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อิตาลีลิกเูรีย-ฝรัง่เศส ริเวียร่า-โมนาโค 7 วนั  
มิลาน-เจนัว-ชิงแควเตรเร-โมนาโค มอนติคารโ์ล-นีซ-กราซ-คานส-์โคโม 

ช้อปป้ิงสินค้าแบรนดเ์นมราคาพิเศษ ณ เอ้าทเ์ลท เซอรร์าวาลเล 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง     20 - 26 พ.ค.2562 
 
วนัแรก  เชค็อิน สนามบินสุวรรณภมิู  
17.30 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู เคาน์เตอร ์D ประตู 2-3 เคาน์เตอรเ์ชค็บตัรโดยสารหมู่คณะสายการ

บินไทย เจา้หน้าทีจ่าก ทางบรษิทัฯ อ านวยความสะดวกดแูลเรื่องการเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระต่างๆ 
 

วนัท่ีสอง  สนามบินมิลาน มาเพนซ่า– มิลาน ชมเมือง -ช้อปป้ิง เอ้าท์เลท ซาราลวาลเล – เจนัว 
00.40 น. การบินไทยน าท่านบินตรงสู่สนามบินนานาชาติมิลาน มาเพนซ่า ประเทศอิตาลี  โดยเท่ียวบิน TG 940 
07.35 น. เดินทางถึงสนามบินมิลาน มาเพนซ่า จากนัน้น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและตรวจรบั

กระเป๋าเดนิทางเรยีบรอ้ย น าท่านเดนิทางเขา้สูใ่จกลาง กรงุมิลาน 1 ช.ม.เมอืงใหญ่สดุทางตอนเหนือของอติาล ี
หนึ่งในเมอืงแห่งธุรกจิ การคา้ แฟชัน่ดไีซน์เนอรช์ื่อดงัของอติาล ีน าท่านเดนิทางสู ่บริเวณจตัรุสั มิลาโน ดโูอ
โม หรือ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน เพือ่น าท่านชมบรเิวณรอบนอกมลิานดูโอโมทีส่รา้งในสไตลน์โิอโกธคิ ทีม่ ี
ความสวยงามดว้ยยอดแหลมกว่า 100 ยอด ประดบัประดาไปดว้ยรูปแกะสลกัจ านวนมากใหเ้วลาท่านอสิระ เดนิ
เลน่ถ่ายรปูกบั แกลเลอร ีวคิเตอรเ์อม็มานูเอล, อนุสาวรยีข์องลโิอนารโ์ด ดาวนิซ,ี อนุสาวรยีข์องกษตัรยิว์คิเตอร ์
เอม็มานูเอลที ่2 กษตัรยิ ์ผูร้วบรวมก่อตัง้ประเทศอติาล ีมเีวลาอสิระใหท้่านเดนิเลน่ชอ้ปป้ิงสบายๆ กบัรา้นคา้
แบรนดเ์นมมากมาย รวมทัง้หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงัของมลิาน 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บา่ย น าท่านเดนิทางต่อสู ่MC ARTHUR GLEN DESIGNER OUTLET SARAVALLE 1 ช.ม.ใหเ้วลาท่านเดนิเลน่ 

ชอ้ปป้ิง เลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมมากมายในราคาพเิศษ  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเจนัว (GENOA) 
1ช.ม. หนึ่งในเมอืงใหญ่ทีส่ดุของอติาล ีทัง้ยงัเป็นรฐัอสิระ ทีต่ ัง้อยู่ทีล่กูิเรยี ทางดา้นตะวนัตกเฉยีงเหนอืของฝัง่
ทะเลอติาล ีทีม่คีวามรุ่งเรอืงมา ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่11 จนถงึปี ค.ศ. 1797 และดว้ยสภาพภูมปิระเทศที ่
เหมาะสมต่อการเดนิเรอืนี่เองจงึสง่ผลใหเ้มอืงเจนัวกลายเป็นเมอืงท่าทีส่ าคญัรมิฝัง่ชายทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน
ทางฝัง่ตะวนัตกของอติาลไีปโดยปรยิาย  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 
 น าท่านเข้าโรงแรมท่ีพกั NOVOTEL GENOA SAN BIAGIO หรือระดบัเดียวกนั  
 

วนัสาม  เจนัว – ชิงแควเตรเร – เจนัว 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ลา สปาเซีย 1.30 ช.ม. เมอืงใหญ่แห่งแควน้ลกิเูรยีของอติำล ีเพื่อน ำท่ำน เปลี่ยนขึน้รถไฟ สู่
ดินแดนแห่งหมู่บ้านทัง้ 5 หรือ ชิงเกว เตรเร (Cinque Terre) เปลีย่นบรรยำกำศเป็นกำรโดยสำรรถไฟ สูห่มูบ่ำ้น 
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เลก็ๆ ทีต่ ัง้อยู่บรเิวณรมิชำยฝัง่รเิวยีรำ่ของอติำล ีCinque Terre มคีวำมหมำยว่ำ “ดนิแดนทัง้หำ้ (Five Land)” ตัง้บน
หน้ำผำสงูชนัเหนือทะเลเมดเิตอรเ์รเนี่ยน ทีอ่ยู่ตดิทะเลบรเิวณชำยฝัง่แควน้ลกิเูรยี ตัง้อยู่ทำงดำ้นตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของอติำล ีรถไฟเดนิทำงถงึหมูบ่ำ้น แวนาสซ่า (Vernazza) เป็นหมูบ่ำ้นทีค่งเหลอืควำมเป็นหมู่บำ้นชำวประมงสงูสดุ
ในบรรดำทัง้ 5 หมูบ่ำ้น สำมำรถมองเหน็โบสถ์ซำนตำ้มำเกรติำ้ (La Chiesa di Santa Margherita d’Antiochia) ซึง่
เป็นหอคอยสเีหลอืงรบักบัววิของภเูขำดำ้นหลงัทีเ่ป็นไรอ่งุน่ส ำหรบัท ำไวน์  นัง่รถไฟต่อสูห่มูบ่ำ้น มานาโรลา 
(Manarola) ไดช้ือ่วำ่เป็นหมูบ่ำ้นทีเ่ลก็เป็นอนัดบัสอง แต่เกำ่แก่ทีส่ดุในบรรดำหมู่บำ้นทัง้ 5 ของ ชงิเกว เตรเร สรำ้งมำ
ตัง้แต่ปี 1338 โดยหมูบ่ำ้นแห่งนี้ต ัง้อยู่รมิหน้ำผำสงูชนับนฝัง่รเิวยีรำโดดเดน่ดว้ยสสีนัอนัสดใสรมิทะล กอ่นน ำท่ำน
เดนิทำงรถไฟต่อสู ่

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง  
บ่าย น ำท่ำนโดยสำรรถไฟต่อสูห่มูบ่ำ้น ริโอแมกจิโอเร (Riomaggiore) เป็นหมูบ่ำ้นประมงเลก็ๆ ทีม่เีสน่ห์และมบีรรยำกำศ

เหมอืนเมอืงตุ๊กตำ บำ้นเรอืนทีต่ ัง้ลดหลัน่กนับนหน้ำผำที่ปกคลุมดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจตีดักบัน ้ำทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนสี
เทอรค์วอยซ์ท ำใหก้ลำยเป็นสถำนทีท่่องเทีย่วยอดฮติแห่งหนึ่ง จากนัน้น าท่านเดินทางกลบั เมืองเจนัว 1.30 ช.ม.  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
 น าท่านเข้าโรงแรมท่ีพกั MERCURE GENOA SAN BIAGGIO หรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัสาม  เจนัว – ราชรฐัโมนาโค มอนติคารโ์ล – คานส(์ฝรัง่เศส)-กราซ-นีซ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่ราชรฐัโมนาโค Principality of Monaco 3 ช.ม.หรอืทที่านอาจคุน้เคยในชือ่ของ มอนติ
คารโ์ล   รฐัอสิระเลก็พืน้ทีเ่พยีง  1 ตารางไมล ์แต่กบัมรีายไดม้ากมายจากการทีเ่ป็นเมอืงปลอดภาษ ีมมีอนติ
คารโ์ล คาสโินทีโ่ด่งดงัสรา้งรายไดอ้ย่างมหาศาลใหก้บัประเทศและยงัมเีรื่องราวของราชวงศ์Grimaldi ทีเ่ป็นที่
สนใจของผูค้นจากทัว่โลก น าทา่นสูบ่ริเวณเมืองเก่า เดอะรอ็ค ทีต่ ัง้อยู่บนเชงิผาสงูรมิฝัง่ทะเลทีม่ทีศันียภาพ
ทีส่วยงาม จนเป็นอกีหนึ่งสาเหตทุีท่ าใหน้ัก ทอ่งเทีย่วมาเยอืนโมนาโค อย่างต่อเนื่อง น าท่านชมวิหารประจ า
เมืองทีเ่ป็นสถานทีเ่กบ็พระศพของราชวงศร์วมทัง้เจา้ชายเรนเยอรท์ี ่3 และเจา้หญงิเกรซ อดตีดาราฮอลลวีูด้
พระมเหสทีีป่ระสพอุบตัเิหตุทางรถยนตส์ิน้พระชนมไ์ปก่อนหน้าเมือ่หลายปีก่อน เดนิผ่านเมอืงเก่าสูบ่รเิวณ 
ดา้นหน้าของพระราชวงัหลวง ใหเ้วลาท่านเดนิเลน่ชมววิสวยๆของโมนาโค 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง  
บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่ยา่นเมืองใหม่ มอนติคารโ์ล ท่ีตัง้ของสองคาสิโนใหญ่ จดุทีส่รา้งรายไดใ้หก้บัโมนาโค

อย่างมากใหเ้วลาท่านเดนิเลน่ชัว่ครู่  
15.30 น. น าท่านแวะชม เมืองคานส ์ 1 ช.ม. อกีหนึ่งเมอืงรมิทะเลทีโ่ด่งดงัจากงานมหกรรมภาพยนตรโ์ลก ทีเ่หลา่ดารา

ดงัจากทุกมมุโลก จะมาเดนิบนพรมแดงเขา้สูง่านประกาศรางวลัทีเ่มอืงนี้ในเดอืนพฤษภาคมของทุกปี น าท่าน
แวะถ่ายรปูกบั ปาเลส่ ์เดอ เฟสตวิลั สถานทีจ่ดังาน เดนิดูกระเบือ้งทีม่ลีายเซน็เหลา่ดาราดงัทีส่วนสาธารณะรมิ
หาด และเดนิชมถนนบเูลอวารด์ เดอ ลา ครวัเซต ทีม่รีา้นคา้ โรงแรมทีส่วยงาม จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ 
เมืองกราซ 45 นาท ีเมอืงแห่งการผลติหวัน ้าหอมชือ่ดงัของฝรัง่เศส น าทา่นเขา้ชม พิพิธภณัฑน์ ้าหอม ทีจ่ะมี
การอธบิายถงึขัน้ตอนการผลติหวัเชือ้จากดอกไมห้ลากหลายชนิดและหลากหลายขัน้ตอน เผื่อความเขา้ใจที่
มากขึน้ในความเขม้ขน้ของหวัเชือ้น ้าหอมทีแ่ตกต่างกนัระหว่าง Perfume - Eau De Toilette และใหท้่านมี
โอกาสเลอืกซือ้ ผลติภณัฑจ์ากหวัน้หอม อาที ่เปอรฟู์ม โอ เดอ ตวัเลท โลชัน่ สบู ่ถุงผา้หอม คณุภาพดใีนราคา 
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โรงงาน จากนัน้ น าท่านเดนิทางตอ่สู ่เมืองนีซ 45 นาท ีเมอืงท่องเทีย่วชื่อดงัทางตอนใตข้องฝรัง่เศส รมิชายฝัง่
ทะเลโคต้ ดาซู หรอืท่านอาจจะเคยรูจ้กักนัในชื่อ เฟรน้ชร์เิวยีร่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ.ภตัตาคารจีน 
น าท่านเข้าโรงแรมท่ีพกั NOVOTEL NICE CENTRE หรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัท่ีห้า นีซ-ทะเลสาบโคโม (อิตาลี) – มิลาน 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

หลงัอาหารเช้า มีเวลาให้ท่านพกัผ่อนสบายๆหรือเดนิเลน่ชอ้ปป้ิงในย่านชอ้ปป้ิงของนีซ ทีม่รีานคา้แบรนด์
เนมมากมาย ไมต่่างจากในปารสี หรอืท่านจะเดนิเลน่ชมบรรยากาศบน ถนนพรอมเมอนารด์ เดอ ซองเกร ที่
มคีวามหมายว่า ถนนเดนิเลน่ของชาวองักฤษ  
เดนิเลน่ชมเมอืงชอ้ปป้ิงในย่านชอ้ปป้ิงของเมอืงนีซ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยั เพ่ือให้ท่านมีเวลาในการช้อปป้ิง ชมเมืองมากขึ้น 
บา่ย น าท่านเดนิทางเลยีบ ชายฝัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ยอ้นกลบัสูป่ระเทศอติาล ีชื่นชมทศันยีภาพทีส่วยงามตลอด

การเดนิทาง น าท่านแวะชมความสวยงามของทะเลสาบโคโม  
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ.ภตัตาคารจีน 

น าท่านเข้าท่ีพกั โรงแรม NOVOTEL MALPENSA หรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัท่ีหก สนามบินมาเพนซ่า – กรงุเทพฯ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูส่นามบินนานาชาติมาเพนซ่า เพือ่ผ่านขัน้ตอนการท าคนืภาษ ี– เชค็บตัรโดยสาร 
ตรวจหนังสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

14.05น.  ออกเดินทางกลบั โดยเท่ียวบินท่ี TG 941 
 

วนัเจด็ สนามบินสุวรรณภมิู 
05.55น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
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อตัราค่าบริการจ านวนไม่ต า่กว่า 20 ท่าน 

20 - 26 พฤษภำคม 2562 
พกัห้องละ 2- 3 ท่าน  ท่านละ  49,900.- บาท 
พกัเดียวเพ่ิมอีก  ท่านละ   8,000.- บาท 

**ไมร่วมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 3,500 บาท ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง //  
ค่าทิปคนขบั, ค่ามคัคเุทศกท้์องถ่ินและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท  

โดยช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 
*** บตัรโดยสารของสายการบนิที่เสนอเป็นราคาพเิศษจึงไม่มีราคาเดก็ *** 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็ค่าภาษนี ้ามัน ในกรณทีี่สายการบนิมีการเรียกเกบ็เพิม่ *** 

*** โรงแรมในยุโรปที่บริษทัจอง ส่วนใหญ่จะมห้ีองสามเตียงน้อย *** 
 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบิน** 
 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน า้มนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 
หมายเหต ุ
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 20 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า หลงัจาก

ยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการจดัเตรียม

เอกสารส าหรบัการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการด าเนินการ
ขอวีซ่าและทกุท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิวมือ 

 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ ช าระค่าธรรมเนียมในการท าตัว๋อยู่ต่อท่ีสนามบินเดิมได้ไม่เกิน 7 วนั นับจากวนัท่ีเดินทาง
ออกจากต้นทาง ค่าธรรมเนียม 4,500 บาทต่อท่าน แต่ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัในวนันัน้ๆ จะสามารถยืนยนัการเดินทางได้ 
และการยื่นวีซ่าจะต้องแยกยื่นวีซ่าเด่ียว ประกนัต่างๆ ผู้เดินทางจะต้องซ้ือเพ่ิมเติมเพ่ือให้ครอบคลุมกบัวนัท่ีเดินทาง 
ซ่ึงค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีไม่รวมในราคาทวัร ์

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋โดยสารแล้ว แล้วเดินทางไม่พร้อมหมู่คณะ ตรวจสอบตารางการเดินทางของท่านว่ามีการพ านักอยู่
ในประเทศอ่ืนมากกว่าในประเทศอิตาลีหรือไม่ หากมีและระยะเวลาในการพ านักนานกว่าในเขตประเทศอิตาล ีท่าน
จะต้องด าเนินการยื่นวีซ่าท่ีประเทศนัน้ๆ แทน โดยท่านจะต้องด าเนินการด้วยตนเอง โดยค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการในการยื่นวีซ่าประเทศนัน้ๆ ไม่ได้รวมในราคาทวัร ์

 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 คา่ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย ชัน้ประหยดั เสน้ทางกรุงเทพฯ-มลิาน // มลิาน-กรุงเทพฯ 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบ ุ(2-3 ท่านตอ่หนึ่งหอ้ง) 
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 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ,  คา่อาหารและเครื่องดื่ม, คา่รถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 คา่บรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึง่เดก็อายตุ ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะคา่รกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไมไ่ดร้วมถงึคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหต ุอาท ิคา่ตัว๋โดยสาร
คา่ทีพ่กั, คา่อาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่22 ก.พ.
 2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงือ่นไขของสาย
การบนิ   

 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 คำ่น ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณทีีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (30 กโิลกรมัต่อท่ำน) 
 คำ่ธรรมเนียมกำรท ำหนังสอืเดนิทำง 
 คา่ธรรมเนียมการยืน่วซี่าเชงเกน้ และคา่บรกิารแปลเอกสารรวมถงึการนัดหมาย ท่านละ 3,500 บาท (ช าระพรอ้มคา่ทวัรก่์อน

คณะออกเดนิทาง) 
 คา่ทปิพนักงานขบัรถและคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ในพระราชวงัและเขตเมอืงเก่าและคา่ทปิหวัหน้าทวัร์ทีเ่ดนิทางไปพรอ้มคณะ ท่าน

ละ 1,500 บาท (ช าระพรอ้มคา่ทวัรก่์อนคณะออกเดนิทาง) 
 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากตอ้งการการ

บรกิารยกกระเป๋าจะตอ้งช าระคา่ทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็และทีม่ใีหบ้รกิาร 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเช่น คา่เครื่องดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ 
 คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัคา่น ้ามนั, คา่บรกิารอื่นๆ เพิม่เตมิทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่น ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้าดื่มระหวา่งทวัร)์ 
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่ประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์และผูเ้ดนิทางตอ้งการท าเพิม่เตมิ อาท ิภยัธรรมชาตริุนแรง หรอื ทรพัยส์นิ หรอื

เทีย่วบนิลา่ชา้หรอืทรพัยส์นิสญูหาย เป็นตน้ 
 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิ ์
ในการคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หำกมกีำรยกเลกิเกนิ 45 วนัท ำกำรแต่ไมเ่กนิ 90 วนัท ำกำร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำคำ่ตัว๋โดยสำรของท่ำน

นัน้ๆ (เงือ่นไขคำ่มดัจ ำตำมทีท่ำงสำยกำรบนิเรยีกเกบ็) 
 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 45 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 
 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 15 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใด ยื่นวซี่ำแลว้ไมไ่ดร้บักำรอนุมตั ิ ผูโ้ดยสำรตอ้งช ำระคำ่มดัจ ำ 20,000.- บำท และคำ่วซี่ำตำมทีส่ถำนทูต

เรยีกเกบ็ 
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 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใดวซีำ่ผ่ำนแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสำรเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่มดัจ ำ  
 หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋โดยสำรแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่ทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหต ุ 
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
 กรณทีีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทาไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจาก
สายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้ 

 บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตผุลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคนเขา้
เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
 บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นความรบัผดิชอบต่อกรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจาก

สายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย ์ซึง่จะรบัผดิชอบตอ่การสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นที่
เกนิ 

 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

 กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดูแลเป็นพเิศษ (Wheelchair), 
เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ทา่นและ 
ครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัรม์คีวาม
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดลว่งหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้ชม
ไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักลา่วใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคา่
เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารลา่ชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน 

 ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักลา่วได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

 หากเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่เป็นช่วงวนัหยดุของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้ขอใหพ้จิารณาก่อน
การจองทวัร ์
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ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอำจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่
อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่ กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือแยกพกัแบบ 1 ห้องคู่ 
และ 1 ห้องเด่ียว โดยท่านจะต้องช าระค่าพกัเด่ียวเพ่ิม  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อำจจะไมม่เีครื่องปรบัอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่ำ  
3. กรณทีีม่งีำนจดัประชุมนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ในกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไมม่อี่ำง

อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกัน 
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1. หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง
จะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าวา่งส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม ่กรุณาเตรยีมเล่มเกา่ให้ดว้ยเนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่าง

ยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อปก

หนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
2. รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู 

เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะตอ้งสแกน

รปูลงบนวซี่า (ไมค่วรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครือ่งประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแท็กเลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อายส ์** 
 

2. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรณุาแนบฉบบัแปล

เป็นภาษาองักฤษ 
 
 

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทูตอิตาลี 
การย่ืนวีซ่าอิตาลี ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกคร ัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS ITALY  

ใชเ้วลำพจิำรณำอนุมตัวิซี่ำ 15 วนัท ำกำร  
เอกสำรในกำรขอวซี่ำ  (กรุณำจดัสง่ภำยใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทำง) 

 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถำนทูตอติำลไีมอ่นุญำตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพำสปอรต์ระหว่ำงทีส่ถำนทูตพจิำรณำวซี่ำ  
2. ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรือ่งกำรขอวซี่ำดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนักหรอื

ศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 
3. กำรพจิำรณำวซี่ำเป็นดลุยพนิิจของสถำนทูต มใิชบ่รษิทัทวัร ์กำรเตรยีมเอกสำรที่ดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ำรพจิำรณำ

ของสถำนทูตงำ่ยขึน้ 
หมายเหต ุ กรณีลูกคำ้ท่ำนใดมกีำรใชพ้ำสปอรต์เดนิทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวซี่ำ ลูกคำ้ตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษิทัฯ ทรำบล่วงหน้ำเพื่อ
วำงแผนในกำรขอวซี่ำของท่ำน 
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3. หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ้์านและเบอรมื์อถือ  
4. ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแล้ว  
5. ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปลี่ยนช่ือ 
6. ส าเนาใบเปลี่ยนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปลี่ยนนามสกลุ 
7. ส าเนาใบหย่า กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 
8. หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

 *** การสะกดช่ือ นามสกลุของผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสือเดินทาง มิ
เช่นนัน้ สถานทูตจะไม่รบัพิจารณา (ส าคญัมาก) *** 
- กรณีลกูจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการเขา้ท างาน, 

อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) เป็นตน้ 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบตุ าแหน่ง, อตัรา

เงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชดุ 
(หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัยื่นวซี่า) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนังสือรบัรองความเป็น
เจ้าของกิจการ โดยจะต้องคดัมาไม่ต า่กว่า 3 เดือน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้มแสดงส าเนา

สตูบิตัรบตุร ทัง้นี้เพื่อแสดงความสมัพนัธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอืชีแ้จงเกีย่วกบั
ความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้  จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนคา่ใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐานทางดา้นการเงนิ
ของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองคา่ใชจ้่ายใหแ้กผู่เ้ดนิทางพรอ้มแสดง
ความสมัพนัธ์ โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ  (กรณีนี้หากความสมัพนัธ์ไมส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็น
ความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่านี้)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา  ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา  จาก
โรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  
 

9. หลกัฐานการเงิน   
- ใช้ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั อพัเดทไม่เกิน 7 วนัก่อนย่ืนพร้อมถ่ายส าเนาย้อนหลงั 6 

เดือนแสดงช่ือเจ้าของบญัชี  โดยช่ือและนามสกลุต้องสะกดให้ถกูต้องตามหน้าพาสปอรต์ 
- หากมกีารต่อเล่มจากสมดุเล่มเกา่ กรณุาส าเนาหน้าแรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบญัชขีองเล่มเกา่ทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิฝากเป็น

ปัจจุบนั 
- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืนและ

ปรบัยอดใหล้่าสุด ไมต่ ่ากว่า 7 วนันบัจากวนันัดหมายยื่นวซี่า แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่กีารเคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอให้
ท าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิไมม่กีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้
ตดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบคุคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชนี้อยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมดุบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝากประจ า เป็นตน้  
- กรณีรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งท าจดหมายรบัรองคา่ใชจ้่ายให้บคุคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบุ

ความสมัพนัธ์เพื่อชีแ้จงต่อสถานทูต 1 ฉบบั โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่า
จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชนี้อย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าตอ้งท าจดหมายรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มระบชุือ่
และความสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทกุกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  
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10. กรณีเดก็อายุต า่กวา่ 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบั
จรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอต้น
สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะ
ทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมี
การรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็น
ภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและ
การเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูลบตุร พรอ้ม
ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ท่านจะถูก
ปฏเิสธวซี่า สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหมทุ่กคร ัง้ 
***  หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกาย
สภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯ
ใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเชน่กนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซี่าของท่าน 
เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่
ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหวา่งการยื่นวซี่า ท่านสามารถจะตอ้งแจง้ความจ านงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางกอ่นก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมายื่นเดีย่ว
และแสดงตวัทีส่ถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเชน่เดยีวกนั  ** 

 
 ***   ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุ

เท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว ทางบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์กเดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจ
เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั   

                     
 

*********************************************************************************************************** 
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายุโรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไมเ่หมอืนกบัความเป็นจริงหรือไมเ่หมอืนกบัตอนน าเอกสารส่งย่ืนค าร้อง
ขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการเปล่ียนแปลงแก้ไข

ข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถว้น อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แมบ่า้น / อาชีพอิสระ /  

ไมไ่ด้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพื่อป้องกนัความผิดพลาดในการสะกดตวัอกัษร

และเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 

 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด .................................. ............... 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานท่ีเกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบียน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

4.  ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)........................................................................................................... 

    ............................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์............................. 

     ท่ีอยูป่ัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ).................................................. 
 

 ................................................................................................................................................................ 
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  รหสัไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัทบ์า้น ................................................................... 

 โทรศพัทมื์อถือ ................................................. อีเมลล ์

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

5.  ช่ือสถานท่ีท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท  านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานท่ีท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) .............................................................................. .......... 

 ............................................................................................................  รหสัไปรษณีย ์............................. 
  

 ต าแหน่งหนา้ท่ี (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์ ............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) ................................. 

 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัช ัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัท่ีศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย................................................................................................ .......................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครัง้น้ี (ระบุ)........................................................................................................          

 
8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

    ตัง้แตว่นัท่ี ......................................  ถึงวนัท่ี .........................................     

รวม ........... วนั 

   

   ทา่นเคยไดร้บัการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  
 

   กรณีท่ีทา่นเคยไดร้บัการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ............................................................... 
 

9.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
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 ................................................................................................................................................................. 
 

 

 

 

 
10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นบัสนุนคา่ใชจ้า่ย 
 

(กรณีท่ีมีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 
 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นคือ ......................................................................................................................... 
 

ความสมัพนัธก์บัทา่น ......................................................................................................... ................................ 
 

เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่  ........ เดินทางดว้ยกนั   ......... ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

 

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


