FTT2395 ทัวร์ยโุ รป THE FAIRY TALE เยอรมนี – ออสเตรีย – อิตาลี 7 วัน 4 คืน (BR)

EUROPE : THE FAIRY TALE
เยอรมนี – ออสเตรีย – อิตาลี
7 วัน 4 คืน

เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565
HILIGHT

มิวนิค | เกาะเวนิส | จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
มิลาน | เวโรน่า |ปราสาทนอยชวานสไตน์ | อินส์บรูก

ราคาแนะนาเพียง
วันที่
วันที่ 1.
วันที่ 2.
วันที่ 3.
วันที่ 4.

เช้า

วันที่ 5.

เส้นทางการเดินทาง
กรุงเทพ – สนามบินไทเป
มิวนิค –BMW Welt – จัตรุ สั มาเรียนพลาสท์ – ฟุสเซ่น
ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - อินส์บรูก - โบลซาโน่
โบลซาโน่ – เวโรน่า – โรงละครโรมันกลางแจ้ง - บ้านเลขที่ 23
ของจูเลียต – เมสเตร้
เมสเตร้ – เกาะเวนิส – มิลาน

วันที่ 6.
วันที่ 7.

มิลาน – สนามบิน
สนามบินไทเป - กรุงเทพฯ

กลางวัน เย็น
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กำหนดกำรเดินทำง
ว ันที่ 18 - 24 พ.ย. 65

65,900.-

ว ันที่ 2 - 8 ธ.ค. 65 (ว ันพ่อแห่งชำติ)

65,900.-

วันที่ 1

กรุงเทพ – สนามบินไทเป

14.00น.
17.10 น.
21.45 น.
23.40 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน อี.วี.เอ.แอร์ ประตู 9 แถว T พบ
เจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่สนามบินไทเป โดยเที่ยวบินที่ BR068
เดินทางถึงสนามบินไทเป รอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางต่อสู่สนามบินมิวนิคด้วยเที่ยวบินที่ BR071

วันที่ 2

มิวนิค – BMW Welt – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ – ฟุสเซ่น

07.55 น.

ถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็ น 5 ชั่วโมงในวันที่ 31 มีนาคม
2566) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง นาท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี และเป็ น
เมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูรก์ ) และเป็ นหนึ่งในเมือง
มั่งคั่งที่สดุ ของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์ โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็ นรัฐอิสระปกครองด้วยกษัตริยม์ าก่อน ก่อนที่จะ
ผนวกเข้าเป็ นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็ นของตัวเอง ทัง้ ด้านศิลปวัฒนธรรม และอาหาร
อันเลื่องชื่อ ซึ่งได้แก่ ไส้กรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร์ นาท่านเข้าสู่โลกแห่งยนตรกรรมของ BMW Welt ที่จดั

กลางวัน
บ่าย

แสดงอยู่ภายในอาคารขนาดใหญ่กว่า 25,000 ตรม. ตัง้ อยู่ติดกับอาคารสานักงานใหญ่ของ BMW ท่านจะได้ชมรถยนต์ในเครือ
ของ BMW ไม่ว่าจะเป็ น BMW, MINI รวมทัง้ Rolls-Royce จะมีรถยนต์แทบทุกรุ่นจัดแสดงอยู่ โดยพืน้ ที่ใน BMW Welt จะถูก
แบ่งออกเป็ นพืน้ ที่ต่างๆในการจัดแสดงรถยนต์ BMW โมเดลปั จจุบันทุกซีรีย ,์ โซนมอเตอร์ไซค์ BMW, โซน MINI Exhibition,
โซน Rolls-Royce Exhibition และท่านยังสามารถเลือกซือ้ ของที่ระลึกจากร้านค้าในโชว์รูม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ (Marienplatz) ถือว่าเป็ นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนีเ้ ป็ นที่ตงั้
ของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบสถาปั ตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสร้างขึน้ ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ใช้เวลาสร้างถึง
42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมีนกั ท่องเที่ยวรอคอยเฝ้าชมตุ๊ก ตาไขลานที่จะออกมาเต้นรา เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00
น. และ 17.00 น. อิสระท่านเลือกซือ้ สินค้าแบรนด์เนม และของฝากตามอัธยาศัย จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (Fussen)
เป็ นเมืองเก่ามาตัง้ แต่ครัง้ จักรวรรดิโรมัน เป็ นที่ตงั้ ปราสาทของกษัตริยบ์ าวาเรีย ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ท่ีมีความ
งดงามทางด้านทัศนียภาพ เป็ นเมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมนติกที่เคยมีความรุง่ เรืองในอดีตตัง้ แต่ยุคโรมัน และได้ใช้เมืองนี ้
เป็ นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้า และซือ้ ขายเกลือมาแต่โบราณ

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเข้าสู่ท่พี กั HIRSCH หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรู ก – โบลซาโน่

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่ านสู่เมื องโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมื องเล็ ก ๆที่ สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนี แ ละ
ออสเตรีย จากนัน้ เดินทางขึน้ ปราสาทเพื่อเข้าชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) นา
ชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนียแ์ ลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตัง้ ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทใน
เทพนิยาย ซึ่งเป็ นปราสาทของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 หรือ เจ้าชายหงส์ขาว ชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ที่ได้รบั การตกแต่ง
อย่างงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ด ว้ากเนอร์ ซึ่งเป็ นนักประพันธ์เพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง *** หากคณะไม่สามารถเข้า
ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินหน้างานท่านละ 13 ยูโร และถ่ายรู ปด้านนอกกับ
ปราสาทนอยชวานสไตน์ เป็ นการทดแทน ***
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง(ขาหมูเยอรมัน)
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองอินส์บรู ก (Innsburck) เมืองในแควน้ ทิโรล แห่งลุ่มแม่นา้ อินน์ท่ีมีอายุกว่า 800 ปี อดีตเคยเป็ น

กลางวัน
บ่าย

ศูนย์กลางทางการค้าบนถนน สายโรมัน Via Cuaudla Augusta ตัง้ อยู่ใจ กลางเทือกเขาแอลป์ เขาสู่ ถนนมาเรียเทเรซ่าถนน
สายหลักของเมืองอินน์สบรูกตรงกลางถนนเป็ นที่ตงั้ ของเสาอันนาซอยแล(เสานกั บุญแอนน์ ) ซึ่งตัง้ ขึน้ เพื่อราลึกถึงการ ถอน
กองกาลังทหารบาวาเรีย ออกไปจากเมือง ชม ย่านเมืองเก่า ที่ยงั คงสภาพและ บรรยากาศของยุคกลางได้เป็ นอย่างดีชม สัญ
ลักษณ์ของเมือง หลังคาทองคา (Golden Roof) ที่สร้างในปี ค.ศ.1500 สมัย จกัรพรรดิแม๊กซิมิเลี่ยนที่1 หลังคามุงดว้ยแผ่ น
ทองแดงเคลือบทองคา หลังจากนัน้ เดินทางต่อสู่ตวั เมืองโบลซาโน่ (Bolzano) เมืองทางตอนเหนือของอิตาลี โดยตัวเมืองโบล
ซาโนล้อมรอบด้วยแม่นา้ งดงามด้วยโบสถ์ วิหาร โดยเมืองนีเ้ ป็ นศูนย์กลางการปลูกผลไม้ใหญ่ท่ี สดุ ในอิตาลี และยังเป็ นเมือง
หลวงของแคว้นทิโรลใต้ดว้ ย (South Tyrol)

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเข้าสู่ท่พี กั LUNA MONDSCHEIN หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

โบลซาโน่ – เวโรน่า – โรงละครโรมันกลางแจ้ง - บ้านเลขที่ 23 ของจูเลียต – เมสเตร้

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่ านเดิ น ทางสู่เมื อ งเวโรน่ า (Verona) เมื องใหญ่ อันดับ 2 รองจากเวนิ ส ของแคว้น เวเนโต้ และเมื องเวโรน่ ายังได้ขึ น้
ทะเบียนเป็ นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมื่อปี คศ. 2000 อีกทัง้ วิลเลียม เชกสเปี ยร์ นักกวีและนักเขียน
บทละครชาวอังกฤษ ผูไ้ ด้รบั การยกย่องว่าเป็ นนักเขียนผูย้ ิ่งใหญ่ของอังกฤษและของโลกยังใช้บรรยากาศและเรื่องราวความรัก
ของหนุ่มสาวสองตระกูลในเวโรน่า แต่งเป็ นละครโศกนาฏกรรมขึน้ เมื่อปี ค.ศ. 1595 เรื่อง โรมิโอกับจูเลียต
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนาท่านเดินชมอาคารบ้านเรือนสีสดใสสวยงาม จัตุรสั กลางเมืองที่คึกครืน้ มีชีวิตชีวา จากนั้นพาท่านถ่ายรู ปกับ โรง
ละครโรมั น กลางแจ้ง (Verona Arena) ที่มี ขนาดใหญ่ เป็ น อันดับ 3 ของโลก สร้างขึน้ เมื่ อตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 1 โดยมี
ลักษณะเช่นเดียวกับโคลอสเซียมในกรุ งโรม เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่า ซึ่งปั จจุบันยังคงมีการเปิ ดแสดงโอเปร่าหรือคอนเสิรต์
กลางเเจ้งในสนามกีฬาอยู่เป็ นประจา นาท่านถ่ายรูปด้านนอกกับบ้านเลขที่ 23 ของจูเลียต ชมระเบียงแห่งเรื่องราว โรแมนติก
ที่จูเลียตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอทุกค่าคืน และบริเวณหน้าบ้านยังมีรูปปั้ นสาริ ดขนาดเท่าตัวจริงของจูเลียต ได้เวลาอันสมควรนา
ท่านเดินทางต่อสู่เมืองเวนิสเมสเตร้ (Venice Mestre) หรือเวนิสฝั่งแผ่นดินใหญ่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเข้าสู่ท่พี กั NOVOTEL MESTRE CASTELLANA หรือเทียบเท่า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พกั

วันที่ 5

เมสเตร้ – เกาะเวนิส – มิลาน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทาง สู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) นาท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่ เกาะเวนิส หรือ เวเน
เซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็ นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็ น
"ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึน้ ฝั่งที่บริเวณซานมาร์โค
ศูนย์กลางของเกาะเวนิส จากนั้นนาท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ที่มี
เรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คกุ จะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็ นครัง้
สุดท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี ้ ซึ่งเชื่อมต่อกับวังดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็ นสถานที่พานักของเจ้าผู้
ครองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผ่านสะพานนีม้ าเเล้วคือ คาสโนว่านั่นเอง นาท่านถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซาน
มาร์โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็ นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สดุ ในยุโรป” จัตรุ สั ถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอัน
งดงาม รวมทัง้ โบสถ์ซานมาร์โค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนัน้ อิสระให้ท่านได้มี
เวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เช่น เพื่อชมมนต์เสน่หแ์ ห่งนครเวนิส , เข้าชมโบสถ์ซานมาร์โค, ช๊อปปิ ้งสินค้าของที่ระลึก
อาทิเช่น เครื่องแก้วมูราโน่,หน้ากากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิ ดให้บริการมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1720

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง(สปาเก็ตตีห้ มึกดา)
จากนัน้ เดินทางสู่ตวั เมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกได้ว่า เป็ นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก นาท่านถ่ายรูปด้านนอกของมหา
วิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ผสมผสานกัน ชมความงดงามอันน่าอัศจรรย์ ของ
สถาปั ตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟื ้ น ฟูศิ ลปวิทยาการ น าท่านชม แกลเลอรี วิค เตอร์ เอ็ ม มานู เอล (Galleria Vittorio
Emanuele II) ซึ่งนับว่าเป็ นช้อปปิ ้งมอลล์ท่ีสวยงาม หรูหราและเก่าแก่ท่สี ดุ ในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ์ ของกษัตริยว์ ิคเตอร์ เอ็ม
มานูเอล ที่ 2 ผูร้ เิ ริ่มการรวมชาติหวั เมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรียข์ องศิลปิ นชื่อดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือลีโอนาร์โด
ดาร์วินซี่ ที่อยู่ในบริเวณ ด้านหน้าของโรงละครสกาล่า

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเข้าสู่ท่ีพัก HOLIDAY INN MILAN NORD ZARA หรือเทียบเท่า

วันที่ 6

มิลาน – สนามบิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรนาเดินทางสู่สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทาการคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้
สินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสารเที่ยวบินที่ BR096

11.00 น.

วันที่ 7

สนามบินไทเป - กรุงเทพฯ

06.15 น.
08.40 น.
11.35 น.

เดินทางถึงสนามบินไทเป รอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพด้วยเที่ยวบินที่
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองทีเ่ ข้าพัก
เช่น กรณีทเี่ มืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองทีใ่ กล้เคียงแทน
และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

กรุ ณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
หมายเหตุ

1. บริษั ทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่ จะไม่รับผิ ดชอบต่อค่ าชดเชยความเสีย หาย อันเกิด จากเหตุสุด วิสัยที่ ทาง บริษั ทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง
ไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีท่ีท่านจะใช้
หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนา้ เงิน) เดินทาง
หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณีท่คี ณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทาการซือ้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขของหมายเหตุทกุ ข้อ
แล้ว
ในกรณีทลี่ ูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ ับสภาวะอากาศ
และ เหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าโดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึง
ผลประโยชน์ และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ

EUROPE : THE FAIRY TALE
เยอรมนี – ออสเตรีย – อิตาลี
7 วัน 4 คืน
โดยสายการบิน EVA AIR (BR)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

18 – 24 พ.ย. 65
2 – 8 ธ.ค. 65 (วันพ่อแห่งชาติ)

65,900.65,900.-

5,900.5,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงือ่ นไขการเดินทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565)
ผูม้ ีสญ
ั ชาติไทย
► เอกสารที่ตอ้ งทาการเตรียมก่อนเดินทาง
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)
2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ข้อมูลตรงตามพาสปอร์ต) หรือ เอกสาร International Vaccinated Certificate (สามารถ
ลงทะเบียนขอออนไลน์ ได้ในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือวัคซีนพาสปอร์ต *เล่มสีเหลือง* ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ที่ได้รบั วัคซีนครบถ้วนมาแล้ว
3. ไม่ตอ้ งลงทะเบียน Thailand Pass - เดินทางเข้าประเทศโดยไม่ตอ้ งกักตัวและไม่ตอ้ งตรวจหาเชือ้ โควิด-19
เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
► เงื่อนไขวัคซีน การเดินทางท่องเที่ยวในทวีปยุโรป ในโปรแกรมเข้าท่องเที่ยว
แสดงหลักฐานการได้รบั วัคซีน ต้องได้รบั การฉีดวัคซีน โดย Moderna, Pfizer or Astra-Zeneca 2 โดส หรือ Johnson & Johnson 2 โดส
(โดยได้รบั วัคซีนไม่เกิน 270 วัน ครอบคลุมวันเดินทาง)

เงือ่ นไขการให้บริการ
1. ชาระเงินมัดจาท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
2. ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับจากวัน
จอง หากไม่ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
4. หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจั งหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดง
ตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
6. หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกใน การเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกิน กว่า 4-5 ชั่วโมงติ ดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง
เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณี มีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกิน
จานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)่
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัท
ได้ **
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่ ีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนักเกินจากทางสาย
การบินกาหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทาง
หรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่สี ายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
4. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี รวมค่าบริการยื่นวีซ่า (6,900.-บาท)
6. ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ทอ้ งถิ่น (12 ยูโร/ต่อท่าน)
7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (21 ยูโร/ต่อท่าน)

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 30 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูต
ง่ายขึน้

2.

3.
4.

5.

กรณี ท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดิ นทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัท ฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่ม
ออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าได้
สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพานักหรือศึกษาอยู่
เท่านัน้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ ดินทางต้องไปยื่น
คาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทาง
ของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3
หน้า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ และพาสปอร์ต
ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน
1.
2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่ งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ่จี ะนั่งต้องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้องเป็ นผู้
ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่ นได้อย่ างรวดเร็วในกรณี ท่ีเครื่องบิ นมี ปัญ หา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได้ (นา้ หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ่ี มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ท่ีน่ งั Long leg ขึน้ อยู่กับทางเจ้าหน้าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (20ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

6. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อนการเดินทางของ
ท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นีท้ ่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณีย่นื วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์
หรือมัดจามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า /
ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีท่กี รุ๊ปออก
เดินทางไม่ครบตามจานวน
8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์
ทัง้ หมด
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่า
เหตุผลใดๆ ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

่ ัก
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และ
ห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3
ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
3. กรณีท่มี ีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต
และไม่มีอ่างอาบนา้ ซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

่ เชงเก้น (อิตำลี)
เอกสำรประกอบกำรขอวีซำ
่ ประมำณ 15 ว ันทำกำร
ใชเ้ วลำทำกำรอนุม ัติวซ
ี ำ
่ แสดงตนทีศ
่ VFS Global (จำมจุรส
ยืน
่ วีซำ
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซำ
ี แควร์)
เอกสำรกรุณำเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสำรทีอ
่ อกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำรขอ
เป็นต ัวจริง 1 ชุด และสำเนำ 1 ชุด
่ หน ังสอ
ื เดินทำงต้องนำสง
่ เข้ำสถำนทูต
ในว ันยืน
่ วีซำ
่ ไม่สำมำรถดึงหน ังสอ
ื เดินทำงออกมำได้
และระหว่ำงรอผลกำรอนุม ัติวซ
ี ำ
่ มำก่อน กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำทีท
**หำกท่ำนเคยโดนปฏิเสธกำรขอวีซำ
่ ัวร์ให้ร ับทรำบตงแต่
ั้
ทท
ี่ ำ
่ นทำกำร
จองท ัวร์เข้ำมำ เพือ
่ ทำกำรแก้ไขในกำรขอวีซ่ำในครงนี
ั้ ้ มิฉะนนหำกท่
ั้
ำนไม่แจ้งให้ทรำบ อำจจะมี
ี ต่อกำรขอวีซ่ำของท่ำนในครงนี
ผลเสย
ั้ *
้ *

่ ในอดีต
**ลูกค้ำกรุณำอย่ำยึดติดก ับกำรยืน
่ ขอวีซำ
เพรำะสถำนทูตมีกำรเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสำรกำรยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
หมำยเหตุ : กำรยืน
่ วีซ่ ำ แต่ล ะคร งั้ ก บ
ั บริษ ท
ั ท วั ร์ จะต้อ งท ำกำรยืน
่ วีซ่ ำ ประเภทหมู่ค ณะ
เท่ำนน
ั้ โดยกำรยืน
่ เป็นหมูค
่ ณะ ต้องมีจำนวน 15 คน ขึน
้ ไป โดยทำงศูน ย์รบ
ั ยืน
่ จะเป็นผู ้
กำหนดว ันยืน
่ วีซ่ำเท่ำนน
ั้ ถ้ำหำกผูเ้ ดินทำงไม่สำมำรถไปยืน
่ วีซ่ำในว ันทีก
่ ำหนดได้ อำจมี
้ ำ
ค่ำใชจ
่ ยเพิม
่ เติม (Premium) ด ังนี้
•

ในกรณี ที่เ หลือ ระยะเวลำยื่น วีซ่ ำ น้อ ยกว่ำ 15 ว น
ั ท ำกำร น บ
ั จำกว น
ั เดิน ทำง มี
้ ำ
ค่ำใชจ
่ ยเพิม
่ ท่ำนละ 2,200 บำท

•

ในกรณีทเี่ หลือเวลำยืน
่ วีซ่ำเหลือน้อยกว่ำ 5 ว ันทำกำร จะมีคำ
่ Fast Track เพิม
่ เติม
อีก ท่ำนละ 400 บำท รวมเป็น 2,600 บำท
้ ำ
**ทงนี
ั้ ้ ค่ำใชจ
่ ยทีเ่ กิดขึน
้ ผูเ้ ดินทำงต้องชำระก ับทำงศูนย์ร ับยืน
่ โดยตรง**

ื เดินทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับ
6. หน ังสอ
ประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และ
หนังสือเดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
ั ชำติไทย แต่พ ำน ก
***ในกรณี ท ถ
ี่ อ
ื พำสปอร์ต สญ
ั อยู่ต ่ำงประเทศ, ท ำงำนอยู่ต ่ำงประเทศ
ึ ษำศก
ึ ษำอยูต
หรือน ักเรียน น ักศก
่ ำ
่ งประเทศ กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำทีข
่ องทำงบริษท
ั ให้ทรำบท ันที
เพรำะกำรยืน
่ ขอวีซ่ำจะมีเงือ
่ นไข และ ข้อกำหนดของทำงสถำนทูตต้องกำรเพิม
่ เติม และ บำง

สถำนทูตอำจไม่สำมำรถยืน
่ ขอวีซ่ำในประเทศไทยได้ ข้อกำหนดนีร้ วมไปถึงผูเ้ ดิน ทำงทีถ
่ อ
ื
พำสปอร์ตต่ำงชำติดว้ ย***
7. รูปถ่ำย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 2 ใบ (พืน
้ หลัง
ขาวเท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ ไม่
ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
8. หล ักฐำนกำรเงิน
้ ำ
3.1 กรณีผเู ้ ดินทำง ออกค่ำใชจ
่ ยเอง สาเนาสมุดบัญชี หรือ
Statement บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ส่วนตัวของผู ้
เดินทาง ย ้อนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชี โดย
การ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน
ก่อนวันยืน
่ วีซา่ และหากบัญชีกระโดดเดือนต ้องขอเป็ น Statement เท่านัน
้ )
และต ้องขอ Bank Certificate จากทางธนาคารด ้วย
้ ำ
3.2 กรณีผเู ้ ดินทำงไม่ได้ออกค่ำใชจ
่ ยเอง (บุคคลทีส
่ ามารถรับรองค่าใช ้จ่ายได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่ พี่
น ้อง ทีม
่ ส
ี ายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านัน
้ )
้ ำ
ื ร ับรองค่ำใชจ
3.2.1. ต ้องทาเป็ นหน ังสอ
่ ยในการเดินทาง (Sponsor Letter) พร ้อมเอกสารแสดง
ความสัมพันธ์ เช่น สูตบ
ิ ัตร ทะเบียนบ ้าน ทะเบียนสมรส เป็ นต ้น
ื่ เจ ้าของบัญชีบค
่ ผู ้ที่
3.2.2. ขอ Bank Guarantee จากทางธนาคาร ระบุชอ
ุ คลทีอ
่ อกค่าใช ้จ่ายและชือ
ถูกรับรองค่าใช ้จ่ายให ้ ต ้องสะกดให ้ตรงกับพาสปอร์ต
3.2.3. ถ่ายสำเนำสมุดบ ัญช ี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย
3.2.4. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ทีอ
่ อกให ้ และผู ้ทีถ
่ ก
ู รับรองค่าใช ้จ่ายให ้ เช่น สาเนาทะเบียน
สมรส สูตบ
ิ ัตร ทะเบียนบ ้าน

ี ด
ี ำกประจำ, บ ัญชก
ี ระแสรำยว ัน
**สถำนทูตไม่ร ับพิจำรณำบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตรำสำรหนี้ กองทุน และสลำกออมสน
ิ **
บ ัญชส
9. หล ักฐำนกำรทำงำน
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน
10. เจ้ำของกิจกำร หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
11. เป็นพน ักงำน

หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน

่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ ) หนังสือจะต ้องมีลายเซ็นและตราประทับบริษัท

ึ ษำ ใช ้หนังสือรับรองการเรียนทีอ
12. น ักเรียนหรือน ักศก
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
่ นต ัว
13. เอกสำรสว
14. สาเนาทะเบียนบ ้าน
15. สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี )
16. ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)
่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
17. ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)
18. กรณีเด็กอำยุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทำงไปต่ำงประเทศพร้อมบิดำ มำรดำ
ื ยินยอมให้เด็กเดินทำงไปต่ำงประเทศจำกเขตหรืออำเภอ
6.1 บิดำหรือมำรดำ ต้องขอหน ังสอ
(1 ใบ ต่อ เด็ก 1 ท่าน เท่านัน
้ )
6.2 ในกรณีบด
ิ ำและมำรดำหย่ำก ัน ขอสาเนาใบบันทึกการหย่าโดยต ้องระบุวา่ บุตรอยูใ่ นอานาจการ
ปกครองของใคร
6.3 ในกรณีพอ
่ หรือแม่ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว ให้ขอใบปกครองบุตร (ปค.14) จำกเขต
ื ทีม
ื พยำนและหล ักฐำนเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่ำนน
หรืออำเภอและจะต้องเป็นหน ังสอ
่ ก
ี ำรสบ
ั้
6.4 ท่านจะต ้องนาหนังสือยินยอมให ้เด็กเดินทางไปต่างประเทศตัวจริง จากข ้อ 6.1 หรือสาเนาใบ
บันทึกการหย่าทีม
่ ส
ี ลักหลัง จากข ้อ 6.2 หรือหนังสือปกครองบุตรจากข ้อ 6.3 ตัวจริง ไปแปลเป็น
ภำษำอ ังกฤษและประท ับตรำจำกกระทรวงต่ำงประเทศ ให ้เสร็จเรียบร ้อยก่อนนามายืน
่ มิเช่นนัน
้
ทางศูนย์รับยืน
่ vfs จะไม่รบ
ั ยืน
่ เอกสารของบุตรท่านโดยเด็ดขาด
้ ำ
ี ค่ำใชจ
6.5 เนือ
่ งจำกกำรแปลประท ับตรำจำกกระทรวงต่ำงประเทศ จะมีกำรเสย
่ ย หากท่านไม่
แน่ใจว่าเอกสารใช ้ได ้หรือไม่ รบกวนสอบถามบริษัททัวร์กอ
่ นนาไปแปลประทับตรากระทรวงต่างประเทศ
มิเช่นนัน
้ ท่านอาจจะต ้องไปเสียเงินและเสียเวลาอันมีคา่ ของท่านเพือ
่ ไปทาเอกสารใหม่อก
ี รอบ หาก
เอกสารทีท
่ า่ นทามาแล ้วนัน
้ กลายเป็ นเอกสารทีใ่ ช ้ยืน
่ ไม่ได ้
ื ยินยอมจำกเขตหรืออำเภอให้บต
***โปรดอ่ำน ก่อนทีท
่ ำ
่ นจะไปทำหน ังสอ
ุ รของท่ำน
19. หำกเด็กเดินทำงไปก ับบิดำ จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดา
จะต ้องคัดหนังสือยินยอม และระบุวา่ ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตร
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย
20. หำกเด็กเดินทำงก ับมำรดำ จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัด

หนังสือยินยอม และระบุวา่ ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือ
หน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย
21. หำกเด็กไม่ได้เดินทำงพร้อมก ับบิดำและมำรดำ ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอมให ้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบ
สาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

้ จงภาษาอังกฤษ
22. หากพ่อหรือแม่มวี ซ
ี า่ เชงเก ้นอยุแ
่ ล ้วและไม่ได ้ยืน
่ วีซา่ พร ้อมลูก ให ้ทาจดหมายชีแ
อธิบายว่ามีวซ
ี า่ เชงเก ้นของประเทศอะไร ระบุวันเริม
่ และวันหมดอายุวซ
ี า่ พร ้อมทัง้ ถ่ายสาเนาหน ้า
พาสปอร์ตและหน ้าวีซา่ นัน
้ มาแนบด ้วย
23. ห ้ามเซ็นรับรองสาเนาถูกต ้องในเอกสารทุกชนิด ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มเกีย
่ วก ับใบคำร้องขอวี
่ เท่ำนน
ซำ
ั้
่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมา
24. กรณีเด็กอำยุตำ
่ กว่ำ 18 ปี บิดา-มารดาลงชือ
สัมภาษณ์กบ
ั บุตรทีส
่ ถานทูตด ้วย ทงสองท่
ั้
ำน (เฉพาะคิวเดีย
่ วเท่านัน
้ )

่ อำจมีกำรปร ับเปลีย
เอกสำรยืน
่ วีซำ
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทุกเวลำ
หำกทำงสถำนทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม

่ เชงเกนประเทศอิตำลี
แบบฟอร์มสำหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซำ
่ มำก่อน กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำทีท
**หำกท่ำนเคยโดนปฏิเสธกำรขอวีซำ
่ ัวร์ให้ร ับทรำบตงแต่
ั้
ทท
ี่ ำ
่ นทำกำร
จองท ัวร์เข้ำมำ เพือ
่ ทำกำรแก้ไขในกำรขอวีซ่ำในครงนี
ั้ ้ มิฉะนนหำกท่
ั้
ำนไม่แจ้งให้ทรำบ อำจจะมี
ี ต่อกำรขอวีซ่ำของท่ำนในครงนี
ผลเสย
ั้ *
้ *
่ ของท่ำน)
(กรุณำกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง เนือ
่ งจำกจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซำ
่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….………
ชือ
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………..……………………………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………….………………………….
่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………….………………………
3. ชือ
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด………………….……………………………………………..
5. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด) ……….………………..………………………………………
6. ประเทศทีเ่ กิด…….………………..……………………………………………

7. สัญชาติปัจจุบัน ................สัญชาติโดยกาเนิดหากต่างจากปั จจุบัน…………………………..
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

หม ้าย

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….
่ -นามสกุล ทีอ
10. ในกรณีเป็ นผู ้เยาว์ กรุณากรอกชือ
่ ยู(่ หากต่างจากผู ้ขอ) และสัญชาติของผู ้มีอานาจปกครอง/
ดูแลผู ้เยาว์
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
11. ทีอ
่ ยูต
่ ามทะเบียนบ ้านของผู ้ขอ
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ …………………
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ.............................................
อีเมล........................................................
้ ผ ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น
12. อาชีพปั จจุบัน(หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เช่น ขายเสือ
.............................................................................................................................
่ บริษัทหรือร ้านค ้า ทีอ
13. ชือ
่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์

/

่ ทีอ
สาหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชือ
่ ยูข
่ อง

สถาบันศึกษา
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… รหัสไปรษณีย…
์ ………………
14. วีซา่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 5 ปี ทผ
ี่ า่ นมา
ไม่เคย
เคยได ้

ใช ้ได ้ตัง้ แต่วันที.่ ..............................ถึงวันที.่ ....................................

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิว้ มือเพือ
่ การขอวีซา่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี้
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................

่ เชงเก้น รบกวนท่ำนถ่ำยสำเนำหน้ำวีซำ
่ เชงเก้นต ัวล่ำสุดแนบมำด้วย**
**กรณีลก
ู ค้ำเคยมีวซ
ี ำ
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่

ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................

17. ความรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักอยูข
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

มีผู ้อืน
่ ออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
ื่ .............................................
กรุณาระบุชอ

สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชีพ
เงินสด

…………………………………………………..….
สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชีพ

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหาให ้

ชาระค่าทีพ
่ ักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดระหว่างพานักมีผู ้ออกให ้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
หมำยเหตุ

่ เป็นดุลพินจ
กำรอนุม ัติวซ
ี ำ
ิ ของทำงสถำนทูต

่ นเกีย
ิ้
ทำงบริษ ัทไม่มส
ี ว
่ วข้องใดๆทงส
ั้ น

ทงนี
ั้ บ
้ ริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลำงและคอยบริกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทำงเท่ำนน
ั้

