
 

 

SOUTH ITALY  

8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 เที�ยวเมอืงใตล้าวาปอมเปอ ี(Pompeii) 

 ชมเสน้ทางธรรมชาตริมิผาสงู อมาลฟี� โคสท ์(Amalfi Coast) 

 พักเมอืงทา่เรอืสําคัญแหง่แควน้กัมปาเนยีที�เมอืงเนเปิ� ล (Naple) 

 ลอ่งเรอื Hydrofoil สูเ่กาะคาปร ี(Capri)  

 เขา้ชมความงามของถํ �าบลก็ูอตโต (Blue Grotto) 

 เขา้ชมมหาวหิารที�ใหญท่ี�สดุในโลกมหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica) 

 เขา้ชมความยิ�งใหญ่ในอดตีสนามกฬีาโคลอสเซี�ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรยข์องโลกยุค

โบราณ 

      

 

         กาํหนดการเดนิทาง        
                                                                      
วนัที�   3-10, 17-23, 20-27 พ.ย., 29 พ.ย.-6 ธ.ค. 61 59,888.- 

วนัที�   6-13, 8-15 ธ.ค. 61 59,888.- 

 

 

ราคาเร ิ�มตน้ 59,888.- 
ราคาทวัร ์+ ต ั�วเครื�องบนิ 



 

 

 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
คํ�า 

โรงแรมที�พกั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2. กรงุเทพฯ – กรงุโรม – สเปอรล์อนกา – คาปัว – เนเปิ�ล ✈ O O 
BEST WESTERN 
SUITED & 
RESIDENCE 

3. เนเปิ�ล – เกาะคาปร ี– ถํ�าบลกู็อตโต - ซอรเ์รนโต O O O LA RESIDENZA  

4. ซอรเ์รนโต – โพสติาโน่ – อมาลฟี�โคสท ์– ซาเลอรโ์น O O O 

NOVOTEL 
SALERNO EST 
ARECHI 

5. ซาเลอรโ์น – ปอมเปอ ี– เมอืงโบราณปอมเปอ ี– กรงุโรม O O O H10 ROMA CITTA 

6. มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– โคลอสเซี�ยม – นํ�าพเุทรวี� – บนัไดสเปน O O O H10 ROMA CITTA 

7. โรม – กรงุเทพ O ✈ ✈  

8. กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที� 1: กรงุเทพฯ  

21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู2 เคานเ์ตอร ์D สายการ

บนิไทย โดยมเีจา้หนา้ที� คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

วนัที� 2: กรงุเทพฯ – กรงุโรม – สเปอรล์อนกา – คาปวั – เนเปิ� ล 

00.01 น.
  

ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG 944 

05.55 น.
  

ถงึสนามบนิฟูมชิโิน กรุงโรม ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถิ�นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั�วโมง และจะ

เปลี�ยนเป็น 5 ชั�วโมงในวันที� 31 มนีาคม 2562) นําท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร นําท่าน

เดินทางสู่ เมืองสเปอร์ลอนกา (SPERLONGA) เมืองสเปอร์ลอนกาตั �งอยู่ในจังหวัดลาติน่า 

(LATINA) แควน้ลาซโิอ (LAZIO) แควน้เดยีวกบัเมอืงหลวงอยา่งโรม อยูห่า่ง 

จากกรงุโรมลงไปทางใต ้อยูก่ ึ�งกลางระหว่างโรมกับเนเปิลส ์ หรอืนาโปล ีชื�อ Sperlonga หมายถงึ ถํ�า 

ซึ�งคงเป็นภมูปิระเทศหลักของเมอืงนี� เดนิทางถงึ เมอืงสเปอรล์อนกา นําทา่นชมเมอืงสเปอรล์อนกา 

เป็นเมอืงทอ่งเที�ยวรมิทะเล ตัวเมอืงเกา่ตั �งอยูบ่นเขา มทีางเชื�อมเป็นบันไดหนิ  สามารถเดนิลัดเลาะลง

ไปสูท่ะเลดา้นล่างได ้มชีายหาดที�เป็นที�นยิมของชาวอติาเลยีนในหนา้รอ้นที�หนรีอ้นจากกรงุโรมมาที�นี� 

และยังเป็นจุดหมายของนักท่องเที�ยวที�นิยมมาเยี�ยมชม และเสน่ห์ที�เป็นเอกลักษณ์ของเมืองคือ

บา้นเรอืนสขีาวที�สรา้งเรยีงรายลดหลั�นกันลงไป  จากนั�นเดนิทางสูเ่มอืงคาปัว (CAPUA) ซึ�งอยูเ่หนือ

เมอืงนาโปล ีเดนิทางถงึเมอืงคาปัว นําท่านชมเมอืงโบราณคาปัว เมอืงที�ถูกทําลายในระหว่างการล่ม

สลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตก ชม Santa Maria Capua Vetere Amphitheater (Anfiteatro 



 

 

Campano) ซากอฒัจันทรโ์บราณที�ใหเ้ห็นถงึรอ่งรอยประวัตศิาสตร ์

 กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง 

บา่ย จากนั�นเดนิทางสูเ่มอืงเนเปิ� ล (Naple) เมอืงหลวงแหง่แควน้กมัปาเนยี ทา่เรอืสําคัญที�เหลา่เรอืสําราญ

ท่องเที�ยวในเขตเมดเิตอรเ์รเนี�ยนมาพักเทยีบท่า ถอืเป็นเมอืงใหญ่ ทางตอนใตข้องอติาล ีเพื�อความ

สะดวกที�จะเดนิทางขา้มไปชมความงามของเกาะสวรรคท์ี�ช ื�อ คาปร ีในวันรุง่ขึ�น 

คํ�า      รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ที�พกั      เดนิทางเขา้สูท่ี�พกั BEST WESTERN SUITED & RESIDENCE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 3: เนเปิ� ล – เกาะคาปร ี– ถํ �าบลก็ูอตโต - ซอรเ์รนโต 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านออกเดนิทางไปยังท่าเรอื ลอ่งเรอื Hydrofoil  สูเ่กาะคาปร ี(Capri)   ใชเ้วลาในการเดนิทาง

ประมาณ 45 นาท ีก็จะถงึบรเิวณท่าเรอืหลักของเกาะ  จากน ั�นนําทา่นลงเรอืเล็ก เพื�อไปชมความงาม

ภายในของถํ �าบลก็ูอตโต (Blue Grotto) (ขึ�นอยูก่บัสภาพอากาศ และ ระดบันํ �า หากระดบันํ �าข ึ�น

สงู จะไมส่ามารถเขา้ชมในถํ �าบลูกร็อตโตไ้ด)้ ถํ�าปิดที�มปีากถํ�าอยูใ่นทะเลมจีดุเด่น คอื เมื�อแสงตก

กระทบกับนํ�าทะเลสคีรามจะทําใหภ้ายในบรเิวณถํ�าเปล่งประกายไปดว้ยแสงสนํี�าเงนิเขม้งดงาม จงึเป็น

ที�มาของชื�อดังกลา่ว 

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง 

บา่ย นําทา่นขึ�นรถราง (Funicular) สูต่ัวเมอืงเกา่ดา้นบนเกาะคาปร ี(Capri Center) นําทา่นเดนิชม

เมอืงคาปร ีที�บรรยากาศสวยงามน่ารัก มเีวลาใหท้า่นเดนิเลน่แบบเต็มอิ�มบนเกาะที�มเีสน่ห ์เลอืกซื�อ

สนิคา้ของฝาก ของที�ระลกึ รวมทั �งผลติภณัฑจ์ากเลมอ่น (Lemon) พชืทอ้งถิ�นอนัเลื�องชื�อที�กลายเป็น

สญัลักษณ์ เลอืกนาฬกิายี�หอ้ทอ้งถิ�นแตไ่ดม้าตรฐานระดับโลก หรอืนั�งดื�มกาแฟรมิชายฝั�ง ชมบา้นเมอืง

ที�สรา้งลดลั�นตามไหลเ่ขาในบรรยากาศการพักผอ่นสบายๆ สไตลอ์ติาลตีอนใตท้ี�สวยงามไมเ่หมอืนใคร   

คํ�า       รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง 

ที�พกั      เดนิทางเขา้สูท่ี�พกั LA RESIDENZA  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 4:  ซอรเ์รนโต – โพสติาโน ่– อมาลฟี� โคสท ์– ซาเลอรโ์น 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ชมเมอืงซอรเ์รนโต เมอืงชายฝั�งทะเลแหล่งพักผ่อนของบรรดานักท่องเที�ยวโดยเฉพาะ บรรดาชน

ชั �นสูงที�นิยมมาพักผ่อนตากอากาศ ณ เมอืงแห่งนี� ที�ผ่านการยดึครองภายใตอ้าณาจักรใหญ่ที�มั�งคั�ง

ทั �งหลายไมว่่า  อทีรัสกัน กรดี โรมัน ไบแซนไทน์ ลองโกบารด์ และนอรม์ัน อกีทั �ง ยังไดร้ับวัฒนธรรม

อนัหลั�งใหลจากบรรดาเมอืงมั�งคั�งที�เต็มไปดว้ยคา่นยิมแหง่ชนชั �นสงูเชน่ฝรั�งเศสและสเปนอกีดว้ย 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง 

บา่ย จากนั�นเดนิทางสูเ่มอืงโพสติาโน ่(Positano) เมอืงเล็กๆแตม่เีสน่หช์วนใหห้ลงใหลไปกบับรรยากาศ

ชวนมองอยา่งไมก่ลา้กระพรบิตากนัเลยตลอดเสน้ทางที�ผา่น  จงึทําใหเ้มอืงชายฝั�งทะเล ในแควน้คัมพา

เนยี แหง่อติาลใีตน้ี�มนัีกทอ่งเที�ยวมาเยอืนอยา่งไมข่าดสายตลอดทั �งปี  นําทา่นออกเดนิทางสู ่เสน้ทาง

ชมธรรมชาตอินังดงามของบา้นเรอืนที�ถกูสรา้งอยา่งประณีตบรเิวณผาสงูชายฝั�งที�เรยีงรายอยา่งงดงาม

ตดิอนัดับโลก  เสน้ทางคดเคี�ยวเลาะรมิผา กบับา้นเรอืนที�ถกูสรา้งอยา่งลงตวัและงดงามอยา่งอมาลฟี�



 

 

โคสท ์(Amalfi Coast) ทําใหผู้ม้าเยอืนตอ้งตะลงึในความงดงามและยกยอ่งใหเ้ป็นอกีแหง่ที�สวยตดิ

อนัดับโลกเลยทเีดยีว  นอกจากทวิทศันอ์นังดงามที�นี�ยงัมปีระวัตศิาสตรเ์ป็นเมอืงทา่อนัแข็งแกรง่และมั�ง

คั�งมาตั �งแตอ่ดตีกาลอกีดว้ย จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซาเลอรโ์น (Salerno) อกีหนึ�งเมอืงทา่ของ

อติาลตีอนใตอ้นัเป็นที�นยิมในการมาพกัผอ่นตากอากาศของนักทอ่งเที�ยวจากทกุมมุโลก 

คํ�า      รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง  
 

ที�พกั       เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก NOVOTEL SALERNO EST ARECHI หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 5: ซาเลอรโ์น – ปอมเปอ ี– เมอืงโบราณปอมเปอ ี– กรงุโรม 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั�นเดนิทางสูเ่มอืงปอมเปอ ี(Pompeii) เมอืงโบราณที�ถกูฝังตัวอยูใ่ตล้าวาจากการระเบดิของภเูขา

ไฟวสิุเวยีส  ซึ�งก่อนหนา้นั�นเป็นเมอืงที�เคยเป็นเมอืงขึ�นของอาณาจักรโรมันโบราณอันรุ่งเรื�องมาก่อน 

ความจรงิเหล่านี�ถูกปรากฏขึ�นหลังการขุดคน้พบซากโบราณใตด้ินต่างๆ และปัจุบันไดก้ลายเป็น

พพิธิภัณฑก์ลางแจง้ขนาดใหญ่ที�เราจะสามารถจนิตนาการยอ้นกลับไปสูย่คุอันเจรญิของเมอืงท่าแห่งนี�

ได ้ นําท่านชมเมอืงโบราณปอมเปอ ี ที�ถูกปกคลุมไวด้ว้ยลาวาเมื�อครั �งเกดิการระเบดิครั �งใหญ่ของ

ภูเขาไฟวสิุเวยีส (Mt.Vesuvius) จากการตั �งใจขุดคน้ซากที�ค่อนขา้งจะสมบรูณ์ของผูค้น สัตวเ์ลี�ยง

ต่างๆ ที�เหมอืนถูกหยุดอยู ่ผ่านกาลเวลาอันยาวนาน ที�ยังบ่งบอกถงึความเจรญิในยคุนั�นไดเ้ป็นอยา่งด ี

ทั �งศูนยก์ลางการคา้ ศาสนา และวัฒนธรรม ที�ตราตงึไวบ้นผนืดนิแห่งเมอืงนี�รอใหนั้กทอ่งเที�ยวมาสัมผัส

ไดแ้หง่ภยัธรรมชาตทิี�ไมม่ใีครคาดคดิและไมอ่าจหลกีหนไีดท้ัน 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูก่รงุโรม (Rome) เมอืงหลวงและเมอืงทอ่งเที�ยวที�มชี ื�อเสยีงของประเทศอติาล ี

นักทอ่งเที�ยวจากทกุมมุโลกตา่งเดนิทางไปกรงุโรม เพื�อชื�นชมกบัศลิปะ สถาปัตยกรรม และ

ประวัตศิาสตรแ์หง่ความยิ�งใหญย่าวนานมากกวา่ 2,800 ปี ตั �งอยูบ่นเนนิเขาทั �ง 7 รมิฝั�งแมนํ่�าไทเบอร์

ตอนกลางของประเทศ โรมเคยเป็นเมอืงที�มบีทบาทมากที�สดุของอารยธรรมตะวันตกและในอดตีไดเ้ป็น

อาณาจกัรที�ใหญท่ี�สดุในโลก 

คํ�า        รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ที�พกั       เดนิทางเขา้สูท่ี�พกั H10 ROMA CITTA หรอืเทยีบเทา่   
  

วนัที� 6: มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– โคลอสเซี�ยม – นํ �าพเุทรวี� – บนัไดสเปน 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเขา้สูน่ครรฐัวาตกินั (Vatican) ประเทศที�เล็กที�สดุในโลกตั �งอยูใ่จกลางกรุงโรม เป็นประเทศ

เดยีวในโลกที�มกํีาแพงลอ้มรอบเมอืงเอาไวไ้ดท้ั �งหมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้ และเป็นศูนยก์ลางของ

ศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิ โดยมพีระสันตะปาปา มอํีานาจปกครองสงูสุด นําท่านเขา้ชมมหา

วหิารที�ใหญ่ที�สุดในโลก มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica) ชมประตมิากรรมอันลือ

ชื�อปิเอตา้ (Pieta) ของมเิคลันเจโล และชมแทน่บชูาบลัแดคคโิน (St. Peter's Baldachin) เป็น

ซุม้สํารดิที�สรา้งโดยจานโลเรนโซ แบรน์นิี ซ ึ�งสรา้งตรงบรเิวณที�เชื�อกนัว่าเป็นที�ฝังพระศพของนักบญุปี

เตอร ์จากนั�นนําท่านผ่านชมกลุ่มโรมนัฟอรมั (Roman Forum) อดตีศูนยก์ลางทางดา้นการเมอืง 

ศาสนา และเศรษฐกจิของอาณาจักรโรมัน ที�สะทอ้นใหเ้ห็นความเจรญิรุ่งเรอืงของอารยะธรรมโรมัน



 

 

ในชว่ง 2,000 ปีที�ผ่านมา นําชมความยิ�งใหญ่ในอดตี และเก็บภาพสวยบรเิวณรอบนอกของสนามกฬีา

โคลอสเซี�ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณ อดตีสนามประลองการต่อสูท้ี�

ย ิ�งใหญข่องชาวโรมนัที�สามารถจผุูช้มไดถ้งึ 50,000 คน 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง 

บา่ย นําชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณนํ �าพุ เทรวี� (Trevi 

Fountain) สัญลักษณ์ของกรุงโรมที�โด่งดัง แลว้เชญิอสิระตามอัธยาศัยกับการเลอืกซื�อสนิคา้แฟชั�น

และของที�ระลกึในบรเิวณยา่นบนัไดสเปน (The Spanish Step)  ซึ�งเป็นแหล่งแฟชั�นชั �นนําสุดหรู

และยงัเป็นแหลง่นัดพบของชาวอติาเลี�ยน 

คํ�า       รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ที�พกั        เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก H10 ROMA CITTA หรอืเทยีบเทา่    
 

วนัที� 7: โรม – สนามบนิ 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําคณะเดนิทางสูส่นามบนิ เพื�อใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษ ี (Tax Refund) และ มเีวลาในการ

เลอืกซื�อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

13.30 น. เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� TG 945 

วนัที� 8: กรงุเทพฯ 

06.05 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภีาพ 

 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิ�การยา้ยเมอืงที�เขา้พกั เชน่ กรณีที�เมอืงน ั�นมี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที�ใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี�ยนตามความ

เหมาะสม 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัที�ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั �งในกรณีที�ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี�าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที�คณะไมค่รบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมื�อทา่นทําการซื�อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงื�อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 



 

 

ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั�ง มฉิะน ั�นทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั�งส ิ�น 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 
 

โปรแกรม : SOUTH ITALY 8 วนั 5 คนื  

โดยสายการบนิไทย (TG) 

 
กาํหนดวนัเดนิทาง :  3-10, 17-23, 20-27 พ.ย., 29 พ.ย.-6 ธ.ค. 61  

6-13, 8-15 ธ.ค. 61   
  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 59,888.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 59,888.- 

พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มทา่นละ 6,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 59,888.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 
59,888.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ั�วเครื�องบนิ 37,888.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศอติาล ี

(ผูย้ ื�นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ื�นวซีา่ในวนัยื�น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 

ช ั�นธุรกจิเพิ�มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ�มตน้ที�ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื�อที�น ั�ง confirm เทา่น ั�น) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ�ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม  
 คา่ตั�วเครื�องบนิ ชั �นประหยัด ( Economy Class) ที�ระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน 

และอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิ) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ  

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

 คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ 

 คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที�) 



 

 

คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื�นไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ื�องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบี�ยประกนัเร ิ�มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบี�ยประกนัเร ิ�มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายตุ ั�งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 คา่ภาษมีลูคา่เพิ�ม 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม  
 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ�าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

กําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ�น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที�สญู

หายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต ้

 คา่ธรรมเนยีมนํ�ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึ�นราคา 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศอติาล ี(ผูย้ ื�นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื�นวซีา่ในวนัยื�น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท) 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น  (14 ยโูร) 

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

 

เง ื�อนไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีที�น ั�งจะยนืยนัเม ื�อไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ั�น 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี�เดนิทาง ที�มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื�อทําการจองควิยื�นวซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื�อไดร้ับการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นที�ตอ้งการออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที�  

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครั �ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับผดิชอบ คา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�น 

5. การยื�นวซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั �นตอนการยื�นวซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทั �งแบบหมูค่ณะและยื�น  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื�อประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที� 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเที�ยว

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั�วโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั �งหมด 

 

เง ื�อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ�นจรงิเหต 

 

  ขอ้มลูเบื�องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื�นวซีา่และการยื�นขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที�ดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึ�น 



 

 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยื�นวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื�อ

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึ�งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที�ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที�ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื�องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที�ตนพํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นั�น 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริ�มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ�ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื�นคํารอ้ง

ขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื�องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิ�งในการยื�นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่�ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที�ใส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนั�นๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

  ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องต ั�วเครื�องบนิและที�น ั�งบนเครื�องบนิ 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที�นั�งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตั�วเครื�องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�การ

เรยีกเก็บคา่มัดจําตั�วเครื�องบนิ ซึ�งมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั�วเครื�องบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�เรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที�เกดิขึ�นจรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นั�งที� Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามที�สายการบนิกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี�มี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื�นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํ�าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ี�มปัีญหาทางดา้นสุขภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ี�นั�ง Long leg ขึ�นอยูก่ับทางเจา้หนา้ที�เช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาที�เช็คอนิเทา่นั�น 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึ�นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทั �งหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ้่ายทั �งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั�งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที�  

     บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึ�นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป    

     ชําระคา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื�อนการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั �งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั�ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที�  

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื�นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่ / คา่มัดจําตั�วเครื�องบนิ หรอืคา่ตั�วเครื�องบนิ (กรณีออกตั�วเครื�องบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีที�กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั�วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที� ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด 

 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั 

1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มอีณุหภมูตํิ�า 

3. กรณีที�มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  



 

 

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที�มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบนํ�า ซึ�งขึ�นอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัทาํการ 

ยื�นวซีา่แสดงตนที�ศนูยย์ ื�นวซีา่ VFS Global(สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารที�ออกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยื�นวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�นขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่ร ื�อย ๆ** 

 

หมายเหตุ: การยื�นวซี่าแตล่ะคร ั�งกบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งทําการยื�นวซี่า      ประเภทหมูค่ณะ 

เท่าน ั�น โดยการยื�นเป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจีํานวน 15 คน ข ึ�นไป โดยทางศูนยร์บัยื�น จะเป็นผู ้

กําหนดวนัยื�นวซี่าเท่าน ั�น ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยื�นวซี่าในวนัที�กําหนดได ้อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ (Premium) ดงันี�  

 ในกรณีที�เหลอืระยะเวลายื�นวซีา่นอ้ยกวา่ 15 วนั นบัจากวนัเดนิทาง มคีา่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

ทา่นละ 2,200 บาท   

 ในกรณีที�เหลอืเวลายื�นวซี่าเหลอืนอ้ยกวา่ 5 วนั มคีา่ Fast Track เพิ�มเตมิอกี ทา่น

ละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ั�งนี� คา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ�น ผูเ้ดนิทางตอ้งชําระกบัทางศนูยร์บัยื�นโดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีที�ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�ของทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยื�นขอวซีา่จะมเีง ื�อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ�มเตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี�รวมไปถงึผู ้

เดนิทางที�ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 



 

 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ�ว จํานวน 2 ใบ (พื�นหลัง

ขาวเท่านั�น ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื�องประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 

 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั�วไป สว่นตัวของผู ้

เดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ย

ปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วนักอ่นวนัยื�นวซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement 

เทา่นั�น) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลที�สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ 

แม ่พี�นอ้ง ที�มสีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นั�น) 

3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถา่ยสาํเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลที�ออกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ี�ออกให ้และผูท้ี�ถกูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ สําเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี� กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที�มชี ื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตุําแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ�มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที�ออกจากสถาบันที�กําลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 



 

 

- ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั �งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อีํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีที�บดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทําจดหมายชี�แจงวา่

ทําไมไมม่ ีpassport *** 

- กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื�อรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรที�สถานทตูดว้ย ท ั�งสองทา่น (เฉพาะควิเดี�ยวเทา่นั�น) 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่

เทา่น ั�น 

 

 

 

 


