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วันแรก
17.00 น.
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23.30 น.
วันที่สอง
01.30 น.
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เที่ยง

กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 5
เคาน์เตอร์ K สายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ โดยมี เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและ
อานวยความสะดวกเรือ่ งกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ983
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครือ่ ง
สิงคโปร์ - โรม (อิตาลี) - โคลอสเซียม - วาติกนั – น้ าพุเทรวี่ - บันไดสเปน
ออกเดินทางสู่ กรุงโรม โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ366
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชัว่ โมง)
ถึง สนามบินฟูมิชิโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง)
นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านชม กลุ่มโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีตศูนย์กลางทางด้านการเมือง ศาสนา และ
เศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ที่สะท้อนให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยะธรรมโรมันในช่วง
2,000 ปี ที่ผ่านมา ชมความยิ่งใหญ่ในอดีตและเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนามกีฬา
โคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ อดีตสนามประลองการ
ต่อสูท้ ี่ยงิ่ ใหญ่ของชาวโรมันที่สามารถจุผูช้ มได้ถึง 50,000 คน จากนั้นนาท่านเดินทางพาท่าน
เข้าสู่ นครรัฐวาติกนั (Vatican) ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตั้งอยูใ่ จกลางกรุงโรม เป็ นประเทศ
เดี ย วในโลกที่ มี ก าแพงล้อ มรอบเมื อ งเอาไว้ไ ด้ท้ัง หมด ยกเว้น ด้า นหน้ า ทางเข้า และเป็ น
ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกโดยมีพระสันตะปาปา มีอานาจปกครองสูงสุด
นาท่านถ่ายรูปด้านนอก มหาวิหารที่ ใหญ่ที่สุดในโลก มหาวิ หารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s
Basilica) ด้านในมีประติมากรรมอันลือชื่อปิ เอต้า (Pieta) ของมิเคลันเจโลและมี แท่นบูชาบัล
แดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็ นซุม้ สาริดที่สร้างโดยจานโลเรนโซ แบร์นินี ซึ่งสร้างตรง
บริเวณที่เชื่อกันว่าเป็ นที่ฝังพระศพของนักบุญปี เตอร์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
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นาท่านเดินชมงานประติมากรรมของเทพนิ ยายกรีกและโยนเหรียญอธิ ษฐานบริเวณ น้ าพุ
เทรวี่ (Trevi Fountain) น้ าพุเทรวี เป็ นน้ าพุที่ต้งั อยูท่ ี่เทรวี ริโอเนในกรุงโรมในประเทศอิตาลี
เป็ นน้ าพุที่มีความสูง 25.9 เมตร (85 ฟุต) และกว้าง 19.8 เมตร (65 ฟุต)และน้ าพุแบบบา
รอคที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโรม เชิญชมความงดงามของ "น้ าพุเทรวี่" ที่นักท่องเที่ยวสามารถโยน
เหรียญ เพื่อขอให้ได้เดินทางกลับมาที่กรุงโรมอีก มีตานานเล่าว่า หากหันหลังแล้วโยนเหรียญ
ลงน้ า พุ เ ทรวี แล้ว อธิ ษ ฐานให้ไ ด้ก ลับ มากรุ ง โรมอี ก ครั้ง ก็ จ ะสมหวัง แล้ว เชิ ญ อิ ส ระตาม
อัธ ยาศัย กับ การเลื อ กซื้ อสิ น ค้า แฟชัน่ และของที่ ร ะลึ ก ในบริ เ วณ ย่า นบัน ไดสเปน (The
Spanish Step) ซึ่ งเป็ นแหล่งแฟชัน่ ชั้น นาสุ ดหรู ไม่ว่าจะเป็ น BRANDNAME ดังๆมากมาย
พร้อมทั้งร้านค้าปลีก รวมถึงร้านอาหาร ร้านไอศครีม มากมายให้เลือกชิม และยังเป็ นแหล่ง
นัดพบของชาวอิตาเลี่ยน
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง เมนูพิซซ่าอิตาเลียน
 นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั BRAND HOTEL, ROME หรือระดับเทียบเท่า
โรม – THE MALL OUTLET – ฟลอเรนซ์ - มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิ โอเร –
สะพานเวคคิโอ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองเลคซิโอ (LECCIO) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง 45 นาที) 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 ใ นราคา
ย่ อ มเยาภายในเอาท์ เ ลทมี ร ้า นค้า แบรนด์ เ นมมากมายอาทิ ARMANI, BALENCIAGA,
BOTTEGA VENETA, BURBERRY, DIOR, FENDI, GUCCI, TOD’S, VALENTINO เป็ นต้น
อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกแก่การช้อปปิ้ ง
นาท่านเดินทางต่อสู่ ฟลอเรนซ์ (Florence) (ใช้เวลา 40 นาที) ได้รบั ขนานนามว่าเป็ นเมือง
ศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ ซึ่ ง ล้วนแล้วแต่มีโบราณสถานสาคัญ และมีทิวทัศน์
ตามธรรมชาติที่สวยงาม จนได้รบั การแต่งตั้งให้เป็ นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้เมื่อ ปี ค.ศ.
1982 ทาให้ทัสคานี มีชื่อเสียงในฐานะดิ นแดนท่องเที่ ยวยอดนิ ยมระดับโลก นาท่ านชมวิว
ทิวทัศน์ของเมือง นาท่านเดินเที่ยวชมเมืองเก่าฟลอเรนซ์ ชม มหาวิหารซานตามาเรีย เดล
ฟิ โอเร (Santa Maria Dell Fiore) ชมความยิ่งใหญ่ และอลังการของวิหารที่ใหญ่เป็ นอันดับ 4
ของทวีปยุโรป โดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมที่ใช้หินอ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกันได้อย่าง
งดงาม ชม จัตุรสั เดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึ่งรายล้อมไปด้วยรูปปั้ น อาทิ
เช่น รูปปั้ นเทพเจ้าเนปจูน (Fountain of Neptune),วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า (Perseus
with the Head of Medusa), รูปปั้ นเดวิด ผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่ จากนั้นนา
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ท่านชม สะพานเวคคิโอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ที่มีมีรา้ นขายทอง และอัญมณี อยู่ท้ังสอง
ข้างสะพาน ให้เวลาท่านอิสระเลือกซื้ อสินค้าทั้งของฝากของที่ ระลึก รวมทั้งสินค้าแฟชัน่ นา
สมัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั WEST FLORENCE HOTEL, FLORENCE หรือระดับเทียบเท่า
ฟลอเรนซ์ - ปิ ซ่า – หอเอนปิ ซ่า - เวนิส
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปิ ซ่า (Pisa) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชัว่ โมง 20 นาที) เมืองแห่ง
ศิลปะที่สาคัญของอิตาลี เป็ นเมืองเล็กๆอยูท่ างตะวันตกของ Florence ด้านตะวันตกของเมือง
ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนี ยน แม้ว่าจะเป็ นเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็ น
ที่รูจ้ กั ของนักท่องเที่ยวทัว่ โลก นาท่านเข้าสู่บริเวณ จัตุรสั ดูโอโมแห่งปิ ซ่า หรือ จัตุรสั กัมโป
เดย์ มี ร าโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ ป ระกอบด้ว ยกลุ่ ม อาคารสถาปั ต ยกรรมแบบโร
มาเนสก์ โดยเริ่มจาก หอพิธีเจิมน้ ามนต์ (Baptistry of St. John) ที่ ใหญ่ที่สุดในอิ ตาลี ชม
มหาวิ หารดูโอโม (Duomo) ที่ งดงามและ หอเอนแห่งเมืองปิ ซ่า อันเลื่อง ชมหอเอนปิ ซ่า
(Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิ ซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เริ่ม
สร้างเมื่อปี ค.ศ.1173 ใช้เวลาสร้างประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสร้างต้องหยุดชะงักลง
ไปเมื่อสร้างไปได้ถึงชั้น 3 ก็ เกิดการยุบตัวของฐานขึ้ นมา และต่อมาก็มีการสร้างหอต่อเติมขึ้ น
อีกจนแล้วเสร็จ โดยใช้เวลาสร้างทั้งหมดถึ ง 177 ปี
โดยที่ หอเอนปิ ซ่านี้ กาลิเลโอ บิ ดาแห่งวิทยาศาสตร์
ซึ่ งเป็ นชาวอิตาเลี่ยนได้ใช้เป็ นสถานที่ ทดลองทฤษฎี
แรงโน้มถ่ วงของโลกที่ ว่า สิ่ งของสองชิ้ น น้ าหนั กไม่
เท่ากัน ถ้าปล่อยสิ่งของทั้งสองชิ้ นจากที่สูงพร้อมกัน ก็
จะตกถึงพื้ นพร้อมกัน จากนั้ นให้ท่านอิสระให้ท่านได้
เลือกซื้ อสินค้าที่ระลึกราคาถูก ที่มีรา้ นค้าเรียงรายอยูม่ ากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
นาท่านเดินทาง สู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง 10
นาที)
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั POPPI HOTEL, VENICE หรือเทียบเท่า
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เวนิส - สะพานถอนหายใจ – จตุรสั ซานมาร์โค - มิลาน –
แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – มหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลาน
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิ ส สู่เกาะเวนิ ส หรือ เวเนเซีย (Venezia)
ดินแดนแสนโรแมนติก เป็ นเมืองที่ ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มี
สมญานามว่าเป็ น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพาน
เชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ้ นฝั ง่ ที่บริเวณซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิ ส จากนั้นนาท่าน
เดิ นชมความงามของเกาะเวนิ ส ชม สะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ที่ มีเรื่ องราว
น่ าสนใจในอดีต เมื่อนั กโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุกจะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่าง
และโลกภายนอกเป็ นครั้งสุดท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี้ ซึ่งเชื่อมต่อกับวัง
ดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็ นสถานที่พานั กของเจ้าผูค้ รองนครเวนิ สในอดีต ซึ่งนั กโทษชื่อ
ดังที่เคยเดินผ่านสะพานนี้ มาเเล้วคือ คาสโนว่านั น่ เองนาท่านถ่ายรูปบริเวณ จัตุรสั ซานมาร์
โค (St.Mark’s Square) ที่ นโปเลี ยนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็ นห้องนั ่งเล่นที่ สวยที่ สุ ดในยุ โ รป”
จัตุรสั ถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม รวมทั้ง โบสถ์ซานมาร์โค (St.Mark’s Bacilica) ที่มี
โดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้ นอิสระให้ท่านได้มีเวลาเดินเที่ยวชมเกาะ
อันสุดแสนโรแมนติกตามอัธยาศัย เช่น เดินเล่นชมมนต์เสน่ หแ์ ห่งนครเวนิ ส, เข้าชมโบสถ์ซาน
มาร์โคที่สวยงาม, ช๊อปปิ้ งสินค้าของที่ระลึก อาทิเช่น เครื่องแก้วมูราโน่ ,หน้ากากเวนิ ส เลือก
ซื้ อสินค้าแฟชัน่ ชั้นนา หรือนั ง่ จิบกาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิ ดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.
1720 หรือ นัง่ เรือกอนโดล่า ล่องชมคลองเวนิ ส (ไม่รวมค่าล่องเรือกอนโดล่า)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง เมนูสปาเก็ตตี้ หมึกดา
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บ่าย

คา่

วันที่หก
เช้า
09.00 น.
13.00 น.

วันที่เจ็ด
07.00 น.
09.35 น.
11.05 น.

นาท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกได้ว่า เป็ นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่ ของโลก
แวะชมและช้อปปิ้ งที่ แกลเลอรี วิ คเตอร์ เอ็มมานู เอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่
นั บ ว่า เป็ นชอปปิ งมอลล์ที่ ส วยงาม หรู ห ราและ
เก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน อนุ สาวรีย ์ ของกษัตริย ์
วิคเตอร์ เอ็มมานู เอลที่ 2 ผูร้ ิเริ่มการรวมชาติหวั
เมืองต่างๆในอิตาลี และอนุ สาวรียข์ องศิลปิ นชื่อ
ดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์โด ดาร์
วินซี่ ที่อยูใ่ นบริเวณด้านหน้าของโรงละครสกาล่า
น าท่ า นถ่ า ยรู ป กับ มหาวิ ห ารแห่ ง เมื อ งมิ ล าน
(Duomo di Milano) ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนี โอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบ
ตะวันตก สมัยฟื้ นฟูศิลปวิทยาการดูโอโมแห่งมิ ล าน สร้างด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ ก ที่
อลังการมากอันแสดงถึ ง ความเชื่อศรัทธาในคริสต์ศาสนา และความยิ่งใหญ่ของพระศาสน
จักร ในการเผยแผ่ความเชื่อคริสตชน ในเขตลอมบาเดีย ทางภาคเหนื อของประเทศอิตาลี ถือ
เป็ นอาสนวิหารแม่ของอัครสังฆมณฑลมิลาน ซึ่งเป็ นอัครสังฆมณฑลที่ใหญ่ที่สุดในโลก
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั GRAND MILANO MALPENSA HOTEL, MILAN หรือระดับเทียบเท่า
มิลาน – สนามบินมิลาน - สิงคโปร์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินมิลาโน มัลเพนซ่า เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax
Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้ อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ355
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชัว่ โมง)
สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ972
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
***************************************
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** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

09 - 15 กันยายน 2561
23 - 29 กันยายน 2561
07 - 13 ตุลาคม 2561
21 - 27 ตุลาคม 2561
05 - 11 พฤศจิกายน 2561
19 - 25 พฤศจิกายน 2561
03 - 09 ธันวาคม 2561
10 - 16 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม – 06 มกราคม 2561

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3 ผูใ้ หญ่ เด็กมี
เตียง
ท่าน
45,888
45,888
47,888
47,888
45,888
45,888
47,888
47,888
54,888

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี )

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี )

45,888
45,888
47,888
47,888
45,888
45,888
47,888
47,888
54,888

44,888
44,888
46,888
46,888
44,888
44,888
46,888
46,888
53,888

พัก
เดี่ยว
เพิ่ม

ราคา
ไม่รวม
ตั ๋ว

8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
9,000

28,888
28,888
30,888
30,888
28,888
28,888
30,888
30,888
35,888

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**
**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น**
**ไม่รวมค่าวีซ่าอิตาลี**
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 20 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชาระเงินค่ามัดจา ท่านละ 20,000.- บาท
ภายใน 1 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
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ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
1. เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อ
เดี่ยว(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยูค่ นละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
หรือ อาจมีความจาเป็ นต้องแยกห้องพักเนื่ องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่ องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิตา่
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและห้องพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มี
ขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้ นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และ
ต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่ า จ้า งมั ค คุ เ ทศก์ ค อยบริ ก ารตลอดการ
เดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ ระบุ เช่น ค่าทาหนั งสื อเดิ น ทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 10 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 14 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยืน่ วีซ่าเชงเก้น(ค่าวีซ่าลูกค้าถือไปจ่ายหน้างานวันที่สแกนนิ้ ว)

โปรแกรมทัวร์ ยุโรป FOCUS ITALY (SQ) 7วัน 4คืน - รหัสทัวร์ EU281823

เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่ ภายใน 1 วันทาการ
2. นักท่องเที่ยวชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วัน กรณีนักท่องเที่ยว
ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณี
ใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
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. กรณี ที่นักท่องเที่ ยวต้องการขอยกเลิกการเดิ นทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กท่องเที่ ยว(ผูม้ ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่าง
หนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่าน
ทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่องเที่ยว (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับเงินคืนที่ บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่อง
ขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐาน
การชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมี
เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ (วันทาการนับวันจันทร์ถึงศุกร์)
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วันทาการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่
ชาระแล้ว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิก การเดินทางไม่
น้อยกว่า 45 วันทาการ***
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันทาการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่
ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วันทาการ ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จา่ ยที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจา
หรือค่าบริการทั้งหมด
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4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทาง

บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 11.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้ นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการ
ของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน
6. ในกรณีที่ลกู ค้ายืน
่ วีซ่ากับทางบริษัทแล้ว ทางบริษัทขออนุ ญาติไม่คืนค่าทัวร์ที่ลกู ค้าชาระมาแล้ว
ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้ นจริง
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่ านไม่ได้ร่วมเดิ นทางหรื อใช้บริ การตามที่ ระบุ ไว้ใ นรายการไม่ ว่า
บางส่ ว นหรื อ ทั้ง หมด หรื อ ถู ก ปฏิ เ สธการเข้า -ออกเมื อ งด้วยเหตุ ผ ลใดๆ ทางบริ ษั ท จะไม่ คืนเงิ น
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20
ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่
ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุก
ท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนด
เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิ ดชอบค่าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุ ล คา
นาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวมิได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับ สถานการณ์ ภู มิ อ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เ ดิ น ทางจริ งของประเทศที่ เดิ น ทาง ทั้ง นี้ บริ ษั ท จะ
คานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นของ
นั กท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน
การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันที่ ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิ น ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิ น การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
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8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสยั ใดๆ ระหว่างรอการ
เดินทาง อันมิใช่ ความผิดของบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะ
ส่วนที่บริษัทยังมิได้ชาระแก่ทางคู่คา้ ของทางบริษัทหรือจะต้องชาระตามข้อตกลงแก่คู่คา้ ตามหลัก
ปฏิบตั ิเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถ
นาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของ
ดัง กล่ า วมี ขนาดบรรจุ ภัณ ฑ์ม ากกว่า ที่ ก าหนดจะต้อ งใส่ ก ระเป๋ าใบใหญ่ แ ละฝากเจ้า หน้า ที่ โ หลดใต้ท ้อ ง
เครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (อิตาลี)
1.
2.
3.

หนังสือเดินทางเล่มปั จจุบนั (พาสปอร์ตธรรมดาเล่มสีเลือดหมูเท่านั้น) ฉบับจริง มีอายุ
การใช้งานคงเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่ตา่ กว่า 2 หน้า
รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม.
จานวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็ นพื้ นสีขาวเท่านั้น
หลักฐานการทางาน/การเรียน
• กรณีเป็ นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า:
หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน้า (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / หรือใบ
จดทะเบียนพาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการค้า
• กรณี เ ป็ นพนั ก งาน: 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 วยงานภาษาอังกฤษ
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• กรณีเกษี ยณอายุราชการ: จดหมายเกษี ยณอายุจากหน่ วยงาน (ถ้ามี) สาเนาบัตรข้าราชการ
บานาญ
• กรณี ประกอบอาชีพอิสระหรือธุ รกิจไม่จดทะเบี ยน: จดหมายชี้ แจงตนเองเกี่ยวกับหน้าที่ การ
งานเป็ นภาษาอังกฤษ
• กรณีเป็ นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรับรองการศึกษาภาษาอังกฤษ
(จดหมายรับรองการทางาน / การเรียน มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันนัดยืน่ วีซ่า จดหมายต้องเป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านั้นและต้องสะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
4.

5.
6.
7.
8.

หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย์ เท่านั้น กรุณาจัดเตรียมดังนี้
• เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริงจากธนาคาร อัพเดท
เป็ นปั จจุบนั ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า
***ผูท้ ี่ มีการประกอบอาชีพมีหน้าที่ การงานทาต้องมีบญ
ั ชีสว่ นตัวเสมอ***
สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
สาเนาสูติบตั ร (กรณีผเู ้ ดินทางอายุต ่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์)
เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็ นเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์และ ไม่เดินทางพร้อมบิดามารดา
หรือเดินทางพร้อมบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง
• เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนั งสือแสดงความยินยอมให้เดินทางไป
ต่างประเทศ ซึ่งสามารถขอได้ที่เขตหรือที่ว่าการอาเภอ และให้ระบุในจดหมายว่า ยินยอมให้
เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับเด็ก
• เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่ง
สามารถขอได้ที่เขตหรือที่ว่าการอาเภอและให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา
(ระบุชื่อบิดา)
• เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่ง
สามารถขอได้ที่เขตหรือที่ว่าการอาเภอ และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา
(ระบุชื่อมารดา)
• เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูใ่ นการดูแลของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง
• สาเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา
• สาเนาทะเบียนมรณะบัตร
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กรณีรบั รองการเงินให้บุคคลในครอบครัว
(เกี่ยวข้องทางสายเลือดเท่านั้น บิดามารดา,บุตร,พี่นอ้ ง,สามีภรรยา) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
• หนังสือรับรองทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบับจริง ระบุชื่อเจ้าของบัญชี(ผู ้
รับรอง) และต้องระบุชื่อผูถ้ ูกรับรองด้วย มีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยนื่ วีซ่า (สะกด
ชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
• เอกสารทางการเงิ น (BANK STATEMENT) ย้อ นหลัง 3 เดื อ น ฉบับ จริ ง จากธนาคาร
อัพเดทเป็ นปั จจุบนั ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า
***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็ นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านั้น***
• เอกสารเพื่ออ้างอิงความสัมพันธ์ อาทิ สาเนาทะเบียนบ้าน/สมรส/สูติบตั ร
หมายเหตุ:
• ผูส้ มัครต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยนื่ คาร้องขอวีซ่าอิตาลี เพื่อสแกนลายนิ้ วมือ
• ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตอิตาลี โดยประมาณ 10 วันทาการ
• หลังจากที่ผูส้ มัครได้ทาการยืน่ ขอวีซ่ากับทางศูนย์ยนื่ คาร้องขอวีซ่าอิตาลีแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุ ญาต
ให้ผูส้ มัครทาการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะทาการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม
ดังนั้นหากท่านมีความจาเป็ นในการใช้เล่มเพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งบริษัททัวร์
• การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ขอ้ มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม
เชงเก้นเป็ นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนี ยม
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แผนทีก่ ารเดินทางเพื่อการยืน่ คาร้องขอวีซ่า
สถานที่ยนื่ คาร้องวีซ่า: ศูนย์ยนื่ คาร้องขอวีซ่า VFS อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ถนนสีลม
ทางอาคารมีสถานที่จอดรถรับรอง แต่ทางศูนย์ยนื่ วีซ่าไม่มีบริการประทับตรา
ที่จอดรถฟรี
การเดินทาง:
BTS สถานีศาลาแดง / MRT สถานีสลี ม
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ใบกรอกข้อมูลคาร้องขอวีซ่าเชงเก้น อิตาลี
!!! ผูส้ มัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลทุกข้อโดยละเอียด และนาส่งก่อนหรือพร้อมเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า !!!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ-นามสกุลปั จจุบนั ...................................................................................................................
ชื่อ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปลี่ยน).....................................................................................
วัน-เดือน-ปี เกิด...........................................................................................................................
เพศ
ชาย
หญิง
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่า
หม้าย
แยกกันอยู่
หมายเลขบัตรประชาชน....................................................
หมายเลขพาสปอร์ต..............................................
วัั นที่ออก.......................วันหมดอายุ.......................สถานที่ออก......................................
8.
ที่อยูป่ ั จจุบนั (ที่พกั อาศัยอยูจ่ ริง).............................................................................................
......................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...............
9.
เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................อีเมล์...........................................................
10. อาชีพปั จจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพตาแห ,น่ ง, หากเป็ นแม่บา้ น/เกษี ยณอายุ
กรุณาระบุดว้ ย....................................................................................................
11. ชื่อสถานที่ทางาน/สถานศึกษา และที่อยู.่ ..........................................................................
.....................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .................
....................เบอร์โทร.............................................เบอร์แฟกซ์...........................................
12. วีซ่ายุโรป (เชงเก้น) ที่เคยได้รบั ในระยะเวลา ปี ที่ผ่านมา 3
ไม่เคย
เคยได้รบั ประเทศ.........................ใช้ได้ต้งั แต่วนั ที่..................ถึงวันที่......................
13. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)..............................................................
14. ความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูส้ มัคร
ตัวผูส้ มัครเอง
มีผูอ้ ื่นออกค่าใช้จา่ ยให้ ระบุ...........................................ความสัมพันธ์..........................
15. ชื่อบุคคลที่เดินทางร่วมกับท่าน..............................................ความสัมพันธ์..........................

หมายเหตุ ข้อ 8/9/10/11 กรุณาระบุให้ละเอียดและชัดเจนที่สุด
เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
การพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ เป็ นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ทางบริ ษัทเป็ นเพียง
ตัวกลางในการอานวยความสะดวกและบริ การด้ านเอกสารให้ แก่ผ้ เู ดินทางเท่านัน้
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