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เดินทางโดยสายการบิน Qatar Airways สายการบินระด ับ 5 ดาว
สายการบินทีดีทสุ
ี ดในโลกอ ันด ับที 2 จาก Skytrax World Airline Awards 2018
นํา
1 หน ักกระเป๋า 30 กิโลกร ัม บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง
สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ QATAR AIRWAY (QR)

ขาไป
ขาไป
ขากล ับ
ขากล ับ

QR833
QR115
QR118
QR832

BKK - DOH
DOH – FCO
MXP - DOH
DOH - BKK

20.45
01.50
22.55
08.00

–
–
–
–

23.55
06.55
05.45
19.00

หากท่านต ้องซือบัตรโดยสารภายในประเทศเพือไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุป
๊ นั นจะคอนเฟิ รม
์ ก่อนประมาณ 10 วันก่อนเดินทาง
หากท่านต ้องการจองตั/วเครืองบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเทียวบินคอนเฟิ รม
์ กับเจ ้าหน ้าทีก่อน กรุณาเลือกซือบัตรโดยสารภายในประเทศ
ประเภททีสามารถเลือนวันและเวลาในการเดินทางได ้และหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เช่น ความล่าช ้าของเทียวบิน
การยกเลิกเทียวบิน มีการยุบเทียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลียนแปลง เนืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล ้วว่า
อยูน
่ อกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด ้านความปลอดภัย เป็ นต ้น เหตุผลต่างๆทีอยู่ เหนือความควบคุมของบริษัท
ผู ้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช ้จ่ายต่างๆได ้ในทุกกรณี
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อ ัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
กําหนดว ันเดินทาง

พักห ้องละ 2-3
ท่าน

เด็กตํากว่า 12 ปี
พ ักก ับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

พ ักห้องเดียว

ไม่มเี ตียงเสริม

::เด็กพ ักก ับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน คิดราคาผูใ้ หญ่::
17 – 23 ต.ค. 62 (ว ันปิ ยะมหาราช)

39,990

39,990

10,000

** เด็ กอายุไม่ถง
ึ 2 ขวบ ราคา 12,000 บาท**

่ ท่านละ 3,300 บาท
ราคาข้างต้นไม่รวมค่าวีซา
่ )
(กรุณาสํารองทีนงล่
ั วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 1 เดือน เพือความสะดวกในการยืนวีซา
ว ันที 1
17.30 น.
20.45 น.
23.55 น.
01.50 น.

ว ันที 2
06.55 น.

กรุงเทพฯ – กรุงโดฮา
ั1 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ เคาน์เตอร์ P
คณะพร ้อมกัน ณ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชน
ของสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ พบเจ ้าหน ้าทีคอยให ้การต ้อนรับและอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์โดยเทียวบินที QR833
ถึงท่าอากาศยานโดฮา แวะพักเพือรอเปลียนเครือง
ออกเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยเทียวบินที QR115
บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน

กรุงโรม – นครร ัฐวาต ิก ัน – มหาวิหารเซนต ์ปี เตอร์ – สนามกีฬาโคลอสเซียม –
วิหารแพนธีออน – นํา
1 พุเทรวี – บ ันไดสเปน
เดินทางถึง ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟี อูมช
ี โี น กรุงโรม หลังผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมือง
และศุลกากร พร ้อมรับกระเป๋าสัมภาระแล ้ว นํ าท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงของประเทศ
อิตาลี อดีตศูนย์กลางของอาณาจักรโรมัน ในสมัยทียังเรืองอํานาจนับได ้ว่าเป็ นจักรวรรดิทใหญ่
ี
ทสุ
ี ดในโลก
นํ าท่านเดินทางสู่ นครร ัฐวาติก ัน (Vatican) รัฐอิสระทีมีขนาดเล็กทีสุดในโลก ดินแดนทีประทับของ
พระสันตะปาปา และเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นก
ิ ายโรมันคาทอลิก
นํ าท่านชมบริเวณด ้านหน ้า มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter's Basilica) สิงก่อสร ้างทีใหญ่และสําคัญ
ิ ธิท
ทีสุดของนครรัฐวาติกน
ั เป็ นสถานทีศักดิส
B ท
B สุ
ี ดแห่งหนึงของคริสต์ศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิก ทีตัง
มหาวิหารเชือกันว่าเป็ นทีฝั งร่างของ นักบุญเปโตร หนึงในสาวกของพระเยซู ต่อมาได ้สถาปนาขึนเป็ น
พระสันตะปาปาองค์แรกของโรม ภายในประดับประดาด ้วยศิลปะชินเอกมากมาย

แล ้วนํ าท่านถ่ายภาพเป็ นทีระลึกกับ สนามกีฬาโคลอสเซียม (Colosseum) หนึงในเจ็ดสิงมหัศจรรย์ของ
โลก สนามกีฬากลางแจ ้งโบราณขนาดใหญ่ใจกลางเมือง อดีตสนามประลองการต่อสู ้อันยิงใหญ่ของ
เหล่ากลาดิเอเตอร์ ซึงเป็ นสังเวียนเลือดทีมีชวี ต
ิ เป็ นเดิมพัน เพือให ้ความบันเทิงแก่ชาวโรมัน
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กลางว ัน

คํา

ว ันที 3
้
เชา

ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคารอาหารจีน (1)

นํ าท่านชม วิหารแพนธีออน (Pantheon) วิหารเก่าแก่ใจกลางกรุงโรม ทีมีอายุกว่า 2,000 ปี ซึงถือได ้ว่า
เป็ นสิงก่อสร ้างตังแต่ในสมัยโรมัน ทียังคงสภาพสมบูรณ์ไว ้ได ้มากทีสุดทีหลงเหลืออยูจ
่ นถึงปั จจุบน
ั
แล ้วนํ าท่านชม นํา
1 พุเทรวี (Trevi Fountain) นํ าพุทสวยงามที
ี
สุดของกรุงโรม หรือท่านสามารถโยน
เหรียญลงนํ าพุเทรวี ซึงเชือกันว่าจะได ้กลับมาเยือนกรุงโรมอีก และเป็ นทีมาของเพลงอมตะ Three Coins in
The Fountain จากนันนํ าท่านเดินเท ้าเพือไปเทียวชมความสวยงามของ บ ันไดสเปน (Spanish step)
บันไดทีกว ้างและยาวทีสุดในทวีปยุโรป ซึงตกแต่งอย่างงดงามและล ้อมรอบไปด ้วยสถาปั ตยกรรมแบบโรมัน
ทีสวยงาม ซึงสามารถช ้อปปิ งของทีระลึกหรือสินค ้าแบรนด์ตา
่ งๆทีอยูโ
่ ดยรอบบันไดสเปนแห่งนี

ั เพือไม่รบกวนเวลาในเทียวชมหรือชอ
้ ปปิ1 งของท่าน
อิสระร ับประทานอาหารเย็ นตามอ ัธยาศย
พัก ณ โรงแรม Palace Inn Rome FIano หรือในระดับเดียวกัน

้ ปปิ1 ง The Mall Luxury outlet – ฟลอเรนซ ์ – ชมเมืองเก่าฟลอเรนซ ์ –
กรุงโรม – ชอ
สะพาน Ponte Vecchio – จ ัตุร ัสเปี ยซซ่า เดล ดูโอโม – จ ัตุร ัสซิญญอเรีย
้ ณ ห้องอาหารโรงแรม (2)
ร ับประทานอาหารเชา
นํ าท่านเดินทางสู่ The Mall Luxury outlet ระยะทางประมาณ 255 กิโลเมตร ใช ้เวลาเดินทางประมาณ
้
2 ชัวโมง 45 นาที ให ้ท่านได ้เพลิดเพลินกับการชอปปิ
งสินค ้าแบรนด์เนมชือดังมากมาย เช่น BALENCIAGA,
BOTTEGA VENETA, BURBERRY, COACH, DOLCE & GABBANA, ARMANI, GUCCI, VERSACE และ
อืนๆอีกมากมาย อิสระให ้ท่านช ้อปปิ งสินค ้าตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

กลางว ัน

ั เพือไม่รบกวนเวลาในการชอ
้ ปปิ1 งของท่าน
อิสระร ับประทานอาหารกลางว ันตามอ ัธยาศย

ได ้เวลานัดหมาย นํ าท่านเดินทางสู่ ฟลอเรนซ ์ (Florence) ระยะทางประมาณ 31.7 กิโลเมตร ใช ้เวลา
เดินทางประมาณ 40 นาที เมืองหลวงของแคว ้นทัสคานี ในสมัยยุคกลางเป็ นศูนย์กลางทางการค ้าและ
ิ ปวิทยาการหรือเรอเนสซองซ์ นอกจากนันยังได ้รับ
ทางการเงิน ซึงต่อมาเป็ นจุดเริมต ้นของยุคสมัยฟื นฟูศล
การยกย่องว่าเป็ นศูนย์กลางศิลปะและสถาปั ตยกรรมทีสําคัญแห่งหนึงของยุโรป
ิ ปวิทยาการ ก่อนจะแพร่
นํ าท่าน เทียวชมเมืองเก่าฟลอเรนซ ์ ต ้นกําเนิดของยุคเรอเนซองส์หรือยุคฟื นฟูศล
ขยายไปทัวยุโรป ชม สะพาน Ponte Vecchio สะพานเก่าแก่ทสุ
ี ดของเมือง ทีมีมาตังแต่สมัยโรมัน บน
สะพานเป็ นตลาดขายพวกเครืองประดับต่างๆ และของทีระลึกจํานวนมากมาย เป็ นหนึงในสถานทีท่องเทียว
ื
ทีมีชอเสี
ยงมากทีสุดของเมือง
แล ้วนํ าท่านชม จ ัตุร ัสเปี ยซซ่า เดล ดูโอโม (Piazza del Duomo) หนึงในสถานทีทีนักท่องเทียวนิยม
มาเยือนมากทีสุดแห่งหนึงในยุโรป ทีตังของมหาวิหารฟลอเรนซ์ หรือวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิ ออเร
มหาวิหารขนาดใหญ่เป็ นลําดับที 4 ของทวีปยุโรป ถูกสร ้างขึนในช่วงคริสต์ศตวรรษที 13
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จากนันนํ าท่านชม จ ัตุร ัสซิญญอเรีย (Piazza della Signoria) ตังอยูใ่ จกลางเมืองฟลอเรนซ์ รายล ้อม
ไปด ้วยอาคารเก่าแก่และงานศิลปะ ประติมากรรมแกะสลักหินอ่อนทีงดงาม งานประติมากรรมทีโดดเด่นทีสุด
คือ รูปแกะสลักหินอ่อน “เดวิด” ผลงานชินเอกของศิลปิ นไมเคิล แองเจโล่ ซึงจําลองจากงานดังเดิม

คํา

ว ันที 4
้
เชา

ร ับประทานอาหารเย็ น ณ ภ ัตตาคารอาหารท้องถิน (3)

พัก ณ โรงแรม Charme Prato หรือในระดับเดียวกัน

ฟลอเรนซ ์ – ปิ ซ่า – หอเอนปิ ซ่า – โอเดรโซ
้ ณ ห้องอาหารโรงแรม (4)
ร ับประทานอาหารเชา
นํ าท่านเดินทางสู่ ปิ ซ่า (Pisa) ระยะทางประมาณ 85.6 กิโลเมตร ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง
25 นาที หนึงเมืองสําคัญของแคว ้นทัสคานี แล ้วนํ าท่านชม หอเอนปิ ซ่า (Leaning Tower of Pisa)

เป็ นหอระฆังของศาสนาคริสต์นก
ิ ายโรมันคาทอลิก ตังอยูท
่ จั
ี ตรุ ัส Piazza del Duomo เป็ นหอระฆังทีสร ้างด ้วย
หินอ่อนสีขาว ซึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทีความเอนเอียง และเป็ นสถานทีกาลิเลโอ เคยพิสจ
ู น์เรืองแรงโน ้มถ่วง
่ ยังถูกจัดให ้เป็ น 7 สิงมหัศจรรย์ขอโลกในยุคกลางอีกด ้วย
ของโลก นอกจากนันหอเอนปิ ซา

กลางว ัน

คํา

ว ันที 5
้
เชา

ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคารอาหารท้องถิน (5)

นํ าท่านเดินทางสู่ เวนิส เมสเตร (Mestre) ระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตร ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 3
ชัวโมง 20 นาที

ร ับประทานอาหารเย็ น ณ ภ ัตตาคารอาหารจีน (6)

พัก ณ โรงแรม Best Western Park Hotel Continental หรือในระดับเดียวกัน

โอเดรโซ – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – ล่องเรือสูเ่ วนิส – สะพานถอนหายใจ – จ ัตุร ัสซานมาร์โค
ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เวโรน่า
้ ณ ห้องอาหารโรงแรม (7)
ร ับประทานอาหารเชา

้
นํ าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ จากนัน นํ าท่านล่องเรือสู่ เวนิส (Venice) เมืองทีใชคลองแทนถนน
เรือแทนรถ ในการคมนาคม โดยมีสถาปั ตยกรรมโบราณ ทีถูกสร ้างขึนมากมายบนเกาะมากกว่า 188 เกาะและ
เชือมโยงกันด ้วยสะพานมากกว่า 400 แห่ง ให ้ท่านสัมผัสกับเมืองสุดแสนโรแมนติค จนได ้รับสมญานามว่า
ราชินแ
ี ห่งทะเลเอเดรียติก
ชม สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sigh) สะพานแห่งนี เป็ นสะพานทีนักโทษใช ้เดินข ้ามเพือไปเข ้าคุกที
อยูอ
่ ก
ี ฝั ง แสงสว่างทีเห็นจากช่องสะพาน นักโทษจะได ้เห็นเป็ นครังสุดท ้ายก่อนเข ้าคุก และจะถอนหายใจ
ด ้วยเหตุผลนี เพราะรู ้ตัวว่าจะไม่มโ
ี อกาสเดินออกมาเห็นแสงสว่างอีกแล ้ว
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ชม จ ัตุร ัสซานมาร์โค (Piazza San Marco) จัตรุ ัสริมทะเลศูนย์กลางของเกาะเวนิส ทีล ้อมรอบไปด ้วย
สถาปั ตยกรรมทีสวยงาม เช่น มหาวิหารซานมาร์โค ประกอบไปด ้วย โดม 5 โดมตามแบบศิลปะไบแซนไทน์
และพระราชว ังด็อด (Doge Palace) ทีประทับของเจ ้าผู ้ครองนครเวนิสในอดีต เป็ นต ้น
อิสระให ้ท่านเดินเล่น ดืมดํากับบรรยากาศอันแสนโรแมนติคของเกาะเวนิส ตามอัธยาศัย
หรือท่านสามารถเลือกนงเรื
ั อกอนโดล่า อีกหนึงเสน่หอ
์ น
ั เป็ นเอกลักษณ์ของเวนิส (ไม่รวมในค่าท ัวร์
กรุณาแจ้งห ัวหน้าท ัวร์กอ
่ น)

ั เพือไม่รบกวนเวลาของท่านในการ
*** อิสระร ับประทานอาหารกลางว ันและเย็ นตามอ ัธยาศย
เทียวชม ดืมดําก ับบรรยากาศความโรแมนติกของเวนิส ***
ได ้เวลาสมควร นํ าท่านล่องเรือกลับสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ จากนันนํ าท่านเดินทางสู่ เวโรน่า (Verona)
้
ระยะทางประมาณ 116 กิโลเมตร ใชเวลาเดิ
นทางประมาณ 1 ชัวโมง 25 นาที เมืองทีได ้รับสมญานามว่า
“Little Roman” เพราะยังคงสภาพสิงก่อสร ้างจากสมัยโรมันไว ้อย่างสมบูรณ์ และเวโรน่ายังเป็ นบ ้านเกิดของ
จูเลียต จากเรือง Romeo and Juliet ของวิลเลียม เชกสเปี ยร์ อีกด ้วย
พัก ณ โรงแรม Best Western CTC Hotel Verona หรือในระดับเดียวกัน

เวโรน่า – บ้านเก ิดจูเลียต – โรม ันอารีนา
่ – มิลาน – ดูโอโม –
ว ันที 6
้
เชา

แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที 2 – Via Montenapoleone –
ท่าอากาศยานม ิลาโน ม ัลเปนซา
้ ณ ห้องอาหารโรงแรม (8)
ร ับประทานอาหารเชา

นํ าท่านชมเมืองเวโรน่า เมืองประวัตศ
ิ าสตร์และศิลปะทีน่าหลงใหล นํ าท่านชม เวโรนาอารีนา (Arena)
มีลักษณะคล ้ายกับโคลอสเซียมทีกรุงโรม สถาปั ตยกรรมศิลปะโรมันโบราณ สร ้างขึนมาตังแต่สมัยศตวรรษที
1 หรือมีอายุมากกว่า 2,000 ปี เพือเป็ นทีจัดแสดงโชว์ตา
่ งๆ ปั จจุบน
ั ก็ยง
ั ใช ้งานเพือการแสดงโอเปราขนาด
ใหญ่อยู่ ในอดีตสามารถจุคนได ้ 30,000 คน แต่ในปั จจุบน
ั ทางการลดให ้เหลือ 15,000 คน
จากนันนํ าท่านชม บ้านของจูเลียต (Casa di Giulietta) บ ้านทีวิลเลียม เชกสเปี ยร์ กวีเอกของโลก
ได ้หยิบเอามาเป็ นฉากในนิยาย โดยในแต่ละปี มีนักท่องเทียว คูร่ ัก หนุ่มสาวจํานวนมากแวะเวียนไปถ่ายรูปที
ระเบียงบ ้านหลังนี ซึงเป็ นระเบียงทีโรมิโอปี นเข ้าหาจูเลียต และทีผู ้คนนิยมกัน คือ การจับหน ้าอกรูปปั น
จูเลียต ทีมีความเชือว่าใครอยากสมหวังในเรืองความรักให ้ไปจับทีหน ้าอกของจูเลียต เพือขอพรให ้สมหวัง
ในความรักนันๆ
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กลางว ัน

ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคารอาหารจีน (9)

นํ าท่านเดินทางสู่ มิลาน (Milan)ระยะทางประมาณ 168 กิโลเมตร ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง
5 นาที เมืองศูนย์กลางทางด ้านธุรกิจ การค ้า และแฟชันทีสําคัญของประเทศอิตาลี
นํ าท่านถ่ายรูปเป็ นทีระลึกกับ ดูโอโมหรือมหาวิหารแห่งมิลาน (Duomo di Milano) สัญลักษณ์ทโดด
ี
เด่นทีสุดของเมืองมิลาน ตังอยูท
่ จั
ี ตรุ ัสกลางเมืองมิลาน เริมสร ้างขึนตังแต่ในปี ค.ศ.1386 เสร็จสมบูรณ์ ในปี
ค.ศ. 1965 รวมระยะเวลาในการก่อสร ้างมากกว่า 500 ปี สร ้างด ้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิค ทียิงใหญ่ ด ้วย
ความสูงถึง 157 เมตร ความโดดเด่นของดูโอโม อยูท
่ ยอดแหลมบนหลั
ี
งคา บนยอดใหญ่ตรงกลางมีพระรูปแม่
พระ ทําด ้วยทองสัมฤทธิB ซึงเรียกกันว่า มาดูนน
ี า
ชมหรือช ้อปปิ งสินค ้าที แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที 2 (Galleria Vittorio Emanuele II)
อาคารศูนย์การค ้าทีเก่าแก่และสวยงามทีสุดแห่งหนึงในโลก

และไม่ควรพลาดกับย่าน Via Montenapoleone แหล่งรวมแบรนด์ดังของอิตาลี อิสระให ้ท่านได ้
้
สนุกสนานกับการชอปปิ
งสินค ้าแบรนด์เนมชือดังตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
คํา
22.55 น.

ว ันที 7
05.45 น.
08.00 น.
19.00 น.

ั เพือไม่รบกวนเวลาในการชอ
้ ปปิ1 งของท่าน
อิสระร ับประทานอาหารเย็ นตามอ ัธยาศย

่ ระเทศไทย
ได ้เวลาสมควร นํ าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมิลาโน ม ัลเปนซา เพือเตรียมตัวกลับสูป
ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยเทียวบินที QR118
บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน

โดฮา – กรุงเทพฯ
เดินทางถึงกรุงโดฮา แวะพักเพือรอเปลียนเครือง
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทียวบินที QR832
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ พร ้อมความประทับใจ

หมายเหตุ : รายการท่องเทียวและอาหาร อาจมีการสล ับหรือเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีทมี
ี เหตุการณ์สุดวิส ัย หรือภ ัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ทไม่
ี ได้อยูภ
่ ายใต้การควบคุมของบริษ ัทฯ
ทางบริษ ัทของสงวนสิทธิใ{ นการสล ับหรือเปลียนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม
ทงนี
ั1 1 บริษ ัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภ ัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็นสําค ัญ
*ภาพถ่ายเพือการนําเสนอโปรแกรมท ัวร์เท่านน*
ั1
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1 ไป
การเดินทางในแต่ละครังต ้องมีผู ้เดินทางจํานวน 15 ท่านขึน
ถ ้าผูเ้ ดินทางไม่ครบจํานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใB นการ เลือนการเดินทาง หรือ เปลียนแปลงราคา
1 ราคาของภาษีนํา
** ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิ{ ในการเปลียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน
1 ม ันและ/หรือ
ภาษีประก ันภ ัยการเดินทาง**
่ เชงเก้น (อิตาลี) และค่าบริการ ท่านละ 3,300 บาท
ย ังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซา
ย ังไม่รวมค่าธรรมเนียมทิปม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน ม ัคคุเทศก์ไทย และคนข ับรถ 45 ยูโรตลอดทิป
กรุณาชําระม ัดจําท่านละ 25,000 บาท ภายใน 3 ว ันหล ังจากทีทําการจอง
หากไม่ชําระภายในว ันทีกําหนด ทางบริษ ัทขออนุญาตต ัดทีนงตามเงื
ั
อนไข
***ก่อนต ัดสินใจจองท ัวร์ ควรอ่านเงือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ แล้วจึงวางม ัดจํา
เพือประโยชน์ของท่านเอง***
1 วม
อ ัตราค่าบริการนีร
• ค่าตั/วเครืองบินไป-กลับ ตามเทียวบินทีระบุวันเดินทางไป-กลับพร ้อมกรุ๊ปเท่านัน

ตั/วกรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดเป็ นชันธุรกิจได ้ หากต ้องการนังชันธุรกิจ ท่านจะต ้องจองตั/วเดียว กรุณาเช็คราคากับ
เจ ้าหน ้าทีอีกครัง

•
•
•

•
•
•
•

ค่าภาษี สนามบิน ภาษี นํามัน
รถปรับอากาศนํ าเทียวตามระบุไว ้ในรายการ พร ้อมคนขับรถทีชํานาญเส ้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให ้

ขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)

โรงแรมทีพักตามระบุหรือในระดับเดียวกัน พักห ้องละ 2-3 ท่าน

(หมายเหตุ : ทางบริษัทจะพยายามเลือกใช ้โรงแรมทีมีเครืองปรับอากาศภายในห ้องพัก แต่เนืองจากทวีปยุโรป
อยูใ่ นแถบอุณหภูมต
ิ ํา ในบางเมืองจะไม่มเี ครืองปรับอากาศให ้บริการ อีกทังในช่วงฤดูหนาว โรงแรมบางเมืองจะ
ไม่เปิ ดเครืองปรับอากาศ และหากวันเข ้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ ทางบริษัทอาจมี
การปรับเปลียนโรงแรมหรือย ้ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสําคัญ)
ค่าอาหารทุกมือ ตามทีระบุในรายการท่องเทียว
ค่าเข ้าชมสถานที ตามระบุในรายการ
หัวหน ้าทัวร์จากประเทศไทย คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุ คุ ้มครองในระหว่างการเดินทาง เงือนไขตามกรมธรรม์

1 ม่รวม
อ ัตราค่าบริการนีไ
• ค่าธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด ้าวต่างๆ
• ค่าภาษี นํามันทีทางสายการบินแจ ้งเปลียนแปลงกะทันหัน
• ค่าระวางกระเป๋านํ าหนักเกินกว่าทีสายการบินกําหนด (โดยสายการบิน Qatar Airways อนุญาตให ้โหลดกระเป๋ า
•
•
•
•
•

สัมภาระลงใต ้ท ้องเครือง นํ าหนักรวมกันไม่เกิน 30 ก.ก.)
ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพัก (ทางบริษัทฯไม่ได ้จัดให ้แก่ทา
่ น เนืองจากป้ องกันการสูญหายจาก
มิจฉาชีพทีแฝงตัวเข ้ามาในโรงแรมทีพัก และเพือความสะดวกรวดเร็วในการเข ้าห ้องพักสําหรับทุกท่าน)

ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการท่องเทียว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินบ
ิ าร์และทีว ี
ช่องพิเศษของโรงแรม เป็ นต ้น
ค่าภาษีมล
ู ค่าเพิม 7% และภาษีห ัก ณ ทีจ่าย 3%
่ เชงเก้น (อิตาลี) และค่าบริการ ทางสถานทูตไม่คน
ค่าธรรมเนียมวีซา
ื ให้ทา
่ นไม่วา
่ ท่านจะผ่านการ
พิจารณาหรือไม่ก็ตาม (โดยประมาณ 3,300 บาท)
ค่าธรรมเนียมทิป คนข ับรถ ไกด์ท้องถิน และห ัวหน้าท ัวร์ ท่านละ 45 ยูโร ตลอดทริป

เงือนไขการชําระเงิน
• ชําระค่ามัดจํา ท่านละ 25,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน พร ้อมส่งสําเนาหน ้าหนังสือเดินทาง
Passport มายังบริษัทฯ
่ นทีเหลือภายใน 30 วัน ก่อนออกเดินทาง
• ชําระเงินค่าทัวร์สว
เงือนไขการยกเลิก
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึนไป คืนค่าใช ้จ่ายทังหมด (ยกเว ้นกรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที
ต ้องการันตีมด
ั จํากับสายการบิน หรือกรุ๊ปทีมีการการันตีคา
่ มัดจําทีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ
หรือต่างประเทศ ไม่อาจขอคืนเงินได ้)
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•
•
•
•

•

ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 44 - 35 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใB นการยึดมัดจําเต็มจํานวน
ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 34 - 31 วัน เก็บค่าใช ้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเB ก็บค่าใช ้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทังหมด
กรณีกรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปี ใหม่ สงกรานต์ เป็ นต ้น ทางบริษัทฯ ต ้องมีการการันตีมด
ั จํา
ทีนังกับทางสายการบิน และโรงแรมทีพักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ
B ม่คน
ื ค่ามัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทังหมด
ไม่วา
่ ยกเลิกกรณีใดก็ตาม
เมือออกตัว
/ แล ้ว หากท่านมีเหตุบางประการทําให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตว
~ ั ได้ เนืองจากเป็ น
นโยบายของสายการบิน

หมายเหตุ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
B จะเลื
ี
อนการเดินทาง หรือ เปลียนแปลงราคา ในกรณีทผู
ี ้เดินทางไม่ถงึ 15 คน
• ในกรณีทสายการบิ
ี
นประกาศปรับขึนภาษี นํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใB นการเรียกเก็บค่าภาษี นํามันเพิมตาม
ความเป็ นจริง
• ตั/วเครืองบินทีออกเป็ นกรุ๊ป ไม่สามารถเลือนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได ้
ั
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
B จะเปลี
ี
ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเทียวตามความเหมาะสม ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุสด
ุ วิสย
หรือเหตุการณ์ทอยู
ี เ่ หนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของ
คณะผู ้เดินทางเป็ นหลัก
ั เช่น ความล่าช ้าจากสายการบิน การยกเลิก
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดเหตุการณ์สด
ุ วิสย
เทียวบิน การเมือง การประท ้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปั ญหาจราจร อุบต
ั เิ หตุ ภัยธรรมชาติ หรือ
ิ สูญหายอันเนืองมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบต
ทรัพย์สน
ั เิ หตุจากความ
ประมาทของตัวท่านเอง
ั สภาพอากาศ เหตุการณ์ทอยู
• กรณีทสถานที
ี
ท่องเทียวใดๆ ทีไม่สามารถเข ้าชมได ้ เนืองจากเหตุสด
ุ วิสย
ี เ่ หนือ
การควบคุมของบริษัทฯ เป็ นต ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ
B ม่คน
ื ค่าใช ้จ่ายใดๆ ทังสิน
้ การใดๆตามรายการ หรือถูก
• เนืองจากรายการทัวร์นเป็
ี นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก
B ารใชบริ
ปฏิเสธการเข ้า และออกประเทศ ไม่วา
่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ
B ม่คน
ื เงินในทุกกรณี
้ งสือเดินทางราชการ (เล่มสีนําเงิน) เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธ
• กรณีทท่
ี านใชหนั
ในการเข ้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ
B ม่คน
ื ค่าทัวร์และไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ทังสิน
• กรณีทา
่ นเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองตั/วเครืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึงอย่างใดที
้
ใชในการเดิ
นทางมาสนามบินฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในส่วนนี เพราะเป็ นค่าใช ้จ่ายที
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง หรือท่านเดินทางมาเช็คอินไม่ทัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใB นการคืนค่า
ทัวร์ให ้แก่ทา
่ น
• เมือท่านได ้ชําระเงินมัดจําหรือทังหมด ไม่วา
่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัทฯ ทีได ้ระบุไว ้โดยทังหมด

่ แชงเก้น
หมายเหตุ เกียวก ับการยืนวีซา
•

•
•

•
•

ทางบริษัทฯ จะทําการยืนวีซา่ ของท่านต่อเมือในคณะมีผู ้สํารองทีนังครบเต็มจํานวนและได ้รับการตอบรับจากทาง
่ อาทิ
สถานทูตฯ ในเรืองเวลานัดหมาย เนืองจากบริษัทฯ ต ้องใช ้เอกสารต่างๆ ทีออกเป็ นกรุ๊ปในการยืนวีซา
ตั/วเครีองบิน, ห ้องพักทีได ้รับการยืนยันมาจากทางยุโรป, ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต ้องรอให ้คณะ
่ ให ้กับท่านได ้
ครบจํานวนก่อนจึงจะสามารถยืนวีซา
่ กรุ๊ปเต็มหรือไม่มค
หากในช่วงทีท่านเดินทาง วันและเวลาในการยืนวีซา
ี วิ กรุ๊ป ทางบริษัทฯต ้องขอสงวนสิทธิใB น
่ เดียว ซึงทางท่านจะต ้องเดินทางมายืนวีซา
่ ด ้วยตัวเอง ตามวันและเวลานัดหมายจากทางสถานทูตฯ
การยืนวีซา
โดยมีเจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯคอยดูแล และอํานวยความสะดวก
่ ท่องเทียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตฯ เป็นผูก
เอกสารต่างๆ ทีใชใ้ นการยืนวีซา
้ า
ํ หนดออกมา
่ ท่องเทียวทวีปยุโรป กรุณาจ ัดเตรียมเอกสารให้ถก
มิใช่บริษ ัทท ัวร์ ท่านทีมีความประสงค์ยนวี
ื ซา
ู ต้อง
่ ของท่าน บริษ ัทท ัวร์ฯ เป็น
และครบถ้วนตามทีสถานทูตฯต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา
่ เท่านน
่ ให้ก ับท่าน
เพียงต ัวกลางและอํานวยความสะดวกในการยืนวีซา
ั1 มิได้เป็นผูพ
้ จ
ิ ารณาวีซา
้ า
่ ทีท่านยืนไม่ผา
กรณีวซ
ี า
่ นการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใชจ
่ ยที
1 จริง ด ังต่อไปนี1
เกิดขึน
ค่าธรรมเนียมการยืนวีซา่ และค่าดําเนินการ ทางสถานทูตฯ จะไม่คน
ื ค่าธรรมเนียมใดๆทังสินแม ้ว่าจะผ่านหรือ
ไม่ผา
่ นการพิจารณาก็ตาม
ค่ามัดจําตัว
/ เครืองบิน หรือตั/วเครืองบินทีออกตั/วเรียบร ้อยแล ้ว ไม่สามารถคืนได ้
ค่าห ้องพักในทวีปยุโรป ถ ้าคณะออกเดินทางได ้ และท่านไม่ผา
่ นการพิจารณาวีซา่ ตามกฎท่านจะโดนเก็บ
ค่ามัดจําห ้องพัก หรือทางโรงแรมอาจต ้องยึดค่าห ้อง 100% ในทันที ทางบริษัทฯ จะแจ ้งให ้ท่านทราบภายหลัง
่ แล ้วยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใB นการยึดค่าใช ้จ่ายทังหมด
หากท่านผ่านการพิจารณาวีซา
100 %
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่ เชงเก้น (อิตาลี)
เอกสารยืนขอวีซา
** ผูเ้ ดินทางต้องมาโชว์ต ัวและสแกนลายนิว
1 มือ ณ สถานทูต
ตามว ันและเวลาทีน ัดหมาย **
่ ออก ประมาณ 15 ว ันทําการ)
(ระยะเวลาทีผลวีซา

่ ให้ทางบริษ ัทฯ ตามว ันเวลาทีน ัดหมายเก็บเอกสาร
กรุณาเตรียมเอกสารด ังต่อไปนี1 และสง
1. หน ังสือเดินทางเล่มปัจจุบ ัน (Passport) เล่มจริง และสําเนาถ่ายเอกสาร 2 ใบ ทียังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่
ตํากว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทาง หากหมดอายุ กรุณาทําเล่มใหม่กอ
่ นนํ าส่ง มีจํานวนหน ้าเหลืออย่างน ้อย 2-3 หน ้า
่
และต ้องมีหน ้าว่างเหลืออย่างน ้อย 2 หน ้าติดต่อกัน เพือติดวีซา
่ จาก ประเทศในกลุม
** หนังสือเดินทางเล่มเก่า ทีเคยได ้รับวีซา
่ เชงเก ้น ภายใน 3 ปี (ถ ้ามี) หรือเคยได ้รับจาก
ประเทศอังกฤษ, แคนนาดาและสหรัฐอเมริกา (ถ ้ามี) **
2. รูปถ่ายสี 2 ใบ หน้าตรง (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พืนหลังสีขาว ไม่เกิน 6 เดือน ห ้ามตกแต่งรูป ห ้ามสวมแว่น
สายตา แว่นกันแดด คอนเทคเลนส์ ห ้ามมีเครืองประดับ เห็นใบหูและคิวทัง 2 ข ้างชัดเจน และต ้องเป็ นรูปทีถ่ายจาก
ร ้านถ่ายรูปเท่านัน (หากรูปถ่ายของท่านไม่ได ้มาตรฐานตามสถาณทูตกําหนด ท่านต ้องเสียค่าใช ้จ่ายในการถ่ายรูป

ใหม่อก
ี ครัง ณ วันมายืนเวลา)

3. หน ังสือร ับรองการทํางาน
3.1
กรณีลก
ู จ้างหรือพน ักงาน
หน ังสือร ับรองการทํางาน (ฉบ ับจริง) ทีออกโดยหน่วยงานหรือบริษัทต ้นสังกัดของผู ้สมัคร (ระบุตําแหน่ง
ื
, เงินเดือน, วันเริมทํางานและช่วงเวลาทีอนุมต
ั ใิ ห ้ลาหยุดเพือเดินทางไปท่องเทียวยุโรป (ระบุชอประเทศ
ทังหมดทีท่านเดินทาง) หลังจากนันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดในวันทีเท่าไร่ โดยชือลูกค ้า
ทีระบุในหนังสือรับรองการงาน ต ้องสะกดชือ-สกุลให ้ตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ในการออกจดหมายรับรอง
้ อแต่ละสถานทูต ออกหน ังสือเป็น
กรุณาระบุคําว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื
่ เท่านน
ภาษาอ ังกฤษและเป็นหล ักฐานปัจจุบ ัน มีอายุไม่เกิน 30 ว ัน น ับจากว ันยืนวีซา
ั1 พร้อม
ื ตําแหน่งของผูอ
ลายเซ็ น ระบุชอ
้ อกหน ังสือและประท ับตราบริษ ัท
3.2

กรณีเจ้าของกิจการ
หลักฐานการเป็ นเจ ้าของกิจการ เช่น สําเนาใบทะเบียนการค ้าหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือ
ื
จดทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คล ทีมีชอของผู
้เดินทางเป็ นกรรมการ (ต ้องมีอายุไม่เกิน 90 วัน หากมากกว่า 90 วันไป
แล ้ว ต ้องคัดลอกใหม่เท่านัน) เป็นสําเนาภาษาไทย และแปลภาษาอ ังกฤษ

3.3

กรณีน ักเรียนหรือน ักศึกษา
หนังสือรับรองจากสถาบันทีกําลังศึกษาอยู่ (มีอายุไม่เกิน 30 วัน)
ฉบ ับจริง ออกหน ังสือเป็นภาษาอ ังกฤษเท่านน
ั1 (สถานทูตไม่รับเอกสารทีเป็ นบัตรนักเรียน)

3.4

ผูเ้ กษียณอายุงาน
หนังสือยืนยันการเกษี ยณอายุการทํางาน ซึงเขียนโดยตัวผู ้สมัครหรือออกโดยบริษัทนายจ ้างล่าสุด ระบุวันที
เกษี ยณ ชือและทีอยูข
่ องนายจ ้าง ระยะเวลาของการจ ้างงานและเงินเดือนล่าสุด และ
สําเนาหน ังสือยืนย ันการเกษียณอายุการทํางาน และฉบ ับแปลภาษาอ ังกฤษ

้ า
4. หล ักฐานทางการเงินทีพียงพอสําหร ับค่าใชจ
่ ยตลอดช่วงเวลาเดินทาง
4.1
Bank Statement ย้อนหล ัง 6 เดือน ควรมีจํานวนเงินในบัญชีไม่น ้อยกว่าหกหลัก เพือแสดงให ้เห็นว่ามี
ฐานะการเงินเพียงพอทีจะครอบคลุมกับค่าใช ้จ่ายตลอดในการเดินทางและสามารถทีจะใช ้จ่ายได ้อย่างไม่
่ ม
่ เป็นบ ัญชีออม
เดือดร ้อน เมือกลับสูภ
ู ล
ิ ําเนา และมีรายการเดินบัญชีลา
่ สุดไม่เกิน 7 วันนับจากวันยืนวีซา
ทร ัพย์เท่านน
ั1 สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชีกระแสรายว ันหรือบ ัญชีฝากประจํา รวมถึงบ ัญชี
สหกรณ์
4.2
หน ังสือร ับรองการเงินจากธนาคาร (Bank certificate) ฉบับจริงทีออกโดยธนาคาร ในการออก
้ อแต่ละสถานทูต สะกดชือให ้
จดหมายรับรองกรุณาระบุคําว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื
่
ตรงกับพาสปอร์ตและหมายเลขบัญชีต ้องเป็ นเล่มเดียวกับทีท่านจะใช ้ยืนวีซา
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4.3

้ า
กรณีมผ
ี อ
ู ้ อกค่าใชจ
่ ยให้ (Sponsorship)
ต ้องเป็ น บิดา มารดา คูส
่ มรส พีน ้องสายเลือดเดียวกันเท่านัน
- ต ้องมีจดหมายรับรองค่าใช ้จ่าย (Sponsor letter ) เป็ นภาษาอังกฤษของผู ้ออกค่าใชจ่้ าย
พร ้อมเซ็นรับรอง
- เอกสารพิสจ
ู น์ความสัมพันธ์กบ
ั ผู ้ออกค่าใช ้จ่ายให ้ เช่น สําเนาทะเบียนบ ้าน, สํานาทะเบียนสมรส และ
่ เองและผู ้ออกค่าใช ้จ่ายให ้ พร้อมแปลเอกสารเป็น
สําเนาใบเกิด (สูตบ
ิ ต
ั ร) เป็ นต ้น ทังผู ้ยืนวีซา
ภาษาอ ังกฤษทงหมด
ั1
ื
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank certificate) ฉบับจริง ระบุชอเจ
้าของบัญชี (ผู ้ออกค่าใช ้จ่าย) และ
ื ้ถูกรับรองหรือผู ้สมัครยืนวีซา
่ ด ้วย มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันทียืนวีซา
่ (สะกดชือต ้องระบุชอผู
นามสกุลให ้ถูกต ้องตามหน ้าพาสปอร์ต)
่
- Bank Statement ย ้อนหลัง 6 เดือน ของผู ้ออกค่าใช ้จ่ายให ้และผู ้ยืนวีซา
- กรณีทบริ
ี ษัทของท่านเป็ นผู ้รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการเดินทางให ้กับผู ้เดินทางทังหมด ทางบริษัทฯ
จะต ้องออกจดหมายอีกหนึงฉบับเพือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช ้จ่ายและการกลับมาทํางานของท่าน
โดยระบุรายชือผู ้เดินทางและเหตุผลทีจัดการเดินทางนีในจดหมายด ้วย

5. กรณีทผู
ี ส
้ ม ัครอายุตากว่
ํ
า 20 ปี
่ พร้อมแปลภาษาอ ังกฤษ
5.1
สําเนาสูต ิบ ัตร/สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาบ ัตรประชาชนของผูส
้ ม ัครวีซา
5.2
ถ้าเดินทางไปก ับพ่อหรือแม่หรือท่านใดท่านหนึง หรือก ับบุคคลทีสาม
หนังสือยินยอมให ้เดินทางไปต่างประเทศจากทางอําเภอ/เขต ตัวจริงเท่านัน ระบุวา
่ อนุญาตให ้ดินทางไป
ต่างประเทศกับใครและระบุความสัมพันธ์วา
่ เป็ นอะไรกัน พร้อมแปลเอกสารเป็นภาษาอ ังกฤษ
5.3
สําเนาใบทะเบียนการหย่าหรือใบปกครองบุตรกรณีบด
ิ ามารดาเกิดการหย่าร่าง พร้อมแปลเอกสารเป็น
ภาษาอ ังกฤษ
5.4
ใบมรณะบัตรกรณีบด
ิ า มารดาท่านหนึงท่านใดเสียชีวต
ิ
ํ เนาบ ัตรประชาชน (ไม่ตอ
6. สําเนาทะเบียนบ้าน หรือสา
้ งแปลภาษาอ ังกฤษ)
7. เอกสารส่วนต ัวอืนๆ
- สําเนาใบเปลียนชือ – นามสกุล
- สําเนาทะเบียนบ ้าน
- สําเนาบัตรประชาชน
- สําเนาทะเบียนสมรส (ถ ้ามี)
- สําเนาทะเบียนหย่า (ถ ้ามี)
- สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคส
ู่ มรสเสียชีวต
ิ ) (ถ ้ามี)
หมายเหตุ:
-

ผู ้สมัครทุกท่านต ้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยนคํ
ื าร ้องขอวีซา่ ฯ เพือสแกนลายนิวมือ
ระยะเวลาในการพิจารณาวีซา่ ของสถานทูตฯ โดยประมาณ 15 วันทําการ
่ กับทางศูนย์ยนคํ
่ แล ้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให ้
หลังจากทีผู ้สมัครได ้ทําการยืนขอวีซา
ื าร ้องขอวีซา
ผู ้สมัครทําการดึงเล่มหนังสือเดินทางคืนจากสถานทูตฯ ในขณะทําการพิจารณาวีซา่ ไม่วา
่ กรณีใดๆ ก็ตาม
้ มเพือเดินทาง กรุณาแจ ้งบริษัททัวร์กอ
ดังนันหากท่านมีความจําเป็ นในการใชเล่
่ น
การบิดเบือนข ้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให ้เดินทางเข ้าประเทศในกลุม
่ เชงเก ้นเป็ นการ
่ สถานทูตไม่คน
ถาวร และถึงแม ้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซา
ื ค่าธรรมเนียมทีได ้ชําระไปแล ้วและหากต ้องการ
ขอยืนคําร ้องใหม่ก็ต ้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทก
ุ ครัง
กรณีทท่
ี านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได ้วีซา่ แล ้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใB นการแจ ้งสถานทูต
ยกเลิกวีซา่ ของท่าน เนืองจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว ้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ
่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์
หากสถานทูตมีการสุม
ตามวันนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ และหากสถานทูตฯ ขอเอกสารเพิมเติม ทางบริษัทฯ ขอ
รบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวให ้แก่ทางสถานทูตฯ

** ทางบริษ ัทฯ มีบริการร ับแปลเอกสารภาษาอ ังกฤษ ราคาเริมต้น ใบละ 500 บาท **
่ เป็นดุลพินจ
*** การพิจารณาอนุม ัต ิวีซา
ิ ของทางสถานทูตฯ ทางบริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางในการบริการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ด ินทางเท่านน
ั1 ***

่ เชงเก้น กรอกข้อมูลเป็นภาษาอ ังกฤษ
ใบกรอกข้อมูลคําร้องขอวีซา
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*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพราะข้อมูลทงหมดของท่
ั1
าน เจ้าหน้าทีจะต้องกรอกแบบฟอร์ม
่ ให้ทา
การร้องขอวีซา
่ น*
1. ชือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ……………………………………………………………………………………………………………………………
2. ชือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………………………………………………………………………….
3. ชือ-นามสกุลเดิมก่อนเปลียน (ภาษาอังกฤษ)…………………………………….......………………………………………………………
4. เลขที Passport……………………………………………………………………………………………………………………….
5. วัน-เดือน-ปี เกิด.......................................................................... อายุ …………………………... ปี
สถานทีเกิด ………………………………………………………………………. เพศ
6. สถานภาพสมรส

โสด

สมรส

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หม ้าย

แยกกันอยู่

ชาย

หญิง
หย่า

7. ทีอยูป
่ ั จจุบน
ั (ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................
......................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ทติ
ี ดต่อสะดวก.............................................อีเมล์............................................................
8. อาชีพปั จจุบน
ั (กรุณาระบุอาชีพ) หากเป็ นแม่บ ้าน / หรือเกษี ยณ กรุณาระบุด ้วย (ภาษาอังกฤษ)
..........................................................................ตําแหน่ง………………………………………………………………
9. ชือสถานทีทํางาน / สถานศึกษา / ธุรกิจ / ร ้านค ้า (ภาษาอังกฤษ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. ทีอยูท
่ ทํ
ี างาน / สถานศึกษา / ทีตังร ้านค ้า (ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. รายได ้ต่อเดือน ……………………………………………………………………………………บาท (โดยประมาณ)
12. ชือ-นามสกุลคูส
่ มรส (ถ ้ามี) (ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………………………………….
13. ชือ-นามสกุลบิดา (ภาษาอังกฤษ) …………………….……………………..…………………………………………………………
14. ชือ-นามสกุลมารดา (ภาษาอังกฤษ)…………….………………………………………………………………………………….....
่ ยุโรป (เชงเก ้น) ทีเคยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทผ่
15. วีซา
ี านมา (ถ ้ามี)
โปรดระบุประเทศ………………………........................ วันหมดอายุวซ
ี า่ (หากจําได ้) ........................................
่ (ภาษาอังกฤษ)
16. ความรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในระหว่างการเดินทางท่องเทียวและพํานักของผู ้ร ้องขอวีซา
่ เอง
ตัวผู ้ร ้องขอวีซา

มีผู ้ออกค่าใช ้จ่ายให ้

ื
กรุณาระบุชอ………………………………………………………………………
ความสัมพันธ์……………………………………
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เลขทีบ่ ัญชีสำหรับชำระค่าบริการ
ชื่อบัญชี : บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) , สาขาย่อย : เซ็นทรัลบางนา 2
เลขที่บัญชี : 664-2-23781-9 (ออมทรัพย์)

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
จองทัวร์ตดิ ต่อ แผนกทัวร์บริษทั มัชรูมทราเวล จำกัด
02 105 6234
@mushroomtravel
tour@mushroomtravel.com
www.mushroomtravel.com

สอบถาม/จองทาง Line

@mushroomtravel

