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วันแรก
17.30 น.
20.25 น.
23.05 น.
วันที่สอง
01.50 น.
07.20 น.
09.00 น.

เที่ยง
บ่าย

คา่

กรุงเทพ ฯ – โดฮา (กาตาร์)
พร้อ มกัน ที่ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ ชั้น 4 ประตูห มายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิ น
QATAR AIRWAYS เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR835
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง)
เดินทาง ถึงสนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
โดฮา – ปิ ซ่า (อิตาลี) – หอเอนปิ ซ่า – Leccio The Mall Outlet – ปราโต้
ออกเดินทางสู่ กรุงปิ ซ่า โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR135
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่ โมง)
เดินทางถึ งสนามบิ นปิ ซ่า เมืองปิ ซ่า ประเทศอิตาลี เมืองแห่ งศิลปะที่สำคัญของอิตำลี (เวลา
ท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง) นาท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
น าท่ า นชม หอเอนปิ ซ่ า (Leaning Tower of Pisa) สัญ ลัก ษณ์ แ ห่ ง เมื อ งปิ ซ่ า 1 ใน 7 สิ่ ง
มหัศจรรย์ของโลกยุ คกลาง เริ่ ม สร้างเมื่ อปี ค.ศ.1173 ใช้เวลาสร้างประมาณ 175 ปี แต่
ระหว่า งการก่ อ สร้า งต้อ งหยุ ด ชะงัก ลงไปเมื่ อ
สร้า งไปได้ถึ ง ชั้น 3 ก็ เกิ ด การยุ บ ตั ว ของฐาน
ขึ้ นมา และต่อมาก็ มีการสร้างหอต่อเติ ม ขึ้ นอี ก
จนแล้วเสร็จ โดยใช้เวลาสร้างทั้งหมดถึง 177 ปี
โด ย ที่ ห อ เอ น ปิ ซ่ านี้ ก าลิ เล โอ บิ ด าแ ห่ ง
วิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ ง เป็ นชาวอิ ต าเลี่ ย นได้ใ ช้เ ป็ น
สถานที่ ทดลองทฤษฎี แรงโน้ม ถ่วงของโลกที่ ว่า
สิ่งของสองชิ้ นน้ าหนั กไม่เท่ ากัน ถ้าปล่อยสิ่งของทั้งสองชิ้ นจากที่ สูงพร้อมกัน ก็จะตกถึ งพื้ น
พร้อมกัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้ นเมือง
เดินทางสู่ เมืองเลคซิโอ (LECCIO) (ระยะทาง 115 กม. / ใช้เวลา 1.30 ชัว่ โมง) อิสระให้
ทุ ก ท่ า นได้ช อ้ ปปิ้ งที่ THE MALL OUTLET ให้ท่ า นเลื อ กซื้ อสิ น ค้า ชั้น น าของอิ ต าลี ในราคา
ย่ อ มเยาภายในเอาท์ เ ลทมี ร ้า นค้า แบรนด์ เ นมมากมายอาทิ ARMANI, BALENCIAGA,
BOTTEGA VENETA, BURBERRY, DIOR, FENDI, GUCCI, TOD’S, VALENTINO เป็ นต้น
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั CHARME HOTEL, PRATO หรือเทียบเท่า
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วันที่สาม
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ฟลอเรนซ์ – มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิ โอเร – จตุรสั เดลลาซิญญอเรีย – สะพาน
เวคคิโอ – ซาน จิมิญญาโน – เซียน่า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิ โอเร (Santa Maria Dell Fiore) ชมความยิง่ ใหญ่
และอลังการของวิห ารที่ ใหญ่ เป็ นอัน ดับ 4 ของ
ทวี ป ยุ โรป โดดเด่ น ด้วยสถาปั ตยกรรมที่ ใช้หิ น
อ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกันได้อย่างงดงาม
ชม จั ตุ รั ส เดลลาซิ ญ ญ อเรี ย (Piazza Della
Signoria) ซึ่งรายล้อมไปด้วยรูปปั้ น อาทิ เช่น รูป
ปั้ น เท พ เจ้า เน ป จู น (Fountain of Neptune),
วี ร บุ รุ ษ เปอร์ซิ อุ ส ถื อ หัว เมดู ซ่ า (Perseus with
the Head of Medusa), รูปปั้ นเดวิด ผลงานที่ มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่ จากนั้ นนชม
สะพานเวคคิ โ อ (Vecchio) สะพานเก่ า แก่ ที่ มี มี ร า้ นขายทอง และอัญ มณี อ ยู่ท้ั ง สองข้า ง
สะพาน ให้เวลาท่านอิสระเลือกซื้ อสินค้าทั้งของฝาก ของที่ระลึก รวมทั้งสินค้าแฟชัน่ นาสมัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้ นเมือง
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่เมือง ซาน จิมิญญาโน (San Gimignano) (ระยะทาง 60 กม. / ใช้
เวลา 1 ชัว่ โมง) เมื อ งเล็ ก ๆ ที่ มี ทิ วทั ศ น์ งดงามที่ สุ ด ในแคว้น ทัส คานี ตั้ง อยู่ บ นเนิ น เขาที่
ล้อมรอบด้วยกาแพงเมืองโบราณ เป็ นเมืองแห่งสุดยอดสถาปั ตยกรรมของยุคกลาง โดยเฉพาะ
หอคอยสูงตระหง่าน 14 หอ ที่สามารถมองเห็นได้แม้อยูห่ ่างจากตัวเมืองหลายกิโลเมตร เป็ น
เมื อ งเดี ย วในอิ ต าลี่ ที่ ส ามารถอนุ รัก ษ์ สิ่ งก่ อ สร้า งและสถาปั ต ยกรรมยุ ค กลางไว้ได้อ ย่า ง
ครบถ้วนจนได้รับ การประกาศเป็ นเมื อ งมรดกโลกโดยองค์ก ร UNESCO เมื่ อ ปี ค.ศ. 1990
เดินทางถึง เมืองซาน จิมิญญาโน นาท่าน ชมเมืองที่ลอ้ มรอบด้วยกาแพงเมืองโบราณกว่าหนึ่ ง
พันปี มาแล้ว เอกลักษณ์ที่พิเศษกว่าใครของเมืองนี้ คือ หอสูงที่ตอนนี้ เหลืออยู่ถึง 14 หอที่ต้งั
ตระหง่านตามจุดต่างๆของเมืองจนเมื่อมองจากมุมไกลจะเห็นคล้ายเป็ น ตึกสูงจนได้รบั ฉายา
ว่าเป็ น Medieval Manhattan หอต่างๆนั้ นถูกสร้างขึ้ นกว่า 900 ปี มาแล้ว ในสมัยยุคทองของ
เมือง โดยครอบครัวที่มีฐานะต่างแข่งกันสร้างหอสูงเพื่ออวดความรา่ รวย จนมีถึงกว่า 70 หอ
ในสมัยนั้ น นาท่ านชม โบสถ์ประจาเมือง (San gimignano duomo) โบสถ์หลักประจาเมือง
ตั้งอยู่บริ เวณจัตุรัสดูโอโม่ (Piazza del duomo) ภายในมี การตกแต่งแบบโรมาเนสก์ และมี
ภาพเฟรสโกตกแต่งกาแพงภายในโบสถ์ที่เป็ นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา ชมความงดงามของ
เปี ยซซ่า เดลลา ซิสเทอนา (Piazza della Cisterna) จัตุรสั เก่าแก่ที่สร้างขึ้ นในรูปสามเหลี่ยม
ซึ่ ง ล้อ มรอบไปด้ว ยบ้า นเรื อ น และอาคารยุ ค กลาง โบสถ์ เซนต์อ อกั ส ติ น (St Augustine
Church) เป็ นโบสถ์ที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของเมือง โดยโบสถ์ถูกสร้างขึ้ นในช่วงศตวรรษที่ 13
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ภายในประกอบไปด้วยแท่นบูชา และภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม ถ่ายภาพกับทอร์เร กรอส
ซา (Torre Grossa) อาคารสูงที่สุดในเมือง คือ มีความสูงประมาณ 200 ฟุต ซึ่งแต่ละอาคาร
ล้วนแล้วแต่เป็ นสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงของเมืองโดยแท้ จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร

คา่

วันที่สี่
เช้า

เที่ยง
บ่าย

นาท่านเดินทางสู่เมือง เซียน่า (Siena) (ระยะทาง42 กม. / ใช้เวลา 45 นาที ) เมืองดังแห่ง
ยุคกลางของอิตาลีและเป็ นเมืองที่มีศิลปะโกธิค เป็ นเวลาหลายศตวรรษที่เมืองนี้ เป็ นคู่แข่งของ
นครฟลอเรนซ์ ในเรื่องของศิลปะและสถาปั ตยกรรม ในการได้รบั ชื่อว่าเป็ นเมืองที่สวยที่สุดใน
แคว้นทัสคานี โดยไม่มีผูช้ นะที่แท้จริง แต่เมืองเซียน่ าได้รบั การบารุงรัก ษาที่ดี มีเสน่ หข์ องยุค
กลาง ด้วยพระราชวังและหอระฆังเรี ย วสู ง ระหว่างสถาปั ต ยกรรมสไตล์โกธิ ค ตรอกซอย
มากมาย และพื้ นที่จตั ุรสั ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ งในยุโรป และที่นี่ยงั เป็ นสถานที่จดั แข่งขันม้า Il
Palio ที่ผูเ้ ข้าแข่งขันจากทั้ง 7 แคว้นในเซียน่ า จะมารวมตั วกันเพื่อประลองความเร็วและเดิม
พันศักดิ์ศรีของแต่ละแคว้นและจะสวมชุด และเกราะในแบบยุคกลาง เป็ นประเพณี ด้งั เดิมมา
ตั้งแต่ ก ว่า 400 ปี มาแล้ว เดิ น ทางถึ ง เมื อ งเซี ย น่ า น าท่ านชมเมื อ งเก่ า เซี ย น่ า (Siena old
town) ที่ได้รบั การขึ้ นทะเบียน เป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี 1995 จากนั้ นนาท่าน
เข้าชมมหาวิหารเซียน่ า (Siena cathedral) มหาวิหารที่มีสถาปั ตยกรรมแบบโกธิคและเรอเน
ซองส์ ที่เป็ นสัญลักษณ์เด่นของที่นี่ คือ เน้นเป็ นหินอ่อนขาวสลับดา จนได้เวลาสมควร
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั EXECUTIVE HOTEL, SIENA หรือเทียบเท่า
เซียน่า – โรม – โรมันฟอรัม – โคลอสเซียม
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome) (ระยะทาง 232 กม./ใช้เวลา 3 ชัว่ โมง) เมืองหลวงของ
ประเทศอิตาลี ซึ่งเป็ นศูนย์กลางของอาณาจักรโรมันมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
จากนั้นผ่านชม กลุ่มโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีตศูนย์กลางทางด้านการเมือง ศาสนา
และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ที่สะท้อนให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยะธรรมโรมัน
ในช่วง 2,000 ปี ที่ ผ่ านมา ชมความยิ่ งใหญ่ ในอดี ต และเก็ บ ภาพสวยบริ เวณรอบนอกของ
สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ อดีตสนาม
ประลองการต่อสูท้ ี่ ยิ่งใหญ่ของชาวโรมันที่ สามารถจุผูช้ มได้ถึง 50,000 คน โคลอสเซี ยมมี
การออกแบบที่ ชาญฉลาด โครงสร้างรูปวงรีช่วยให้ผูช้ มสามารถชมการแข่งขันได้โดยไม่มีจุด
อับ และให้ความรูส้ ึกราวกับได้สมั ผัสนั กกีฬาอย่างใกล้ชิด ขณะที่ระบบระบายน้ าช่วยมิให้น้ า
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คา่

วันที่หา้
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ท่วมขังเวลาฝนตก ถื อเป็ นต้นแบบสนามกีฬาต่าง ๆ ในปั จจุบัน บางครั้งเรียกว่า โคลีเซี ยม
และเป็ นโบราณสถานที่ ดึงดูดนั กท่ องเที่ ยวจากทัว่ โลก ถ่ายรูปกับ ประตูชัยคอนสแตนติน
(Arch of Constantine) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” ถือว่า
เป็ นมรดกสาคัญของประเทศอิตาลีอีกที่ หนึ่ ง ตั้งอยู่ระหว่าง โคลอสเซี ยม และพาลาตินฮิ ลล์
ประตู ชัยคอนสแตนติ น นั้ น สร้า งขึ้ น ในวัน ที่ 28 ตุ ล าคม ค.ศ.312 เพื่ อ ฉลองชัยชนะของ
จัก รพรรดิ ค อนสแตนติ น ที่ 1 ที่ มี ชัย ชนะเหนื อ Maxentius ในสงคราม Battle of Milvian
Bridge ซึ่งประตูนี้ถือได้วา่ เป็ นต้นแบบของประตูชยั อื่นๆ เช่น ประตูชยั ฝรัง่ เศส เป็ นต้น
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั HOLIDAY INN AURELIA , ROME หรือเทียบเท่า
นครวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – จัตุรสั นาโวนา – วิ หารพาแพนธีออน – น้ าพุ
เทรวี่ – บันไดสเปน – สนามบินกรุงโรม
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางพาท่านเข้าสู่ นครรัฐวาติกนั (Vatican) ประเทศที่เล็กที่สุดในโลก
ตั้งอยูใ่ จกลางกรุงโรม เป็ นประเทศเดียวในโลกที่มีกาแพงล้อมรอบเมืองเอาไว้ได้ท้งั หมด
ยกเว้นด้านหน้าทางเข้าและเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกโดยมีพระ
สันตะปาปา มีอานาจปกครองสูงสุด นาท่านเข้าชมด้านนอกมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ด้านในมีประติมากรรมอันลือชื่อปิ เอต้า
(Pieta) ของมิเคลันเจโลและแท่นบูชาบัลแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็ นซุม้ สาริดที่
สร้างโดยจานโลเรนโซ แบร์นินี ซึ่งสร้างตรงบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็ นที่ฝังพระศพของนักบุญปี
เตอร์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง เมนูพิซซ่าอิตาเลียน
นาท่านสู่ จัตรุ สั นาโวนา (Piazza Navona) จัตุรสั ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและสวยที่สุดในกรุงโรม
เต็มเปี่ ยมไปด้วยความมี ชีวิตชีวาของผูค้ นที่ เยี่ยมเยือนแล้ว ตึกรามบ้านช่องสีสันสดใส ร้าน
ไอศครีมเจลาโต้ ร้านกาแฟเก๋ๆ และร้านอาหาร ทั้งน้ าพุสวยๆ มากมายหลายจุดในบริเวณนี้
เช่ น Fontana dei Quattro Fiumi แ ล ะ น้ า พุ จ ตุ ม ห า น ที ที่ มี เส า โอ เบ ลิ ส ก ด้ า น ห น้ า
Sant’Agnese โบสถ์สไตล์บาโรก หลังจากนั้ นนาชม มหาวิหารแพนธีออน (Pantheon) ที่ มี
อายุกว่า 2,000 ปี แสดงให้เห็นถึ งอัจฉริยะแห่งการสร้างสรรค์ของสถาปนิ กสมัยโบราณกับ
เอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร คือ เป็ นวิหารทรงกระบอก กว้าง 142 ฟุต และสูง 142 ฟุตเท่ากัน
ไม่มี เสาค้ ากลางคอยรับ น้ าหนั กทั้งที่ มี ขนาดใหญ่ โต นอกจากนี้ วิหารแพนธี ออนยังใช้เป็ น
สถานที่ฝังศพกษัตริย์ บุคคลในราชวงศ์และบุค คลสาคัญ เช่น พระศพของกษัตริย ์ 2 พระองค์
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สุดท้ายของอิตาลีคือ พระเจ้าวิกเตอร์ เอมมานู เอลที่ 2 และพระเจ้าอุมแบร์โตที่ 1 และยังมีศพ
ของ ราฟาเอล จิตรกรชาวอิตาลีที่อายุนอ้ ยที่สุดในบรรดาจิตรกรผูย้ งิ่ ใหญ่ในยุคฟื้ นฟูศิลปวิทยา
จากนั้ นนาท่านเดินชมงานประติมากรรมของเทพนิ ยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ
น้ าพุเทรวี่ (Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุงโรมที่โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง สามรักในกรุง
โรม แล้ว เชิ ญ อิ ส ระตามอัธ ยาศัย กับ การเลื อ กซื้ อสิ น ค้า แฟชัน่ และของที่ ร ะลึ ก ในบริ เวณ
ย่านบันไดสเปน(The Spanish Step) ซึ่ งเป็ นแหล่งแฟชัน่ ชั้นนาสุ ดหรูและยังเป็ นแหล่งนั ด
พบของชาวอิตาเลี่ยน
เย็น
19.00 น.

23.15 น.

วันที่หก
05.35 น.
08.15 น.
19.00 น.

อิสระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการช๊อปปิ้ ง
นาเดินทางสู่ สนามบินฟูมิชิโน กรุงโรม เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระ (ให้
ท่านได้ทาคืนภาษี Tax Refund ก่อนเช็คอิน) อิสระเลือกซื้ อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษี ภายใน
สนามบิน
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR114
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่ โมง)
โดฮา – กรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR832
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
****************************************

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

10 – 15 พฤศจิกายน 60
01 – 06 ธันวาคม 2560
08 – 13 ธันวาคม 2560
29 ธันวา – 03 มกราคม 60

ราคา
ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว ไม่รวม
ห้องละ
เพิ่ม
(เด็กอายุไม่เกิน12 (เด็กอายุไม่เกิน12
ตั ๋ว
2-3 ท่าน
ปี )
ปี )
37,900
39,900
39,900
44,900

37,900
39,900
39,900
44,900

36,900
38,900
38,900
43,900

5,000
6,000
6,000
8,000

20,900
22,900
22,900
25,900

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น**
**ราคานี้ ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ยื่นสถานทูตอิตาลี 3,500 บาท**

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 20 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาจองก่อนล่วงหน้ า พร้ อมชาระเงินค่ามัดจา ท่ านละ 20,000.- บาท
ภายใน 1 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะขอรับลูกค้ารายต่ อไป ...ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 25 วัน
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมที่พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อเดี่ยว
2. (Single) ,ห้ อ งคู่ (Twin/Double) และห้ อ งพัก แบบ 3 ท่ า น/3 เตี ย ง (Triple Room) ห้ อ งพัก ต่ า ง
ประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรื อ อยูค่ นละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน ซึ่ ง
ถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรื อ อาจมีความจาเป็ นต้องแยก
ห้องพักเนื่ อ งจากโรงแรมนั้น ไม่ สามารถจัดหาได้ ทางบริ ษ ทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บเงิ น
เพิ่มเติมในกรณี ที่อาจมีการแยกห้องพัก
3. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า
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4. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมือง
เต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
5. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มี ขนาด
กะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่ งขึ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละ
ห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่ า จ้า งมั ค คุ เ ทศก์ ค อยบริ ก ารตลอดการ
เดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อ จากรายการที่ ร ะบุ เช่น ค่ าทาหนั งสื อ เดิ น ทาง ค่ าโทรศัพ ท์ ค่าโทรศัพ ท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 8 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 12 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าธรรมเนี ยม+ค่าบริการยืน่ วีซ่าเชงเก้น(กรณีให้ยนื่ วีซ่าให้ ค่าธรรมเนี ยม+บริการ 3,500บาท)

เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่ ภายใน 1 วันทาการ
2. นักท่องเที่ยวชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือ ทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วัน กรณี นักท่องเที่ยว
ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณี
ใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
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3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 11.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว(ผูม้ ีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ ง เพื่อแจ้ง
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่า
กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์
อีเมลล์ หรือเดิ นทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับเงิน คื น ที่ บ ริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ ง เพื่อทาเรื่องขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงิน
ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
ค่าบริการดังนี้ (วันทาการนับวันจันทร์ถึงศุกร์)
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันทาการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่
ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิ กก่อนวันเดิ นทางไม่น้อยกว่า 15 วันทาการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่
ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วันทาการ ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra
Flight กับ สายการบิ น หรื อ ผ่ า นตัว แทนในประเทศหรื อ ต่ า งประเทศ จะไม่ มี ก ารคื น เงิ น มัด จ าหรื อ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 11.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
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2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิ เสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุ ผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน
โดยจะแจ้งให้กบั นั กท่องเที่ ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า
และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะ
ชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทาง
ได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้า
ชื่อ เลขที่ หนั งสื อเดิ นทาง และอื่ นๆ เพื่ อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิ น ในกรณี ที่ นัก ท่ องเที่ ยวมิ ได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยวที่
มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ
ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรื อการบริการของสาย
การบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้ น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงิ น ตราต่ า งประเทศ ค่า ตั ว๋ เครื่ อ งบิ น ค่ า ภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ าประกัน ภัย สายการบิ น การเปลี่ ยนแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่ อ ชิ้ น และรวมกัน ทุ ก ชิ้ นไม่ เกิ น 1,000 มิ ล ลิ ลิ ต ร โดยแยกใส่ ถุ ง พลาสติ ก ใสซึ่ งมี ซิ ป ล็ อ คปิ ดสนิ ท และ
สามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า
สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ ง
เครื่องบินเท่านั้น
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2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น

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 ชย์ ห รื อ ใบจด
ทะเบียนการค้า
• กรณี พ นั ก งานบริ ษั ท : จดหมายรับ รองการท างานจากนายจ้า ง ระบุ ต าแหน่ ง วัน เริ่ 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 นั บจาก
วันที่ยนื่ วีซ่า
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5.
6.
7.
8.

• หลักฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็ นวันที่ ล่าสุดไม่เกิ น
15 วัน นับจากวันที่ นัดยื่ นวีซ่า
สาเนาจากสมุดบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็ นวันที่ ล่าสุดไม่เกิน 15 วัน สามารถใช้แทน
BANK STATEMENT ได้ในกรณี ที่สมุ ดบัญชีดังกล่าวมี การเคลื่อนไหวบัญชีอย่างต่อเนื่ องไม่มี
การกระโดดข้ามเดือน
***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็ นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านัน้ ***
สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
สาเนาสูติบตั ร (กรณีผูเ้ ดินทางอายุตา่ กว่า 20 ปี บริบูรณ์)

เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็ นเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี และไม่ได้เดินทางพร้อม บิดาและมารดา
• เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิ ดาและมารดาต้องทาหนั งสือแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดย
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
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***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็ นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านั้น***
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...............................................................................................ปี เกิด-เดือน-............................
4. สถานที่เกิด....................................ประเทศ.........................................(จังหวัด)...........................
5. สัญชาติปัจจุบนั ..............................(หากต่างปั จจุบนั )สัญชาติโดยกาเนิ ด.....................................
6. เพศ
ชาย
หญิง
7. สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่า
หม้าย
แยกกันอยู่
8. หมายเลขบัตรประชาชน....................................................
9. ประเภทของพาสปอร์ต
พาสปอร์ตธรรมดา
พาสปอร์ตราชการ
พาสปอร์ตอื่นๆ ระบุ.................
10. หมายเลขพาสปอร์ต..............................................
วัั นที่ออก.................................สถานที่ออก.......................วันหมดอายุ............................
11. ที่อยูป่ ั จจุบนั ...........................................................................................(ติดต่อได้สะดวก)
......................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...............
12. เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....................................อีเมล...ั์ ...........................................................
13. อาชีพปั จจุบนั ตาแห ,กรุณาระบุอาชีพ (การเรียน/การงาน) น่ ง, หากเป็ นแม่บา้ น/เกษี ยณอายุ
กรุณาระบุ...........................................................................................................
14. ชื่อสถานที่ทางาน สถานศึกษา/และที่อยู.่ ..........................................................................
.....................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .................
เบอร์โทร......................................เบอร์แฟกซ์......................................................................
15. วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รบั ในระยะเวลา ปี ที่ผ่านมา 3
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..........................
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การพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ เป็ นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ทางบริ ษัทเป็ นเพียง
ตัวกลางในการอานวยความสะดวกและบริ การด้ านเอกสารให้ แก่ผ้ เู ดินทางเท่านัน้
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