
 FCO-QR001 : ROME- ROME    หนา้ 1 จาก 15 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เทีย่วเมอืงใตล้าวาปอมเปอ ี(Pompeii)  

 ชมเสน้ทางธรรมชาตริมิผาสงู อมาลฟ่ีโคสท ์(Amalfi Coast) 

 พกัเมอืงทา่เรอืส าคญัแหง่แควน้กมัปาเนยีทีเ่มอืงเนเป้ิล (Naple) 

 ลอ่งเรอื Hydrofoil สูเ่กาะคาปร ี(Capri)     

 เขา้ชมความงามของถ า้บลก็ูอตโต (Blue Grotto) 

 เขา้ชมมหาวหิารทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกมหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica)     

 เร ิม่เพยีง 52,900.- 

 

 

Beautiful Blue Grotto: อติาลใีต ้
8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิการต์า้ (QR) 
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 เขา้ชมความยิง่ใหญใ่นอดตีสนามกฬีาโคลอสเซีย่ม (Colosseum) 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์อง

โลกยคุโบราณ 

 พกักรงุโรม 2 คนื  

เมนพูเิศษ  เต็มอ ิม่กบัเมนอูาหารอติาเลยีนขึน้ชือ่, สปาเกตตี ้และพซิซา่สตูรพืน้เมอืง 

 

        ก าหนดการเดนิทาง                                                                           
 

วนัที ่  4 – 11, 16 – 23  ม.ีค. 61 52,900.- 

  

รายละเอยีดการเดนิทาง 
 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2 กรงุเทพฯ – โดฮา – กรงุโรม – สเปอรล์อนกา – เนเป้ิล ✈ O O 
BEST WESTERN 
SUITED & 
RESIDENCE 

3 เนเป้ิล – เกาะคาปร ี– ถ า้บลก็ูอตโต – ซอรเ์รนโต O O O 
GRAND HOTEL 
FLORA 

4 ซอรเ์รนโต – โพสติาโน่ – อมาลฟ่ีโคสท ์– ซาเลอรโ์น  O O O 
NOVOTEL SALERNO 
EST ARECHI 

5 ซาเลอรโ์น – ปอมเปอ ี– เมอืงโบราณปอมเปอ ี– กรงุโรม O O O HOTEL MIDAS 

6 เขา้ชมมหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– น ้าพเุทรวี ่– บนัไดสเปน O O X HOTEL MIDAS 

7 
เขา้ชมสนามกฬีาโคลอสเซีย่ม – จัตรัุสนาโวนา –   

มหาวหิารแพนธอีอน – สนามบนิ  
O O ✈  

8 โดฮา – กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ  

22.30 น. 
 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ูประตู 

8  เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิกาตา้ร ์แอรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ที่ คอยตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวก  

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ – โดฮา – กรงุโรม – สเปอรล์อนกา – เนเป้ิล   

01.35 น. ออกเดนิทางสูโ่ดฮา โดยสายการบนิกาตา้ร ์เทีย่วบนิที ่QR 837  

05.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโดฮา แวะรอเปลีย่นเครือ่ง  

08.20 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุโรม โดยเทีย่วบนิ QR 131  

12.55 น.
  

ถงึสนามบนิฟูมชิโิน กรงุโรม ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย  
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6 ชัว่โมง และจะเปลีย่นเป็น 5 ชั่วโมงในวันที ่25 มนีาคม 2561) น าท่านผ่านพธิี

ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าท่ านเดินทางสู่  เมืองสเปอร์ลอนกา 

(Sperlonga) เมอืงสเปอรล์อนกาตัง้อยูใ่นจังหวัดลาตน่ิา (LATINA) แควน้ลาซิ

โอ (LAZIO) แควน้เดยีวกับเมอืงหลวงอยา่งโรม อยูห่่างจากกรุงโรมลงไปทางใต ้

อยูก่ ึง่กลางระหว่างโรมกับเนเปิลส ์ หรอืนาโปล ีชือ่ Sperlonga หมายถงึ ถ ้า ซึง่

คงเป็นภูมปิระเทศหลักของเมอืงนี้ เดนิทางถงึ เมอืงสเปอรล์อนกา น าท่านชม

เมอืงสเปอรล์อนกา เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วรมิทะเล ตัวเมอืงเกา่ตัง้อยูบ่นเขา มทีาง

เชือ่มเป็นบนัไดหนิ  สามารถเดนิลดัเลาะลงไปสูท่ะเลดา้นลา่งได ้มชีายหาดทีเ่ป็น

ที่นิยมของชาวอติาเลียนในหนา้รอ้นที่หนีรอ้นจากกรุงโรมมาที่นี่ และยังเป็น

จดุหมายของนักทอ่งเทีย่วทีน่ยิมมาเยีย่มชม และเสน่หท์ีเ่ป็นเอกลักษณ์ของเมอืง

คอืบา้นเรอืนสขีาวทีส่รา้งเรยีงรายลดหลั่นกนัลงไป จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงเนเป้ิล 

(Naples) เมืองหลวงแห่งแควน้กัมปาเนีย ท่าเรือส าคัญที่เหล่าเรือส าราญ

ท่องเทีย่วในเขตเมดเิตอรเ์รเนี่ยนมาพักเทียบท่า ถอืเป็นเมอืงใหญ่ ทางตอนใต ้

ของอติาล ีเพือ่ความสะดวกทีจ่ะเดนิทางขา้มไปชมความงามของเกาะสวรรคท์ีช่ ือ่ 

คาปร ีในวันรุง่ขึน้  

 
ระยะทาง 135 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 2 ชม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 110 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 1.30 ชม. 
 
 

  

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม BEST WESTERN SUITED & RESIDENCE หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง     เนเป้ิล – เกาะคาปร ี– ถ า้บลก็ูอตโต – ซอรเ์รนโต  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านออกเดนิทางไปยังท่าเรอื ล่องเรอื Hydrofoil  สู่เกาะคาปร ี(Capri)   

ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 45 นาที ก็จะถงึบรเิวณท่าเรือหลักของเกาะ  

จากน ัน้น าทา่นลงเรอืเล็ก เพือ่ไปชมความงามภายในของถ า้บลก็ูอตโต (Blue 

Grotto)   (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ และ ระดบัน า้ หากระดบัน า้ข ึน้สงู จะไม่

สามารถเขา้ชมในถ า้บลกูร็อตโตไ้ด)้ ถ ้าปิดทีม่ปีากถ ้าอยูใ่นทะเลมจีุดเด่น คอื 

เมือ่แสงตกกระทบกับน ้าทะเลสคีรามจะท าใหภ้ายในบรเิวณถ ้าเปล่งประกายไป

ดว้ยแสงสนี ้าเงนิเขม้งดงาม จงึเป็นทีม่าของชือ่ดังกลา่ว 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนเกาะคาปร ีอาหารพืน้เมอืง  

บา่ย น าท่านขึน้รถราง (Funicular) สู่ตัวเมืองเก่าดา้นบนเกาะคาปร ี(Capri 

Center) น าท่านเดนิชมเมอืงคาปรี ที่บรรยากาศสวยงามน่ารัก มเีวลาใหท้่าน
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เดนิเลน่แบบเต็มอิม่บนเกาะทีม่เีสน่ห ์เลอืกซือ้สนิคา้ของฝาก ของทีร่ะลกึ รวมทัง้

ผลติภัณฑจ์ากเลมอ่น (Lemon) พชืทอ้งถิน่อันเลือ่งชือ่ทีก่ลายเป็นสัญลักษณ์ 

เลอืกนาฬกิายีห่อ้ทอ้งถิน่แตไ่ดม้าตรฐานระดับโลก หรอืน่ังดืม่กาแฟรมิชายฝ่ัง ชม

บา้นเมอืงทีส่รา้งลดลั่นตามไหลเ่ขาในบรรยากาศการพักผอ่นสบายๆ สไตลอ์ติาลี

ตอนใตท้ี่สวยงามไม่เหมอืนใคร  จากนัน้น าท่านน่ังเรอืกลับขึน้สู่อกีฝ่ังที่บรเิวณ

ทา่เรอืของเมอืงซอรเ์รนโต (Sorrento) 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม GRAND HOTEL FLORA หรอืเทยีบเทา่  

    

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง ซอรเ์รนโต – โพสติาโน ่– อมาลฟ่ีโคสท ์– ซาเลอรโ์น  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ชมเมอืงซอรเ์รนโต เมอืงชายฝ่ังทะเลแหล่งพักผ่อนของบรรดานักท่องเที่ยว

โดยเฉพาะ บรรดาชนชัน้สูงที่นยิมมาพักผ่อนตากอากาศ ณ เมอืงแห่งนี้ ที่ผ่าน

การยดึครองภายใตอ้าณาจักรใหญ่ที่มั่งคั่งทัง้หลายไม่ว่า  อทีรัสกัน กรดี โรมัน 

ไบแซนไทน์ ลองโกบารด์ และนอรม์ัน อกีทัง้ ยงัไดรั้บวัฒนธรรมอันหลั่งใหลจาก

บรรดาเมอืงมัง่คั่งทีเ่ต็มไปดว้ยคา่นยิมแหง่ชนชัน้สงูเชน่ฝร่ังเศสและสเปนอกีดว้ย 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพิน้เมอืง     

บา่ย จากนั้นเดนิทางสู่เมอืงโพสติาโน่ (Positano) เมืองเล็กๆแต่มีเสน่ห์ชวนให ้

หลงใหลไปกบับรรยากาศชวนมองอยา่งไมก่ลา้กระพรบิตากนัเลยตลอดเสน้ทางที่

ผ่าน  จึงท าให เ้มืองชายฝ่ังทะเล ในแควน้คัมพาเนีย แห่ งอิตาลีใต น้ี้ มี

นักทอ่งเทีย่วมาเยอืนอยา่งไมข่าดสายตลอดทัง้ปี  น าทา่นออกเดนิทางสู ่เสน้ทาง

ชมธรรมชาตอินังดงามของบา้นเรอืนทีถู่กสรา้งอยา่งประณีตบรเิวณผาสงูชายฝ่ังที่

เรยีงรายอยา่งงดงามตดิอนัดับโลก  เสน้ทางคดเคีย้วเลาะรมิผา กบับา้นเรอืนทีถู่ก

สรา้งอย่างลงตัวและงดงามอย่างอมาลฟ่ีโคสท ์(Amalfi Coast) ท าใหผู้ม้า

เยอืนตอ้งตะลงึในความงดงามและยกยอ่งใหเ้ป็นอกีแห่งทีส่วยตดิอันดับโลกเลย

ทเีดยีว  นอกจากทวิทศันอ์นังดงามทีน่ีย่งัมปีระวัตศิาสตรเ์ป็นเมอืงทา่อนัแข็งแกรง่

และมั่งคั่งมาตัง้แต่อดีตกาลอกีดว้ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงซาเลอรโ์น 

(Salerno) อกีหนึง่เมอืงทา่ของอติาลตีอนใตอ้นัเป็นทีน่ยิมในการมาพักผอ่นตาก

อากาศของนักทอ่งเทีย่วจากทกุมมุโลก 

ระยะทาง 16 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 30 นาท ี

 

 

ระยะทาง 17 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 30 นาท ี

 

   

 

ระยะทาง 17 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 1 ชม. 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง   

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม NOVOTEL SALERNO EST ARECHI หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีห่า้ของการเดนิทาง  ซาเลอรโ์น – ปอมเปอ ี– เมอืงโบราณปอมเปอ ี– กรงุโรม     

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงปอมเปอ ี(Pompeii) เมอืงโบราณทีถ่กูฝังตัวอยูใ่ตล้าวา

จากการระเบดิของภูเขาไฟวสิุเวยีส  ซึง่ก่อนหนา้นัน้เป็นเมอืงทีเ่คยเป็นเมอืงขึน้

ของอาณาจักรโรมันโบราณอันรุ่งเรือ่งมาก่อน ความจรงิเหล่านี้ถูกปรากฏขึน้หลัง

การขดุคน้พบซากโบราณใตด้นิตา่งๆ และปัจุบนัไดก้ลายเป็นพพิธิภณัฑก์ลางแจง้

ขนาดใหญ่ทีเ่ราจะสามารถจนิตนาการยอ้นกลับไปสูย่คุอนัเจรญิของเมอืงท่าแห่ง

นีไ้ด ้ น าทา่นชมเมอืงโบราณปอมเปอ ี ทีถ่กูปกคลมุไวด้ว้ยลาวาเมือ่ครัง้เกดิการ

ระเบดิครัง้ใหญ่ของภูเขาไฟวสิุเวยีส(Mt.Vesuvius) จากการตัง้ใจขดุคน้ซาก

ทีค่อ่นขา้งจะสมบรูณ์ของผูค้น สัตวเ์ลีย้งตา่งๆ ทีเ่หมอืนถกูหยดุอยู ่ผา่นกาลเวลา

อนัยาวนาน ทีย่งับง่บอกถงึความเจรญิในยคุนัน้ไดเ้ป็นอยา่งด ีทัง้ศนูยก์ลางการคา้ 

ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ตราตงึไวบ้นผืนดนิแห่งเมืองนี้รอใหนั้กท่องเที่ยวมา

สมัผัสไดแ้หง่ภยัธรรมชาตทิีไ่มม่ใีครคาดคดิและไมอ่าจหลกีหนไีดท้ัน  

ระยะทาง 30 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท ี

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง   

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่กรุงโรม (Rome) เมอืงหลวงและเมอืงท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง

ของประเทศอติาล ีนักทอ่งเทีย่วจากทกุมมุโลกตา่งเดนิทางไปกรงุโรม เพือ่ชืน่ชม

กับศลิปะ สถาปัตยกรรม และประวัตศิาสตร์แห่งความยิง่ใหญ่ยาวนานมากกว่า 

2,800 ปี ตัง้อยูบ่นเนนิเขาทัง้ 7 รมิฝ่ังแม่น ้าไทเบอรต์อนกลางของประเทศ โรม

เคยเป็นเมืองที่มีบทบาทมากที่สุดของอารยธรรมตะวันตกและในอดีตไดเ้ป็น

อาณาจักรทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 

ระยะทาง 242 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชม. 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง   

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOTEL MIDAS หรอืเทยีบเทา่  

    

วนัทีห่กของการเดนิทาง   มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– น า้พเุทรวี ่– บนัไดสเปน  



 FCO-QR001 : ROME- ROME    หนา้ 6 จาก 15 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทา่นเขา้สูน่ครรฐัวาตกินั (Vatican) ประเทศทีเ่ล็กทีส่ดุในโลกตัง้อยูใ่จกลาง

กรุงโรม เป็นประเทศเดียวในโลกที่มีก าแพงลอ้มรอบเมืองเอาไวไ้ดท้ั ้งหมด 

ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้ และเป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมนัคาทอลกิ 

โดยมพีระสันตะปาปา มอี านาจปกครองสูงสุด น าท่านเขา้ชมมหาวหิารทีใ่หญ่

ทีส่ดุในโลก มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica) ชมประตมิากรรม

อนัลอืชือ่ปิเอตา้ (Pieta) ของมเิคลันเจโล และชมแทน่บูชาบลัแดคคโิน (St. 

Peter's Baldachin) เป็นซุม้ส ารดิที่สรา้งโดยจานโลเรนโซ แบรน์ินี ซ ึง่สรา้ง

ตรงบรเิวณทีเ่ชือ่กนัวา่เป็นทีฝั่งพระศพของนักบญุปีเตอร ์ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี   

บา่ย น าชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบรเิวณ     

น า้พุเทรวี ่(Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุงโรมทีโ่ด่งดัง แลว้เชญิอสิระ

ตามอัธยาศัยกับการเลือกซือ้สนิคา้แฟชั่นและของที่ระลกึในบรเิวณย่านบนัได

สเปน (The Spanish Step)  ซึง่เป็นแหลง่แฟชัน่ชัน้น าสดุหรแูละยงัเป็นแหล่ง

นัดพบของชาวอติาเลีย่น อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของแฟชัน่ชัน้น า 

 

ค า่ อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOTEL MIDAS หรอืเทยีบเทา่  

    

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง    เขา้ชมสนามกฬีาโคลอสเซีย่ม – จตัรุสันาโวนา –  

                                         มหาวหิารแพนธอีอน – สนามบนิ   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้ชมความยิง่ใหญใ่นอดตีสนามกฬีาโคลอสเซีย่ม (Colosseum) 

1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณ อดตีสนามประลองการตอ่สูท้ีย่ ิง่ใหญข่อง

ชาวโรมันที่สามารถจุผูช้มไดถ้ึง 50 ,000 คน จากนั้นน าท่านผ่านชมกลุ่ม

โรมนัฟอรมั (Roman Forum) อดตีศูนยก์ลางทางดา้นการเมอืง ศาสนา และ

เศรษฐกจิของอาณาจักรโรมัน ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นความเจรญิรุง่เรอืงของอารยะธรรม

โรมนัในชว่ง 2,000 ปีทีผ่า่นมา 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย น าทา่นสูจ่ตัรุสันาโวนา (Piazza Navona) จัตรัุสทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุและสวย

ที่สุดในกรุงโรม  เต็มเป่ียมไปดว้ยความมีชีวติชีวาของผูค้นที่เยี่ยมเยือนแลว้      

ตกึรามบา้นช่องสสีันสดใส รา้นไอศครมีเจลาโต ้รา้นกาแฟเก๋ๆ และรา้นอาหาร  

ทัง้น ้าพุสวยๆ มากมายหลายจุดในบรเิวณนี้ เช่น  Fontana dei Quattro Fiumi   
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และน ้าพุจตุมหานททีีม่เีสาโอเบลสิก ์ดา้นหนา้ Sant’Agnese โบสถส์ไตลบ์าโรก 

น าชมมหาวหิารแพนธอีอน (Pantheon)  ทีม่อีายกุว่า 2,000 ปี แสดงใหเ้ห็น

ถงึอัจฉรยิะแห่งการสรา้งสรรคข์องสถาปนกิสมัยโบราณกับเอกลักษณ์ไม่เหมอืน

ใคร  คอื เป็นวหิารทรงกระบอก กวา้ง 142 ฟตุ และสูง 142 ฟตุเท่ากัน ไมม่เีสา

ค ้ากลางคอยรับน ้าหนักทัง้ทีม่ขีนาดใหญ่โต  นอกจากนีว้หิารแพนธอีอนยังใชเ้ป็น

สถานทีฝั่งศพกษัตรยิ ์บคุคลในราชวงศแ์ละบคุคลส าคัญ เชน่ พระศพของกษัตรยิ ์

2 พระองคส์ดุทา้ยของอติาลคีอื พระเจา้วกิเตอร ์เอมมานูเอลที ่2 และพระเจา้อมุ

แบรโ์ตที ่1 และยงัมศีพของ ราฟาเอล จติรกรชาวอติาลทีี่อายนุอ้ยทีส่ดุในบรรดา

จติรกรผูย้ ิง่ใหญใ่นยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาดว้ย 

16.30 น. น าคณะเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท าคนืภาษ ี(Tax Refund) 

และ มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

 

21.55 น. เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่QR 114  

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง         โดฮา – กรงุเทพฯ  

05.30 น. ถงึสนามบนิโดฮา น าทา่นเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่   

08.15 น.  ออกเดนิทางสูก่รงุเทพดว้ยเทีย่วบนิที ่QR 832  

18.50 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5.เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย ์ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พัก 

เชน่ กรณีทีเ่มอืงนัน้มกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม 
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โปรแกรม : Beautiful Blue Grotto: อติาลใีต ้8 วนั 5 คนื         

โดยสายการบนิการต์า้ (QR) 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:           4 – 11, 16 – 23 ม.ีค. 61 

 

 

 

 

 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 52,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 52,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 5,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 52,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
52,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  15,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศอติาล ี

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

  

 

 

 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้  

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่, พนกังานขบัรถ  (14 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  

(โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 3 = 24 ยโูร ) 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 

 

 

 

 

1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ า

แลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากท่านทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยื่นวซี่าในแต่ละสถานทูตมกีารเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวซี่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

เงือ่นไขการจอง 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
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6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การพจิารณาวซี่าเป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืน่วซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรือ่งการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรือ

ศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุม่ต า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจาก

ประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง

ส าหรับตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนั้นๆ และ

พาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

 

 

 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้ 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จ าเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
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ฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ี่น่ัง    

Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

 

 

 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได  ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลื่อนการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว 

และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จริง เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยื่นวซี่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ หรือค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

 

 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มี

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
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หมายเหตุ : การยื่นวีซ่าแต่ละคร ัง้กบับร ิษ ัททวัร ์ จะต้องท าการยื่นวีซ่ า      

ประเภทหมูค่ณะ เทา่น ัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ขึน้ไป 

โดยทางศูนยร์บัยืน่ จะเป็นผูก้ าหนดวนัยืน่วซี่าเท่าน ัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไม่

สามารถไปยืน่วซีา่ในวนัทีก่ าหนดได ้อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้ 

 ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซี่านอ้ยกว่า 15 วนั นบัจากวนัเดนิทาง              

มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่  ทา่นละ 2,200 บาท   

 ในกรณีที่เหลือเวลายื่นวีซ่าเหลือน้อยกว่า 5 วนั  มีค่า Fast Track 

เพิม่เตมิอกี ทา่นละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 

หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง

กลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ 

กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย) 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้

หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรัพยส์ว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการ

เดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่ 

และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทาง

ธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 
 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  
และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทาง

ออกมาได ้
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3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ 

แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชฝีากประจ า และบญัชยีอดตดิลบ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM 

IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM 

IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดย

มารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุ

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้

สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมี

รายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่

ท าไมไมม่ ีpassport *** 
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- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศอติาล ี
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของ
ทา่น) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………….…………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ..................................สญัชาตโิดยก าเนดิหากตา่งจาก

ปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื.............................................อเีมล............................................. 

 

 

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

.......................................................................................................... 
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13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์  /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยู่

ของสถาบันศกึษา 

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

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่..............................ถงึวนัที.่.................................... 

 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวุนัที ่ หาก

ทราบ)................................................ 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการ

ปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .............................................  

  

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

************************************************ 

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 


