
- 1 - 

  
 
 
 

 

Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ ่

104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140 
โทร 053-115-912 / 089-644-7444 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

  
 
 
 

 

Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ ่

104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140 
โทร 053-115-912 / 089-644-7444 

   

 วนัทีห่น ึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย                  (-/-/-) 

19.30 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชัน้ 4 ประตู

ทำงเขำ้หมำยเลข 3 เคำน์เตอร ์D สำยกำรบนิ Thai Airways โดยมีเจำ้หนำ้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ำรตอ้นรับ อ ำนวยควำม

สะดวกตลอดขัน้ตอนกำรเช็คอนิ และ หัวหนำ้ทัวรใ์หค้ ำแนะน ำเพือ่เตรยีมควำมพรอ้มกอ่นออกเดนิทำง 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตเิลโอนารโ์ดดาวนิช ีฟิอูมชิโิน 

เมอืงโรม ประเทศอติาล ี- เมอืงโรม - กลุม่โรมนัฟอรมั - สนามกฬีาโคลอสเซยีม - น า้พุเทรว ี- บนัไดสเปน - นคร

วาตกินั - มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์- เมอืงฟลอเรนซ ์                         (-/L/-) 

00.01 น. น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิลโอนารโ์ดดาวนิช ีฟิอูมชิโิน เมอืงโรม ประเทศอติาล ีโดยสำยกำรบนิ Thai 

Airways เทีย่วบนิที ่TG944 (เท ีย่วบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 12 ช ัว่โมง 10 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

06.00 น. เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิลโอนารโ์ดดาวนิช ีฟิอูมชิโิน เมอืงโรม ประเทศอติาล ี  

 น ำทำ่นผำ่นพธิีกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศลุกำกร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ช ัว่โมง ** 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงโรม (Rome) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของแควน้ลัตซโีย ประเทศอติำล ีตัง้อยูท่ำงตอนกลำง

ของประเทศ โรมยังเป็นทีตั่ง้ของนครรัฐวำตกิัน หรอื เมอืงวำตกิัน ซึง่เป็นดนิแดนที่ประทับของพระสันตะปำปำแห่งศำสนำครสิต์

นกิำยโรมันคำทอลกิอกีดว้ย หลังสิน้สดุยคุกลำง โรมไดอ้ยูภ่ำยใตก้ำรปกครองของพระสันตะปำปำ เช่น สมเด็จพระสันตะปำปำอ

เล็กซำนเดอรท์ี ่6 และสมเด็จพระสันตะปำปำลโีอที ่10 ผูซ้ ึง่สรำ้งสรรคใ์หโ้รมกลำยเป็นหนึง่ในศนูยก์ลำงของสมัยฟ้ืนฟศูลิปวทิยำ

ในอติำลเีชน่เดยีวกับฟลอเรนซ ์ซึง่ในยคุสมัยดังกลำ่ว ไดม้กีำรก่อสรำ้งมหำวหิำรเซนตปี์เตอรแ์บบที่เห็นในปัจจุบัน และมีเกลัน

เจโลไดว้ำดภำพปนูเปียกประดับภำยในโบสถน์อ้ยซสิทนี ศลิปินและสถำปนกิที่มีชื่อเสียงอย่ำงบรำมันเต แบรน์ินี และ รำฟำเอล 

ซึง่พ ำนักอยูใ่นเมอืงโรมเป็นครัง้ครำว ไดม้สีว่นชว่ยสรำงสรรคส์ถำปัตยกรรมแบบสมัยฟ้ืนฟูศลิปวทิยำและแบบบำรอกในโรมดว้ย

เชน่กัน ท ำใหเ้มอืงโรม เป็นเมอืงทีม่คีวำมน่ำสนใจทำงดำ้นสถำปัตยกรรมทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่กลุม่โรมนัฟอรมั (Roman Forum) อดตีศนูยก์ลำงทำงดำ้นกำรเมอืง ศำสนำ และเศรษฐกจิของอำณำจักร

โรมัน ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นควำมเจรญิรุง่เรอืงของอำรยะธรรมโรมันในชว่ง 2,000 ปีทีผ่ำ่นมำ ชมควำมยิง่ใหญ่ในอดตีและ ถา่ยรูปเป็น

ทีร่ะลกึ บรเิวณรอบนอกของ สนามกฬีาโคลอสเซีย่ม (Colosseum) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคโบรำณ อดีตสนำม

ประลองกำรตอ่สูท้ีย่ ิง่ใหญ่ของชำวโรมันทีส่ำมำรถจผุูช้มไดถ้งึ 50,000 คน 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
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 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่น า้พุเทรว ี(Trevi Fountain) เป็นน ้ำพทุีม่คีวำมสงู 25.9 เมตร (85 ฟตุ) และกวำ้ง 19.8 เมตร (65 ฟตุ) และ

น ้ำพปุระตมิำกรรมของเทพนยิำยกรกีแบบบำรอค ทีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืงโรม ทีนั่กทอ่งเทีย่วสำมำรถโยนเหรยีญ เพือ่ขอใหไ้ดเ้ดนิทำง

กลับมำทีเ่มอืงโรมอกี มตี ำนำนเลำ่วำ่ หำกหันหลังแลว้โยนเหรยีญลงน ้ำพเุทรวี แลว้อธิษฐำนใหไ้ดก้ลับมำเมืองโรมอีกครัง้ ก็จะ

สมหวัง  

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่บนัไดสเปน (The Spanish Step) ซ ึง่เป็นแหลง่แฟชั่นชัน้น ำสดุหร ูไม่ว่ำจะเป็น Brandname ดังๆมำกมำย 

รวมถงึรำ้นอำหำร รำ้นขนม รำ้นกำแฟ รำ้นไอศครมี มำกมำยใหเ้ลอืกชมิ และยังเป็นแหลง่นัดพบยอดนยิมที่สุดของชำวอติำเลี่ยน

อกีดว้ย 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่นครวาตกินั (Vatican) (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 30 นำท)ี เป็นนครรัฐทีไ่มม่ทีำงออกสูท่ะเลซึง่นอ้ยทีส่ดุใน

โลกทัง้ในแง่พืน้ทีแ่ละประชำกร ตัง้อยู่ในเมืองโรม ประเทศอติำลี เป็นที่ประทับของพระสันตะปำปำ ซึง่เป็นประมุขสูงสุดแห่ง

ครสิตจักรโรมันคำทอลกิ ศนูยก์ลำงคอืมหำวหิำรนักบญุเปโตร ซึง่ออกแบบโดยมเีกลันเจโล กำรปกครองเป็นแบบอ ำนำจเบ็ดเสร็จ 

อ ำนำจตกอยูท่ีพ่ระสันตะปำปำเพยีงผูเ้ดยีว จะหมดวำระก็ตอ่เมือ่สิน้พระชนม ์ปัจจบุัน สมเด็จพระสันตะปำปำฟรำนซสิ เมือ่วันที ่15 

มนีำคม พ.ศ. 2556 ประเทศทีเ่ล็กทีส่ดุในโลกตัง้อยูใ่จกลำงเมอืงโรม เป็นประเทศเดยีวในโลกทีม่กี ำแพงลอ้มรอบเมอืงเอำไวไ้ด ้

ทัง้หมด ยกเวน้ดำ้นหนำ้ทำงเขำ้และเป็นศนูยก์ลำงของศำสนำครสิตน์กิำยโรมันคำทอลกิโดยมพีระสันตะปำปำ มีอ ำนำจปกครอง

สงูสดุ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เม ือ่ปี ค.ศ. 1984 

น ำท่ำน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหำวหิำรที่ใหญ่ที่สุดในโลก มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica) ดำ้นในมี

ประตมิำกรรมอันลอืชือ่ปิเอตำ้ (Pieta) ของมเิคลันเจโลและม ีแทน่บชูำบัลแดคคโิน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุม้ส ำรดิทีส่รำ้ง

โดยจำนโลเรนโซ แบรน์นีิ ซ ึง่สรำ้งตรงบรเิวณทีเ่ชือ่กันวำ่เป็นทีฝั่งพระศพของนักบญุปีเตอร ์ 

** บางกรณีมงีานส าคญัทางศาสนา หรอื พธิกีารส าคญัตา่งๆ อาจไมส่ามารถเขา้ใกลต้วัมหาวหิารได ้ซึง่ทางบรษิทัไม่

สามารถทราบลว่งหนา้ได ้เพราะอาจมการจดังานขึน้ตามความเหมาะสมและก าหนดการไม่แน่นอน แต่ทางบรษิทัจะ

พยายามน าทา่นชมตวัมหาวหิารใหม้ากทีส่ดุ ** 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงฟลอเรนซ ์(Florence) (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชั่วโมง 30 นำที) เมืองที่ไดรั้บขนำนนำมว่ำเป็น

เมอืงศนูยก์ลำงแหง่ศลิปะในยคุเรอเนสซองส ์ซึง่ลว้นแลว้แตม่โีบรำณสถำนส ำคัญ และมีทวิทัศน์ตำมธรรมชำตทิี่สวยงำม ไดร้บั

การขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เม ือ่ปี ค.ศ. 1982 

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเท ีย่ว ** 

   น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั West Florence Hotel, Florence หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม เมอืงฟลอเรนซ ์- เมอืงปิซา่ - จตุรสัเปียซซา เดล ดูโอโม - หอพธิเีจมิน า้มนต ์- มหาวหิารดูโอโม - หอเอนแห่งเมอืงปิ

ซา่ - เมอืงเวนสิ - มหาซานตามาเรยี เดล ฟิโอเร - จตุรสัเดลลาซญิญอเรยี - สะพานเวคคโิอ -           (B/-/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่มหาวหิารซานตามาเรยี เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) ชมควำมยิง่ใหญ่ของมหำวหิำรทีใ่หญ่เป็น

อันดับ 4 ของทวปียโุรป โดดเดน่ดว้ยสถำปัตยกรรมทีใ่ชห้นิออ่นหลำยสตีกแตง่ผสมผสำนกันไดอ้ยำ่งงดงำม  

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่จตุัรสัเดลลาซญิญอเรยี (Piazza Della Signoria) ซึง่รำยลอ้มไปดว้ยรปูปั้นอันวจิติรสวยงำม อำทเิช่น รูป

ปั้นเทพเจำ้เนปจนู (Fountain of Neptune) , วรีบรุษุเปอรซ์อิสุถอืหัวเมดซูำ่ (Perseus with the Head of Medusa) , รปูปั้นเดวดิ 

ผลงำนทีม่ชีือ่เสยีงของ ไมเคลิ แองเจโล ่  

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สะพานเวคคโิอ (Vecchio) สะพำนเกำ่แกท่ีม่รีำ้นขำยทองและอัญมณีอยูทั่ง้สองขำ้งสะพำน อสิระใหท้่ำนชม

บรรยำกำศและเลอืกชมสนิคำ้ หรอื ของทีร่ะลกึตำ่งๆมำกมำย 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงปิซา่ (Pisa) (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชั่วโมง) เมอืงแหง่ศลิปะทีส่ ำคัญของอติำล ีเป็นเมอืงเล็กๆอยูใ่น

แควน้ตอสคำนำ ฝ่ังแมน่ ้ำอำรโ์น อยูท่ำงตะวันตกของเมอืงฟลอเรนซ ์(ฟีเรนเซ) และทำงตะวันตกเฉียงเหนือของเมอืงเซยีนำ ดำ้น

ตะวันตกของเมอืงตดิกับทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน แมว้ำ่จะเป็นเมอืงเล็กๆ แตก่็เป็นเมอืงทีม่ชีือ่เสยีงและเป็นที่รูจั้กของนักท่องเที่ยว 

เพรำะเป็นทีตั่ง้ของสถำปัตยกรรมอันสวยงำมทีม่ชีือ่เสยีงไปท่ัวโลก  

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่จตุัรสัเปียซซา เดล ดูโอโม (Piazza Dei Miracoli) หรอื จัตรัุสกัมโป เดย ์มรีำโกล ี(Compo Dei Miracoli) 

ทีป่ระกอบดว้ยกลุม่อำคำรสถำปัตยกรรมแบบโรมำเนสก ์ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิ

หรอื ยูเนสโก เม ือ่ปี ค.ศ. 1987 โดยเริม่จำก ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ หอพธิเีจมิน า้มนต ์(Baptistry of  St. John) ทีใ่หญ่

ทีส่ดุในอติำล ีถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารดูโอโม (Duomo) อันยิง่ใหญ่งดงำมและ ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ หอเอนแหง่

เมอืงปิซา่ (Leaning Tower of Pisa) อันเลือ่งชือ่สัญลักษณแ์หง่เมอืงปิซำ่ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลำง เริม่สรำ้ง

เมือ่ปี ค.ศ. 1173 ใชเ้วลำสรำ้งประมำณ 177 ปี แตร่ะหวำ่งกำรกอ่สรำ้งตอ้งหยดุชะงักลงไปเมือ่สรำ้งไปไดถ้งึชัน้ 3 ก็เกดิกำรยบุตัว

ของฐำนขึน้มำ และตอ่มำก็มกีำรสรำ้งหอตอ่เตมิขึน้อกีจนแลว้เสร็จ โดยทีห่อเอนปิซำ่น้ี กำลเิลโอ บดิำแห่งวทิยำศำสตร ์ซึง่เป็น

ชำวอติำเลีย่นไดใ้ชเ้ป็นสถำนทีท่ดลองทฤษฎีแรงโนม้ถว่งของโลกทีว่ำ่ สิง่ของสองชิน้ น ้ำหนักไมเ่ทำ่กัน ถำ้ปลอ่ยสิง่ของทัง้สอง

ชิน้จำกทีส่งูพรอ้มกัน ก็จะตกถงึพื้นพรอ้มกัน ** ยงัไม่รวมค่าบตัรเขา้ชมภายในมหาวหิาร และ ทาวเวอร ์(หอเอนแห่ง

เมอืงปิซา่) คา่บตัรเขา้ชม เร ิม่ตน้ ทา่นละ ประมาณ 20 ยูโร (EUR) หรอื ค านวน เป็นเงนิไทย ท่านละ ประมาณ 800 

บาท (THB) ข ึน้อยูก่บัประเภทของบตัร โดยท ัง้น ี ้คณะทวัรจ์ าเป็นตอ้งด าเนนิไปตามระบุท ัง้หมด ** 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงเวนสิ (Venice Mestre) (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชั่วโมง 20 นำท)ี ฝ่ังแผน่ดนิใหญ่ เมอืงหลวงของ

แควน้เวเนโต เวนสิถกูสรำ้งขึน้จำกกำรเชือ่มเกำะเล็กๆ จ ำนวนมำกเขำ้ดว้ยกันในบรเิวณทะเลสำบเวนิเทีย ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของ

ทะเลอำเดรยีตกิ เป็นเมอืงทำ่โบรำณ และเป็นเมอืงทีใ่ชค้ลองในกำรคมนำคมมำกทีส่ดุ  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Poppi Hotel, Venice หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ เมอืงเวนสิ - ทา่เรอืตรอนเคตโต ้- ลอ่งเรอืผา่นชมบา้นเรอืนของชาวเวนสิ - เกาะเวนสิ - สะพานถอนหายใจ - วงัดอดจ ์- 

จตุัรสัซานมารโ์ค - โบสถซ์านมารโ์ค - เมอืงมลิาน - ศูนยก์ารคา้แกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล - มหาวหิารแหง่เมอืงม ิ

ลาน                               (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto) (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชั่วโมง 30 นำที) เพื่อ ลอ่งเรอืผ่านชม

บา้นเรอืนของชาวเวนสิ (Cruise to Venice) สู ่เกาะเวนสิ (Venice) หรอื เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็น

เมอืงทีไ่มเ่หมอืนใคร โดยกำรคมนำคมทัง้เมอืงใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน มสีมญำนำมวำ่เป็น "รำชนีิแหง่ทะเลเอเดรยีตกิ" มี

เกำะนอ้ยใหญ่กวำ่ 118 เกำะ และมสีะพำนเชือ่มถงึกนักวำ่ 400 แหง่ ขึน้ฝ่ังทีบ่รเิวณซำนมำรโ์ค ศนูยก์ลำงของเกำะเวนสิ ผา่นชม  

สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ทีม่เีรือ่งรำวน่ำสนใจในอดตี เมือ่นักโทษทีเ่ดนิออกจำกหอ้งพพิำกษำไปสู่คุกจะไดม้ี

โอกำสเห็นแสงสวำ่งและโลกภำยนอกเป็นครัง้สดุทำ้ยระหวำ่งเดนิผำ่นชอ่งหนำ้ตำ่งทีส่ะพำนน้ี ซึง่เชือ่มตอ่กบั วงัดอดจ ์(Doge’s 

Palace) อันเป็นสถำนทีพ่ ำนักของเจำ้ผูค้รองเมอืงเวนิสในอดีต ซึง่นักโทษชื่อดังที่เคยเดนิผ่ำนสะพำนน้ีมำเเลว้คือ คำสโนว่ำ

น่ันเอง 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่จตุัรสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่ำวไวว้่ำ “เป็นหอ้งน่ังเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” 

จัตุรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอำเขตอันงดงำม รวมทัง้ โบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตำมแบบ

ศลิปะไบแซนไทน์ อสิระใหท้่ำนไดม้ีเวลำเดนิเที่ยวชมเกำะอันสุดแสนโรแมนตกิตำมอัธยำศัย เช่น เดนิเล่นชมมนตเ์สน่หแ์ห่ง

เมอืงเวนสิ เลอืกซือ้สนิคำ้ของทีร่ะลกึ อำทเิช่น เครื่องแกว้มูรำโน่ , หนำ้กำกเวนิส หรือ เลือกซือ้สนิคำ้แฟชั่นชัน้น ำ หรือน่ังจบิ

กำแฟในรำ้น Café Florian ทีเ่ปิดใหบ้รกิำรมำตัง้แต่ปี ค.ศ. 1720 หรือ น่ังเรือกอนโดล่ำล่องชมคลองเวนิส ** ยงัไม่รวมค่า

ลอ่งเรอืกอนโดลา่ ราคาขึน้อยู่กบัชนดิของเรอื และ แต่ละช่วงวนัอกีคร ัง้ ราคาเร ิม่ตน้ ประมาณ 160 ยูโร (EUR) 

สามารถน ัง่ได ้5-6 ท่าน ต่อเรอื 1 ล า ราคาอาจมกีารเปล ีย่นแปลงได ้กรุณาตดิต่อหวัหนา้ทวัร ์เพือ่ตรวจสอบ

รายละเอยีดอกีคร ัง้ ** 
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 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงมลิาน (Milan) (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชั่วโมง 50 นำท)ี หรอื มลิำโน (Milano) เป็นเมอืงหลักของ

แควน้ลอมบำรเ์ดยีและเป็นเมอืงส ำคัญในภำคเหนือของประเทศอติำล ีตัง้อยูบ่รเิวณทีร่ำบลอมบำรด์ี (Lombardy) ชื่อเมืองมลิำน

มำจำกภำษำเคลต ์ค ำวำ่ "Mid-lan" ซึง่หมำยถงึ อยูก่ลำงทีร่ำบ เมอืงมลิำนมชีือ่เสยีงในดำ้นแฟชั่นและศลิปะ ซึง่มลิำนถูกจัดให ้

เป็นเมอืงแฟชั่นในลักษณะเดยีวกับนวิยอรก์ ปำรสี ลอนดอน และโรม 

 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ศูนยก์ารคา้ แกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) เป็นอำคำรศูนยก์ำรคำ้ 

สวยงำม หรหูรำ อำคำรกระจกเกำ่แกแ่ละสง่ำงำมทีส่ดุของโลกแหง่หนึง่ ผา่นชม อนุสาวรยี ์ของกษตัรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอล

ที ่2 (Vittorio Emanuele II Monument) ผูร้เิริม่กำรรวมชำตหัิวเมืองต่ำงๆในอติำลี และอนุสำวรียข์องศลิปินชื่อดังในยุค

เรเนซองสอ์กี 1 ทำ่น คอื ลโิอนำรโ์ด ดำรว์นิซี ่ทีอ่ยูใ่นบรเิวณดำ้นหนำ้ของโรงละครสกำลำ่ ผา่นชม ซานตา มาเรยี เดลเล กรา

เซยี (Santa Maria Del Grazia) ซึง่ปัจจบุันน้ีไดรั้บกำรยกยอ่งในฐำนะมรดกโลก ของยเูนสโก สิง่ส ำคัญทีส่ดุของซำนตำ มำ

เรยี แหง่มลิำน 

 น ำทำ่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano) เป็นมหำวหิำรทีม่สีถำปัตยกรรมแบบโกธคิที่

ยิง่ใหญ่ดว้ยควำมสงู 157 เมตร และกวำ้งถงึ 92 เมตร ตัง้อยูท่ีจั่ตรัุสกลำงเมอืงมลิำนเปรยีบเหมอืนเป็นสัญลักษณข์องเมอืงมลิำน 

เป็นมหำวหิำรทีใ่หญ่ทีส่ดุเป็นอันดับสองในประเทศอติำลรีองจำกมหำวหิำรเซนตปี์เตอรท์ี่ตัง้อยู่ที่เมืองวำตกิันเท่ำนั้น ** ยงัไม่

รวมคา่บตัรเขา้ชมดา้นในของมหาวหิาร ทา่นละ ประมาณ 10 ยูโร (EUR) หรอื ค านวน เป็นเงนิไทย ท่านละ ประมาณ 

400 บาท (THB) ** 

 ** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Grand Milano Malpensa, Milan หรอืเทยีบเทา่ 
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 วนัทีห่า้ เมอืงมลิาน - ทา่อากาศยานนานาชาตมิลิาโน มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี- ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณ

ภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย                                    (B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตมิลิาโน มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ีเพือ่ใหท้ำ่นมเีวลำในกำรท ำคนืภำษี 

(Tax Refund) มเีวลำในกำรเลอืกซือ้สนิคำ้ในรำ้นคำ้ปลอดภำษี หรอื รำ้นอำหำร 

13.05 น. น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสำยกำรบนิ Thai Airways เที่ยวบนิที ่

TG941 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วนัทีห่ก ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย                           (-/-/-)  

05.55 น. เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดภิำพและควำมประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็กม ี

เตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

07 - 12 กมุภาพนัธ ์2562 43,999 43,999 43,999 5,900 26,999 

14 - 19 มนีาคม 2562  43,999 43,999 43,999 5,900 26,999 

21 - 26 มนีาคม 2562 43,999 43,999 43,999 5,900 26,999 

16 - 21 พฤษภาคม 2562 43,999 43,999 43,999 5,900 26,999 

06 - 10 มถิุนายน 2562 42,999 42,999 42,999 5,900 25,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ** 
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** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเท ีย่ว เชงเกน้ ประเทศอติาล ีทา่นละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เน ือ่งจากสายการบนิ

อาจมกีารปรบัเปล ีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีท ีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเล ือ่นการเดนิทาง หรอืเปล ีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม

ความตอ้งการ) ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คำ่บัตรโดยสำรโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class)  

 คำ่ภำษีน ้ำมัน ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คำ่ธรรมเนียมกำรโหลดกระเป๋ำสัมภำระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสำยกำรบนิ Thai Airways อนุญำตใหโ้หลดกระเป๋ำสัมภำระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ

ได ้ทำ่นละ 2 ชิน้ โดยมนี ้ำหนักรวมกันไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิน้ ควรหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.)  

 คำ่รถโคช้ปรับอำกำศตลอดเสน้ทำง ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คำ่โรงแรมทีพ่ักระดับมำตรำฐำนตำมทีร่ำยกำรระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทำ่น หรอื 3 ทำ่น ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ทำ่น Triple วำ่ง) กรณีมงีำน

เทรดแฟร ์กำรแขง่ขันกฬีำ หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ ำใหโ้รงแรมตำมรำยกำรทีร่ะบเุต็ม ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ ในกำรปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอำ้งองิมำตรฐำนคณุภำพและควำมเหมำะสมเดมิโดยค ำนงึถงึประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคัญ 

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน  

 คำ่อำหำรตำมทีร่ำยกำรระบ ุโดยทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนงึถงึประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคัญ 

 คำ่จำ้งมัคคเุทศกค์อยบรกิำร และ อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง  

 คำ่ประกันอบุัตเิหตรุะหวำ่งเดนิทำง วงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท  (เงื่อนไขตำมกรมธรรม)์ กรณีตอ้งกำรซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภำพกรณุำ

ตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง คำ่โทรศัพท ์คำ่โทรศัพทท์ำงไกล คำ่อนิเตอรเ์น็ต คำ่ซกัรดี มนิบิำรใ์นหอ้ง 

รวมถงึคำ่อำหำร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรำยกำร และ คำ่พำหนะตำ่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร (กรุณำสอบถำมอัตรำค่ำบรกิำรจำกหัวหนำ้ทัวร์

กอ่นกำรใชบ้รกิำรทกุครัง้) 

 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% กรณีตอ้งกำรออกใบเสร็จรับเงนิในนำมบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 12 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 18 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 30 ยูโร (EUR) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,200 บาท (THB) รวมไปถงึเด็ก

อายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้น ีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่น ีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความ

พงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเท ีย่วเชงเกน้ ประเทศอติาล ีทา่นละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท ข ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล ีย่น

เงนิตรา และ ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารสว่นนีข้อความกรุณาลกูคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัที่

ย ืน่เอกสาร สแกนนิว้ กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ทีไ่ปดูแล และ อ านวยความสะดวกในวนัน ัน้) 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท 

ภำยใน 3 วัน หลังจำกวันจอง ตัวอยำ่งเชน่ ทำ่นท ำจองวันที ่1 กรณุำระเงนิมัดจ ำ สว่นน้ีภำยในวันที ่3 กอ่นเวลำ 14.00 น. เทำ่นัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอัตโนมัตทัินท ีหำกยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจ ำตำมเวลำทีก่ ำหนด และหำกทำ่นมคีวำมประสงคจ์ะเดนิทำงในพีเรียดเดมิ ท่ำนจ ำเป็นตอ้ง

เช็คทีว่ำ่งและท ำจองเขำ้มำใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรใหส้ทิธิ์ลูกคำ้รำยถัดไป เป็นไป

ตำมระบบ ตำมวัน และ เวลำ ทีท่ ำรำยกำรจองเขำ้มำตำมล ำดับ เน่ืองจำกทกุพเีรยีดทำงบรษัิทมทีีน่ั่งรำคำพเิศษจ ำนวนจ ำกัด 

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณำช ำระค่ำทัวรส์่วนที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 31 วนั กรณีนักท่องเที่ยวหรือ

เอเยน่ตไ์มช่ ำระเงนิ หรอื ช ำระเงนิไมค่รบภำยในก ำหนด ไมว่ำ่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทำ่นถกูปฏเิสธกำรจำ่ยเงนิไมว่ำ่กรณีใดๆก็

ตำม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ทีท่ ำใหท้ำงบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตำมเวลำทีก่ ำหนดไมว่ำ่กรณีใดๆก็

ตำม คอื กอ่นวันเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวำ่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิำรเดนิทำงในทัวรนั์น้ๆทันท ี
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 3. กำรตดิตอ่ใดๆ กับทำงบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลำ 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสำร ์เวลำ 9.00 น.–14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกลำ่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบำลประกำศในปีนัน้ๆถอืวำ่เป็นวันหยดุ

ท ำกำรของทำงบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งกำรขอยกเลกิกำรเดนิทำง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง กำรเดนิทำง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีำยชือ่

ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทำงมำทีบ่รษัิทอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ เพือ่ลงนำมในเอกสำรแจง้ยืนยันยกเลกิกำรจองกับทำง

บรษัิทเป็นลำยลักษณอ์ักษรเทำ่นัน้ ทำงบรษัิทไมรั่บยกเลกิกำรจองผำ่นทำงโทรศัพทไ์มว่ำ่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งกำรขอรับเงนิคำ่บรกิำรคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้ีรำยชื่อในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์

หรอื เดนิทำงมำทีบ่รษัิทอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ เพือ่ลงนำมด ำเนินกำรขอรับเงนิคำ่บรกิำรคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ ำนำจประกอบ (กรณีด ำเนินกำร

แทนผูเ้ดนิทำง) พรอ้มหลักฐำน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐำนกำรช ำระเงนิคำ่บรกิำรต่ำงๆทัง้หมด พำสปอรต์หนำ้แรกของผูเ้ดนิทำง ส ำเนำ

บัตรประชำชนของผูรั้บมอบอ ำนำจ และหนำ้สมดุบัญชธีนำคำรทีต่อ้งกำรใหน้ ำเงนิเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื่อนไขกำรคนืเงนิคำ่บรกิำรดังน้ี 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไม่ว่าวนัใดวนั

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-35 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีท ีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกว่าก าหนด 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ท ีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 31 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้น้ี ทำงบรษัิทจะหักคำ่ใชจ้ำ่ยทีไ่ดจ้ำ่ยจรงิจำกคำ่บรกิำรทีช่ ำระแลว้เน่ืองจำกกำรจัดเตรยีม กำรจัดกำรน ำเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ กำร

ส ำรองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ กำรจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. กำรเดนิทำงทีต่อ้งกำรันตีมัดจ ำหรือซือ้ขำดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมำล ำ Charter Flight หรอื Extra Flight กับสำยกำรบนิ หรือผ่ำน

ตัวแทนในประเทศหรอืตำ่งประเทศ  จะไมม่กีำรคนืเงนิมัดจ ำหรอืคำ่บรกิำรทัง้หมดไมว่ำ่กรณีใดๆก็ตำม   

4. ส ำหรับอัตรำคำ่บรกิำรน้ี จ ำเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทำงจ ำนวน 20 ทำ่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงไมถ่งึตำมจ ำนวนทีก่ ำหนด ทำงบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตรำคำ่บรกิำร (ปรับรำคำเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทำง ตำมควำมตอ้งกำร) โดยทำง

บรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์รำบลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 10 วัน กอ่นกำรเดนิทำงส ำหรับประเทศทีไ่มม่วีซีำ่ และ อยำ่งนอ้ย 21 วัน 

กอ่นกำรเดนิทำงส ำหรับประเทศทีม่วีซีำ่ แตห่ำกทำงนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์กุทำ่นยนิดทีีจ่ะช ำระคำ่บรกิำรเพิม่จำกกำรทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่ม

เดนิทำงนอ้ยกวำ่ทีท่ำงบรษัิทก ำหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทำงได ้ทำงบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิำรและด ำเนินกำรตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคำ้ด ำเนนิกำรยืน่วซีำ่เรยีบรอ้ยแลว้ ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคำ่ทัวรท์ีล่กูคำ้ช ำระมำแลว้ไมว่ำ่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีที่วี

ซำ่ไมผ่ำ่นกำรอนุมัตจิำกทำงสถำนทตู กรณีน้ีทำงบรษัิทจะคดิคำ่ใชจ้ำ่ยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค ำนงึถงึประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคัญ 

6. กำรตดิตอ่ใดๆ กับทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลำ 9.00 น. – 

18.00 น. และวันเสำร ์เวลำ 9.00 น.-14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกลำ่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบำลประกำศในปีนั้นๆถือว่ำเป็นวันหยุดท ำ

กำรของทำงบรษัิท 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เน่ืองจำกกำรวำงแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จงึอำจท ำใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่ำน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อำจจะไม่ตดิกัน หรือ อยู่คนละชัน้กัน และบำง

โรงแรมอำจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่ำน ซึง่ถำ้ตอ้งกำรเขำ้พัก 3 ท่ำน อำจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรือ อำจมีควำม

จ ำเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีก

เก็บคำ่บรกิำรเพิม่ตำมจรงิทีเ่กดิขึน้จำกนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อำจจะไมม่เีครือ่งปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ำ่  

3. กรณีทีม่งีำนจัดประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลี่ยน

หรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลัีกษณะเป็นอำคำรแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอำจเป็นหอ้งที่มีขนำดกะทัดรัต และไม่มีอ่ำง

อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยูก่ับกำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอำจมลัีกษณะแตกตำ่งกัน 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซี่า ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มัครทกุทำ่น จ ำเป็นตอ้งมำแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รับค ำรอ้งขอวซีำ่ เพือ่สแกนลำยนิว้มอืทกุทำ่น  

2. ระยะเวลำในกำรพจิำรณำวซีำ่ของสถำนทตู โดยประมำณ 15-20 วัน ท ำกำรเป็นอยำ่งนอ้ย (อำจไมร่วมเสำร ์- อำทติย ์ในบำงกรณี) ทัง้น้ีขึน้อยู่

กับจ ำนวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นส ำคัญ  

3. ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรยืน่วซีำ่แบบหมูค่ณะ โดยทำงแผนกวซีำ่จะเป็นผูไ้ดรั้บก ำหนดกำรนัดหมำยวันและเวลำจำกทำงสถำนทูตหรือ

ศนูยรั์บค ำรอ้งขอวซีำ่เทำ่นัน้ หำกทำ่นไมส่ะดวกมำด ำเนนิกำรยืน่วซีำ่วันใดบำ้ง รวมไปถงึมคีวำมจ ำเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทำงเพือ่กจิธุระสว่นตัว

ของทำ่นในชว่งใดบำ้ง ซึง่อำจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลำกำรพจิำรณำวซีำ่ หรอื ซึง่อำจท ำใหใ้หม้ผีลตอ่กำรพจิำรณำวซีำ่ (เลม่หนังสอืเดนิทำงอยูใ่น

ระหวำ่งกำรพจิำรณำทีส่ถำนทตู) ทำ่นจ ำเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนำ้กอ่น ตัง้แตขั่น้ตอนกำรจอง หรอื กอ่นช ำระเงนิมัดจ ำ พรอ้มแจง้วัน และ เวลำที่



- 10 - 

  
 
 
 

 

Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ ่

104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140 
โทร 053-115-912 / 089-644-7444 

   

 ทำ่นสะดวกจะยืน่วซีำ่มำกอ่น แผนกวซีำ่จะประสำนงำนใหอ้กีครัง้ หำกมคีวิยืน่วำ่งชว่งทีท่ำ่นสะดวก แผนกวีซำ่จะด ำเนินกำรใหด้ีที่สุดที่จะช่วย

อ ำนวยควำมสะดวกใหท้ำ่นเป็นกรณีพเิศษ แตทั่ง้น้ี กำรนัดหมำยแบบกรณีพเิศษตำ่งๆ จ ำเป็นตอ้งมคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิ ทำ่นสำมำรถเลอืกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื กำรนัดหมำยทีเ่ร็วขึน้ หรอื สำมำรถเลอืกเวลำไดม้ำกขึน้  

3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลำพจิำรณำเร็วกวำ่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่ำ่นสำมำรถเลอืกซือ้บรกิำรพเิศษน้ีได ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เทำ่นัน้  

** ส าหรบัคา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ อาจมกีารเปล ีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่ำ่นไมส่ำมำรถยืน่วซีำ่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลัง คณะ และหำกเกดิคำ่ใชจ้ำ่ยไมว่ำ่กรณีใดๆก็ตำม ท่ำนจ ำเป็นจะตอ้งช ำระ

คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ตำมจรงิทัง้หมด เชน่ คำ่บัตรโดยสำรโดยเครือ่งบนิ (ต๋ัว) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีำ่ยังไมอ่อก เน่ืองจำกทำ่นยืน่หลังคณะ  

5. มำตรำฐำนกำรพจิำรณำวซีำ่แบบปกตท่ัิวไปคอื 15 วันท ำกำร (เป็นอยำ่งนอ้ย) ทัง้น้ี ขึน้อยูก่ับจ ำนวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ซึง่หำกอยูใ่นชว่งฤดกูำล

ทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ ำนวนมำก อำจตอ้งใชร้ะยะเวลำมำกกวำ่ปกต ิ

6. หลังจำกทีผู่ส้มัครไดท้ ำกำรยืน่ขอวซีำ่เรยีบรอ้ยแลว้ ทำงสถำนทตูไมอ่นุญำตใหผู้ส้มคัรท ำกำรยมืหนังสอืเดนิทำงจำกสถำนทตูออกมำใชร้ะหวำ่ง

ขัน้ตอนกำรพจิำรณำวซีำ่ไมว่ำ่กรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หำกทำ่นมคีวำมจ ำเป็นในกำรใชเ้ลม่ฯเพือ่เดนิทำง กรณุำแจง้เจำ้หนำ้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพื่อ

วำงแผนลว่งหนำ้ กรณีทีต่อ้งกำรใชห้นังสอืเดนิทำงกะทันหัน ท ำใหต้อ้งรอ้งขอหนังสือเดนิทำงกลับคืนด่วน ระหว่ำงขัน้ตอนกำรพจิำรณำวีซำ่ 

อำจท ำใหส้ถำนทตูปฏเิสธวซีำ่ และ ท่ำนจ ำเป็นตอ้งสมัครเขำ้ไปใหม่ น่ันหมำยถงึจะตอ้งเสียค่ำธรรมเนียม และ ค่ำบรกิำรใหม่ทัง้หมด โดย

ค ำนงึถงึระยะเวลำกำรพจิำรณำเป็นส ำคัญกอ่นด ำเนนิกำร 

7. กรณีทีท่ำ่นมวีซีำ่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ชนดิทีส่ำมำรถเขำ้ออกไดห้ลำยครัง้โดยยังไมห่มดอำยุอยู่แลว้ และตอ้งกำรใชเ้ดนิทำงท่องเที่ยวกับคณะน้ี 

สำมำรถใชไ้ด ้หำกวซีำ่นัน้ถกูใชม้ำแลว้ตำมเงื่อนไขของกลุม่เชงเกน้ คอื วซีำ่ออกจำกประเทศใด จะตอ้งพ ำนักประเทศนั้นๆมำกที่สุด มำก่อน

แลว้อยำ่งนอ้ยหนึง่ครัง้ หำกไมเ่ป็นไปตำมเงื่อนไขและลกูคำ้ยนืยันเดนิทำง ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมรั่บผดิชอบเกี่ยวกับควำมเสียหำย 

และ คำ่ใชจ้ำ่ยทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจำกดำ่นตรวจคนเขำ้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจำกประเทศปลำยทำง  

8. กรณีทีท่ำ่นมวีซีำ่ประเทศปลำยทำงทีส่ำมำรถเขำ้ออกไดห้ลำยครัง้ และยังไมห่มดอำย ุจ ำเป็นจะตอ้งเป็นวซีำ่ชนดิทอ่งเทีย่วเทำ่นั้น โดยจะตอ้ง

อยูใ่นหนังสอืเดนิทำงเลม่ปัจจบุันทีม่อีำยคุงเหลอือยำ่งนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทำงกลับ รวมถงึวซีำ่ชนดิทีอ่นุมัตโิดยระบุวันที่สำมำรถพ ำนักใน

ประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่ำก ำหนดที่อนุมัตใินหนำ้วีซำ่ ทัง้น้ี ขึน้อยู่กับประเทศปลำยทำงอีกครั้ง กรุณำส่งหนำ้วีซำ่และหนำ้ที่มีกำร

ประทับตรำเขำ้ประเทศมำแลว้ใหก้ับเจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเพือ่ควำมถูกตอ้ง หำกไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขและลูกคำ้ยืนยันเดนิทำง ทำงบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรไมรั่บผดิชอบเกีย่วกับควำมเสยีหำย และ คำ่ใชจ้ำ่ยทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ เคำทเ์ตอรส์ำยกำรบนิไม่อนุญำตใหเ้ช็คอนิได ้

เน่ืองจำกอำยหุนังสอืเดนิทำงคงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจำกดำ่นตรวจคนเขำ้เมอืง และ ถกูสง่กลับจำกประเทศปลำยทำง เป็นตน้ 

9. กำรบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถำนทตูฯ อำจถกูระงับมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นกำรถำวร ในกรณีถกูปฏเิสธวีซำ่ 

สถำนทตูฯ ไมม่นีโยบำยในกำรคนืคำ่ธรรมเนียมกำรบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถำนทตูฯ อำจถกูระงับมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศใน

กลุม่เชงเกน้เป็นกำรถำวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีำ่ สถำนทตูฯ ไมม่นีโยบำยในกำรคนืคำ่ธรรมเนียม 

10. บำงกรณีสถำนทตูอำจขอใหม้ำแสดงตน หลังจำกกลับจำกประเทศปลำยทำงแลว้ ซึง่ขอใหท้ำ่นใหค้วำมรว่มมอืในสว่นน้ีเพือ่ใหก้ำรยื่นค ำรอ้งใน

ครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมำกขึน้ ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของเจำ้หนำ้ทีส่ถำนทตูเป็นส ำคัญ 

11. กำรทีว่ซีำ่จะออกใหทั้นวันเดนิทำงหรอืไม ่หรือ ออกก่อนเดนิทำงเพียงไม่กี่วัน เรำไม่สำมำรถฟ้องรอ้งหรือเรียกรอ้งค่ำเสียหำยใดๆไดทั้ง้สิน้ 

เพรำะเน่ืองจำกมเีอกสทิธิท์ำงกำรทตูคุม้ครองอยู ่ 

12. เก ีย่วกบัเอกสารทางราชการทีจ่ าเป็นตอ้งแปล เช่น หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศทีอ่อกจากส านกังานเขต หรอื 

อ าเภอ ท ีอ่าศยัอยู ่, ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง , ใบส าคญัการหยา่ กรณีศูนยร์บัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ หรอื สถานทูต

ตอ้งการ เอกสารทีแ่ปลเรยีบรอ้ย จ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุลเท่าน ัน้ ซึง่จะมคี่าใชจ้า่ยเพิม่ 

ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีน ี ้จ าเป็นทีส่ดุ ส าหรบัเด็กทีอ่ายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา 

(เชน่ เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย) คา่ใชจ้า่ยในสว่นนี ้ลูกคา้จ าเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิไ์มส่ามารถช าระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีใ้หท้า่นได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่ าเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทั

ยนิดอี านวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เน่ืองจำกบัตรโดยสำร เป็นแบบหมูค่ณะ (รำคำพเิศษ) สำยกำรบนิจงึขอสงวนสทิธิ์ในกำรเลือกที่น่ังบนเครื่องบนิทุก

กรณี แตท่ำงบรษัิทจะพยำยำมใหม้ำกทีส่ดุ ใหล้กูคำ้ผูเ้ดนิทำงทีม่ำดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ำกทีส่ดุเทำ่ทีจ่ะสำมำรถท ำได ้

2. กรณีทีท่ำ่นเป็นอสิลำม หรอื แพอ้ำหำรบำงประเภท โปรดระบมุำใหช้ัดเจนในขัน้ตอนกำรจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหนำ้ก่อนเดนิทำงกะทันหัน อำจมี

คำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เพือ่ช ำระกับเมนูใหมท่ีต่อ้งกำร เพรำะเมนูเกำ่ของคณะ ไมส่ำมำรถยกเลกิได ้

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน้ี์ส ำหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ 

2. ทัวรน้ี์ขอสงวนสทิธิส์ ำหรับผูเ้ดนิทำงทีถ่อืหนังสอืเดนิทำงธรรมดำ (หนำ้ปกสนี ้ำตำล / เลอืดหม)ู เทำ่นัน้ กรณีทีท่ำ่นถอืหนังสือเดนิทำงรำชกำร  

(หนำ้ปกสนี ้ำเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทำงทตู (หนำ้ปกสแีดงสด) และตอ้งกำรเดนิทำงไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่ว โดยไม่

มจีดหมำยเชญิ หรอื เอกสำรใดเชือ่มโยงเกีย่วกับกำรขออนุญำตกำรใชห้นังสอืเดนิทำงพเิศษอืน่ๆ หำกไมผ่ำ่นกำรอนุมัตขิองเคำทเ์ตอร ์เช็คอนิ 

ดำ่นตรวจคนเขำ้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขำออก และ ตำ่งประเทศขำเขำ้ไมว่ำ่กรณีใดก็ตำม ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่รับผดิชอบควำม
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 ผดิพลำดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นน้ี และ ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมำจำ่ย หำกทำ่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมที่ระบุไวใ้นรำยกำรไม่ว่ำบำงส่วน

หรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตำม ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคำ่บรกิำรไมว่ำ่บำงส่วนหรือทัง้หมด

ใหแ้กท่ำ่นไมว่ำ่กรณีใดๆก็ตำม 

3. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมำจำ่ย หำกทำ่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรไมว่ำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตำม ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคำ่บรกิำรไมว่ำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่ำ่นไมว่ำ่กรณีใดๆก็ตำม 

4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคำ่เสยีหำยจำกควำมผดิพลำดในกำรสะกดชือ่ นำมสกุล ค ำน ำหนำ้ชื่อ เลขที่หนังสือเดนิทำง เลขที่วีซำ่ 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนำ้หนังสอืเดนิ และ หนำ้วซีำ่มำใหก้ับทำงบรษัิทพรอ้มกำร

ช ำระเงนิมัดจ ำหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ ภูมอิำกำศ และเวลำ ณ 

วันทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้น้ี ทำงบรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคัญ 

6. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ควำมเสยีหำยหรอืคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจำกควำมผดิของทำงบรษัิท เชน่ 

ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยดุงำน กำรปฏวัิต ิอบุัตเิหต ุควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยของสัมภำระ ควำมล่ำชำ้ เปลี่ยนแปลง 

หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตสุดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตรำคำ่บรกิำรน้ีค ำนวณจำกอัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำตำ่งประเทศ ณ วันทีท่ำงบรษัิทเสนอรำคำ ดังนัน้ ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับรำคำ

คำ่บรกิำรเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงอัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำตำ่งประเทศ คำ่ต๋ัวเครือ่งบนิ คำ่ภำษีน ้ำมัน คำ่ภำษีสนำมบนิ คำ่ประกันภัย

สำยกำรบนิ กำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ ำใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงำน หรอืตัวแทนของทำงบรษัิท ไมม่อี ำนำจในกำรใหค้ ำสัญญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสำรลงนำมโดยผูม้ีอ ำนำจของ

บรษัิทก ำกับเทำ่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวำมพรอ้มในกำรเดนิทำงทกุประกำร หำกเกดิเหตสุดุวสัิยใดๆ ระหวำ่งรอกำรเดนิทำง อันไมใ่ชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้งกับทำงบรษัิท 

อำทเิชน่ วซีำ่ไมผ่ำ่น เกดิอบุัตภิัยทีไ่มส่ำมำรถควบคมุได ้นอกเหนือกำรควบคมุและคำดหมำย ทำงบรษัิทจะรับผดิชอบคืนค่ำทัวรเ์ฉพำะส่วนที่

บรษัิทยังไมไ่ดช้ ำระแกท่ำงคูค่ำ้ของทำงบรษัิท หรอืจะตอ้งช ำระตำมขอ้ตกลงแกคู่ค่ำ้ตำมหลักปฏบิัตเิทำ่นัน้ 

10. กรณุำแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน ำตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนำดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลำสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสำมำรถน ำออกมำใหเ้จำ้หนำ้ทีต่รวจไดอ้ยำ่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญำตใหถ้อื

ไดท้ำ่นละ 1 ใบเทำ่นัน้ ถำ้สิง่ของดังกลำ่วมขีนำดบรรจภุณัฑม์ำกกวำ่ทีก่ ำหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋ำใบใหญแ่ละฝำกเจำ้หนำ้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทำ่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลำ้ยกับอำวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีำฯ จะตอ้งใส่กระเป๋ำใบใหญ่และฝำกเจำ้หนำ้ที่โหลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทำ่นัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 12 - 

  
 
 
 

 

Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ ่

104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140 
โทร 053-115-912 / 089-644-7444 

   

 การเตรยีมเอกสารเพือ่ย ืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศอติาล ี
1.  หนงัสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มีอำยุกำรใชง้ำนคงเหลือไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน ณ วันเดนิทำงกลับ และมีหนำ้ว่ำงไม่ต ่ำกว่ำ 2 หนำ้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมูเทา่น ัน้) 

2. รูปถา่ยส ีหนำ้ตรง ขนำด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนำ้ประมำณ 3 ซม. จ ำนวน 2 รปู ฉำกหลังตอ้งเป็นพืน้สขีำว ถำ่ยมำแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซ่ ำ้กับ

วซีำ่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เทำ่นัน้ 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจำ้ของกจิกำรบรษัิท / รำ้นคำ้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตรำฯ และเซน็รับรองทกุหนำ้ (มอีำยไุมเ่กนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน

พำณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนกำรคำ้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงำน : จดหมำยรับรองกำรท ำงำนจำกนำยจำ้ง ระบตุ ำแหน่ง วันเริม่งำน เงนิเดอืน  

โดยจดหมำยรับรองกำรท ำงำนใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนกำรระบชุือ่ประเทศ ไม่

จ ำเป็นตอ้งระบชุือ่ประเทศปลำยทำง ในหัวจดหมำย) จดหมำยจะตอ้งออกจำกองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หัีว

จดหมำย ตรำประทับ (ถำ้ม)ี ทีอ่ยู ่และเบอรต์ดิตอ่อยำ่งชัดเจน เป็นภำษำอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขำ้รำชกำร : หนังสอืรับรองกำรท ำงำนจำกหน่วยงำน เป็นภำษำอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอำยรุำชกำร : จดหมำยเกษียณอำยจุำกหน่วยงำน (ถำ้ม)ี ส ำเนำบัตรขำ้รำชกำรบ ำนำญ 

3.5 กรณีประกอบอำชพีอสิระหรอืธุรกจิไมจ่ดทะเบยีน : จดหมำยชีแ้จงตนเองเกีย่วกับหนำ้ทีก่ำรงำน เป็นภำษำอังกฤษ สำมำรถเขียนแนะน ำตนเอง 

พรอ้มรปูภำพเป็นหลักฐำนประกอบได ้แตทั่ง้น้ี อยูท่ีด่ลุยพนิจิของเจำ้หนำ้ทีรั่บยืน่เทำ่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษำ : จดหมำยรับรองกำรศกึษำ เป็นภำษำอังกฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายุออกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัท ีน่ดัยืน่วซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง

สะกด ชือ่-นามสกุล ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณไีมถู่กตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถำนทตูรับพจิำรณำ บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรณุำจัดเตรยีมดังน้ี 

 เอกสำรทำงกำรเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัท ีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ท ีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถ

ใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

5. ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

6. ส ำเนำทะเบยีนสมรส / ส ำเนำทะเบยีนหยำ่ (ถำ้ม)ี 

7. ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนำมสกลุ (ถำ้ม)ี 

8. ส ำเนำสตูบิัตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์) 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ ำเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส ำนักงำนเขตหรอื

อ ำเภอ ตำมส ำเนำทะเบยีนบำ้น ทัง้ภำษำไทย และ ภำษำองักฤษ , ส ำเนำหนำ้หนังสอืเดนิทำง ของบดิำ และ มำรดำ , หนังสอืรับรองคำ่ใชจ่ำ่ย 

(ภำษำไทย และ ภำษำองักฤษ) พรอ้มลงนำมส ำเนำถกูตอ้ง 

- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ ำเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมำรดำ) ใหบ้ตุรเดนิทำงไป

ตำ่งประเทศ ทีอ่อกโดยส ำนักงำนเขตหรอือ ำเภอ ตำมทะเบยีนบำ้น (ภำษำไทย และ ภำษำองักฤษ) , ส ำเนำหนำ้หนังสอืเดนิทำง ของบดิำ และ 

มำรดำ หนังสอืรับรองคำ่ใชจ่ำ่ย (ภำษำไทย และ ภำษำองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ ำเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิำ) ใหบ้ตุรเดนิทำงไป

ตำ่งประเทศ ทีอ่อกโดยส ำนักงำนเขตหรอือ ำเภอ ตำมทะเบยีนบำ้น (ภำษำไทย และ ภำษำองักฤษ) , ส ำเนำหนำ้หนังสอืเดนิทำง ของบดิำ และ 

มำรดำ หนังสอืรับรองคำ่ใชจ่ำ่ย (ภำษำไทย และ ภำษำองักฤษ) 

- เอกสำรกำรปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นกำรดแูลของฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ 

- ส ำเนำพำสปอรต์ ของบดิำและมำรดำ 

- ส ำเนำทะเบยีนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบุ้คคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บุตร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 

สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบุชือ่เจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยัน

รับรองใหก้บัผูถ้กูรับรอง จ ำเป็นตอ้งออกมำแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัท ีน่ดัยืน่วซีา่ ** โดยสะกด ชือ่-นามสกุล ผูถู้กรบัรอง ใหถู้กตอ้ง

ตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัท ีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถู้กรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเง ือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

- เอกสำรเพือ่อำ้งองิควำมสัมพันธ ์อำท ิส ำเนำทะเบยีนบำ้น/สมรส/สตูบิัตร 

 



- 13 - 

  
 
 
 

 

Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ ่

104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140 
โทร 053-115-912 / 089-644-7444 

   

 แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซี่าทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศอติาล ี
 สถานทีย่ ืน่ค ารอ้งวซีา่ : ศูนยย์ ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ VFS ประเทศอติาล ีอาคารสลีมคอมเพล็กซ ์ช ัน้ 15 ถนนสลีม 

ทำงอำคำรมสีถำนทีจ่อดรถรับรอง แตท่ำงศนูยย์ืน่วซีำ่ VFS ไมม่บีรกิำรประทับตรำทีจ่อดรถฟร ี

การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS / รถไฟฟ้าใตด้นิ MRT สถานสีลีม 
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 แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเบือ้งตน้ เพือ่ขอยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศอติาล ี

1. ชือ่ - นำมสกลุ ปัจจุบนั ............................................................................................................ 

2. ชือ่ - นำมสกลุ ตอนเกดิ (หำกเคยเปลีย่น) ................................................................................... 

3. วัน - เดอืน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชำย          หญงิ 

5. สถำนภำพสมรส        โสด     สมรส            หยำ่            หมำ้ย            แยกกันอยู ่

6. หมำยเลขบัตรประชำชน ............................................................................................................ 

7. หมำยเลขพำสปอรต์ ................................................................................................................. 

วันทีอ่อก ................ วันหมดอำย ุ............... สถำนทีอ่อก ............................................................. 

8. ทีอ่ยูป่ัจจุบนั(ทีพ่กัอาศยัอยูจ่รงิ) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์....................... 

9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... อเีมลล ์........................................................................ 

10. อาชพีปัจจุบนั (กำรงำน/กำรเรยีน) กรุณำระบุอำชพี, ต ำแหน่ง, หำกเป็นแม่บำ้น/เกษียณอำยุกรุณำระบุ

ดว้ย ..................................................................................................................................... 

11. ชือ่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา และทีอ่ยู ่................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์...................... 

เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................... อเีมลล ์......................................................................... 

12. วซีำ่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่่ำนมำ 

ไมเ่คย 

   เคยไดรั้บ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

13. ทำ่นเคยถกูปฏเิสธวซีำ่หรอืไม ่

ไมเ่คย    เคย (เหตผุลในกำรปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำรงชพีระหวำ่งกำรเดนิทำงและพ ำนักของผูส้มัคร 

   ตัวผูส้มัครเอง 

   มผีูอ้ ืน่ออกคำ่ใชจ้่ำยให ้ระบ ุ..................................................... ควำมสมัพันธ ์.......................... 

15. ชือ่บคุคลทีเ่ดนิทำงรว่มกับทำ่น ..................................................... ควำมสมัพันธ ์.......................... 

 

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหล้ะเอยีดและชดัเจนทีสุ่ดเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนุมตัวิซี่าเป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ
อ านวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 

 
 


