วันแรก กรุ งเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี
15.30 น.
พร้ อมกั น ที่ ส นามบิน สุ ว รรณภู มิ ชั น้ 4 ประตู ห มายเลข 9 เคาน์ เตอร์ T สายการบิ น ETIHAD AIRWAYS เพื่ อ
เตรี ยมตัวเดินทาง และผ่ านขัน้ ตอนการเช็คอิน โดยมีเจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯ คอยต้ อนรั บและอํานวยความสะดวกเรื่ อง
กระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
18.20 น.
ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ โดยสายการบินเอติฮัด แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ EY405
(มีอาหารและเครื่ องดื่มบริการบนเครื่ อง) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง)
22.00 น.
เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปลี่ยนเครื่ อง
วันที่สอง
อาบูดาบี-สนามบินมิลาน – แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – Duomo di Milano - เวโรน่ า – บ้ านจูเลียต
02.45 น.
ออกเดินทางสู่เมืองมิลาน ด้ วยเที่ยวบินที่ EY081
(มีอาหารและเครื่ องดื่มบริการบนเครื่ อง) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง)
07.40 น.
ถึงสนามบิน มิลาโน มัลเพนซ่ า เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง)
จากนันเดิ
้ นทางสูต่ วั เมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรี ยกได้ วา่ เป็ นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่ ของโลก
แวะชมและช๊ อ ปปิ ง้ ที่ แกลเลอรี วิค เตอร์ เอ็ ม มานู เอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่ นับ ว่า เป็ น ชอปปิ งมอลล์ ที่
สวยงาม หรู หราและเก่าแก่ที่สดุ ในเมืองมิลาน อนุสาวรี ย์ ของกษัตริ ย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 ผู้ริเริ่ มการรวมชาติหวั เมือง
ต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรี ย์ของศิลปิ นชื่อดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์ โด ดาร์ วินซี่ ที่อยู่ในบริเวณด้ านหน้ าของ
โรงละครสกาล่า
นําท่านถ่ายรู ปกับ มหาวิหารแห่ งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สร้ างด้ วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เป็ น
สถาปั ตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟื น้ ฟูศิลปวิทยาการดูโอโม
แห่งมิลาน สร้ างด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิกที่อลังการมาก
อัน แสดงถึ ง ความเชื่ อ ศรั ท ธาในคริ ส ต์ ศ าสนา และความ
ยิ่งใหญ่ ของพระศาสนจักร ในการเผยแผ่ความเชื่อคริ สตชน
ในเขตลอมบาเดีย ทางภาคเหนื อของประเทศอิตาลี ถือเป็ น
อาสนวิห ารแม่ ข องอัค รสังฆมณฑลมิ ล าน ซึ่ง เป็ น อัค รสัง ฆ
มณฑลที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก
เที่ยง
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
บ่ าย
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรน่ า (Verona) (ระยะทาง
168 กม. ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง) เมืองที่โด่งดังมาจากนิยายรักอมตะเรื่ องเอกของ วิลเลี่ยม เชกส์เปี ยร์ ชื่อโรมิโอ
และจูเลียต นําท่านชมย่านเมืองเก่า ที่ยงั คงสภาพบ้ านเรื อนแบบโบราณ นําท่านเดินเที่ยวชม จัตุรัสเออร์ เบ(Piazza delle
Erbe หรื อ Market's square) ที่ รายล้ อ มไปด้ ว ยคฤหาสน์ วังเก่ า ของตระกูล ที่ เคยปกครองเวโรน่ า เดิ น ผ่ า น โรมั น อารี
น่ า (Verona Arena) สนามกีฬากลางแจ้ งแบบโบราณในสมัยนัน้ แล้ วนําท่านเยี่ยมชม บ้ านของจูเลียต ถ่ายรู ปกับระเบียง

คํ่า
วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

คํ่า

ที่โรมิโอปี นเข้ าหาจูเลียต และรูปปั น้ สัมฤทธิ์จเู ลียต ปั น้ โดย N.Costantini ว่ากันว่าใครอยากสมหวังในเรื่ องความรักก็ให้ ไปจับ
ที่หน้ าอกของจูเลียตนอกจากนีภ้ ายในบริ เวณกําแพงบ้ านจูเลียตยังมีการเขียนแสดงความรักกันมากมายจนแทบไม่เห็นสี
กําแพงเดิม
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 นําคณะเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก AIRPORT CONGRESS CENTER HOTEL, VERONA หรื อเทียบเท่ า
เวโรน่ า – ท่ าเรื อตรอนเคตโต้ – เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาร์ โค – เวนิส เมสเตร้
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทาง สู่ ท่ าเรื อตรอนเคตโต้ (Tronchetto) (ระยะทาง116 กม. ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่ โมง) นําท่าน
ล่ องเรื อผ่ านชมบ้ านเรื อนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรื อ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็ นเมืองที่ไม่
เหมือนใคร โดยใช้ เรื อแทนรถ ใช้ คลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็ น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรี ยติก" มีเกาะน้ อยใหญ่กว่า 118
เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึน้ ฝั่ งที่บริ เวณซานมาร์ โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส จากนัน้ นํ าท่านเดินชม
ความงามของเกาะเวนิส ชม สะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ที่มีเรื่ องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออก
จากห้ องพิพากษาไปสูค่ กุ จะได้ มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็ นครัง้ สุดท้ ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้ าต่างที่สะพาน
นี ้ ซึง่ เชื่อมต่อกับวังดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็ นสถานที่พํานักของเจ้ าผู้ครองนครเวนิสในอดีต ซึง่ นักโทษชื่อดังที่เคยเดิน
ผ่านสะพานนี ้มาเเล้ วคือ คาสโนว่านัน่ เอง
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง เมนูสปาเก็ตตีห้ มึกดํา
นําท่านถ่ายรู ปบริ เวณ จัตุรัสซานมาร์ โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ ว่า “เป็ นห้ องนั่งเล่นที่สวยที่ สุดใน
ยุโรป” จัตุรัสถูกล้ อมรอบด้ วยอาเขตอันงดงาม รวมทัง้ โบสถ์ ซานมาร์ โค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตาม
แบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนันอิ
้ สระให้ ท่านได้ มีเวลาเดินเที่ยวชมเกาะอันสุดแสนโรแมนติกตามอัธยาศัย เช่น เดินเล่นชม
มนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส, เข้ าชมโบสถ์ซานมาร์ โคที่สวยงาม, ช๊ อปปิ ง้ สินค้ าของที่ระลึก อาทิเช่น เครื่ องแก้ วมูราโน่,หน้ ากากเว
นิส เลือกซื ้อสินค้ าแฟชัน่ ชันนํ
้ า หรื อนัง่ จิบกาแฟในร้ าน Café Florian ที่เปิ ดให้ บริ การมาตังแต่
้ ปี ค.ศ.1720 หรื อ นัง่ เรื อกอนโด
ล่า ล่องชมคลองเวนิส (ไม่ รวมค่ าล่ องเรื อกอนโดล่ า)
นําท่านเดินทางสู่ เมือง “โบโลญญ่ า (Bologna) (ระยะทาง 150 กม. ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวงของ
แคว้ นเอมีเลียโรมัญญา โดยตัวเมืองนันตั
้ งอยู
้ ่ระหว่างแม่นํ ้าโปกับเทือกเขาแอแพนไนน์ นอกจากนันยั
้ งเป็ นหนึ่งในเมืองยุค
กลางที่ได้ รับ การรักษาไว้ อย่างดี ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป และยังเป็ น ที่ตัง้ ของมหาวิท ยาลัยที่ เก่าแก่ที่สุดคื อ “Alma Mater
Studiorum” ชมบริ เวณ จัตรุ ัสมัจโจเล่ (Piazza Maggiore) จัตรุ ัสขนาดใหญ่ ที่ตงอยู
ั ้ ่ใจกลางเมืองเก่า ที่ล้อมรอบด้ วยโบสถ์
ซาน เปโตรนิ โอ (Basilica of San Petronio) ซิตีฮ้ อล ลานนํ า้ พุเทพเนปจูน (Fontana Del Nettuno) และอาคารปาลาซโซ
เดล โพเดสตา (Palazzo Del Podesta) ให้ ทา่ นเดินชมเมืองและถ่ายรูปจนได้ เวลานัดหมาย
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 นําคณะเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก CASTELLO HOTEL , BOLOGNA หรื อเทียบเท่ า

วันที่ส่ ี
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

คํ่า
วันที่ห้า
เช้ า

โบโลญญ่ า - ปิ ซ่ า – หอเอนเมืองปิ ซ่ า – LECCIO THE MALL OUTLET
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองปิ ซ่ า (Pisa) เมืองแห่งศิลปะที่สําคัญของอิตาลี เป็ นเมืองเล็กๆอยู่ทางตะวันตกของ Florence ด้ านตะวันตก
ของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน แม้ ว่าจะเป็ นเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็ นที่ร้ ู จกั ของนักท่องเที่ยว
ทัว่ โลก (ระยะทาง 169 กม. ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)
นําท่านเข้ าสู่บริ เวณ จัตุรัสดูโอโมแห่ งปิ ซ่ า หรื อ จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบด้ วยกลุ่ม
อาคารสถาปั ตยกรรมแบบโรมาเนสก์ โดยเริ่ มจาก หอพิธีเจิมนํ ้ามนต์ (Baptistry of St. John) ที่ใหญ่ที่สดุ ในอิตาลี ชม มหา
วิ ห ารดู โ อโม (Duomo) ที่ ง ดงามและ หอเอนแห่ งเมื อ งปิ ซ่ า อั น เลื่ อ ง ชมหอเอนปิ ซ่ า (Leaning Tower of Pisa)
สัญลักษณ์ แห่งเมืองปิ ซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เริ่ มสร้ างเมื่อปี ค.ศ.1173 ใช้ เวลาสร้ างประมาณ 175 ปี แต่
ระหว่างการก่อสร้ างต้ องหยุดชะงักลงไปเมื่อสร้ างไปได้ ถึงชัน้ 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึ ้นมา และต่อมาก็มีการสร้ างหอต่อ
เติมขึ ้นอีกจนแล้ วเสร็ จ โดยใช้ เวลาสร้ างทังหมดถึ
้
ง 177 ปี โดยที่หอเอนปิ ซ่านี ้ กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็ นชาว
อิตาเลี่ยนได้ ใช้ เป็ นสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโน้ มถ่วงของโลกที่ว่า สิ่งของสองชิ ้น นํ ้าหนักไม่เท่ากัน ถ้ าปล่อยสิ่งของทังสองชิ
้
้น
จากที่สงู พร้ อมกัน ก็จะตกถึงพื ้นพร้ อมกัน จากนันให้
้ ท่านอิสระให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อสินค้ าที่ระลึกราคาถูก ที่มีร้านค้ าเรี ยงรายอยู่
มากมาย
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เดินทางสู่ เมืองเลคซิโอ (LECCIO) (ระยะทาง 115 กม. / ใช้ เวลา 1.30 ชั่วโมง) อิสระให้ ทุกท่านได้ ช้อปปิ ง้ ที่ THE MALL
OUTLET ให้ ท่ า นเลื อ กซื อ้ สิ น ค้ า ชัน้ นํ า ของอิ ต าลี ใ นราคาย่ อ มเยาภายในเอาท์ เลทมี ร้านค้ า แบรนด์ เนมมากมายอาทิ
ARMANI, BALENCIAGA, BOTTEGA VENETA, BURBERRY, DIOR, FENDI, GUCCI, TOD’S, VALENTINO เป็ นต้ น
อิสระอาหารคํ่าเพื่อความสะดวกในการช๊ อปปิ ้ ง
นําคณะเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก CHARME HOTEL, PRATO หรื อเทียบเท่ า
ฟลอเรนซ์ – วิหารซานตามาเรี ย – สะพานเวคคิโอ – กรุ งโรม
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางต่อสู่ ฟลอเรนซ์ (Florence) ที่ได้ รับขนานนามว่าเป็ นเมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์
ซึง่ ล้ วนแล้ วแต่มีโบราณสถานสําคัญ และมีทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงาม จนได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นมรดกโลกจากองค์กร
ยูเนสโก้ เมื่อ ปี ค.ศ.1982 ทําให้ ทัสคานี มีชื่อเสียงในฐานะดินแดนท่องเที่ยวยอดนิยมระดับโลก นําท่านชมวิวทิวทัศน์ ของ
เมือง นําท่านเดินเที่ยวชมเมืองเก่าฟลอเรนซ์
นําท่านชม มหาวิหารซานตามาเรี ย เดล ฟิ โอเร (Santa Maria Dell Fiore) ชมความยิ่งใหญ่ และอลังการของวิหารที่ใหญ่
เป็ นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป โดดเด่นด้ วยสถาปั ตยกรรมที่ใช้ หินอ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกันได้ อย่างงดงาม ชม จัตุรัส
เดลลาซิ ญ ญอเรี ย (Piazza Della Signoria) ซึ่ ง รายล้ อ มไปด้ ว ยรู ป ปั น้ อาทิ เช่ น รู ป ปั น้ เทพเจ้ า เนปจูน (Fountain of
Neptune),วีรบุรุษเปอร์ ซิอสุ ถือหัวเมดูซ่า (Perseus with the Head of Medusa), รูปปั น้ เดวิด ผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไมเคิล

แองเจโล่ จากนันนชม
้
สะพานเวคคิโอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ที่มีมีร้านขายทอง และอัญมณีอยู่ทงสองข้
ั้
างสะพาน ให้
เวลาท่านอิสระเลือกซื ้อสินค้ าทังของฝาก
้
ของที่ระลึก รวมทังสิ
้ นค้ าแฟชัน่ นําสมัย
เที่ยง
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
บ่ าย
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสูก่ รุ งโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของประเทศอิตาลี (ระยะทาง 375 กม.
ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)
คํ่า
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําคณะเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก BRAND HOTEL , ROME หรื อเทียบเท่ า
วันที่หก โคลอสเซี่ยม – นครวาติกัน – นํา้ พุเทรวี่ – บันไดสเปน – สนามบินโรม
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันผ่
้ านชมกลุ่มโรมันฟอรั ม (Roman Forum) อดีตศูนย์กลางทางด้ านการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักร
โรมัน ที่สะท้ อนให้ เห็นความเจริ ญรุ่งเรื องของอารยะธรรมโรมันในช่วง 2,000 ปี ที่ผา่ นมา ชมความยิ่งใหญ่ในอดีตและเก็บ
ภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ อดีตสนาม
ประลองการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ของชาวโรมันที่สามารถจุผ้ ชู มได้ ถงึ 50,000 คน
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางพาท่านเข้ าสูน่ ครรั ฐวาติกัน (Vatican) ประเทศที่เล็กที่สดุ ในโลกตังอยู
้ ใ่ จกลางกรุ งโรม เป็ นประเทศ
เดียวในโลกที่มีกําแพงล้ อมรอบเมืองเอาไว้ ได้ ทงหมด
ั้
ยกเว้ นด้ านหน้ าทางเข้ าและเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์นิกาย
โรมันคาทอลิกโดยมีพระสันตะปาปา มีอํานาจปกครองสูงสุด นําท่านถ่ายรูปด้ านนอก มหาวิหารที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก มหา
วิหารเซนต์ ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ด้ านในมีประติมากรรมอันลือชื่อปิ เอต้ า (Pieta) ของมิเคลันเจโลและมี แท่นบูชา
บัลแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็ นซุ้มสําริดที่สร้ างโดยจานโลเรนโซ แบร์ นินี ซึง่ สร้ างตรงบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็ นที่ฝัง
พระศพของนักบุญปี เตอร์
เที่ยง
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง เมนูพซิ ซ่ า อิตาเลียน
บ่ าย
จากนันนํ
้ าท่านเดินชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรี กและโยนเหรี ยญอธิษฐานบริเวณนํา้ พุเทรวี่ (Trevi Fountain)
นํ ้าพุเทรวี เป็ นนํ ้าพุที่ตงอยู
ั ้ ท่ ี่เทรวี ริ โอเนในกรุงโรมในประเทศอิตาลี เป็ นนํ ้าพุที่มีความสูง 25.9 เมตร (85 ฟุต) และกว้ าง 19.8
เมตร (65 ฟุต)และนํ ้าพุแบบบารอคที่ใหญ่ที่สดุ ในกรุงโรม เชิญชมความงดงามของ "นํ ้าพุเทรวี่" ที่นกั ท่องเที่ยวสามารถโยน
เหรี ยญ เพื่อขอให้ ได้ เดินทางกลับมาที่กรุงโรมอีก มีตํานานเล่าว่า หากหันหลังแล้ วโยนเหรี ยญลงนํ ้าพุเทรวี แล้ วอธิษฐานให้ ได้
กลับมากรุงโรมอีกครัง้ ก็จะสมหวัง แล้ วเชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื ้อสินค้ าแฟชัน่ และของที่ระลึกในบริ เวณ ย่ าน
บันไดสเปน
(The Spanish Step) ซึง่ เป็ นแหล่งแฟชัน่ ชันนํ
้ าสุดหรู ไม่วา่ จะเป็ น BRANDNAME ดังๆมากมายพร้ อมทังร้้ านค้ าปลีก
รวมถึงร้ านอาหาร ร้ านไอศครี ม มากมายให้ เลือกชิม และยังเป็ นแหล่งนัดพบของชาวอิตาเลี่ยน
18.00 น.
นําคณะเดินทางสู่สนามบินฟูมิชิโน กรุ งโรม เพื่อให้ ท่านมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการ
เลือกซือ้ สินค้ าในร้ านค้ าปลอดภาษีภายในสนามบิน
22.00 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินเอติฮัด แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ EY084

(มีอาหารและเครื่ องดื่มบริการบนเครื่ อง) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 7 ชัว่ โมง)
วันที่เจ็ด อาบูดาบี – กรุ งเทพฯ
06.05 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
10.25 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอติฮัด แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ EY404
(มีอาหารและเครื่ องดื่มบริ การบนเครื่ อง) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6.30 ชัว่ โมง)
20.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
***************************************
** หากท่านที่ต้องออกตัว๋ ภายใน (เครื่ องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทําการออกตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า**

อัตราค่ าบริการ

กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
ห้ องละ 2-3 ท่ าน

02 – 08 กุมภาพันธ์ 2561
16 – 22 กุมภาพันธ์ 2561
23 ก.พ. – 01 มี.ค. 2561
09 - 15 มีนาคม 2561
12 – 18 เมษายน 2561

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

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็ก
มีเตียง
(เด็กอายุไม่ เกิน12
ปี )
39,999
39,999
39,999
39,999
49,999

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่ มีเตียง
(เด็กอายุไม่ เกิน
12ปี )
39,999
39,999
39,999
39,999
49,999

**ค่ าบริการข้ างต้ น ยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น**
**ไม่ รวมค่ าวีซ่าอิตาลี**
** ราคาเด็กอายุไม่ ถงึ 2 ขวบ 10,000 บาท**

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ราคา
ไม่ รวม
ตั๋ว

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

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

การเดินทางในแต่ ละครั ง้ จะต้ องมีผ้ ูโดยสารจํานวน 20 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจํานวนดังกล่ าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เลื่อนการเดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงราคา
กรุ ณาจองก่ อนล่ วงหน้ า พร้ อมชําระเงินค่ ามัดจํา ท่ านละ 20,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะขอรั บลูกค้ ารายต่ อไป ...ส่ วนที่เหลือชําระก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 21 วัน

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ ห้องพักแบบห้ อเดี่ยว
(Single) ,ห้ องคู่ (Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรื อ อยู่คนละ
ชันกั
้ น และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ ถ้ าเข้ าพัก 3 ท่าน อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรื อ อาจมี
ความจําเป็ นต้ องแยกห้ องพักเนื่องจากโรงแรมนันไม่
้ สามารถจัดหาได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจ
มีการแยกห้ องพัก
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตํ่า
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักใน
เมืองเต็ม บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มี
ขนาดกะทัดรัต และไม่มีอา่ งอาบนํ ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ อง
แต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้ อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื ้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้ างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด มินิบาร์
ในห้ อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริการ)
 ค่ าทิปคนขับรถ ท่ านละ 10 ยูโร/ทริป/ท่ าน (2ยูโร/วัน/ท่ าน)
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ท่ านละ 14 ยูโร/ทริป/ท่ าน (2ยูโร/วัน/ท่ าน)
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่ าธรรมเนียม+ค่ าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้ น(ค่ าวีซ่าลูกค้ าถือไปจ่ ายหน้ างานวันที่สแกนนิว้ )
เงื่อนไขการชําระค่ าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่นงั่

2.
3.

นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องชําระเงินค่าบริ การส่วนที่เหลือทังหมดก่
้
อนวันเดินทางอย่างน้ อย 21 วัน กรณีนกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ไม่ชําระ
เงิน หรื อชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี ใดๆ ให้ ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวร์ นนๆ
ั้
การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทําในวันเวลาทําการของทางบริ ษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น.
– 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นนั ้ ๆถือว่าเป็ น
วันหยุดทําการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการ
จอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้ งยกเลิกการจองกับทางบริ ษัทเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนกั ท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์
หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทําเรื่ องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พร้ อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้ าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้ นําเงินเข้ าให้
ครบถ้ วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี ้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 100 ของค่าบริการที่ชําระแล้ ว ***ในกรณีท่ ีวันเดินทางตรง
กับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้ องยกเลิกรเดินทางไม่ น้อยกว่ า 45 วัน***
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้ อยละ 50 ของค่าบริการที่ชําระแล้ ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชําระแล้ วทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ทางบริ ษัทจะหักค่าใช้ จ่ายที่ได้ จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ชําระแล้ วเนื่องในการเตรี ยมการจัดการนําเที่ยวให้ แก่นกั ท่องเที่ยว เช่น การ
สํารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมดั จําหรื อซื ้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสายการบิน หรื อ

ผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าบริการทังหมด
้
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทําในวันเวลาทําการของทางบริ ษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นนๆ
ั้
ถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริ ษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถงึ 20 คน
6. ในกรณีที่ลกู ค้ ายื่นวีซา่ กับทางบริษัทแล้ ว ทางบริษัทขออนุญาติไม่คืนค่าทัวร์ ที่ลกู ค้ าชําระมาแล้ ว
ยกเว้ นในกรณีที่วีซา่ ไม่ผา่ น ทางบริษัทจะคิดค่าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึ ้นจริง
เงื่อนไขและข้ อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์ นี ้สําหรับผู้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
2. ทัวร์ นี ้เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริ การตามที่ระบุไว้ ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรื อทังหมด
้
หรื อถูกปฏิเสธการ
เข้ า-ออกเมืองด้ วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรื อทังหมดให้
้
แก่ทา่ น
3. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนกั ท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้ อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ กบั นักท่องเที่ยว
หรื อเอเจนซี่ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้ อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริ การเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้ อยกว่าที่ทาง
บริ ษัทกําหนดเพื่อให้ คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้ บริ การต่อไป
4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้ าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และ
อื่นๆ เพื่อใช้ ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่มิได้ ส่งหน้ าหนังสือเดินทางให้ กบั ทางบริ ษัทพร้ อมการชําระเงิน
มัดจํา
5. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และ
เวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทังนี
้ ้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้ เกิดจากความผิดของทาง
บริ ษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระ
ความล่าช้ า เปลี่ยนแปลง หรื อการบริการของสายการบิน เหตุสดุ วิสยั อื่น เป็ นต้ น
7. อัตราค่าบริ การนี ้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึน้ ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าภาษี เชื ้อเพลิง ค่า
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้ คําสัญญาใดๆ แทนบริ ษัท เว้ นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจ
ของบริษัทกํากับเท่านัน้
9. นักท่องเที่ยวต้ องมีความพร้ อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสดุ วิสยั ใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันมิใช่ ความผิดของบริษัท
อาทิเช่น วีซา่ ไม่ผา่ น ทางบริ ษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์ เฉพาะส่วนที่บริษัทยังมิได้ ชําระแก่ทางคูค่ ้ าของทางบริษัทหรื อจะต้ องชําระตาม
ข้ อตกลงแก่คคู่ ้ าตามหลักปฏิบตั ิเท่านัน้
ข้ อแนะนําก่ อนการเดินทาง
1. กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึน้ เครื่ องบิน ต้ องมีขนาดบรรจุภัณ ฑ์ ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ ไม่เกิน
1,000 มิลลิลติ ร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึง่ มีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนําออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาต
ให้ ถือได้ ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้ าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กําหนดจะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่ และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้อง
เครื่ องบินเท่านัน้
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้อง
เครื่ องบินเท่านัน้

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้ น (อิตาลี)
1.
2.
3.

หนังสือเดินทางเล่ มปั จจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้ าว่าง
ไม่ตํ่ากว่า 2 หน้ า
รู ปถ่ ายสี หน้ าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้ าประมาณ 3 ซม.
จํานวน 2 รูป ฉากหลังต้ องเป็ นพื ้นสีขาวเท่านัน้
หลักฐานการทํางาน/การเรี ยน
• กรณีผ้ เู ดินทางเป็ นเจ้ าของกิจการบริษัท / ร้ านค้ า:
หนังสือรับรองบริ ษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรอง (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / ใบ
จดทะเบียนพาณิชย์หรื อใบจดทะเบียนการค้ า
• กรณีพนักงานบริ ษัท: จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้ าง ระบุตําแหน่ง วัน
เริ่ มงาน เงินเดือน จดหมายรับรองการทํางานให้ ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อประเทศ จดหมาย
จะต้ องออกจากองค์กรหรื อบริษัทฯ ที่มีหวั จดหมาย ตราประทับ (ถ้ ามี) ที่อยู่ และเบอร์ ติดต่ออย่างชัดเจน
• กรณีที่เป็ นข้ าราชการ: หนังสือรับรองการทํางานจากหน่วยงาน
• กรณีเกษี ยณอายุราชการ: สําเนาบัตรข้ าราชการบํานาญ หรื อ จดหมายชี ้แจงตนเองเกี่ยวกับการเกษี ยณอายุ
• กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชี ้แจงตนเองเกี่ยวกับหน้ าที่การงาน
• กรณีเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา: จดหมายรับรองการเรี ยน ภาษาอังกฤษ
(จดหมายรับรองการทํางาน / การเรี ยน ต้ องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่นวีซ่า จดหมายต้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันและต้
้
องสะกดชื่อนามสกุลให้ ถกู ต้ องตามหน้ าพาสปอร์ ต)

4.

5.
6.

หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา สมุดบัญชีประเภทออมทรั พย์ เท่านัน้
• หนั ง สื อ รั บ รองสถานะทางการเงิน (BANK CERTIFICATE) ฉบั บ จริ ง ระบุชื่ อ เจ้ า ของบัญ ชี ให้ ค รบถ้ ว น (สะกดชื่ อ นามสกุลให้ ถกู ต้ องตามหน้ าพาสปอร์ ต) มีอายุไม่ เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซา่
• หลักฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 3 เดื อน อัพเดทเป็ นวันที ่ล่าสุดไม่เกิ น 15 วัน นับจากวันที น่ ดั ยื น่ วี
ซ่า
สําเนาจากสมุดบัญชี ย้อนหลัง 3 เดื อน อัพเดทเป็ นวันที ่ล่าสุดไม่ เกิ น 15 วัน สามารถใช้ แทน BANK STATEMENT ได้ ใน
กรณีที่สมุดบัญชีดงั กล่าวมีการเคลื่อนไหวบัญชีอย่างต่อเนื่องไม่มีการกระโดดข้ ามเดือน
***หลักฐานทางการเงินข้ างต้ น ต้ องเป็ นสมุดบัญชีเล่ มเดียวกันเท่ านั้น***
สําเนาทะเบียนบ้ าน, สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า (ถ้ ามี)

7.
8.

สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ ามี)
สําเนาสูติบตั ร (กรณีผ้ เู ดินทางอายุตํ่ากว่า 20 ปี บริ บรู ณ์)

เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็ นเด็กอายุต่าํ กว่ า 20 ปี และไม่ ได้ เดินทางพร้ อม บิดาและมารดา
• เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิ ดาและมารดาต้ องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้ โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านัน้
และให้ ระบุวา่ ยินยอมให้ เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับเด็ก
• เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้ องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้ โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านัน้ และให้ ระบุว่า
มารดายินยอมให้ เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
• เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้ องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้ โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านัน้ และให้ ระบุว่า
บิดายินยอมให้ เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
กรณีรับรองการเงินให้ บุคคลในครอบครั ว (เกี่ยวข้ องทางสายเลือดเท่านัน้ บิดามารดา,บุตร,พี่น้อง,สามีภรรยา) ต้ องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี ้
• หนังสือรั บรองสถานะทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบับจริ ง ระบุช่ ือเจ้ าของบัญชี(ผู้รับรอง) และต้ องระบุช่ ือ
ผู้ถูกรั บรองด้ วย มีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซา่ (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ ถกู ต้ องตามหน้ าพาสปอร์ ต)
• หลักฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้ อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็ นวันที่ลา่ สุดไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่นดั ยื่นวี
ซ่า
สําเนาจากสมุดบัญชี ย้ อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็ นวันที่ลา่ สุดไม่เกิน 15 วัน สามารถใช้ แทน BANK STATEMENT ได้ ใน
กรณีที่สมุดบัญชีดงั กล่าวมีการเคลื่อนไหวบัญชีอย่างต่อเนื่องไม่มีการกระโดดข้ ามเดือน
***หลักฐานทางการเงินข้ างต้ น ต้ องเป็ นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านัน***
้
หมายเหตุ:
• ผู้สมัครต้ องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่นคําร้ องขอวีซ่า เพื่อสแกนลายนิ ้วมือ
• ระยะเวลาในการพิจารณาวีซา่ ของสถานทูตอิตาลี โดยประมาณ 10-15 วันทําการ
• หลังจากที่ผ้ สู มัครได้ ทําการยื่นขอวีซา่ กับทางศูนย์ยื่นคําร้ องขอวีซา่ อิตาลีแล้ ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ ผ้ สู มัครทําการยืมหนังสือ
เดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะทําการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ดังนันหากท่
้
านมีความจําเป็ นในการใช้ เล่มเพื่อเดินทาง กรุณา
แจ้ งบริษัททัวร์
• การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งหรื อให้ ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุม่ เชงเก้ นเป็ นการถาวร ในกรณีถกู
ปฏิเสธวีซา่ สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม

แผนที่การเดินทางเพื่อการยื่นคําร้ องขอวีซ่า
สถานที่ย่ นื คําร้ องวีซ่า: ศูนย์ ย่ ืนคําร้ องขอวีซ่า VFS ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 15 ถนนสีลม
ที่ตกึ สามารถจอดรถได้ แต่ทางศูนย์ยื่นไม่มีบริ การตราประทับทีจอดรถ
การเดินทาง:
BTS สถานีศาลาแดง / MRT สถานีสีลม

ใบกรอกข้ อมูลคําร้ องขอวีซ่าเชงเก้ น อิตาลี

!!! ผู้สมัครทุกท่ านกรุ ณากรอกข้ อมูลทุกข้ อโดยละเอียด !!!
1. ชื่อ-นามสกุลปั จจุบนั ...................................................................................................................
2. ชื่อ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปลี่ยน).....................................................................................
3. วัน-เดือน-ปี เกิด...........................................................................................................................
4. สถานที่เกิด(จังหวัด).........................................ประเทศ...............................................................
5. สัญชาติปัจจุบนั ................................สัญชาติโดยกําเนิด(หากต่างปั จจุบนั )...................................
6. เพศ
ชาย
หญิง
7. สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่า
หม้ าย
แยกกันอยู่
8. หมายเลขบัตรประชาชน....................................................
9. ประเภทของพาสปอร์ ต
พาสปอร์ ตธรรมดา
พาสปอร์ ตราชการ
พาสปอร์ ตอื่นๆ ระบุ.................
10. หมายเลขพาสปอร์ ต..............................................
วันที่ออก.......................วันหมดอายุ.......................สถานที่ออก......................................
11. ที่อยู่ปัจจุบัน(ติดต่ อได้ สะดวก)...........................................................................................
......................................................................................................รหัสไปรษณีย์................
12. เบอร์ โทรศัพท์ มือถือ........................................อีเมล์...........................................................
13. อาชีพปั จจุบัน (การงาน/การเรี ยน) กรุณาระบุอาชีพ, ตําแหน่ง, หากเป็ นแม่บ้าน/เกษี ยณอายุกรุณาระบุ
...........................................................................................................
14. ชื่อสถานที่ทาํ งาน/สถานศึกษา และที่อยู่...........................................................................
.....................................................................................................รหัสไปรษณีย์..................
เบอร์ โทร.............................................เบอร์ แฟกซ์...............................................................
15. วีซา่ เชงเก้ นที่เคยได้ รับในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา
ไม่เคย
เคยได้ รับ ประเทศ.........................ใช้ ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่..................ถึงวันที่......................
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรื อไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)..............................................................
17. ความรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักของผู้สมัคร
ตัวผู้สมัครเอง
มีผ้ อู ื่นออกค่าใช้ จ่ายให้ ระบุ...........................................................................................
18. ชื่อบุคคลที่เดินทางร่วมกับท่าน..............................................ความสัมพันธ์..........................

