วันแรก
15.30 น.

18.20 น.

กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี
พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน
ETIHAD AIRWAYS เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจ้าหน้าที่
บริษัท ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกเรื่ อ งกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการ
เดินทาง
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮดั แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY405
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง)
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22.00 น.

เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปลี่ยนเครือ่ ง

วันที่สอง

อาบูดาบี-สนามบินมิลาน – แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานู เอล – Duomo di Milano - เวโร
น่า – บ้านจูเลียต
ออกเดินทางสูเ่ มืองมิลาน ด้วยเที่ยวบินที่ EY081
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง)
ถึงสนามบิน มิลาโน มัลเพนซ่า เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย
5 ชัว่ โมง)
จากนั้นเดินทางสู่ตวั เมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกได้วา่ เป็ นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่ ของโลก
แวะชมและช๊อปปิ้ งที่ แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานู เอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่
นับว่าเป็ นชอปปิ งมอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน อนุ สาวรีย ์ ของกษัตริย์
วิคเตอร์ เอ็มมานู เอลที่ 2 ผูร้ ิเริ่มการรวมชาติหวั เมืองต่างๆในอิตาลี และอนุ สาวรียข์ องศิลปิ น
ชื่อดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ ที่ อยู่ในบริ เวณด้านหน้าของโรง
ละครสกาล่า
นาท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนี
โอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟื้ นฟูศิลปวิทยาการดูโอโมแห่ง
มิลาน สร้างด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิกที่อลังการมากอันแสดงถึง ความเชื่อศรัทธาในคริสต์
ศาสนา และความยิ่งใหญ่ของพระศาสนจักร ในการเผยแผ่ความเชื่อคริสตชน ในเขตลอมบา
เดีย ทางภาคเหนื อของประเทศอิตาลี ถือเป็ นอาสนวิหารแม่ของอัครสังฆมณฑลมิลาน ซึ่งเป็ น
อัครสังฆมณฑลที่ใหญ่ที่สุดในโลก

02.45 น.
07.40 น.

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ เมื องเวโรน่ า (Verona) (ระยะทาง168 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชัว่ โมง) เมืองที่โด่งดังมาจากนิ ยายรักอมตะเรื่องเอกของ วิลเลี่ยม เชกส์เปี ยร์ ชื่อ
โรมิโอและจูเลียต นาท่านชมย่านเมืองเก่า ที่ยงั คงสภาพบ้านเรือนแบบโบราณ นาท่านเดิน
เที่ ยวชม จัตุรสั เออร์เบ(Piazza delle Erbe หรือ Market's square) ที่ รายล้อมไปด้วย
คฤหาสน์ วงั เก่าของตระกูลที่เคยปกครองเวโรน่ า เดินผ่าน โรมัน อารีน่า (Verona Arena)
สนามกีฬากลางแจ้งแบบโบราณในสมัยนั้น แล้วนาท่านเยี่ยมชม บ้านของจูเลียต ถ่ายรูปกับ
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ระเบียงที่โรมิโอปี นเข้าหาจูเลีย ต และรูปปั้ นสัมฤทธิ์จเู ลียต ปั้ นโดย N.Costantini ว่ากันว่าใคร
อยากสมหวังในเรื่องความรักก็ให้ไปจับที่ หน้าอกของจูเลียตนอกจากนี้ ภายในบริเวณกาแพง
บ้านจูเลียตยังมีการเขียนแสดงความรักกันมากมายจนแทบไม่เห็นสีกาแพงเดิม
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั AIRPORT CONGRESS CENTER HOTEL, VERONA หรือเทียบเท่า

คา่

วันที่สาม
เช้า

เวโรน่า – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เกาะเวนิส – จัตรุ สั ซานมาร์โค – เวนิส เมสเตร้
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทาง สู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) (ระยะทาง116 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชัว่ โมง) นาท่าน ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ
เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็ นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้
คลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็ น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก " มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118
เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ้ นฝัง่ ที่บริเวณซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเว
นิ ส จากนั้ นนาท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิ ส ชม สะพานถอนหายใจ ( Bridge of
Sighs) ที่มีเรื่องราวน่ าสนใจในอดีต เมื่อนั กโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุกจะได้มี
โอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็ นครั้งสุดท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี้
ซึ่งเชื่อมต่อกับวังดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็ นสถานที่พานักของเจ้าผูค้ รองนครเวนิ สในอ
ดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผ่านสะพานนี้ มาเเล้วคือ คาสโนว่านัน่ เอง

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง เมนูสปาเก็ตตี้ หมึกดา
นาท่านถ่ายรูปบริเวณ จัตุรสั ซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า
“เป็ นห้องนั ง่ เล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม รวมทั้ง โบสถ์
ซานมาร์โค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้ น
อิสระให้ท่านได้มีเวลาเดินเที่ยวชมเกาะอันสุ ดแสนโรแมนติกตามอัธยาศัย เช่น เดินเล่นชม
มนต์เสน่ หแ์ ห่งนครเวนิ ส, เข้าชมโบสถ์ซานมาร์โคที่สวยงาม, ช๊อปปิ้ งสินค้าของที่ระลึก อาทิ
เช่น เครื่องแก้วมูราโน่ ,หน้ากากเวนิ ส เลื อกซื้ อสินค้าแฟชัน่ ชั้นนา หรื อนั ่งจิบกาแฟในร้าน
Café Florian ที่เปิ ดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1720 หรือ นัง่ เรือกอนโดล่า ล่องชมคลองเวนิ ส
(ไม่รวมค่าล่องเรือกอนโดล่า)
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นาท่ านเดิ นทางสู่ เมื อง “โบโลญญ่า (Bologna) (ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดิ นทาง
ประมาณ 2 ชัว่ โมง) เมื องหลวงของแคว้นเอมี เลี ยโรมัญญา โดยตัวเมื องนั้ นตั้งอยู่ระหว่าง
แม่น้ าโปกับเทือกเขาแอแพนไนน์ นอกจากนั้นยังเป็ นหนึ่ งในเมืองยุคกลางที่ได้รบั การรักษาไว้
อย่างดีที่สุดแห่งหนึ่ งในยุโรป และยังเป็ นที่ต้งั ของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดคือ “Alma Mater
Studiorum” ชมบริเวณ จัตุรสั มัจโจเล่ (Piazza Maggiore) จัตุรสั ขนาดใหญ่ที่ต้งั อยูใ่ จกลาง
เมืองเก่า ที่ลอ้ มรอบด้วยโบสถ์ ซาน เปโตรนิ โอ (Basilica of San Petronio) ซิตี้ฮอล ลานน้ าพุ
เทพเนปจูน (Fontana Del Nettuno) และอาคารปาลาซโซ เดล โพเดสตา (Palazzo Del
Podesta) ให้ท่านเดินชมเมืองและถ่ายรูปจนได้เวลานัดหมาย
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั CASTELLO HOTEL , BOLOGNA หรือเทียบเท่า

คา่

วันที่สี่
เช้า

เที่ยง
บ่าย

โบโลญญ่า - ปิ ซ่า – หอเอนเมืองปิ ซ่า – LECCIO THE MALL OUTLET
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองปิ ซ่า (Pisa) เมืองแห่งศิลปะที่สาคัญของอิตาลี เป็ นเมืองเล็กๆอยูท่ างตะวันตก
ของ Florence ด้านตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนี ยน แม้ว่าจะเป็ นเมืองเล็กๆ แต่
Pisa ก็เป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็ นที่รจู ้ กั ของนักท่องเที่ยวทัว่ โลก (ระยะทาง 169 กม. ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)
นาท่านเข้าสู่บริเวณ จัตุรสั ดูโอโมแห่งปิ ซ่า หรือ จัตุรสั กัมโป เดย์ มีราโกลี (Compo Dei
Miracoli) ที่ ประกอบด้วยกลุ่มอาคารสถาปั ตยกรรมแบบโรมาเนสก์ โดยเริ่มจาก หอพิธีเจิม
น้ ามนต์ (Baptistry of St. John) ที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี ชม มหาวิหารดูโอโม (Duomo) ที่
งดงามและ หอเอนแห่งเมืองปิ ซ่า อันเลื่อง ชมหอเอนปิ ซ่า (Leaning Tower of Pisa)
สัญลักษณ์แห่งเมืองปิ ซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1173 ใช้
เวลาสร้างประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงไปเมื่อ สร้างไปได้ถึงชั้น 3
ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึ้ นมา และต่อมาก็มีการสร้างหอต่อเติมขึ้ นอีกจนแล้วเสร็จ โดยใช้เวลา
สร้างทั้ง หมดถึ ง 177 ปี โดยที่ ห อเอนปิ ซ่ านี้ กาลิ เลโอ บิ ดาแห่ง วิท ยาศาสตร์ ซึ่ ง เป็ นชาว
อิตาเลี่ยนได้ใช้เป็ นสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกที่ว่า สิ่งของสองชิ้ น น้ าหนั กไม่
เท่ากัน ถ้าปล่อยสิ่งของทั้งสองชิ้ นจากที่ สูงพร้อมกัน ก็จะตกถึงพื้ นพร้อมกัน จากนั้ นให้ท่าน
อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้าที่ระลึกราคาถูก ที่มีรา้ นค้าเรียงรายอยูม่ ากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เดินทางสู่ เมืองเลคซิโอ (LECCIO) (ระยะทาง 115 กม. / ใช้เวลา 1.30 ชัว่ โมง) อิสระให้
ทุกท่านได้ชอ้ ปปิ้ งที่ THE MALL OUTLET ให้ท่านเลือกซื้ อสินค้าชั้นนาของอิตาลีในราคา
ย่อ มเยาภายในเอาท์เ ลทมี ร า้ นค้า แบรนด์เ นมมากมายอาทิ ARMANI, BALENCIAGA,
BOTTEGA VENETA, BURBERRY, DIOR, FENDI, GUCCI, TOD’S, VALENTINO เป็ นต้น
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คา่

อิสระอาหารค ่าเพื่อความสะดวกในการช๊อปปิ้ ง
นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั CHARME HOTEL, PRATO หรือเทียบเท่า

วันที่หา้
เช้า

ฟลอเรนซ์ – วิหารซานตามาเรีย – สะพานเวคคิโอ – กรุงโรม
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่ ฟลอเรนซ์ (Florence) ที่ได้รบั ขนานนามว่าเป็ นเมืองศูนย์กลาง
แห่ ง ศิ ล ปะในยุ ค เรอเนสซองส์ ซึ่ ง ล้ว นแล้ว แต่ มี โ บราณสถานส าคัญ และมี ทิ ว ทั ศ น์ ต าม
ธรรมชาติ ที่สวยงาม จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้เมื่ อ ปี ค.ศ.
1982 ทาให้ทัสคานี มีชื่อเสียงในฐานะดิ นแดนท่องเที่ยวยอดนิ ยมระดับโลก นาท่านชมวิว
ทิวทัศน์ของเมือง นาท่านเดินเที่ยวชมเมืองเก่าฟลอเรนซ์
นาท่านชม มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิ โอเร (Santa Maria Dell Fiore) ชมความยิ่งใหญ่
และอลังการของวิหารที่ใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของ
ทวี ป ยุ โ รป โดดเด่ นด้ว ยสถาปั ตยกรรมที่ ใ ช้หิ น
อ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกันได้อย่างงดงาม
ชม จัตุรัสเดลลาซิ ญญอเรีย (Piazza Della
Signoria) ซึ่งรายล้อมไปด้วยรูปปั้ น อาทิ เช่น รูป
ปั้ นเทพเจ้าเนปจูน (Fountain of Neptune),
วีรบุ รุษเปอร์ซิอุสถื อหัวเมดูซ่า (Perseus with
the Head of Medusa), รูปปั้ นเดวิด ผลงานที่ มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่ จากนั้นนชม
สะพานเวคคิ โ อ (Vecchio) สะพานเก่ า แก่ ที่ มี มี ร า้ นขายทอง และอัญ มณี อ ยู่ท้ัง สองข้า ง
สะพาน ให้เวลาท่านอิสระเลือกซื้ อสินค้าทั้งของฝาก ของที่ระลึก รวมทั้งสินค้าแฟชัน่ นาสมัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
จากนั้ นนาท่ านเดิ นทางสู่ กรุ ง โรม (Rome) เมื อ งหลวงและเมื องท่ องเที่ ยวที่ มีชื่อเสี ยงของ
ประเทศอิตาลี (ระยะทาง 375 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั BRAND HOTEL , ROME หรือเทียบเท่า

เที่ยง
บ่าย
คา่

วันที่หก
เช้า

โคลอสเซี่ยม – นครวาติกนั – น้ าพุเทรวี่ – บันไดสเปน – สนามบินโรม
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นผ่านชมกลุ่มโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีตศูนย์กลางทางด้านการเมือง ศาสนา
และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ที่สะท้อนให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยะธรรมโรมัน
ในช่วง 2,000 ปี ที่ผ่านมา ชมความยิง่ ใหญ่ในอดีตและเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของ

158 SURAWONG RD., SIPRAYA, BANGRAK. BANGKOK TEL : 02-266-2900 FAX : 02-266-7526 E-MAIL : SALEANNALUXX@GMAIL.COM

สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ อดีตสนาม
ประลองการต่อสูท้ ี่ยงิ่ ใหญ่ของชาวโรมันที่สามารถจุผูช้ มได้ถึง 50,000 คน
จากนั้นนาท่านเดินทางพาท่านเข้าสู่นครรัฐวาติกนั (Vatican) ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตั้งอยู่
ใจกลางกรุงโรม เป็ นประเทศเดียวในโลกที่มีกาแพงล้อมรอบเมืองเอาไว้ได้ท้งั หมด ยกเว้น
ด้านหน้าทางเข้าและเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกโดยมีพระ
สันตะปาปา มีอานาจปกครองสูงสุด นาท่านถ่ายรูปด้านนอก มหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ด้านในมีประติมากรรมอันลือชื่อปิ เอต้า
(Pieta) ของมิเคลันเจโลและมี แท่นบูชาบัลแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็ นซุม้ สาริดที่
สร้างโดยจานโลเรนโซ แบร์นินี ซึ่งสร้างตรงบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็ นที่ฝังพระศพของนักบุญปี
เตอร์

เที่ยง
บ่าย

18.00 น.
22.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง เมนูพิซซ่า อิตาเลียน
จากนั้นนาท่านเดินชมงานประติมากรรมของเทพนิ ยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ
น้ าพุเทรวี่ (Trevi Fountain) น้ าพุเทรวี เป็ นน้ าพุที่ต้งั อยูท่ ี่เทรวี ริโอเนในกรุงโรมในประเทศ
อิตาลี เป็ นน้ าพุที่มีความสูง 25.9 เมตร (85 ฟุต) และกว้าง 19.8 เมตร (65 ฟุต)และน้ าพุ
แบบบารอคที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโรม เชิญชมความงดงามของ "น้ าพุเทรวี่" ที่นักท่องเที่ยว
สามารถโยนเหรียญ เพื่อขอให้ได้เดินทางกลับมาที่กรุงโรมอีก มีตานานเล่าว่า หากหันหลัง
แล้วโยนเหรียญลงน้ าพุเทรวี แล้วอธิษฐานให้ได้กลับมากรุงโรมอีกครั้ง ก็จะสมหวัง แล้วเชิญ
อิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้ อสินค้าแฟชัน่ และของที่ระลึกในบริเวณ ย่านบันไดสเปน
(The Spanish Step) ซึ่งเป็ นแหล่งแฟชัน่ ชั้นนาสุดหรู ไม่วา่ จะเป็ น BRANDNAME ดังๆ
มากมายพร้อมทั้งร้านค้าปลีก รวมถึงร้านอาหาร ร้านไอศครีม มากมายให้เลือกชิม และยัง
เป็ นแหล่งนัดพบของชาวอิตาเลี่ยน
นาคณะเดินทางสู่สนามบินฟูมิชิโน กรุงโรม เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax
Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้ อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮดั แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY084
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชัว่ โมง)
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วันที่เจ็ด
06.05 น.
10.25 น.
20.05 น.

อาบูดาบี – กรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปลีย่ นเที่ยวบิน
ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอติฮดั แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY404
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.30 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
***************************************

** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

02 – 08 กุมภาพันธ์ 2561
16 – 22 กุมภาพันธ์ 2561
23กุมภาพันธ์ – 01มีนาคม 61

09 - 15 มีนาคม 2561
12 – 18 เมษายน 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
39,999
39,999
39,999
39,999
49,999

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่ เด็กมี
เตียง

1 เด็ก 2
ราคา
ผูใ้ หญ่
พักเดี่ยว ไม่รวม
เด็กไม่มีเตียง เพิ่ม
ตั ๋ว

(เด็กอายุไม่เกิน12
ปี )

(เด็กอายุไม่เกิน
12ปี )

39,999
39,999
39,999
39,999
49,999

39,999
39,999
39,999
39,999
49,999

7,500
7,500
7,500
7,500
9,500

23,999
23,999
23,999
23,999
33,999

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น**
**ไม่รวมค่าวีซ่าอิตาลี**

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 20 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
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กรุณาจองก่อนล่วงหน้ า พร้ อมชาระเงินค่ามัดจา ท่ านละ 20,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะขอรับลูกค้ารายต่ อไป ...ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 21 วัน
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่ องจากการวางแปลนห้องพัก ของแต่ล ะโรงแรมแตกต่ างกัน จึ งอาจท าให้ห้องพัก แบบห้อเดี่ ย ว(Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรื อ อยูค่ นละชั้น
กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่ งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม
หรื อ อาจมีความจาเป็ นต้องแยกห้องพักเนื่ องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยก
เก็บเงินเพิ่มเติมในกรณี ที่อาจมีการแยกห้องพัก
โรงแรมในยุโรปส่ วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า
กรณี ที่มีงานจัดประชุ มนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง
อาบน้ า ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่า ใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนื อจากรายการที่ ระบุ เช่น ค่ าทาหนั ง สื อ เดิ น ทาง ค่ าโทรศัพท์ ค่า โทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึง ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 10 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 14 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยืน่ วีซ่าเชงเก้น(ค่าวีซ่าลูกค้าถือไปจ่ายหน้างานวันที่สแกนนิ้ ว)
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เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
ทางบัญชี
1. นายพิสิฐเวท ตัง้ ตระการ และ/หรือ นายณัฏฐวีร ์ อมาตยกุล
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา สุรวงศ์ 2 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี 064-2-34250-9
2. ชื่อบัญชี นายพิสิฐเวท ตัง้ ตระการ และ นางสาวกาญจนา วรนิติเยาวภา
ธ. กสิกรไทย สาขา สานักงานสีลม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี 789-2-33742-4
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณี นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของ
ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้ นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการ
ของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก
ที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้า
ให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระ
แล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระ
แล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จา่ ยที่ได้จา่ ยจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
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3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจา
หรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้ นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการ
ของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน
6. ในกรณีที่ลกู ค้ายืน
่ วีซ่ากับทางบริษัทแล้ว ทางบริษัทขออนุ ญาติไม่คืนค่าทัวร์ที่ลกู ค้าชาระมาแล้ว
ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้ นจริง
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัว ร์แบบเหมา หากท่ านไม่ ได้ร่ว มเดิ น ทางหรื อใช้บริ การตามที่ ระบุ ไ ว้ในรายการไม่ว่า
บางส่ ว นหรื อ ทั้ง หมด หรื อถู ก ปฏิ เ สธการเข้า -ออกเมื อ งด้ว ยเหตุ ผ ลใดๆ ทางบริ ษั ท จะไม่ คืนเงิ น
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20
ท่ าน โดยจะแจ้งให้กับนั กท่ องเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ ทราบล่ว งหน้า อย่า งน้อย 7 วันก่ อนการเดิ นทาง
สาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หาก
ทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่ม จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่
ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิ ดชอบค่าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุ ล คา
นาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับ สถานการณ์ ภูมิ อ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เ ดิ น ทางจริ งของประเทศที่ เ ดิ น ทาง ทั้งนี้ บริ ษัท จะ
คานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นของ
นั กท่องเที่ยวที่ มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน
การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
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แลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิ น ค่า ภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิ น การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสยั ใดๆ ระหว่างรอการ
เดินทาง อันมิใช่ ความผิดของบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะ
ส่วนที่บริษัทยังมิได้ชาระแก่ทางคู่คา้ ของทางบริษัทหรือจะต้องชาระตามข้อตกลงแก่ค่คู า้ ตามหลัก
ปฏิบตั ิเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่ อ ชิ้ น และรวมกันทุ ก ชิ้ นไม่ เ กิ น 1,000 มิ ล ลิ ลิ ตร โดยแยกใส่ ถุ ง พลาสติ ก ใสซึ่ ง มี ซิ ป ล็ อ คปิ ดสนิ ท และ
สามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า
สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ ง
เครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
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เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (อิตาลี)
1.
2.
3.

หนังสือเดินทางเล่มปั จจุบนั ฉบับจริง มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่าง
ไม่ตา่ กว่า 2 หน้า
รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม.
จานวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็ นพื้ นสีขาวเท่านั้น
หลักฐานการทางาน/การเรียน
 กรณีผูเ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า:
หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรอง (มีอายุ
ไม่ เ กิ น 3 เดื อ น) / ใบจดทะเบี ย นพาณิ ช ย์ ห รื อ ใบจด
ทะเบียนการค้า
 กรณี พนั ก งานบริ ษั ท : จดหมายรับ รองการทางานจากนายจ้า ง ระบุ ตาแหน่ ง วันเริ่ ม งาน
เงินเดือน จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อ
ประเทศ จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหวั จดหมาย ตราประทับ (ถ้ามี) ที่อยู่
และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน
 กรณีที่เป็ นข้าราชการ: หนังสือรับรองการทางานจากหน่ วยงาน
 กรณี เกษี ยณอายุราชการ: สาเนาบัตรข้าราชการบานาญ หรือ จดหมายชี้ แจงตนเองเกี่ยวกับ
การเกษี ยณอายุ
 กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชี้ แจงตนเองเกี่ยวกับหน้าที่การงาน
 กรณีเป็ นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรับรองการเรียน ภาษาอังกฤษ
(จดหมายรับรองการทางาน / การเรียน ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยืน่ วีซ่า จดหมายต้องเป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านั้นและต้องสะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)

4.

หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา สมุดบัญชีประเภทออมทรัพย์ เท่านั้น
 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (BANK CERTIFICATE) ฉบับจริง ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้
ครบถ้วน (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) มีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจาก
วันที่ยนื่ วีซ่า
 หลักฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็ นวันที่ ล่าสุดไม่เกิน
15 วัน นับจากวันที่ นัดยื่ นวีซ่า
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5.
6.
7.
8.

สาเนาจากสมุดบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็ นวันที่ ล่าสุดไม่เกิน 15 วัน สามารถใช้แทน
BANK STATEMENT ได้ในกรณีที่สมุดบัญชีดงั กล่าวมีการเคลื่อนไหวบัญชีอย่างต่อเนื่ องไม่มี
การกระโดดข้ามเดือน
***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็ นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านัน้ ***
สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
สาเนาสูติบตั ร (กรณีผูเ้ ดินทางอายุตา่ กว่า 20 ปี บริบรู ณ์)

เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็ นเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี และไม่ได้เดินทางพร้อม บิดาและมารดา
 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนั งสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดย
ที่ว่าการเขตหรืออาเภอเท่านั้ น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์
อย่างไรกับเด็ก
 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ
อาเภอเท่านั้น และให้ระบุวา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ
อาเภอเท่านั้น และให้ระบุวา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
กรณีรบั รองการเงินให้บุคคลในครอบครัว (เกี่ยวข้องทางสายเลือดเท่านั้ น บิดามารดา,บุตร,พี่น้อง,สามี
ภรรยา) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบับจริง ระบุชื่อเจ้าของบัญชี(ผู ้
รับรอง) และต้องระบุชื่อผูถ้ ูกรับรองด้วย มีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยนื่ วีซ่า (สะกด
ชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
 หลักฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็ นวันที่ล่าสุดไม่เกิน
15 วัน นับจากวันที่นัดยื่นวีซ่า
สาเนาจากสมุดบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็ นวันที่ล่าสุดไม่เกิน 15 วัน สามารถใช้แทน
BANK STATEMENT ได้ในกรณีที่สมุดบัญชีดงั กล่าวมีการเคลื่อนไหวบัญชีอย่างต่อเนื่ องไม่มี
การกระโดดข้ามเดือน
***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็ นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านั้น***
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หมายเหตุ:
 ผูส้ มัครต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยนื่ คาร้องขอวีซ่า เพื่อสแกนลายนิ้ วมือ
 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตอิตาลี โดยประมาณ 10-15 วันทาการ
 หลังจากที่ผูส้ มัครได้ทาการยืน่ ขอวีซ่ากับทางศูนย์ยนื่ คาร้องขอวีซ่าอิตาลีแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุ ญาต
ให้ผูส้ มัครทาการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะทาการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม
ดังนั้นหากท่านมีความจาเป็ นในการใช้เล่มเพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งบริษัททัวร์
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ขอ้ มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม
เชงเก้นเป็ นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนี ยม
แผนที่การเดินทางเพื่อการยืน่ คาร้องขอวีซ่า
สถานที่ยนื่ คาร้องวีซ่า: ศูนย์ยนื่ คาร้องขอวีซ่า VFS ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ถนนสีลม
ที่ตึกสามารถจอดรถได้ แต่ทางศูนย์ยนื่ ไม่มีบริการตราประทับทีจอดรถ
การเดินทาง:
BTS สถานีศาลาแดง / MRT สถานีสลี ม
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ใบกรอกข้อมูลคาร้องขอวีซ่าเชงเก้น อิตาลี
!!! ผูส้ มัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลทุกข้อโดยละเอียด !!!
1. ชื่อ-นามสกุลปั จจุบนั ...................................................................................................................
2. ชื่อ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปลี่ยน).....................................................................................
3. วัน-เดือน-ปี เกิด...........................................................................................................................
4. สถานที่เกิด(จังหวัด).........................................ประเทศ...............................................................
5. สัญชาติปัจจุบนั ................................สัญชาติโดยกาเนิ ด(หากต่างปั จจุบนั )...................................
6. เพศ
ชาย
หญิง
7. สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่า
หม้าย
แยกกันอยู่
8. หมายเลขบัตรประชาชน....................................................
9. ประเภทของพาสปอร์ต
พาสปอร์ตธรรมดา
พาสปอร์ตราชการ
พาสปอร์ตอื่นๆ ระบุ.................
10. หมายเลขพาสปอร์ต..............................................
วันที่ออก.......................วันหมดอายุ.......................สถานที่ออก......................................
11. ที่อยูป่ ั จจุบนั (ติดต่อได้สะดวก)...........................................................................................
......................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...............
12. เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................อีเมล์...........................................................
13. อาชีพปั จจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตาแหน่ ง, หากเป็ นแม่บา้ น/เกษี ยณอายุ
กรุณาระบุ...........................................................................................................
14. ชื่อสถานที่ทางาน/สถานศึกษา และที่อยู.่ ..........................................................................
.....................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .................
เบอร์โทร.............................................เบอร์แฟกซ์...............................................................
15. วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รบั ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้รบั ประเทศ.........................ใช้ได้ต้งั แต่วนั ที่..................ถึงวันที่......................
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)..............................................................
17. ความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูส้ มัคร
ตัวผูส้ มัครเอง
มีผูอ้ ื่นออกค่าใช้จา่ ยให้ ระบุ...........................................................................................
18. ชื่อบุคคลที่เดินทางร่วมกับท่าน..............................................ความสัมพันธ์..........................
การพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ เป็ นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ทางบริ ษัทเป็ นเพียง
ตัวกลางในการอานวยความสะดวกและบริ การด้ านเอกสารให้ แก่ผ้ เู ดินทางเท่านัน้
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