
  

 

 

 
 

 

 



  

 

 

วันแรก กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์  

17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 5  

เคาน์เตอร์ K  สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและ

อ านวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง 

20.05 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ983 

 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

23.30 น. เดินทางถึงสนามบินชางฮ ีประเทศสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง  

 

วันที่สอง  สิงคโปร์ - โรม (อิตาลี) - โคลอสเซียม - วาติกัน – น้ าพุเทรวี่ - บันไดสเปน  

01.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโรม โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ366 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง) 

08.05 น. ถึง สนามบินฟูมิชิโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 

น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  

น าท่านชม กลุ่มโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีตศูนย์กลางทางด้านการเมือง ศาสนา และ

เศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ที่สะท้อนให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยะธรรมโรมันในช่วง 

2,000 ปีที่ผ่านมา ชมความยิ่งใหญ่ในอดีตและเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนามกีฬา

โคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ อดีตสนามประลองการ

ต่อสู้ที่ย่ิงใหญ่ของชาวโรมันท่ีสามารถจุผู้ชมได้ถึง 50,000 คน จากนั้นน าท่านเดินทางพาท่าน

เข้าสู่ นครรัฐวาติกัน (Vatican) ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกต้ังอยู่ใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศ

เดียวในโลกที่มีก าแพงล้อมรอบเมืองเอาไว้ได้ทั้งหมด ยกเว้นด้านหน้าทางเข้าและเป็น

ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกโดยมีพระสันตะปาปา มีอ านาจปกครองสูงสุด 

น าท่านถ่ายรูปด้านนอก มหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s 

Basilica) ด้านในมีประติมากรรมอันลือช่ือปิเอต้า (Pieta) ของมิเคลันเจโลและมี แท่นบูชาบัล

แดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุ้มส าริดที่สร้างโดยจานโลเรนโซ แบร์นินี ซึ่งสร้างตรง

บริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นท่ีฝังพระศพของนักบุญปีเตอร์ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

 

 

 



  

 

บ่าย น าท่านเดินชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ  น้ าพุ

เทรวี่ (Trevi Fountain) น้ าพุเทรวี เป็นน้ าพุที่ต้ังอยู่ที่เทรวี ริโอเนในกรุงโรมในประเทศอิตาลี 

เป็นน้ าพุที่มีความสูง 25.9 เมตร (85 ฟุต) และกว้าง 19.8 เมตร (65 ฟุต)และน้ าพุแบบบา

รอคที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโรม เชิญชมความงดงามของ "น้ าพุเทรวี่" ที่นักท่องเที่ยวสามารถโยน

เหรียญ เพื่อขอให้ได้เดินทางกลับมาที่กรุงโรมอีก มีต านานเล่าว่า หากหันหลังแล้วโยนเหรียญ

ลงน้ าพุเทรวี แล้วอธิษฐานให้ได้กลับมากรุงโรมอีกครั้ง ก็จะสมหวัง แล้วเชิญอิสระตาม

อัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นและของที่ระลึกในบริเวณ ย่านบันไดสเปน (The 

Spanish Step)  ซึ่งเป็นแหล่งแฟชั่นชั้นน าสุดหรู ไม่ว่าจะเป็น BRANDNAME ดังๆมากมาย

พร้อมทั้งร้านค้าปลีก รวมถึงร้านอาหาร ร้านไอศครีม มากมายให้เลือกชิม และยังเป็นแหล่ง

นัดพบของชาวอิตาเลี่ยน 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิซซ่าอิตาเลียน  

 น าคณะเข้าสู่ที่พัก BRAND HOTEL, ROME หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันที่สาม โรม – THE MALL OUTLET – ฟลอเรนซ์ - มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร –  

  สะพานเวคคิโอ  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เดินทางสู่ เมืองเลคซิโอ (LECCIO) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที) อิสระให้

ทุกท่านได้ช้อปปิ้งที่ THE MALL OUTLET ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าชั้นน าของอิตาลีในราคา

ย่อมเยาภายในเอาท์เลทมีร้านค้า แบรนด์เนมมากมายอาทิ ARMANI, BALENCIAGA, 

BOTTEGA VENETA, BURBERRY, DIOR, FENDI, GUCCI, TOD’S, VALENTINO เป็นต้น 

เที่ยง อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

บ่าย น าท่านเดินทางต่อสู่ ฟลอเรนซ์ (Florence) (ใช้เวลา 40 นาที) ได้รับขนานนามว่าเป็น

เมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีโบราณสถานส าคัญ และมี

ทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงาม จนได้รับการแต่งต้ังให้เป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้

เมื่อ ปี ค.ศ.1982 ท าให้ทัสคานีมีชื่อเสียงในฐานะดินแดนท่องเที่ยวยอดนิยมระดับโลก น า

ท่านชมวิวทิวทัศน์ของเมือง  น าท่านเดินเที่ยวชมเมืองเก่าฟลอเรนซ์ ชม มหาวิหารซานตา

มาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) ชมความยิ่งใหญ่ และอลังการของวิหารที่ใหญ่

เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้หินอ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสาน

กันได้อย่างงดงาม ชม จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึ่งรายล้อมไปด้วย

รูปปั้น อาทิ เช่น รูปปั้นเทพเจ้าเนปจูน (Fountain of Neptune),วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า 



  

 

(Perseus with the Head of Medusa), รูปปั้นเดวิด ผลงานที่มีชื่อเสียงของ  ไมเคิล แองเจโล่  
จากนั้นน าท่านชม สะพานเวคคิโอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ที่มีมีร้านขายทอง และอัญมณี

อยู่ทั้งสองข้างสะพาน  ให้เวลาท่านอิสระเลือกซื้อสินค้าทั้งของฝากของที่ระลึก รวมทั้งสินค้า

แฟชั่นน าสมัย 

ค่ า รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

   น าคณะเข้าสู่ที่พัก WEST FLORENCE HOTEL, FLORENCE หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันที่ส่ี ฟลอเรนซ์ - ปิซ่า – หอเอนปิซ่า - เวนิส 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง 20 นาที) เมืองแห่ง

ศิลปะที่ส าคัญของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยู่ทางตะวันตกของ Florence ด้านตะวันตกของเมือง

ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แม้ว่าจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็น

ที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก น าท่านเข้าสู่บริเวณ จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า หรือ จัตุรัสกัม

โป เดย์ มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบด้วยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโร

มาเนสก์ โดยเริ่มจาก หอพิธีเจิมน้ ามนต์ (Baptistry of  St. John) ที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี ชม 

มหาวิหารดูโอโม (Duomo) ที่งดงามและ หอเอนแห่งเมืองปิซ่า อันเลื่อง ชมหอเอนปิซ่า 

(Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เริ่ม

สร้างเมื่อปี ค.ศ.1173 ใช้เวลาสร้างประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสร้างต้องหยุดชะงักลง

ไปเมื่อสร้างไปได้ถึงชั้น 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึ้นมา และต่อมาก็มีการสร้างหอต่อเติมขึ้น

อีกจนแล้วเสร็จ โดยใช้เวลาสร้างทั้งหมดถึง 177 ปี 

โดยที่หอเอนปิซ่านี้ กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ 

ซึ่งเป็นชาวอิตาเลี่ยนได้ใช้เป็นสถานที่ทดลองทฤษฎี

แรงโน้มถ่วงของโลกที่ว่า สิ่งของสองชิ้น น้ าหนักไม่

เท่ากัน ถ้าปล่อยสิ่งของทั้งสองชิ้นจากที่สูงพร้อมกัน ก็

จะตกถึงพ้ืนพร้อมกัน จากนั้นให้ท่านอิสระให้ท่านได้

เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกราคาถูก ที่มีร้านค้าเรียงรายอยู่มากมาย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

บ่าย น าท่านเดินทาง สู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 10 

นาที)  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  



  

 

 น าคณะเข้าสู่ที่พัก POPPI HOTEL, VENICE หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า เวนิส - สะพานถอนหายใจ – จตุรัสซานมาร์โค - มิลาน –  

  แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – มหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลาน  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่าน ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) 

ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน  มี

สมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพาน

เชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ้นฝั่งที่บริเวณซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส จากนั้นน าท่าน

เดินชมความงามของเกาะเวนิส ชม สะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ที่มีเรื่องราว

น่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุกจะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่าง

และโลกภายนอกเป็นครั้งสุดท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี้  ซึ่งเชื่อมต่อกับวัง

ดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็นสถานที่พ านักของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนักโทษชื่อ

ดังที่เคยเดินผ่านสะพานนี้มาเเล้วคือ คาสโนว่านั่นเองน าท่านถ่ายรูปบริเวณ  จัตุรัสซานมาร์

โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” 

จัตุรัสถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม รวมทั้ง โบสถ์ซานมาร์โค (St.Mark’s Bacilica) ที่มี

โดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้นอิสระให้ท่านได้มีเวลาเดินเที่ยวชมเกาะ

อันสุดแสนโรแมนติกตามอัธยาศัย เช่น เดินเล่นชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส, เข้าชมโบสถ์ซาน

มาร์โคที่สวยงาม, ช๊อปปิ้งสินค้าของที่ระลึก อาทิเช่น เครื่องแก้วมูราโน่,หน้ากากเวนิส เลือก

ซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นน า หรือนั่งจิบกาแฟในร้าน Café  Florian ที่เปิดให้บริการมาต้ังแต่ปี ค.ศ.

1720 หรือ นั่งเรือกอนโดล่า ล่องชมคลองเวนิส (ไม่รวมค่าล่องเรือกอนโดล่า) 

  

 

 

 

 

 

  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูสปาเก็ตตี้หมึกด า 



  

 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกได้ว่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก 

แวะชมและช้อปปิ้งที่ แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่

นับว่าเป็นชอปปิงมอลล์ที่สวยงาม หรูหราและ

เก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์

วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 ผู้ริเริ่มการรวมชาติหัว

เมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรีย์ของศิลปินชื่อ

ดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์โด ดาร์

วินซี่ ที่อยู่ในบริเวณด้านหน้าของโรงละครสกาล่า 

น าท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน 

(Duomo di Milano) ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบ

ตะวันตก สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการดูโอโมแห่งมิลาน สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิกที่

อลังการมากอันแสดงถึง ความเชื่อศรัทธาในคริสต์ศาสนา และความยิ่งใหญ่ของพระศาสน

จักร ในการเผยแผ่ความเชื่อคริสตชน ในเขตลอมบาเดีย ทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี ถือ

เป็นอาสนวิหารแม่ของอัครสังฆมณฑลมิลาน ซึ่งเป็นอัครสังฆมณฑลท่ีใหญ่ที่สุดในโลก 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

น าคณะเข้าสู่ที่พัก GRAND MILANO MALPENSA HOTEL, MILAN หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันที่หก มิลาน – สนามบินมิลาน - สิงคโปร์  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินมิลาโน มัลเพนซ่า เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax 

Refund) และ มีเวลาในการเลือกซ้ือสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.00 น.  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ355 

(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง) 

 

วันที่เจ็ด สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ   

07.00 น. เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน 

09.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ972 

(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง) 

11.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 
 

*************************************** 



  

 

 

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการ

ออกต๋ัวเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
อัตราค่าบรกิาร   
 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผู้ใหญ่ เด็กมี

เตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี) 

1 เด็ก 2 

ผู้ใหญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี) 

พัก

เดี่ยว 

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตั๋ว 

09 - 15 กันยายน 2561 45,888 45,888 44,888 8,000 28,888 

23 - 29 กันยายน 2561 45,888 45,888 44,888 8,000 28,888 

07 - 13 ตุลาคม 2561 47,888 47,888 46,888 8,000 30,888 

21 - 27 ตุลาคม 2561 47,888 47,888 46,888 8,000 30,888 

05 - 11 พฤศจิกายน 2561 45,888 45,888 44,888 8,000 28,888 

19 - 25 พฤศจิกายน 2561 45,888 45,888 44,888 8,000 28,888 

03 - 09 ธันวาคม 2561 47,888 47,888 46,888 8,000 30,888 

10 - 16 ธันวาคม 2561 47,888 47,888 46,888 8,000 30,888 

31 ธันวาคม – 06 มกราคม 2561 54,888 54,888 53,888 9,000 35,888 
   

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น** 

**ไม่รวมค่าวีซ่าอิตาลี** 
 

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงินคา่มัดจ า  

ภายใน 2 วันนบัจากวันจอง มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์

ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน 

  



  

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกตา่งกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้อ 

เดี่ยว(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) 

ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มี

ห้องพักแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถ้าเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

หรือ อาจมีความจ าเปน็ต้องแยกหอ้งพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบรษิัท

ขอสงวนสิทธิ์ในการเรยีกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกหอ้งพัก 

     2.   โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนือ่งจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต่ า  

  3.   กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพัก 

ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความหมาะสม 

4.  โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เปน็ห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มี 

ขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซ่ึงขึ้นอยูก่ับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และ 

ต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกตา่งกัน 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    ค่าจ้างมัคคุ เทศก์คอยบริการตลอดการ

เดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ 

(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่าทิปคนขับรถ ทา่นละ 10 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)  

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 14 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)  

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 



  

 

 ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการย่ืนวีซ่าเชงเก้น(ค่าวีซ่าลูกค้าถือไปจ่ายหน้างานวันที่สแกนนิ้ว) 

 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ า ภายใน 2 วันท าการ เพื่อส ารองที่นั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วัน 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของ

ทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว

หรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก

ที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับ

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด

อย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้า

ให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่

ช าระแล้ว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่

น้อยกว่า 45 วัน*** 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่

ช าระแล้ว 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน า

เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 



  

 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทาง

บริษัท นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุด

ท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน  

6. ในกรณีที่ลูกค้าย่ืนวีซ่ากับทางบริษัทแล้ว ทางบริษัทขออนุญาติไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าช าระมาแล้ว 

ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 

ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทาง

บริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค า

น าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือ

เอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของ

นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 

ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา



  

 

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น

แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่าน้ัน  

9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ  หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการ

เดินทาง อันมิใช่ ความผิดของบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะรบัผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะ

ส่วนทีบ่ริษัทยังมิได้ช าระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัทหรือจะต้องช าระตามข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลัก

ปฏิบัติเท่าน้ัน 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อช้ิน และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถ

น าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของ

ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้อง

เครื่องบินเท่านั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

 

1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (พาสปอร์ตธรรมดาเล่มสีเลือดหมูเท่านั้น) ฉบับจริง มีอายุ 

การใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่ต่ ากว่า 2 หน้า 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม.  

จ านวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็นพ้ืนสีขาวเท่านั้น 

3. หลักฐานการท างาน/การเรียน 

 กรณีเป็นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า:  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน้า (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / หรือใบ

จดทะเบียนพาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการค้า 

 กรณีเป็นพนักงาน: จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง วันเริ่มงาน 

เงินเดือน จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อ

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (อิตาลี) 



  

 

ประเทศ จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถ้ามี) ท่ีอยู่ 

และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน 

 กรณีที่เป็นข้าราชการ: หนังสือรับรองการท างานจากหน่วยงานภาษาอังกฤษ 

 กรณีเกษียณอายุราชการ: จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรข้าราชการ

บ านาญ 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหน้าที่การ

งานเป็นภาษาอังกฤษ 

 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรับรองการศึกษาภาษาอังกฤษ  

(จดหมายรับรองการท างาน / การเรียน มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันนัดยื่นวีซ่า จดหมายต้องเป็น

ภาษาอังกฤษเท่านั้นและต้องสะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) 

 

4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย์ เท่าน้ัน กรุณาจัดเตรียมดังนี้ 

 เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริงจากธนาคาร อัพเดท

เป็นปัจจุบันไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่นัดย่ืนวีซ่า  

***ผู้ที่มีการประกอบอาชีพมีหน้าที่การงานท าต้องมีบัญชีส่วนตัวเสมอ*** 

5. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

6. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี) 

7. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี) 

8. ส าเนาสูติบัตร (กรณีผู้เดินทางอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์) 

เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์และ ไม่เดินทางพร้อมบิดามารดา 

หรือเดินทางพร้อมบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง 

 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมให้เดินทางไป

ต่างประเทศ ซึ่งสามารถขอได้ที่เขตหรือที่ว่าการอ าเภอ และให้ระบุในจดหมายว่า ยินยอมให้

เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับเด็ก 

 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่ง

สามารถขอได้ที่เขตหรือที่ว่าการอ าเภอและให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา 

(ระบุชื่อบิดา)  

 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่ง

สามารถขอได้ที่เขตหรือที่ว่าการอ าเภอ และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา 

(ระบุชื่อมารดา) 



  

 

 เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

 ส าเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา 

 ส าเนาทะเบียนมรณะบัตร 

 

กรณีรับรองการเงินให้บุคคลในครอบครัว  

(เกี่ยวข้องทางสายเลือดเท่าน้ัน บิดามารดา,บุตร,พ่ีน้อง,สามีภรรยา) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 

 หนังสือรับรองทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบับจริง ระบุชื่อเจ้าของบัญชี(ผู้

รับรอง) และต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองด้วย มีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ย่ืนวีซ่า (สะกด

ชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) 

 เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริงจากธนาคาร 

อัพเดทเป็นปัจจุบันไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่นัดย่ืนวีซ่า  

***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านั้น*** 

 เอกสารเพื่ออ้างอิงความสัมพันธ์ อาทิ ส าเนาทะเบียนบ้าน/สมรส/สูติบัตร 

หมายเหตุ: 

 ผู้สมัครต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่นค าร้องขอวีซ่าอิตาลี เพ่ือสแกนลายน้ิวมือ 

 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตอิตาลี โดยประมาณ 10 วันท าการ 

 หลังจากที่ผู้สมัครได้ท าการย่ืนขอวีซ่ากับทางศูนย์ยื่นค าร้องขอวีซ่าอิตาลีแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาต

ให้ผู้สมัครท าการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะท าการพิจารณาวีซ่าไมว่่ากรณีใดๆ ก็ตาม 

ดังนั้นหากท่านมีความจ าเป็นในการใช้เล่มเพ่ือเดินทาง กรุณาแจ้งบริษัททัวร์ 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม

เชงเก้นเป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

 

 

 

ใบกรอกข้อมูลค าร้องขอวีซ่าเชงเก้น อิตาลี 

 !!! ผู้สมัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลทุกข้อโดยละเอียด และน าส่งก่อนหรือพร้อมเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า !!! 

 



  

 

1. ชื่อ-นามสกุลปัจจุบัน ................................................................................................................... 

2. ชื่อ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปลี่ยน)..................................................................................... 

3. วัน-เดือน-ปีเกิด........................................................................................................................... 

4. เพศ        ชาย          หญิง 

5. สถานภาพสมรส   โสด        สมรส       หย่า        หม้าย        แยกกันอยู่ 

6. หมายเลขบัตรประชาชน.................................................... 

7. หมายเลขพาสปอร์ต.............................................. 

 ว ันท่ีออก.......................วันหมดอายุ.......................สถานที่ออก...................................... 

8. ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่พักอาศัยอยู่จริง)............................................................................................. 

......................................................................................................รหสัไปรษณีย์................ 

9. เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................อีเมล์........................................................... 

10. อาชีพปัจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ  ,ต าแห น่ง, หากเป็นแม่บ้าน/เกษียณอายุ

กรุณาระบุด้วย.................................................................................................... 

11. ชื่อสถานที่ท างาน/สถานศึกษา และที่อยู่........................................................................... 

.....................................................................................................รหสัไปรษณีย์.................. 

 เบอร์โทร.............................................เบอร์แฟกซ์.................... ........................................... 

12. วีซ่ายุโรป (เชงเก้น) ท่ีเคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา  

 ไม่เคย 

 เคยได้รับ    ประเทศ.........................ใช้ได้ต้ังแต่วันท่ี..................ถึงวันท่ี...................... 

13. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

 ไม่เคย  เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................. 

14. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักของผู้สมัคร 

 ตัวผู้สมัครเอง 

 มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ ระบุ...........................................ความสัมพันธ์.......................... 

15. ชื่อบุคคลที่เดินทางร่วมกับท่าน..............................................ความสัมพันธ์.......................... 

หมายเหตุ ข้อ 8/9/10/11 กรณุาระบุให้ละเอียดและชดัเจนที่สุด  

เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง 

 

 

 

การพิจารณาอนมุัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ทางบริษัทเปน็เพยีง
ตัวกลางในการอ านวยความสะดวกและบริการด้านเอกสารให้แกผู่้เดินทางเท่านัน้ 



  

 

 

แผนทีก่ารเดินทางเพือ่การยืน่ค าร้องขอวีซา่ 

สถานที่ย่ืนค าร้องวีซ่า: ศูนย์ย่ืนค าร้องขอวีซ่า VFS อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ถนนสีลม 

    ทางอาคารมีสถานท่ีจอดรถรับรอง แต่ทางศูนย์ย่ืนวีซ่าไม่มีบริการประทับตรา   

                              ที่จอดรถฟรี 

การเดินทาง:     BTS สถานีศาลาแดง / MRT สถานีสีลม 

 


