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เดนิทางโดยสายการบนิ Cathay Pacific Airways สายการบนิระดบั 5 ดาว 

สายการบนิที�ดที ี�สดุในโลกอนัดบัที� 4 จาก Skytrax World Airline Awards 2019 
นํ�าหนกักระเป๋า 30 กโิลกรมั บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 

หากทา่นตอ้งซื�อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื�อไปและกลับกรุงเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนั�นจะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วนักอ่นเดนิทาง 
หากทา่นตอ้งการจองตั�วเครื�องบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามเที�ยวบนิคอนเฟิรม์กบัเจา้หนา้ที�กอ่น กรณุาเลอืกซื�อบัตรโดยสารภายในประเทศ
ประเภทที�สามารถเลื�อนวนัและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความล่าชา้ของเที�ยวบนิ  
การยกเลกิเที�ยวบนิ มกีารยบุเที�ยวบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลี�ยนแปลง เนื�องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่  
อยูน่อกเหนือความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยั เป็นตน้ เหตผุลตา่งๆที�อยู ่เหนอืความควบคมุของบรษัิท 
ผูจ้ดัจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆไดใ้นทุกกรณี 

สายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิค Cathay Pacific Airways (CX) 

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

ขากลบั CX 234 MXP - HKG 12.55 – 06.25 

ขากลบั CX 717 HKG  - BKK 08.55 – 10.50 
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อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

เด็กตํ�ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัหอ้งเดี�ยว 

::เด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น คดิราคาผูใ้หญ:่: 

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

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

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

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

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

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

ราคาขา้งตน้ไมร่วมคา่วซี่า ทา่นละ 3,500 บาท 
(กรณุาสํารองที�น ั�งลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 1 เดอืน เพื�อความสะดวกในการยื�นวซีา่) 

 

วนัที� 1       กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง 

14.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั�น 4 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิประตู 6 เคานเ์ตอร ์M  
ของสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค  พบเจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรบัและอํานวยความสะดวก 

17.30 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน Check Lap Kok ฮอ่งกง โดยเที�ยวบนิที� CX 708 
21.30 น. ถงึฮ่องกง แวะพกัเพื�อรอเปลี�ยนเครื�อง 
00.40 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงโรม ประเทศอติาล ีโดยเที�ยวบนิที� CX 293 

บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ 
 

วนัที� 2 
      กรงุโรม – นครรฐัวาตกินั – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– สนามกฬีาโคลอสเซี�ยม – โรมนัฟอรมั 

– วหิารแพนธอีอน – นํ �าพุเทรวี� – บนัไดสเปน 

07.40 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเลโอนารโ์ด ดา วนิช-ีฟีอมูชีโีน กรุงโรม หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง
และศุลกากร พรอ้มรบักระเป๋าสมัภาระแลว้ นําท่านเดนิทางสู ่กรุงโรม (Rome) เมอืงหลวงของประเทศ
อติาลี อดตีศนูยก์ลางของอาณาจักรโรมัน ในสมัยที�ยังเรอืงอํานาจนับไดว่้าเป็นจักรวรรดทิี�ใหญท่ี�สดุในโลก  
นําท่านเดนิทางสู ่นครรฐัวาตกินั (Vatican) รฐัอสิระที�มขีนาดเล็กที�สุดในโลก ดนิแดนที�ประทับของ 
พระสนัตะปาปา และเป็นศนูย์กลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิ  
นําท่านชมบรเิวณดา้นหนา้ มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St. Peter's Basilica) สิ�งก่อสรา้งที�ใหญ่และสําคัญ
ที�สดุของนครรัฐวาตกัิน เป็นสถานที�ศกัดิ�สทิธิ�ที�สดุแห่งหนึ�งของครสิต์ศาสนกิชนนกิายโรมันคาทอลกิ ที�ตั �ง
มหาวหิารเชื�อกันว่าเป็นที�ฝังรา่งของ นักบญุเปโตร หนึ�งในสาวกของพระเยซ ูตอ่มาไดส้ถาปนาขึ�นเป็น 
พระสนัตะปาปาองค์แรกของโรม ภายในประดบัประดาดว้ยศลิปะชิ�นเอกมากมาย  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน (1)    



 

3 | 02EU2866_ZAP_CX_CLASSIC ITALY (IT)7D4N_JUN-OCT  

   
  นําท่านถา่ยภาพเป็นที�ระลกึกับ สนามกฬีาโคลอสเซี�ยม (Colosseum) หนึ�งในเจ็ดสิ�งมหศัจรรยข์อง

โลก สนามกฬีากลางแจง้โบราณในสมัยโรมัน ที�มขีนาดใหญใ่จกลางเมอืง สามารถจุคนไดม้ากถงึประมาณ 
50,000 คน ในอดตีเป็นสนามประลองการต่อสูอ้ันยิ�งใหญ่ของ เหล่ากลาดเิอเตอร ์ซึ�งเป็นสังเวยีนเลอืดที�มี
ชวีติเป็นเดมิพนั เพื�อใหค้วามบันเทงิแก่ชาวโรมัน และนําท่านถ่ายรปูเป็นที�ระลกึกับ โรมนัฟอรมั (Roman 
Forum) อดตีศนูยก์ลางทางดา้นการเมอืง และเศรษฐกจิของอาณาจักรโรมัน ที�สะทอ้นใหเ้ห็นความ
เจรญิรุ่งเรอืงของอารยะธรรมโรมันในชว่ง 2,000 ปีที�ผ่านมา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําท่านชม วหิารแพนธอีอน (Pantheon) วหิารเก่าแก่ใจกลางกรงุโรม ที�มีอายกุว่า 2,000 ปี ซึ�งถอืไดว้่า

เป็นสิ�งก่อสรา้งตั �งแต่ในสมัยโรมัน ที�ยังคงสภาพสมบรูณ์ไวไ้ดม้ากที�สุดที�หลงเหลืออยู่จนถงึปัจจุบนั 
 แลว้นําท่านชม นํ �าพเุทรวี� (Trevi Fountain) นํ�าพทุี�สวยงามที�สุดของกรงุโรม มคีวามเชื�อว่าหากโยน

เหรยีญลงนํ�าพเุทรวี� จะไดก้ลับมาเยือนกรงุโรมอกี และเป็นที�มาของเพลงอมตะ Three Coins in The 
Fountain จากนั �นนําท่านเที�ยวชมความสวยงามของ บนัไดสเปน (Spanish step) บนัไดที�กวา้งและยาว
ที�สดุในทวปียุโรป ซึ�งตกแตง่อย่างงดงามและลอ้มรอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโรมันที�สวยงาม  
และเป็นแหล่งชอ้ปปิ�งสนิคา้แฟชั�น แบรนดเ์นมชั �นนําตา่งๆมากมาย รวมถงึรา้นอาหาร รา้นขนม รา้นกาแฟ 
รา้นไอศครมี ใหท้่านไดล้ิ�มลอง และยังเป็นแหล่งนัดพบยอดนยิมที�สดุของชาวอิตาเลี�ยนอกีดว้ย 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
คํ�า  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพื�อไมร่บกวนเวลาในเที�ยวชมหรอืชอ้ปปิ�งของทา่น 

พกั ณ โรงแรม Holiday Inn Rome Aurelia หรอืในระดับเดยีวกัน 
 

วนัท ี� 3        กรงุโรม – ปิซา่ – ฟลอเรนซ ์– ถา่ยรูปเป็นท ี�ระลกึกบัหอเอนปิซ่า – โบโลญญา 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2) 
นําท่านเดนิทางสู่ ปิซา่ (Pisa) ระยะทางประมาณ 355 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั�วโมง  
55 นาท ี หนึ�งเมอืงสําคญัของแควน้ทัสคานี  
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน (3)  
นําท่านถา่ยรปูเป็นที�ระลกึกับ หอเอนปิซา่ (Leaning Tower of Pisa) หอระฆงัของศาสนาครสิตน์กิาย
โรมันคาทอลกิ ตั �งอยูท่ี�จัตุรสั Piazza del Duomo เป็นหอระฆงัที�สรา้งดว้ยหนิอ่อนสขีาว ซึ�งมเีอกลกัษณ์โดด
เดน่ที�ความเอนเอยีง และเป็นสถานที�กาลเิลโอ เคยพสิจูนเ์รื�องแรงโนม้ถ่วงของโลก นอกจากนั �นหอเอนปิซา่
ยังถกูจดัใหเ้ป็น 7 สิ�งมหัศจรรยข์อโลกในยุคกลางอกีดว้ย 
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นําท่านเดนิทางสู่ โบโลญญา (Bologna) ระยะทางประมาณ 169 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 
ชั�วโมง 5 นาที เมอืงประวัตศิาสตรใ์นสมัยยุคกลางที�ไดร้บัการเก็บรักษาไวด้ทีี�สดุแห่งหนึ�งในยุโรป 

คํ�า รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ�น (4)  
พกั ณ โรงแรม Grand Hotel Elite หรอืในระดบัเดยีวกัน 
 

วนัที� 4 

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

       สะพานรอีลัโต – จตัรุสัซานมารโ์ค – ชมเมอืง – ลอ่งเรอืกลบัสูท่า่เรอืตรอนเคตโต ้– 

       เวนสิ เมสเตร 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5) 
นําท่านเดนิทางสู่ เวนสิ เมสเตร (Venice) ระยะทางประมาณ 148 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  
1 ชั�วโมง 40 นาท ี 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน (6)  
นําท่านเดนิทางสู่ ทา่เรอืตรอนเคตโต ้จากนั �น นําท่านลอ่งเรอืสู่ เวนสิ (Venice) เมอืงที�ใชค้ลองแทนถนน 
เรอืแทนรถ ในการคมนาคม โดยมีสถาปัตยกรรมโบราณ ที�ถกูสรา้งขึ�นมากมายบนเกาะมากกว่า 188 เกาะและ
เชื�อมโยงกันดว้ยสะพานมากกวา่ 400 แห่ง ใหท้่านสัมผสักับเมอืงสดุแสนโรแมนตคิ จนไดร้บัสมญานามวา่ 
ราชนิแีห่งทะเลเอเดรยีตกิ   
ชม สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sigh) สะพานแห่งนี� เป็นสะพานที�นักโทษใชเ้ดนิขา้มเพื�อไปเขา้คกุที�
อยู่อกีฝั�ง แสงสวา่งที�เห็นจากชอ่งสะพาน นักโทษจะไดเ้ห็นเป็นครั �งสดุทา้ยก่อนเขา้คุก และจะถอนหายใจ
ดว้ยเหตผุลนี� เพราะรูตั้วว่าจะไม่มโีอกาสเดนิออกมาเห็นแสงสวา่งอกีแลว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชม สะพานรอีลัโต (Rialto Bridge) สะพานขา้ม Grand Canal ที�สวยงาม เก่าแก่ที�สดุและเป็นหนึ�งใน 
จุดชมววิที�สวยงามของเวนสิ  
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ชม  จตัุรสัซานมารโ์ค (Piazza San Marco) จัตุรสัรมิทะเลศูนยก์ลางของเกาะเวนสิ ที�ลอ้มรอบไปดว้ย
สถาปัตยกรรมที�สวยงาม เชน่ มหาวหิารซานมารโ์ค ประกอบไปดว้ย โดม 5 โดมตามแบบศลิปะไบแซนไทน์ 
และพระราชวงัด็อด (Doge Palace) ที�ประทับของเจา้ผูค้รองนครเวนสิในอดตี เป็นตน้ 
อสิระใหท้่านเดนิเล่น ดื�มดํ�ากับบรรยากาศอันแสนโรแมนตคิของเกาะเวนสิ จนถงึเวลานัดหมาย 
หรอืท่านสามารถเลอืกน ั�งเรอืกอนโดลา่ อกีหนึ�งเสน่หอ์นัเป็นเอกลกัษณ์ของเวนสิ (ไมร่วมในคา่ทวัร ์ 
กรุณาสอบถามกบัหวัหนา้ทวัร)์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ�า  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพื�อไมร่บกวนเวลาในการเที�ยวชมของทา่น 
ไดเ้วลานัดหมาย นําท่าน ลอ่งเรอืกลบัสู่ ทา่เรอืตรอนเคตโต ้จากนั�นเดนิทางสู่โรงแรมที�พกั 
พกั ณ โรงแรม Russott Hotel หรอืในระดบัเดยีวกัน 

 

วนัที� 5 
      เวนสิ เมสเตร – มลิาน – ปราสาทสฟอรเ์ซสโก ้– ดูโอโมหรอืมหาวหิารแหง่มลิาน – 

      แกลเลอเรยี วคิตอรโิอ เอ็มมานูเอลที� 2 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (7) 
นําท่านเดนิทางสู่ มลิาน (Milan) ระยะทางประมาณ 274 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั�วโมง              
10 นาท ีเมอืงศูนยก์ลางทางดา้นธรุกจิ การคา้ และแฟชั�นที�สําคัญของประเทศอติาล ี

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ�น (8) 
นําท่านชม ปราสาทสฟอรเ์ซสโก ้(Castello Sforzesco) อดตีเคยเป็นป้อมปราการของตระกูลวสิคอนต ิ
ตระกูลที�เคยปกครองแควน้ลอมบารด์อีนัเป็นที�ตั �งของเมืองมลิาน ตอ่มากลายเป็นที�พํานักของผูนํ้าเผด็จการ
ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที� 15 คอื ตระกูลสฟอรซ์า สถานทแีห่งนี�เคยเป็นที�ตั �งของป้อมปราการที�ใหญท่ี�สุดแห่ง
หนึ�งในยุโรปเลยทเีดยีว ปัจจุบนัปราสาทแห่งนี�ไดก้ลายเป็นพพิธิภัณฑ์ เก็บสะสมงานศลิปะตา่งๆมากมาย และ
ตรงบรเิวณลานนํ�าพทุางเขา้ปราสาทเป็นสถานที�พักผอ่นหย่อนใจของชาวเมืองมลิานอกีดว้ย 
นําท่านถา่ยรปูเป็นที�ระลกึกับ ดูโอโมหรอืมหาวหิารแหง่มลิาน (Duomo di Milano) สญัลักษณ์ที�โดด
เดน่ที�สดุของมลิาน ตั �งอยู่ที�จัตรุสักลางเมอืง เริ�มสรา้งขึ�นตั �งแต่ในปี ค.ศ.1386 เสร็จสมบูรณ์ ในปี ค.ศ. 1965 
รวมระยะเวลาในการก่อสรา้งมากกว่า 500 ปี สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ดว้ยความสูงถงึ 157 เมตร 
ความโดดเด่นของดูโอโม อยู่ที�ยอดแหลมบนหลงัคา บนยอดใหญต่รงกลางมพีระรูปแม่พระ ทําดว้ยทอง
สมัฤทธิ� ซ ึ�งเรยีกกันว่า มาดนูีนา นําท่านชมหรอืชอ้ปปิ�งสนิคา้ที� แกลเลอเรยี วคิตอรโิอ เอ็มมานเูอลที� 2 
(Galleria Vittorio Emanuele II) อาคารศนูยก์ารคา้ที�เก่าแก่และสวยงามที�สดุแห่งหนึ�งในโลก  

 และไม่ควรพลาดกับย่าน Via Montenapoleone  แหล่งรวมแบรนดดั์งของอติาล ีอสิระใหท้่านได ้
สนุกสนานกบัการชอ้ปปิ�งสนิคา้แบรนดเ์นมชื�อดงัตามอัธยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 
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คํ�า  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพื�อไมร่บกวนเวลาในการชอ้ปปิ�งของทา่น 

พกั ณ โรงแรม Holiday Inn Milan – Assago หรอืในระดบัเดยีวกัน 

วนัท ี� 6        มลิาน – ทา่อากาศยานมลิาโน มลัเปนซา 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (9) 
 นําท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานมลิาโน มลัเปนซา เพื�อเตรยีมตัวกลับสู่ประเทศไทย 
12.55 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน Check Lap Kok ฮอ่งกง โดยเที�ยวบนิที� CX 234 

บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ  
 

วนัที� 7       ฮอ่งกง – กรงุเทพฯ 

06.25 น. ถงึฮอ่งกง แวะพกัเพื�อรอเปลี�ยนเครื�อง 
08.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที�ยวบนิที� CX 619 
10.50 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 
หมายเหตุ :  รายการทอ่งเที�ยวและอาหาร อาจมกีารสลบัหรอืเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีที�มเีหตุการณ์สุดวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์ที�ไม่ไดอ้ยู่ภายใตก้ารควบคุมของบรษิทัฯ 

ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ�ในการสลบัหรอืเปล ี�ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  

ท ั�งนี� บรษิทัฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นสําคญั 

*ภาพถา่ยเพื�อการนําเสนอโปรแกรมทวัรเ์ทา่น ั�น* 
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การเดนิทางในแต่ละครั �งตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่นขึ�นไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจํานวนดังกล่าว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ เลื�อนการเดนิทางหรอืเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร 
(ปรบัราคาเพิ�มข ึ�น เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทางได)้ ** 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ� ในการเปลี�ยนแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ข ึ�นราคาของภาษนีํ �ามนัและ/หรอื
ภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง** 

 
ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี และคา่บรกิาร ทา่นละ 3,500 บาท 

ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมทปิมคัคเุทศก ์และคนขบัรถ 50 ยูโรตลอดทปิ  
 

กรุณาชําระมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากที�ทําการจอง  
หากไมชํ่าระภายในวนัที�กําหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัที�น ั�งตามเงื�อนไข 

 

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์กรุณาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอยีดเงื�อนไขตา่งๆ 
แลว้จงึวางมดัจาํ เพ ื�อประโยชนข์องทา่นเอง เมื�อทา่นทาํการซื�อโปรแกรมทวัร ์ 

ทางบรษิทัถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงื�อนไขตา่งๆของบรษิทัท ั�งหมดแลว้*** 
 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 
 คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ ตามเที�ยวบนิที�ระบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุป๊เท่านั �น 

ตั�วกรุป๊ไม่สามารถอัพเกรดเป็นชั �นธรุกจิได ้หากตอ้งการนั�งชั �นธุรกจิ ท่านจะตอ้งจองตั�วเดี�ยว กรณุาเช็คราคากับ
เจา้หนา้ที�อกีครั �ง 

 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีนํ�ามัน 
 รถปรบัอากาศนําเที�ยวตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถที�ชํานาญเสน้ทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให ้

ขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน )  
 โรงแรมที�พกัตามระบหุรอืในระดบัเดยีวกัน พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน  

(หมายเหต ุ: เนื�องจากทวปียุโรปอยู่ในแถบอุณหภูมิตํ�า โรงแรมบางเมืองจะไม่มเีครื�องปรบัอากาศใหบ้รกิาร และ
ในชว่งฤดูหนาว โรงแรมบางแห่งอาจจะไม่เปิดเครื�องปรบัอากาศ หากวนัเขา้พกัตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์
หรอืงานประชมุต่างๆ ทางบรษัิทอาจมีการปรับเปลี�ยนโรงแรมหรอืยา้ยเมอืง โดยคํานงึถงึความเหมาะสมและ
ผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคญั)  

 คา่อาหารทุกมื�อ ตามที�ระบใุนรายการท่องเที�ยว 
 คา่เขา้ชมสถานที� ตามระบใุนรายการ 
 หัวหนา้ทัวร ์(ทรไูกด)์ จากประเทศไทย ผูม้ีประสบการณ์นําเที�ยว คอยบรรยายขอ้มลูและอํานวยความสะดวก

ตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอุบตัเิหต ุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง เงื�อนไขตามกรมธรรม ์

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
 คา่ธรรมเนยีมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารต่างดา้วตา่งๆ 
 คา่ภาษีนํ�ามันที�ทางสายการบนิแจง้เปลี�ยนแปลงกะทันหนั 
 คา่ระวางกระเป๋านํ�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด (โดยสายการบนิฯ อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลง 

ใตท้อ้งเครื�อง ไม่เกนิ 30 ก.ก.)  
 คา่พนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที�พกั (ทางบรษัิทฯไม่ไดจ้ัดใหแ้ก่ท่าน เนื�องจากป้องกันการสญูหายจาก

มจิฉาชพีที�แฝงตัวเขา้มาในโรงแรมที�พัก และเพื�อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัสําหรบัทุกท่าน) 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือจากรายการท่องเที�ยว ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์ มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
 ค่าภาษมีูลคา่เพิ�ม 7% และภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3%  
 ค่าธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี และคา่บรกิาร ทางสถานทตูไมค่นืใหท้า่นไมว่า่ทา่นจะผา่นการ

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

 
เง ื�อนไขในการจองทวัร ์

 กรุณาชําระคา่มดัจํา ทา่นละ 20,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน  
 สง่สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง Passport  มายังบรษัิทฯ 
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 หากท่านที�ตอ้งการใหท้างบรษัิททัวรย์ื�นวซีา่ให ้กรณุาชําระค่าธรรมเนยีมและค่าบรกิารในการขอยื�นวซีา่เชงเกน้ 
ท่านละ 3,500 พรอ้มกบัยอดมัดจํา 

 ชําระเงนิคา่ทัวรส่์วนที�เหลอืภายใน 30 วัน ก่อนออกเดนิทาง 

 
 
เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน  50 - 46 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทั �งหมด (ยกเวน้กรุป๊ที�เดนิทางช่วงวันหยุด หรอื
เทศกาลที�ตอ้งการนัตมีัดจํากับสายการบนิ หรอืกรุป๊ที�มกีารการนัตค่ีามัดจําที�พกัโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทน
ในประเทศ หรอืต่างประเทศ ไม่อาจขอคนืเงนิได)้ 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน 45 - 31 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยดึมัดจําเต็มจํานวน 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�เก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทัวรท์ั �งหมด 
 กรณีกรุ๊ปที�เดนิทางช่วงวันหยุด เทศกาลตา่งๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมีการการนัตมีัดจํา

ที�นั�งกับทางสายการบนิ และโรงแรมที�พกัต่างๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืค่ามัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ั �งหมด 
ไม่ว่ายกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิ�เรยีกเก็บค่าใชจ่้ายตามที�เกดิข ึ�นจรงิ 

 เมื�อออกตั�วแลว้ หากทา่นมเีหตุบางประการทําใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืค่าต ั�วได ้ เนื�องจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

 กรณีวซีา่ถูกปฏเิสธจากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) ทางบรษัิทจะทําการเก็บคา่ใชจ้่ายตามที�เกดิขึ�นจรงิ เชน่  
คา่วซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่ ค่ามัดจําตั�วเครื�องบนิหรอืคา่ตั�วเครื�องบนิ คา่มัดจําโรงแรมหรอืคา่โรงแรม เป็นตน้   

 

ขอ้มูลเกี�ยวกบั สายการบนิ  
 เนื�องจากบตัรโดยสารเป็นแบบหมู่คณะหรอืตั�วกรุป๊ สายการบนิขอสงวนสทิธิ�ในการเลอืกที�น ั�งบนเคร ื�องบนิ

ทกุกรณ ีทุกท่านตอ้งไปเช็คอนิเพื�อออกบัตรโดยสาร และรบัหมายเลขที�นั�งตอนไดบ้ตัรโดยสารเท่านั�น   
แต่ทางบรษัิทจะพยายามชว่ยใหลู้กคา้ที�เดนิทางดว้ยกันไดน้ั�งดว้ยกัน หรอืใกลก้ันใหม้ากที�สดุเท่าที�จะทําได ้
 
 

 กรณีที�ทา่นตอ้งการอาหารพเิศษ เช่น เป็นอสิลาม, แพอ้าหารบางประเภท หรอืทานมังสวริตั ิโปรดแจง้และ
ระบมุาใหช้ดัเจนในตอนจอง เพราะทางบรษัิทตอ้งส่งเรื�องแจง้ใหท้างสายการบนิทราบล่วงหนา้ เพื�อจัดเตรยีม
อาหารใหแ้ก่ท่าน กรณีที�ท่านแจง้กอ่นเดนิทางกะทันหัน อาจมีคา่ใชจ้่ายเพิ�มเพื�อชําระเมนูใหม ่หรอือาจจะไม่ได ้
รบัเมนูพเิศษเลย เนื�องจากสายการบนิไม่ไดเ้ตรยีมสํารองไว ้หรอือาจเตรยีมไม่ทัน 

 สําหรบัที�น ั�ง LONG LEG หรอืที�นั�งบรเิวณทางออกฉุกเฉนิ จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที�มคีณุสมบตัติามที�สายการบนิ
กําหนดเท่านั�น เชน่ สามารถสื�อสารภาษาอังกฤษได ้ไม่มปัีญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลอืผูอ้ื�นไดใ้นกรณี
เกดิเหตฉุุกเฉนิ และการขอที�นั�ง LONG LEG ท่านตอ้งไปแจง้กับเจา้หนา้ที�สายการบนิตอนเวลาที�เช็คอนิเท่านั �น 
และการใหท้ี�นั�งขึ�นอยู่กบัดุลพนิจิของทางเจา้หนา้ที�สายการบนิเท่านั�น 
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ขอ้มูลเกี�ยวกบั โรงแรมที�พกั  

 โรงแรมในแต่ละแห่ง มกีารวางแผนผงัหอ้งพกัแตกตา่งกัน จงึทําใหห้อ้งพกัแตล่ะประเภท อาจจะหอ้งไม่ตดิกัน หรอื
อยู่คนละชั �นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึ�งถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจตอ้งเป็น  
1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ (Sofa bed) หรอือาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง 
(Twin/Double) และหอ้งเดี�ยว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บค่าบรกิาร
เพิ�มตามจรงิที�เกดิขึ�น 

 เนื�องจากทวีปยุโรปอยู่ในแถบอุณหภมูตํิ�า โรงแรมบางเมืองจะไม่มเีครื�องปรับอากาศใหบ้รกิาร และในชว่งฤดหูนาว 
โรงแรมบางแห่งอาจจะไม่เปิดเครื�องปรบัอากาศ ซึ�งจะมฮีีตเตอรไ์วใ้หบ้รกิารแทน 

 กรณีที�มงีานเทศกาลหรอืการจัดงานประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) ทําใหค้า่โรงแรมสูงขึ�นมากและหอ้งพกัในเมอืง
จะค่อนขา้งเต็มหมด บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนหรอืยา้ยเมืองเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปบางแห่ง (โดยเฉพาะในย่านเมอืงเก่า หรอืเมอืงเล็กๆ) มลัีกษณะเป็นอาคารแบบดั �งเดมิ หอ้งอาจจะมี
ขนาดเล็กกะทัดรตั และไม่มีอ่างอาบนํ�า หรอือาจจะไมม่ลีฟิท ์รวมถงึพนักงานยกกระเป๋า และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี
ลักษณะแตกตา่งกัน 

 
หมายเหต ุ

 ทัวรน์ี�สําหรบัผูม้ีวตัถปุระสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั �น 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทาง หรอื เปลี�ยนแปลงราคา ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ 20 คน 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลง หรอืสลับรายการท่องเที�ยวตามความเหมาะสม โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึ

ความปลอดภัยและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นหลัก  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่รบัผดิชอบใดๆทั �งสิ�นต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ่้ายใดๆ ที�เกดิขึ�นจากเหตจํุาเป็น

สดุวสัิย และอยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การประทว้ง  
การปฏวิัต ิอุบัตเิหต ุการโจรกรรม ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การยกเลกิ
เที�ยวบนิหรอืการบรกิารของสายการบนิ ความสญูเสยี ทรัพยส์นิสญูหาย อุบัตเิหตหุรอืไดรั้บบาดเจ็บจากความ
ประมาทของตัวท่านเอง และเหตสุดุวสิัยอื�นๆที�อยู่เหนอืการควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ 

 ตั�วเครื�องบนิเป็นแบบหมู่คณะหรอืตั�วกรุ๊ป ไม่สามารถเลื�อนวนัเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 ในกรณีที�สายการบนิประกาศปรบัขึ�นภาษีนํ�ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิ�ในการเรยีกเก็บคา่ภาษีนํ�ามันเพิ�มตาม

ความเป็นจรงิ 
 กรณีที�สถานที�ท่องเที�ยวใดๆ ที�ไม่สามารถเขา้ชมได ้เนื�องจากเหตุสุดวสิยัต่างๆ หรอืเหตกุารณ์ที�อยู่เหนอืการ

ควบคุมของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืคา่ใชจ่้ายใดๆ ทั �งสิ�น 
 เนื�องจากรายการทัวรน์ี�เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธิ�การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืเงนิในทุกกรณี  
 กรณีที�ท่านใชห้นังสอืเดนิทางนอกเหนอืจากหนังสอืเดนิทางธรรมดา (เล่มสเีลอืดหมู) เชน่ หนังสอืเดนิทาง

ราชการ (เล่มสนีํ�าเงนิ) หรอืหนังสอืเดนิทางทูต (เล่มสแีดงสด) เดนิทางเพื�อการท่องเที�ยวกับคณะทัวร ์            
หากไม่ผา่นการอนุมัตจิากสายการบนิ และถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศ ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืคา่ทัวรแ์ละไม่รบัผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น 

 กรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจังหวัด หรอืต่างประเทศ และจะสํารองตั�วเครื�องบนิ หรอืพาหนะอย่างหนึ�งอย่างใดที�
ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิฯ ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในส่วนนี� เพราะเป็นค่าใชจ่้ายที�
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทาง หรอืท่านเดนิทางมาเช็คอนิไม่ทัน ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการคนื            
คา่ทัวรใ์หแ้ก่ท่าน 

 ลูกคา้ที�จอยแลนด ์(ไม่ใชต้ั�วเครื�องบนิ) ท่านตอ้งจองเครื�องบนิลงประเทศปลายทางก่อนเวลาหรอืเวลาใกลเ้คยีง
กับคณะทัวร ์หรอืไปถงึปลายทางล่วงหนา้ก่อนคณะทัวรอ์ย่างนอ้ย 1 วัน ถา้ท่านมาถงึหลังคณะทัวร ์ท่านตอ้งเสยี
คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปพบกับคณะทัวรใ์นสถานที�ที�คณะทัวรก์ําลังออนทัวรอ์ยู่ดว้ยตนเอง และกอ่นการจอง
ทัวรห์รอืจองตั�วเครื�องบนิควรสอบถามโดยละเอยีดกับทางบรษัิทอกีครั �ง หากท่านจองทัวรห์รอืตั�วเครื�องบนิ
ผดิพลาด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่รบัผดิชอบใดๆทั �งสิ�นและไม่คนืค่าทัวรใ์หแ้ก่ท่าน 

 เมื�อท่านไดชํ้าระเงนิมัดจําแลว้ ไม่ว่าจะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ 
ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ท่านรับทราบและยอมรบัในเงื�อนไขตา่งๆของบรษัิทฯ ที�ไดร้ะบไุวโ้ดยทั �งหมด 
 

หมายเหต ุเกี�ยวกบัการยื�นวซีา่แชงเกน้ 
 
• ทางบรษัิทฯ จะทําการยื�นวซีา่ของท่านต่อเมื�อในคณะมผีูสํ้ารองที�นั�งครบเต็มจํานวนและไดรั้บการตอบรบัจากทาง

สถานทูตฯ ในเรื�องเวลานัดหมาย เนื�องจากบรษัิทฯ ตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆ ที�ออกเป็นกรุ๊ปในการยื�นวซี่า อาท ิ                     
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ตั�วเครี�องบนิ, หอ้งพกัที�ไดร้บัการยืนยันมาจากทางยุโรป, ประกันการเดนิทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะ  
ครบจํานวนกอ่นจงึจะสามารถยื�นวซีา่ใหกั้บท่านได ้

• หากในช่วงที�ท่านเดนิทาง วันและเวลาในการยื�นวซีา่กรุป๊เต็มหรอืไม่มคีวิกรุป๊ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ
ยื�นวซีา่เดี�ยว ซึ�งทางท่านจะตอ้งเดนิทางมายื�นวซีา่ดว้ยตัวเอง ตามวันและเวลานัดหมายจากทางสถานทูตฯ โดย
มเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

• เอกสารตา่งๆ ที�ใชใ้นการยื�นวซี่าทอ่งเที�ยวทวปียุโรป ทางสถานทตูฯ เป็นผูก้ําหนดออกมา                      
(อาจแตกตา่งกนัแลว้แตส่ถานทตูประเทศน ั�นๆ) มใิชบ่รษิทัทวัร ์ทา่นที�มคีวามประสงคย์ื�นวซีา่ทอ่งเที�ยว
ทวปียุโรป กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหถ้กูต้องและครบถว้นตามที�สถานทตูฯตอ้งการ เพราะจะมผีลตอ่
การพจิารณาวซีา่ของทา่น บรษิทัทวัรฯ์ เป็นเพยีงตวักลางและอํานวยความสะดวกในการยื�นวซี่าเทา่น ั�น 
มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวซี่าใหก้บัทา่น 

• กรณีวซีา่ที�ทา่นยื�นไมผ่า่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที�
เกดิข ึ�นจรงิ ดงัตอ่ไปนี� 

-    คา่ธรรมเนยีมการยื�นวซี่าและค่าดําเนนิการ ทางสถานทูตฯ จะไม่คนืค่าธรรมเนยีมใดๆทั �งสิ�นแมว่้าจะผา่นหรอื 
     ไม่ผา่นการพจิารณาก็ตาม 
-    คา่มัดจําตั�วเครื�องบนิ หรอืตั�วเครื�องบนิที�ออกตั�วเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่สามารถคนืได ้
-    ค่าหอ้งพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และท่านไม่ผ่านการพจิารณาวซีา่ ตามกฎท่านจะโดนเก็บ 
     คา่มัดจําหอ้งพกั หรอืทางโรงแรมอาจตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทันท ีทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบภายหลัง 
• หากท่านผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการยดึคา่ใชจ่้ายทั �งหมด 

100 % 

เอกสารยื�นขอวซ่ีาเชงเกน้ (อติาล)ี 
** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิ�วมอื ณ สถานทตู  

ตามวนัและเวลาที�นดัหมาย ** 
(ระยะเวลาที�ผลวซีา่ออก ประมาณ 15 วนัทําการ) 

 
กรณุาเตรยีมเอกสารดงัตอ่ไปนี� และสง่ใหท้างบรษิทัฯ ตามวนัเวลาที�นดัหมายเก็บเอกสาร 

 
1. หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจุบนั (Passport) เลม่จรงิ และสําเนาถา่ยเอกสาร 2 ใบ ที�ยังไม่หมดอายุ และมอีายุไม่

ตํ�ากว่า 6 เดอืน ก่อนวันเดนิทาง หากหมดอายุ กรณุาทําเล่มใหม่ก่อนนําสง่ มีจํานวนหนา้เหลืออย่างนอ้ย 2-3 หนา้ 
และตอ้งมหีนา้ว่างเหลอือย่างนอ้ย 2 หนา้ตดิตอ่กัน เพื�อตดิวซีา่  
** หนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ที�เคยไดร้บัวีซา่จาก ประเทศในกลุม่เชงเกน้ ภายใน 3 ปี (ถา้ม)ี หรอืเคยไดร้บัจาก
ประเทศอังกฤษ, แคนนาดาและสหรฐัอเมรกิา (ถา้ม)ี ** 
 

2. รูปถา่ยส ี2 ใบ หนา้ตรง (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พื�นหลังสขีาว ไม่เกนิ 6 เดอืน หา้มตกแต่งรปู หา้มสวมแว่น
สายตา แว่นกันแดด คอนเทคเลนส ์หา้มมีเครื�องประดบั เห็นใบหูและคิ�วทั �ง 2 ขา้งชดัเจน และตอ้งเป็นรปูที�ถา่ยจาก
รา้นถา่ยรปูเท่านั�น (หากรปูถ่ายของท่านไม่ไดม้าตรฐานตามสถาณทูตกําหนด ท่านตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการถา่ยรปู
ใหม่อกีครั �ง ณ วนัมายื�นเวลา) 
 

3. หนงัสอืรบัรองการทํางาน 
3.1 กรณีลูกจา้งหรอืพนกังาน  

หนงัสอืรบัรองการทํางาน (ฉบบัจรงิ) ที�ออกโดยหน่วยงานหรอืบรษัิทตน้สงักัดของผูส้มัคร (ระบตุําแหน่ง
, เงนิเดอืน, วันเริ�มทํางานและชว่งเวลาที�อนุมัตใิหล้าหยดุเพื�อเดนิทางไปท่องเที�ยวยุโรป (ระบชุื�อประเทศ
ทั �งหมดที�ท่านเดนิทาง) หลังจากนั�นจะกลบัมาทํางานตามปกตหิลังครบกําหนดในวันที�เท่าไร่ โดยชื�อลกูคา้
ที�ระบใุนหนังสอืรบัรองการงาน ตอ้งสะกดชื�อ-สกุลใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ ในการออกจดหมายรบัรอง
กรณุาระบุคําว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ื�อแตล่ะสถานทูต ออกหนงัสอืเป็น
ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนั มอีายุไมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัยื�นวซีา่เทา่น ั�น พรอ้ม
ลายเซ็น ระบุชื�อ ตําแหนง่ของผูอ้อกหนงัสอืและประทบัตราบรษิทั 
 

3.2 กรณีเจา้ของกจิการ 
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หลกัฐานการเป็นเจา้ของกจิการ เช่น สําเนาใบทะเบยีนการคา้หรอืหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษัิทหรอื
จดทะเบยีนนติบิุคคล ที�มชีื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการ (ตอ้งมีอายุไม่เกนิ 90 วัน หากมากกว่า 90 วันไป
แลว้ ตอ้งคดัลอกใหม่เท่านั �น) เป็นสําเนาภาษาไทย และแปลภาษาองักฤษ 

 
3.3 กรณีนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา 

หนังสอืรบัรองจากสถาบนัที�กําลังศกึษาอยู่ (มอีายุไม่เกนิ 30 วัน)  
ฉบบัจรงิ ออกหนงัสือเป็นภาษาองักฤษเทา่น ั�น (สถานทูตไม่รบัเอกสารที�เป็นบัตรนักเรยีน) 

 
3.4 ผูเ้กษยีณอายุงาน 

หนังสอืยนืยันการเกษียณอายุการทํางาน ซึ�งเขยีนโดยตัวผูส้มัครหรอืออกโดยบรษัิทนายจา้งล่าสุด ระบวุันที�
เกษียณ ชื�อและที�อยู่ของนายจา้ง ระยะเวลาของการจา้งงานและเงนิเดอืนล่าสดุ และ 
สําเนาหนงัสอืยนืยนัการเกษยีณอายุการทํางาน และฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

 
4. หลกัฐานทางการเงนิที�พยีงพอสําหรบัค่าใชจ้า่ยตลอดช่วงเวลาเดนิทาง 

4.1 Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน ควรมจํีานวนเงนิในบญัชไีม่นอ้ยกวา่หกหลัก เพื�อแสดงใหเ้ห็นวา่มี
ฐานะการเงนิเพยีงพอที�จะครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายตลอดในการเดนิทางและสามารถที�จะใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่
เดอืดรอ้น เมื�อกลับสูภู่มลิําเนา และมรีายการเดนิบญัชลี่าสดุไม่เกนิ 7 วันนับจากวันยื�นวซีา่ เป็นบญัชอีอม
ทรพัยเ์ทา่น ั�น สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัหรอืบญัชฝีากประจํา รวมถงึบญัชี
สหกรณ ์

4.2 หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร (Bank certificate) ฉบับจรงิที�ออกโดยธนาคาร ในการออก
จดหมายรบัรองกรณุาระบุคําวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ื�อแตล่ะสถานทูต สะกดชื�อให ้
ตรงกับพาสปอรต์และหมายเลขบญัชตีอ้งเป็นเล่มเดยีวกับที�ท่านจะใชย้ื�นวซีา่ 
 

4.3 กรณีมผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้(Sponsorship) 
ตอ้งเป็น บดิา มารดา คูส่มรส พี�นอ้งสายเลอืดเดยีวกันเทา่นั �น  
- ตอ้งมีจดหมายรบัรองคา่ใชจ้่าย (Sponsor letter ) เป็นภาษาอังกฤษของผูอ้อกคา่ใชจ้่าย  

พรอ้มเซ็นรับรอง 
- เอกสารพสิจูน์ความสัมพันธกั์บผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้เชน่ สําเนาทะเบยีนบา้น, สํานาทะเบยีนสมรส และ

สําเนาใบเกดิ (สตูบิตัร) เป็นตน้ ทั �งผูย้ื�นวซีา่เองและผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้พรอ้มแปลเอกสารเป็น
ภาษาองักฤษทั�งหมด 

- หนังสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank certificate) ฉบับจรงิ ระบชุื�อเจา้ของบญัช ี(ผูอ้อกค่าใชจ่้าย) และ
ตอ้งระบชุื�อผูถ้กูรบัรองหรอืผูส้มัครยื�นวซีา่ดว้ย มอีายุไม่เกนิ 30 วัน นับจากวันที�ยื�นวซี่า (สะกดชื�อ-
นามสกลุใหถ้กูตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

- Bank Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ้่ายใหแ้ละผูย้ ื�นวซีา่ 
- กรณีที�บรษัิทของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหกั้บผูเ้ดนิทางทั �งหมด ทางบรษัิทฯ 

จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึ�งฉบบัเพื�อแสดงความรบัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายและการกลับมาทํางานของท่าน 
โดยระบุรายชื�อผูเ้ดนิทางและเหตุผลที�จัดการเดนิทางนี�ในจดหมายดว้ย 

 
5. กรณีที�ผูส้มคัรอายุตํ�ากวา่ 20 ปี 

5.1 สําเนาสูตบิตัร/สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาบตัรประชาชนของผูส้มคัรวซ่ีา พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 
5.2 ถา้เดนิทางไปกบัพอ่หรอืแมห่รอืทา่นใดทา่นหนึ�ง หรอืกบับุคคลที�สาม 

หนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจากทางอําเภอ/เขต ตวัจรงิเท่านั �น ระบวุ่าอนุญาตใหด้นิทางไป
ตา่งประเทศกับใครและระบคุวามสมัพนัธว์่าเป็นอะไรกัน พรอ้มแปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษ 

5.3 สําเนาใบทะเบยีนการหย่าหรอืใบปกครองบุตรกรณีบดิามารดาเกดิการหย่ารา่ง พรอ้มแปลเอกสารเป็น
ภาษาองักฤษ 

5.4 ใบมรณะบตัรกรณีบดิา มารดาท่านหนึ�งท่านใดเสยีชวีติ 
 

6. สําเนาทะเบยีนบา้น หรอืสําเนาบตัรประชาชน (ไมต่อ้งแปลภาษาองักฤษ) 
 

7. เอกสารสว่นตวัอื�นๆ  
- สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ – นามสกลุ  
- สําเนาทะเบยีนบา้น 
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- สําเนาบตัรประชาชน  
- สําเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  
- สําเนาทะเบยีนหย่า (ถา้ม)ี  
- สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ) (ถา้ม)ี  

 
หมายเหต:ุ 

- ผูส้มัครทุกท่านตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูย์ยื�นคํารอ้งขอวซี่าฯ เพื�อสแกนลายนิ�วมอื 
- ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทูตฯ โดยประมาณ 15 วันทําการ 
- หลังจากที�ผูส้มัครไดทํ้าการยื�นขอวซีา่กับทางศนูย์ยื�นคํารอ้งขอวซีา่แลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตให ้

ผูส้มัครทําการดงึเล่มหนังสอืเดนิทางคนืจากสถานทูตฯ ในขณะทําการพจิารณาวซีา่ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม 
ดงันั �นหากท่านมคีวามจําเป็นในการใชเ้ล่มเพื�อเดนิทาง กรณุาแจง้บรษัิททัวรก์่อน 

- การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการ
ถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนยีมที�ไดชํ้าระไปแลว้และหากตอ้งการ
ขอยื�นคํารอ้งใหม่ก็ตอ้งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครั �ง  

- กรณีที�ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการแจง้สถานทูต
ยกเลกิวซีา่ของท่าน เนื�องจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

- หากสถานทูตมีการสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์
ตามวันนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ และหากสถานทูตฯ ขอเอกสารเพิ�มเตมิ ทางบรษัิทฯ ขอ
รบกวนท่านจัดส่งเอกสารดงักล่าวใหแ้ก่ทางสถานทูตฯ 
 

 

** ทางบรษิทัฯ มบีรกิารรบัแปลเอกสารภาษาองักฤษ ราคาเริ�มตน้ ใบละ 500 บาท ** 
*** การพจิารณาอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการบรกิาร

อํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั�น *** 

ใบกรอกขอ้มลูคํารอ้งขอวซ่ีาเชงเกน้ กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ 

*กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น เพราะขอ้มูลท ั�งหมดของทา่น เจา้หนา้ที�จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ 
การรอ้งขอวซ่ีาใหท้า่น* 

 

1. ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. ชื�อ-นามสกลุเดมิกอ่นเปลี�ยน (ภาษาอังกฤษ)…………………………………….......……………………………………………………… 
 

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

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

สถานที�เกดิ ………………………………………………………………………. เพศ            ชาย          หญงิ 
 

6. สถานภาพสมรส   โสด           สมรส         แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน)           หย่า  
 

            หมา้ย            แยกกันอยู ่
 

7. ที�อยู่ปัจจุบนั (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................. 
 

...................................................................................................................................................... 
 
เบอรโ์ทรศพัทท์ี�ตดิต่อสะดวก.............................................อเีมล.์...........................................................  

 

8. อาชพีปัจจบุัน (กรุณาระบอุาชพี) หากเป็นแม่บา้น / หรอืเกษียณ กรณุาระบุดว้ย (ภาษาอังกฤษ) 
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..........................................................................ตําแหน่ง……………………………………………………………… 
 

9. ชื�อสถานที�ทํางาน / สถานศกึษา / ธรุกจิ / รา้นคา้ (ภาษาอังกฤษ) 
 

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

10. ที�อยู่ที�ทํางาน / สถานศกึษา / ที�ตั �งรา้นคา้ (ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

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

12. ชื�อ-นามสกลุคู่สมรส (ถา้ม)ี (ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………. 
 

13. ชื�อ-นามสกลุบดิา (ภาษาอังกฤษ) …………………….……………………..………………………………………………………… 
 

14. ชื�อ-นามสกลุมารดา (ภาษาอังกฤษ)…………….…………………………………………………………………………………..... 
 

15. วซีา่ยุโรป (เชงเกน้) ที�เคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีที�ผ่านมา (ถา้ม)ี 
 

โปรดระบปุระเทศ………………………........................ วนัหมดอายุวซีา่ (หากจําได)้ ........................................ 
 
 

16. ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในระหว่างการเดนิทางท่องเที�ยวและพํานักของผูร้อ้งขอวซีา่ (ภาษาอังกฤษ) 
 

ตวัผูร้อ้งขอวซี่าเอง    มผีูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้ 
 

กรณุาระบชุื�อ……………………………………………………………………… ความสมัพนัธ…์………………………………… 
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