
 
 
 
 
 
 
 

    
 

Mono Italy 8 Days 

โรม-ปอมเปอ-ีเนเปิ้ล-คาปร-ี 
ฟลอเรนซ์-ปิซ่า-เวนิส-มิลาน 

โดยสายการบินไทย (TG) 
 

บริษัทฯ ขอน ำท่ำนเดินทำงข้ำมขอบฟ้ำสู่ประเทศอิตำลี ประทับใจกับดินแดนอันยิ่งใหญ่และเคยรุ่งเรืองมำในอดีตกับ
จักรวรรด์ิโรมันอันแสนศักด์ิสิทธิ์บนคำบสมุทรอิตำลี พบกับวัฒนธรรม, ศิลปะ และสถำปัตยกรรมอันงดงำมต่ำงๆ มำกมำยหลำย
แห่ง และยังเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลำงแห่งคริสตศำสนำโลกแห่งนครวำติกันกับเมืองต่ำง ๆ ดังน้ี:- 
โรม เมืองหลวงทีย่ิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันมีอำยุเก่ำแก่กว่ำ 2,000 ปี ชมเมืองและสถำนที่ท่ีเป็น 1  ใน 7 สิ่ง

มหัศจรรย์ของโลกและนครวำติกัน มหำวิหำรที่เป็นศูนย์กลำงแห่งคริสต์ศำสนำนิกำยโรมันคำทอลิคของโลก 
เนเปิ้ล  หรือ นำโปล ี เมืองท่ำที่ส ำคัญทำงตอนใต้ของอติำลี เมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ และเป็นเมืองใหญ่และมี

ควำมส ำคัญทำงด้ำนเศรษฐกิจของอิตำลีตอนใต ้ตัวเมืองตั้งอยู่ริมอ่ำวนำโปลี  
คาปรี เกำะที่มีชื่อเสียงเกำะหน่ึงของอติำลี เน่ืองจำกมีสถำนที่ท่ีเป็นเอกลักษณ์อย่ำงถ้ ำบลูก๊อตโต ้ (Blue Grotto) ซ่ึง

ดึงดูดนักท่องเที่ยวจ ำนวนมำกไปสัมผัสกับควำมสวยงำมของถ้ ำเรืองแสงแห่งน้ี 
เวนิส เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวเดินทำงมำเยือนเป็นจ ำนวนมำกมำยในแต่ละปี อดีตเมืองที่เคยร่ ำรวย

ที่สุดแห่งหน่ึงในยุคกลำงเกำะเวนิสประกอบไปด้วยเกำะน้อยใหญ่กว่ำ 118 เกำะ ล่องเรือพร้อมสัมผัส
บรรยำกำศอันแสนโรแมนติค 

ปิซ่า เมืองท่องเที่ยวชือ่ดังของประเทศอิตำลี  อดีตเมืองท่ำเรือชำยฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเป็นที่ตั้งของหอ
เอนปิซ่ำ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 



ฟลอเร้นซ์ เมืองศูนย์กลำงแห่งศิลปะในยุคเรอแนสซองส์และเป็นเมืองที่ไม่อนุญำตให้รถโค้ชเข้ำไปในเขตเมืองเก่ำ  ที่ตั้ง 
รูปปั้นเดวิดตัวจรงิ ปัจจบุันถูกเก็บรักษำไว้ในพิพิธภัณฑ์  

มิลาน เมืองใหญ่และมีจ ำนวนประชำกรสูงที่สุดในอิตำลี และยังได้ชื่อว่ำเป็นศูนย์รวมของแฟชั่นดีไซน์เนอร์ชื่อดังของ
อิตำล ี 

ก าหนดการเดินทาง     24ก.ย.-01 ต.ค. / 12-19 พ.ย. / 19-26 พ.ย.2560 
 

วันแรก  กรุงเทพฯ  
21.30 น.  นัดคณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์ D  

 สายการบินไทย  เจ้าหน้าท่ีคอยให้ความสะดวกเรื่องเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ 
 

วันท่ีสอง กรุงเทพฯ-โรม (อิตาลี) –ปอมเปอี – เนเป้ิล 
00.20 น.  น าท่านออกเดินทางสู่กรุงโรม ประเทศอิตาลี  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG944 

06.50 น. เดินทางถึงสนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี ประเทศอิตาลี หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และ 
 ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองปอมเปอ ีเมืองเก่าแก่ก่อตั้งขึ้นเม่ือประมาณ 

550 ปีก่อนคริสต์ศักราช จนกระทั่ง 80 ปีก่อนคริสต์ศักราช ปอมเปอีได้เป็นเมืองของอาณาจักรโรมัน ชาว
โรมันผู้มัง่ค่ังพากันสร้างบ้านพักตากอากาศตามชายฝั่งทะเลของปอมเปอีและบรเิวณลาดเขาของภเูขาไฟ 

 วิสุเวยีส ไม่นานปอมเปอีก็กลายเป็นศูนย์กลางการค้าอันม่ังค่ัง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.45 ชั่วโมง) 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านชมซากเมืองเก่าปอมเปอี ที่ได้ถูกลาวาของภูเขาไฟวิสุเวยีสถล่มทับเม่ือวันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ.79 ชม

ร้านค้า ตลาด ห้องอาบน้ าโรมันโบราณ วิหารเทพอพอลโล่ จัตุรัสกลางเมือง และซ่องโสเภณ ีรวมถึงซากศพที่
ถูกเถ้าถ่านของภูเขาไฟวิสุเวยีสทับถม ที่ยังคงสภาพเป็นรูปเป็นร่างอยู่ได้ด้วยการน าปูนพลาสเตอร์ฉีดเข้าไป
ในซากศพน้ัน จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่ภูมิภาคทางตอนใต้ของคาบสมุทรอิตาลีอันมีเสน่ห์เรื่องทัศนียภาพ 
พืชผลท้องถิ่น และอาหารพื้นเมืองรสจัดจ้าน สู่ เมืองเนเปิ้ล หรือ นาโปลี  เมืองท่าที่ส าคัญทางตอนใต้ของ
อิตาล ีเมืองเนเปิ้ลหรือนาโปลี เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ และเป็นเมืองใหญ่และมีความส าคัญ
ทางด้านเศรษฐกิจของอิตาลตีอนใต้ ตัวเมืองตัง้อยู่ริมอา่วนาโปลี  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาท)ี 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
  จากน้ันน าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Holiday Inn Naples หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันท่ีสาม เนเป้ิล-เกาะคาปรี-ถ ้าบลูกร็อตโต- กรุงโรม 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   
  จากน้ันน าท่าน โดยสารเรือเจทฟอยล์สู่ เกาะสวรรค์คาปรี ซ่ึงเป็นสถานที่ตากอากาศยอดนิยมมาแต่สมัย

โบราณ น าท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นเรือเล็ก เพื่อเดินทางไปชม ถ้ าบลูกร็อตโต ซ่ึงอยู่ตอนเหนือของเกาะ 
ปากถ้ ามีรูปร่างคล้ายรูกุญแจ ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยู่ใต้น้ า ส่วนที่อยู่เหนือน้ าจะสูงกว่าผิวน้ าเพียง 4 ฟตุเท่าน้ัน 
ซ่ึงเรือเล็กจะเข้าไปในถ้ าได้เฉพาะเวลาน้ าทะเลลด แสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านน้ าเข้ามาจากปากถ้ า จะท าให้น้ าใน
ถ้ ามีสีฟ้าแปลกตาจึงได้ชื่อว่า บลูกรอตโต ้

  หมายเหตุ การเข้าชมชมถ้ า Blue Grotto ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และระดับน้ าทะเลในวันน้ันๆ  
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองเนเปิ้ล และเดินทางต่อสู่ กรุงโรม นครหลวงแห่งสาธารณรัฐอิตาลี อดีตแห่ง

จักรวรรดิโรมัน อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มาเม่ือกว่า 2,000 ปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) น ำท่ำนชมและ
ถ่ายรูปภายนอกของสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม สิ่งก่อสร้างที่เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยข์องโลก ซ่ึงเป็นสนาม



กีฬายักษ์ที่จุคนได้กว่า 50,000 คน  ก่อนน ำท่ำนสู่บริเวณ น ้ำพุเทรวี่ Trevi Fountain หน่ึงในสัญลักษณ์ที่
ส ำคัญของกรุงโรม สถำนที่นักท่องเที่ยวมำโยนเหรียญเสี่ยงทำยตำมเรือ่งรำวจำกภำพยนตร์เรื่องThree 

Coins in The Fountain ให้เวลำท่ำนได้เก็บภำพเป็นที่ระลึก  
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 
  จากน้ันน าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Novotel Roma Est Hotel  หรือระดับเทยีบเท่า 
 

วันที่สี่  โรม- The Mall Outlet-ฟลอเร้นซ์-พราโต้ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   
 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองเลคชิโอ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  เพือ่น าท่านมีเวลาช้อปปิ้งที่

เดอะมอลล์เอ๊าท์เลต The Mall Outlet ใหท้่านเลือกซ้ือสินค้าชั้นน าของอิตาลีในราคาย่อมเยาภายในเอ๊าท์
เลตมีร้านค้า แบรนด์เนมมากมายอาทิ Armani, Balenciaga, Burberry, Dior, Fendi, Gucci, Tod’s, 

Valentino เป็นต้น  (เพือ่ความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าของท่าน อาหารกลางวันอิสระตาม
อัธยาศัย)  

บ่าย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเร้นซ ์นครที่รุ่งเรืองสุดในช่วงยุคทองของศิลปะอิตาลี (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 45 นาท)ี  น าท่านเข้าสู่ เขตเมืองเก่า ของฟลอเร้นซ์ ที่ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เม่ือปี ค.ศ. 1982 เดินชมความสวยงามบริเวณ จัตรุัสดูโอโม ทีตั้งของ มหาวิหาร
แห่งเมืองฟลอเร้นซ์ ที่สวยงามและยิ่งใหญ่ ชมจัตุรัสซิกนอเรีย, สะพานเก่าเวคคิโอ ที่ทอดข้ามแม่น้ าอาร์โน 
ซ่ึงอดีตเป็นแหล่งขายทองค าที่เก่าแก่ของฟลอเร้นซ์และยังคงอนุรักษ์ บรรยากาศแบบด่ังเดิมไว้ได้อย่างดี ชม
ทัศนียภาพของตวัเมืองที่มีแม่น้ าอาร์โน ไหลผ่านนครที่ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมโบราณไว้อย่างน่าชื่นชม ได้
เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ เมืองพราโต้ Prato (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาท)ี เมืองส าคัญอีกเมือง
หน่ึงในแคว้นทัสคานี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 768 เมตรจากระดับน้ าทะเล และเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ใน
แคว้นทัสคานี และใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากกรุงโรมและฟลอเร้นซ์   

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 
  จากน้ันน าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Charme Hotel หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่ห้า  พราโต้- ปิซ่า- เวนิส 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) อีกหน่ึงเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของ
ประเทศอิตาลี  น าท่าน ชมเมืองปซิ่า  อดีตเมืองท่าเรอืชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเป็นที่ตั้งของหอ
เอนปิซ่า น าท่านชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก “หอเอนปิซ่า” ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับหอเอนปิ
ซ่า ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นหอระฆังแห่งวิหารประจ าเมือง แต่เพียงการเริ่มต้นของการสร้างถงึบริเวณชั้น 3 ก็เกิด
การทรุดตัวและต้องหยุดการก่อสร้างจนถัดมาอีกร่วม 100 ปี ถึงได้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์และยังเป็น
สถานที่กาลิเลโอ เคยมาพิสูจน์เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก และการตกของวัตถุด้วย   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน 

บ่าย น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเวนิส เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเป็นจ านวนมากมาย
ในแต่ละปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง)  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน  
  น าทา่นเข้าสู่ที่พักโรงแรม Russott Hotel หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่หก  เวนิส-มิลาน 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81


 น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือทรอนเชตโต้ เพื่อข้ามสู่ เกาะเวนิส อดีตเมืองที่เคยร่ ารวยที่สุดแห่งหน่ึงในยุคกลาง
เกาะเวนิสประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่งที่ศูนย์กลางอยู่
ที่ จัตุรัสเซนต์มาร์ค หรือ ซานมาร์โค ชุมชนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะต่างๆ ของเมืองเวนิสที่มีคลองต่างๆ 
มากมายนับร้อยแห่ง นับเป็นบรรยากาศที่ไม่มีที่ใดเหมือนและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเมือง ชมสะพานสะอื้นที่
เชื่อมระหว่างคุกหลวงและพระราชวังดอร์ดจชมวิหารเซนต์มาร์คท่ีงดงามด้วยการประดับด้วยโมเสคหลายล้าน
ชิ้น เดินชมตัวเมืองจนถึงสะพานริอัลโตที่ทอดข้ามแกรนด์คาเนลอีกหน่ึงสัญลักษณ์ของเวนิส น าท่านถ่ายรูป
กับพระรำชวังดอจส ์Doge's Palace พระรำชวังดอจส์ เป็นที่ท ำกำรของรัฐบำลเวนิสและที่พ ำนักของผู้ด ำรง 
ต ำแหน่งเจ้ำเมืองในอดีต ตัวอำคำรกะทัดรัดในแบบโกธิค เป็นสิ่งก่อสร้ำงที่เก่ำแก่มำกว่ำ 800 ปีมำแล้ว เม่ือ
สมัยเวนิสยังเป็นสำธำรณรฐัอิสระ ซ่ึงเคยร่ ำรวยและมอี ำนำจมหำศำลและเคยส่งให้มำร์โคโปโลเดินทำงไป
เมืองจีน อสิระให้ท่านชมและเลือกซ้ือสินค้าขึ้นช่ืออาทิ เครื่องแก้วเวนีเซีย หรือ หน้ากากเทศกาลคาร์นิวัล 
ท่านอาจใช้เวลาน่ังจิบกาแฟตามร้านกาแฟ ที่ตั้งอยู่รอบจัตุรัสเซนต์มาร์ค เพือ่ด่ืมด่ ากับบรรยากาศที่แสนโร
แมนติก  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมืองลิ้มรสกับสปาเก็ตตี้หมกึด าสไตล์อิตาเลี่ยน 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน หรือมิลาโน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) ชมจัตุรัสสกาล่าและรูป
ปั้นดาวินชี และใหท้่านถ่ายรูปและชมความยิ่งใหญ่ภายนอกของ มหาวิหารแห่งเมอืงมิลานหรือมิลานดูโอ
โม มหำวิหำรหินอ่อนแบบกอธิคที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในยุโรป สร้ำงในป ีค.ศ.1386 ด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค
ผสมผสำนกันเป็นสถำปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟืน้ฟูศิลปวิทยำกำร ใช้เวลำสร้ำงนำนถึง 500 ปี มีควำม
วิจิตรงดงำมและประดับประดำไปด้วยรูปั้นนับกว่ำ 3,000 รูป มีหลังคำยอดเรยีวแหลมจ ำนวน 135 ยอด 
บนสุดมีรูปปั้นทองขนำด 4 เมตรของพระแม่มำดอนน่ำเป็นสง่ำอยู่ มีลำนกว้ำงด้ำนหน้ำดูโอโมที่มีอนุสำวรีย์
พระเจ้ำวิกเตอร์เอมมำนูเอลท่ี 2 ทรงม้ำคือสถำนที่จัดงำนส ำคัญต่ำงๆ ในบริเวณเดียวกันยังเป็นที่ตั้งของ 

 แกลเลอรี่ วิคเตอร ์เอ็มมานูเอล ที่นับว่าเป็นช้อปปิง้อาเขตที่สวยที่สุดในอิตาลี มากว่า 100 ปี พร้อมถ่ายรูป
กับอนุสาวรีย์ของ ลิโอนาร์โด ดาร์วินชี จิตรกรเอกที่โด่งดังจากภาพโมนาลิซ่า   

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 
 จากน้ันน าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Bedbank Hotel หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่เจ็ด  มิลาน 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

ได้เวลำอันสมควรน้ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินกรุงมิลาน 
13.05 น. น าท่านออกเดินทางจากสนามบินมาเพนซ่า เมืองมิลาน โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG941 

วันที่แปด กรุงเทพฯ 
05.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ..  
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

รายการทัวร์อาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์  ท้ังน้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคัญ 

 

 

 

 



อัตราค่าเดินทาง  24 ก.ย. - 01 ต.ค. / 12-19 พ.ย. / 19-26 พ.ย.2560 
     

โมโนอิตาลี 8 วัน (TG) 
ราคารวมตั๋วเครื่องบิน 

24 ก.ย.-1 ต.ค.60 12-19 พ.ย./19-26 พ.ย.60 

ผู้ใหญ่ ท่านละ 48,900 46,900 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พกักับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 47,900 45,900 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 44,900 42,900 
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,900 5,900 

ราคาไม่รวมตั๋ว 30,900 28,900 
 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 3,500 บาท //  
ค่าทิปคนขับและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,800 บาท  ช าระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง ** 

 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ ามัน  ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม
ภายหลัง *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 
หมายเหตุ 
 อัตราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต่ ากว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระมัดจ า 

หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที 
 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15วัน ดังน้ันจึงขอความร่วมมือในการ

จัดเตรียมเอกสารส าหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ท้ังน้ีเพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็ว
ในการด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิว
มือ 

 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ ช าระค่าธรรมเนียมในการท าตั๋วอยู่ต่อท่ีสนามบินเดิมได้ไม่เกิน 7 วัน นับจาก
วันท่ีเดินทางออกจากต้นทาง ค่าธรรมเนียม 4,500 บาทต่อท่าน แต่ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับในวันน้ันๆ จะสามารถ
ยืนยันการเดินทางได้ และการยื่นวีซ่าจะต้องแยกยื่นวีซ่าเด่ียว ประกันต่างๆ ผู้เดินทางจะต้องซื้อเพิ่มเติม
เพื่อให้ครอบคลุมกับวันท่ีเดินทาง ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีไม่รวมในราคาทัวร์ 

 กรณีท่านท่ีมีตั๋วโดยสารแล้ว แล้วเดินทางไม่พร้อมหมู่คณะ ตรวจสอบตารางการเดินทางของท่านว่ามีการ
พ านักอยู่ในประเทศอื่นมากกว่าในประเทศอิตาลีหรือไม่ หากมีและระยะเวลาในการพ านักนานกว่าในเขต
ประเทศอิตาลี ท่านจะต้องด าเนินการยื่นวีซ่าท่ีประเทศน้ันๆ แทน โดยท่านจะต้องด าเนินการด้วยตนเอง 
โดยค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการยื่นวีซ่าประเทศน้ันๆ ไม่ได้รวมในราคาทัวร์เช่นเดียวกัน 

 
อัตรำนี รวมบริกำร 
 ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสำยกำรบินไทย ชั้นประหยัด  เส้นทำง กรงุเทพฯ-โรม // มิลำน-กรุงเทพฯ 
 ค่ำโรงแรมท่ีพักตำมรำยกำรที่ระบุ (2-3 ท่ำนต่อหน่ึงห้อง) 



 ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำง ๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ, ค่ำอำหำรและเครื่องด่ืมตำมรำยกำร 
 ค่ำรถรับส่งระหว่ำงน ำเที่ยวตำมรำยกำรที่ระบุและค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี 
 ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษัทจำกกรุงเทพฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ 
 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่

อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครอง 500,000 บาท (ทั้งน้ีเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน) 
 ค่ำภำษีน้ ำมันเชื้อเพลิงและค่ำประกันภัยกำรเดินทำงที่มีกำรเรียกเก็บจำกสำยกำรบิน ซ่ึงเป็นอัตรำเรียกเก็บ ณ วันที่ 

28 เม.ย.2560  และท่ำนต้องช ำระเพิ่ม หำกมีกำรเรียกเก็บเพิ่มจำกสำยกำรบิน 
 
อัตรำนี ไม่รวมบริกำร 
 ค่ำน้ ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่ำนต่อ 1 ใบเท่ำน้ัน) 
 ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนังสือเดินทำง 
 ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำเชงเก้น ท่ำนละ 3,500 บำท (ช ำระพร้อมค่ำทัวร์) 
 ค่าทิปพนักงานขับรถในระหว่างการเดินทาง, ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นตามเขตพระราชวังและเขตเมืองเก่าและค่าทิปหัวหน้า

ทัวร์ ท่านละ 1,800 บาท (ช าระพร้อมค่าทัวร์) 
 ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำทุกแห่ง 
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวหรืออำหำรและเครื่องด่ืมนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเครื่องด่ืมและค่ำอำหำรที่สั่งเพิ่มเองค่ำ

โทรศัพท์ ค่ำซักรีดฯลฯ 
 ค่ำท ำใบอนุญำตที่กลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว 
 ค่ำประกันกำรเดินทำงที่นอกเหนือจำกรำยกำรทัวร์ 

 
การช าระเงิน  
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหน่ึงท่าน ส าหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันท าการ มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด 
 
การยกเลิก 
o หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันท างาน มิฉะน้ันบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

ทั้งหมด 
o หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องช าระค่ามัดจ า 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูต

เรียกเก็บ 
o หากผู้โดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่า 

มัดจ า หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด  
 
หมายเหตุ  
 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
 กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางก าลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมี

เหตุท าให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามก าหนดได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้ 

 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามน าเข้า
ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี  หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเน่ืองมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คน

ต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย 



 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจาก
สายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซ่ึงจะรับผิดชอบต่อการสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินก าหนด 

 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต่ ากว่ามาตรฐานได้ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่วนที่
เกิน 

 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดที่ชัดเจน
ในเรื่องการสูบบุหรี ่และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สูบบุหรี่ ทัง้น้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

 กรณีทีท่่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการก าหนดตลอดทั้งปี หรือก าหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานที่เข้าชมน้ันๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมน้ัน ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บรษิัท supplier ประเทศน้ันๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน 
เน่ืองจากได้ช าระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  

 ช่วงอีสเตอร์คริสมาสต์หรอืปีใหม่ เป็นชว่งวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังน้ันขอให้พิจารณาก่อนการจอง
ทัวร์ 
 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจท ำให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอำจจะไม่
ติดกัน และบำงโรงแรมอำจจะไม่มหี้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แตอ่ำจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่
กับ 1 เตียงพับเสริม หรือแยกพกัแบบ 1 ห้องคู ่และ 1 ห้องเดี่ยว โดยท่ำนจะตอ้งช้ำระค่ำ
พักเดี่ยวเพิ่ม ประมำณ 1,500 บำทหรือแล้วโรงแรมเรียกเก็บของคืนที่พักนั นๆ  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มีเครื่องปรับอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ ำ  
3. กรณีที่มีงำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึ้นมำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์

ในกำรปรับเปลี่ยนหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอำจเป็นห้องที่มีขนำดกะทัดรัต และไม่มีอ่ำง
อำบน้ ำ ซ่ึงขึ้นอยู่กับกำรออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลักษณะแตกต่ำงกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
1. หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน  

o โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ ากว่า 6 เดือน 
ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง  

o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างส าหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเน่ืองจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า  
o ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางน้ันๆ  
 
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รูป เน้นรูปหน้าขนาดเท่ารูปถ่ายในหน้า

หนังสือเดินทาง   
- ฉากหลังสีขาวเท่าน้ัน เน่ืองจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า   
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกและ 

เครื่องประดับ ** 
 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
- กรณีเป็นเด็ก อายุต่ ากว่า 20 ปี  
- ใช้ส าเนาสูติบัตร พรอ้มฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
- หากเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอส าเนาสูติบัตรด้วยและกรุณา

แนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 
 

4. หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ท างาน, เบอร์บ้านและเบอร์มอืถือ  
5. ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว  

หลักฐำนกำรยื่นวีซ่ำสถำนทูตอิตำลี 
***กำรยื่นวีซ่ำอิตำลี ทุกท่ำนต้องแสดงตัวทุกครั งที่มีกำรเดินทำงเพื่อสแกนลำยนิ วมือที่ศูนย์ย่ืน VFS ITALY *** 

ใช้เวลำพิจำรณำอนมุัติวีซ่ำ 15 วันท ำกำร  
เอกสำรในกำรขอวีซ่ำ  (กรุณำจัดส่งภำยใน 30 วันก่อนวันเดินทำง) 

 

***สิ่งที่ท่ำนควรทรำบก่อนยื่นวีซ่ำ*** 
1. สถำนทูตอิตำลีไม่อนุญำตให้ผู้สมัครดึงเล่มพำสปอร์ตระหว่ำงที่สถำนทูตพิจำรณำวีซ่ำ  
2. ส ำหรับผู้เดินทำงที่ศึกษำหรือท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้องด ำเนินเรื่องกำรขอวีซ่ำด้วยตนเองในประเทศที่ตนพ ำนักหรือ

ศึกษำอยู่เท่ำน้ัน 
3. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็นดุลยพินิจของสถำนทูต มิใช่บริษทัทัวร์ กำรเตรียมเอกสำรที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้กำรพิจำรณำ

ของสถำนทูตง่ำยขึ้น 
หมำยเหตุ  กรณีลูกค้ำท่ำนใดมีกำรใช้พำสปอร์ตเดินทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวีซ่ำ ลูกค้ำต้องแจ้งให้ทำงบริษัทฯ ทรำบล่วงหน้ำเพื่อ
วำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน 

สัดส่วนใบหน้า 90% 



6. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ 
7. ส าเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล 
8. ส าเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว  
 
9. หนังสือรับรองการท างาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

 *** กำรสะกดชื่อ นำมสกุลของผู้ย่ืนค้ำร้องขอวีซ่ำในเอกสำรกำรงำน ต้องสะกดให้ตรงตำมหนังสือ
เดินทำง มิเช่นนั น สถำนทูตจะไม่รบัพิจำรณำ (ส้ำคัญมำก) *** 
- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรับรองการท างานของบริษัทท่ีท างานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ

เข้าท างาน, อัตราเงินเดือน, ต าแหน่งงาน (หนังสือรบัรองการท างานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) เป็นต้น 
- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการท างานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน (ตัวจริง) โดยระบุต าแหน่ง, 

อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มท างานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ ส าเนาบัตรประจ าตัว
ราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการท างานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการค้า หรือ ส าเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ ส าเนาหนังสือรับรอง
ความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะตอ้งคัดมาไม่ต่ ากว่า 3 เดือน พรอ้มฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บ้าน   
 หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี พรอ้ม แสดงส าเนาทะเบียนสมรส 
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพร้อม

แสดงส าเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพือ่แสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชี้แจงเก่ียวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน     

 
- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้  จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการท างานและหลักฐาน

ทางด้านการเงินของผู้รับรอง พรอ้มชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผู้เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องตน้ ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด  (กรณีน้ีหาก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นค าร้องขอวีซ่าน้ี)   

- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา  ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรอื นักศึกษา 
 จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน  เป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)  
 

10. หลักฐานการเงิน   
- ใช้หนังสือรับรองจำกธนำคำรออกมำไม่เกิน 14 วันก่อนย่ืนพร้อมส้ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกออม

ทรัพย์ส่วนตัวอัพเดทไม่เกิน 7 วันก่อนย่ืนพร้อมถ่ำยส้ำเนำย้อนหลัง 6 เดือนแสดงช่ือเจ้ำของ
บัญชี  โดยช่ือและนำมสกุลต้องสะกดให้ถูกต้องตำมหน้ำพำสปอร์ต 

- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าที่ต่อ พรอ้มกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็นปัจจุบัน 

- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ ากว่า 6 
เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่ ากว่า 7 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า แต่หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มีการ
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ท าหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ ตามความเป็นจริง อาทิ 
ไม่มีการเคลื่อนไหวเน่ืองจากไม่ได้ติดต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจ า 
เป็นต้น 

- กรณีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และท าจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย
ให้บุคคลในครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษพรอ้มระบุความสัมพันธ์เพื่อชี้แจงต่อสถานทูตอีก 1 ฉบับด้วย  โดยเฉพาะคู่
สามี-ภรรยา จะต้องมีส าเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบยีนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินใน
บัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าต้องขอหนังสอืรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และท าจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายพร้อม
ระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 

 
*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ท้ังน้ีเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลับสู่ภูมิล าเนา  



 
11. กรณเีด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรอืหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พรอ้มทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา   โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรอืหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พรอ้มทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจาก
อ าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรอืหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรบัรองแก่บุตรด้วย 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 
*** การบิดเบือนข้อเท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง 
***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
***    กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
***   เม่ือท่านได้ช าระเงินค่ามัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
จะขอถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 
 

** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านสามารถจะต้องแจ้งความจ านงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนก าหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถน าหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน 
ท่านน้ันจะต้องมายื่นเด่ียวและแสดงตัวที่สถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  ** 

 
 ***   ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศ

ตามที่ระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถปุระสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์อกเดินทางภายใน 20 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็น
หลัก   

                     
 

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