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6. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ
7. สาเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
8. สาเนาใบหย่า กรณี ท่านที่หย่าแล้ว

9. หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง

*** การสะกดชื่อ นามสกุลของผูย้ ื่นคาร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสือ
เดิ นทาง มิ เช่นนัน้ สถานทูตจะไม่รบั พิ จารณา (สาคัญมาก) ***
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองกำรทำงำนของบริษทั ทีท่ ำงำนอยู่เป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจริง) โดยมีรำยละเอียดกำร

เข้ำทำงำน, อัตรำเงินเดือน, ตำแหน่งงำน (หนังสือรับรองกำรทำงำนออกมำไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันยื่นวีซ่ำ) เป็ นต้น
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองกำรทำงำนจะต้องคัดเป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง,
อัตรำเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทำงำนกับหน่วยงำน หรือ องค์กร พร้อมใบลำและ สำเนำบัตรประจำตัว
รำชกำร 1 ชุด (หนังสือรับรองกำรทำงำนออกมำไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันยื่นวีซ่ำ)
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สำเนำทะเบียนกำรค้ำ หรือ สำเนำกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิ จการ โดยจะต้องคัดมาไม่ตา่ กว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น

 หำกไม่มอี ำชีพหรือเป็ นแม่บำ้ น ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรส
 หำกสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสำเนำสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำ หำกไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำกัน โดยมิได้จดทะเบียน

- กรณี ท่านที่ ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่ำใช้จ่ำย พร้อมแสดงหลักฐำนกำรทำงำนและหลักฐำน
ทำงด้ำนกำรเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงกำรรับรองค่ำใช้จ่ำย
ให้แก่ผเู้ ดินทำงพร้อมแสดงควำมสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญำติใกล้ชดิ (กรณีน้หี ำก
ควำมสัมพันธ์ไม่สำมำรถสืบได้ หรือไม่เป็ นควำมจริง ท่ำนอำจถูกปฏิเสธกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำนี้)
- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองทำงกำรศึกษำและแสดงควำมเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษำ
จำกโรงเรียนหรือจำกสถำบัน เป็ นภำษำอังกฤษ (ฉบับจริง)

10. หลักฐานการเงิ น

- ใช้สาเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัว อัพเดทไม่เกิ น 7 วันก่อนยื่นพร้อมถ่ายสาเนา
ย้อนหลัง 6 เดือนแสดงชื่อเจ้าของบัญชี โดยชื่อและนามสกุลต้องสะกดให้ถกู ต้องตามหน้ า
หนังสือเดิ นทาง
- หำกมีกำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำสำเนำหน้ำแรกทีม่ ชี ่อื เจ้ำของบัญชีของเล่มเก่ำทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝำกเป็ นปั จจุบนั
- หำกรำยกำรปรับสมุดบัญชีของท่ำนมีบำงเดือนหำยไป ขอให้ออกเป็ น statement จำกธนำคำรย้อนหลังไม่ต่ำกว่ำ 6
เดือนและปรับยอดให้ล่ำสุด ไม่ต่ำกว่ำ 7 วันนับจำกวันนัดหมำยยื่นวีซ่ำ แต่หำกใช้ statement แล้วยังคงไม่มกี ำร
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทำหนังสือหรือจดหมำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภำษำอังกฤษ ตำมควำมเป็ นจริง อำทิ
ไม่มกี ำรเคลื่อนไหวเนื่องจำกไม่ได้ตดิ ต่อธนำคำรเป็ นระยะเวลำนำนหรือเหตุผลอื่นๆ ตำมแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- กรณีมเี งินฝำกในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงสำเนำสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อำทิ เช่น บัญชีเงินฝำกประจำ
เป็ นต้น
- กรณีรบั รองค่ำใช้จ่ำยให้บุคคลในครอบครัว ต้องทำจดหมำยรับรองค่ำใช้จ่ำยให้บุคคลในครอบครัวเป็ นภำษำอังกฤษ
พร้อมระบุควำมสัมพันธ์เพื่อชีแ้ จงต่อสถำนทูต 1 ฉบับ โดยเฉพำะคู่สำมี-ภรรยำ จะต้องมีสำเนำสมุดบัญชีกำรเงิน
ส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่ำจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตำม หำกมีกำรเงินในบัญชีน้อย ฝ่ ำยทีม่ กี ำรเงินมำกกว่ำต้องทำ
จดหมำยรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมระบุช่อื และควำมสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถำนทูตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
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11. กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญำตจำกผูป้ กครองบิดำหรือมำรดำ
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมำรดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของมำรดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับ
มำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจำก
อำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ ำยใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
*** กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำ
ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คนื ค่ำธรรมเนียมทีไ่ ด้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นคำร้องใหม่กต็ อ้ งชำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หำกสถำนทูตมีกำรสุม่ เรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษทั ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและ
โปรดแต่งกำยสุภำพ ทัง้ นี้ทำงบริษทั ฯ จะส่งเจ้ำหน้ำทีไ่ ปอำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอ
เอกสำรเพิม่ เติม ทำงบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกกำรได้วซี ่ำแล้ว ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรแจ้
งสถำนทูต ยกเลิกวีซ่ำของ
์
ท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนำมของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่ำนได้ชำระเงินค่ำมัดจำหรือทัง้ หมด ไม่ว่ำจะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชำระโดยตรงกับทำงบริษทั ฯ
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ำรขอใช้หนังสือเดินทำงในระหว่ำงกำรยื่นวีซ่ำ ท่ำนสำมำรถจะต้องแจ้งควำมจำนงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทรำบ
ล่วงหน้ำ แต่หำกกรณีท่ำนทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทำงก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่ำและท่ำนไม่สำมำรถนำหนังสือเดินทำงมำแสดงได้ทนั
ท่ำนนัน้ จะต้องมำยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถำนทูตตำมกำหนดกำรของสถำนทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนทีม่ เี อกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ทจ่ี ะเดินทำงไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตำมทีร่ ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏิเสธวีซำ่ อันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเทีย่ ว
ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทำ่ นหลังจำกทัวร์อกเดินทำงภำยใน 20 วัน
์
โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำงเป็ 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
(กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้ และกรอกเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อป้ องกันความผิดพลาดในการสะกด
ตัวอักษาและเพื่อให้เกิ ดความสะดวกต่อการทาเอกสารออนไลน์ ต่อไป)
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)................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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รหัสไปรษณี ย ์
ที่อยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมื อนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).........................................
.................................................................................................................................................................
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)....................................................................................
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8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ท่ ีผา่ นมาหรื อไม่
ตัง้ แต่วนั ที่
รวม

ไม่เคย

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

เคย (กรณี ท่ ีเคยให้ระบุวนั ที่)

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 นค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่าน คื อ ...................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .....................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่

เดินทางด้วยกัน

ไม่ได้เดินทางด้วยกัน

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