
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทวัรส์ดุคุม้!! เทีย่วเจาะลกึ”แกรนดอ์ติาล”ี 

 ชืน่ชมสถาปัตยกรรมและประวัตศิาสตรแ์ห่งความยิง่ใหญ่ทีก่รุงโรม ชมความยิง่ใหญ่อลังการ1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์
ของโลกที่ โคลอสเซีย่ม และหอเอนปิซ่า เยือนเมอืงฟลอเรนซ ์ดนิแดนอันน่าหลงไหล ตน้ก าเนิดของศลิปะเรอเน
ซองส ์ชมเมอืงเวนสิ เมอืงแหง่สายน ้าและสะพาน ดืม่ด ่ากบับรรยากาศทีส่ดุแสนจะโรแมนตกิ ชมมหาวหิารดโูอโมแ่ห่ง
มลิานที่งดงามและยิง่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังทีแ่กลลอเรียวคิเตอรเ์อ็ม มานูเอล 
ชมทะเลสาบ ทะเลสาบโคโม(่Lake Como) ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นทะเลสาบทีส่วยงามทีส่ดุของอติาล ี

 

วนัทีห่นึง่ กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

 
21.30 น.  พรอ้มกันทีท่า่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์ D เคานเ์ตอร ์สายการบนิ

ไทย(TG) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้น เอกสารตดิแท็กกระเป๋า 



วนัทีส่อง สนามบนิลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีอติาล ี– นครวาตกินั – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– กรงุโรม – โคลอสเซีย่ม –  

                      จตัรุสัโรมนั – บนัไดสเปน – เมอืงเซยีนา                                                           อาหาร เทีย่ง,เย็น 

 
00.20 น. น าท่านเดนิทางสู ่กรงุโรม ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG944 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

11 ชัว่โมง 55 นาท)ี  
06.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีกรุงโรม ประเทศอติาล ีน าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง 

และพธิกีารทางศุลกากรและตรวจรับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านสูน่ครวาตกินั Vatican City (ระยะทาง30กม./ 

45 นาที) ซึง่เป็นรัฐอสิระ มขีนาดเล็กมากเพียง 250 ไร่และเป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตน์ิกายโรมันคาทอลกิ 

เป็นเมอืงแห่งศาสนจักรและทีป่ระทับข  องพระสันตะปาปา ประมขุสงูสดุแหง่ศาสนา หรอืทีเ่รยีกสัน้ๆ ว่า“โป๊ป” น า

ทา่นถา่ยรปูดา้นหนา้ มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์St.Peter Basilica แหง่นครรัฐวาตกิัน ทีง่ดงามดว้ยศลิปะในยคุเรเน

ซองส ์ใชเ้วลาสรา้งถงึ 150 ปี และยังไดรั้บการตกแต่งอย่างโอ่อ่าและหรูหรา ดา้นหนา้มหาวหิารเป็นลานกวา้ง

เรยีกว่า St.Peter’s Square ประกอบไปดว้ยน ้าพุ 2 ดา้น และเสาโอเบลกิส ์1 ตน้ ลอ้มรอบไปดว้ยเหล่าเทพเท

วาบนหลังคาและก าแพงสูง(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเขา้ Vatican Museum และ Sistine Chapel )  จากนั้น น าท่าน

เดนิทางสู ่กรุงโรม (Rome)(ระยะทาง50ก.ม./15นาท)ี  เมอืงหลวงของประเทศอติาล ี กรุงโรมเป็นเมอืงหลวง

และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแควน้ลาซโีอและประเทศอติาลจีา้ มีคนอาศัยประมาณ 2.5 ลา้นคนแน่ะ ถือเป็นเมือง

ท่องเที่ยวที่สวยและน่าไปที่สุดอีกเมืองหนึ่งของอติาลีเลยล่ะค่ะ มีประวัตศิาสตรย์าวนานมากกว่า 2,800 ปี ทัง้

สถาปัตยกรรม ประตมิากรรม สถานทีเ่ทีย่วต่างๆ คลุกเคลา้ความคลาสสคิสไตล ์น าท่านสูช่ ืน่ชมกับสถาปัตยกรรม

และประวัตศิาสตรแ์ห่งความยิง่ใหญ่ จากนัน้ น าท่านสัมผัสความยิง่ใหญ่ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกที ่โคลอส

เซี่ยม (Colosseum)(ถ่ายรูปดา้นนอก) เป็นสนามกีฬากลางแจง้ขนาด

ใหญ่ตัง้อยูใ่จกลางกรุงโรม เริม่สรา้งขึน้ ในสมัยจักรพรรดเิวสปาเซยีนแห่ง

อาณาจักรโรมันและสรา้งเสร็จ ในสมัยของจักรพรรดติติัสในครสิตศ์ตวรรษ

ที่1 หรือประมาณปี ค.ศ.80 อัฒจันทร์เป็นรูปวงกลมก่อดว้ยอฐิและหิน

ทรายวัดโดยรอบไดป้ระมาณ 527เมตร สูง 57เมตร ใกล ้ๆ กันนั้นเป็น 

ประตูชยัคอนสแตนตนิ(Arch of Constantine) ถือว่าเป็นมรดกส าคัญ

ของประเทศอติาลีอีกที่หนึ่ง โดยสรา้งขึน้เพื่อระลึกถงึชัยชนะของกรุง

คอสสแตนตนิ เป็นซุม้ประตูที่ใหญ่ที่สุดของโรมันมีความสูงถงึ 21 เมตร 

จากนั้น น าท่านสู่ โรมนัฟอรมั(Roman Forum)(ถ่ายรูปดา้นนอก) อดีต

อันยิง่ใหญ่ของกรุงโรม ทีเ่คยเป็นศูนยก์ลางของชมุชน ทัง้การเมอืง ศาสนา การคา้ และการปกครองดว้ย ปัจจุบัน

คงเหลอืแต่ซากปรักหักพังแต่ก็ยังสามารถเห็นเคา้โครงของความยิง่ใหญ่ได  ้จากนัน้ น าท่านชมวหิารแพนธอีอน

(Pantheon)(ถา่ยรูปดา้นนอก) เป็นวหิารรูปทรงจตรัุสทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรุงโรม โดยมอีายมุากกวา่ 2,000 ปี แมว้า่จะ

มปีระวัตแิละความเป็นมาทียั่งไม่แน่ชัด แต่วหิารแห่งน้ีแสดงใหเ้ห็นไดช้ัดถงึศลิปะเก่าแก่ในยุคโรมัน รวมถงึฝีมอื

และความชาญฉลาดในการออกแบบอยา่งรอบคอบของสถาปนกิในอดตี นอกจากความสวยงามและความศักดิส์ทิธิ์

แลว้ Pantheon ยังเป็นสถานทีอ่ันทรงเกยีรตอินัเป็นสถานทีเ่ก็บศพของบคุคลส าคัญ ทัง้ศลิปินคนส าคัญอยา่งราฟา

เอลและกษัตรยิเ์อมานูแอลทีส่องผูท้ีท่รงรวบรวมอติาลใีหเ้ป็นหนึง่เดยีว 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) เมนอูาหารจนี 



บา่ย จากนั้น น าท่านชมและถ่ายรูปบรเิวณย่าน บนัไดสเปน(Spanish steps) เป็นบันไดที่กวา้งที่สุดและยาวที่สุดใน

ทวปียุโรป ถูกเรยีกชือ่ตามสถานฑูตสเปน ซึง่ตัง้อยู่ ณ บรเิวณนัน้ ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอติาเลยีน 

ชื่อ Francesco de Sanctis เริม่สรา้งเมื่อปี คศ.1723 แลว้เสร็จในปี 

คศ.1725 ถอืเป็นสัญลักษณ์อกีอย่างหนึง่ของกรุงโรม นอกจากความ

สวยงามอลังการกวา้งขวางของบันไดสูง 138 ขัน้ที่ลอ้มรอบไปดว้ย

สถาปัตยกรรมอันสวยงามแลว้ จัตรัุสน้ียังตอ่ตรงกับถนน Via Condotti  

ที่ เ ต็ ม ไ ป ด ้ว ย ร ้า น แ บ รน ด์ เน ม ม า ก ม า ย  ทั ้ ง  Dior, Prada, 

Gucci,Valentio, Versace, Fendi, Ferragamo, Cartier, Bulgari, 

Rimowa, Longchamp, Furla, Tod’s Ferragamo Armani, Tag Heuer, Tissot และอืน่ๆ เป็นตน้ จากนัน้ น าทา่น

มุง่หนา้สู ่เซยีนา(Siena) (ระยะทาง231ก.ม./ 3.30 ชัว่โมง) เมอืงเล็กๆของเซยีนาในแควน้ทัสคานีตน้ก าเนดิของ

ศลิปะแบบเรอเนซองส ์อดตีศนูยก์ลางดา้นสถาปัตยกรรม วรรณกรรม และวัฒนธรรมอันรุ่งโรจน ์ดนิแดนทีม่เีสน่หอ์ัน

น่าหลงใหลแหง่น้ีไดช้ือ่วา่เป็นสถานทีท่ีนั่กทอ่งเทีย่วใฝ่ฝันมาเยอืนมากทีส่ดุดว้ย  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) เมนูอาหารพืน้เมอืง 
 หลังอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ัก 
   ทีพ่กั: Hotel Garen 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   
  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่าม        เมอืงเซยีนา – ฟลอเรนซ ์– เขตเมอืงเกา่ฟลอเรนซ ์– เมอืงปิซา่ – หอเอนปิซา่   
                                                                                                                                 อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที3่) 
จากนัน้ น าท่านถ่ายรูป Piazza Del Duomo Siena  วหิารของเซยีนาแห่งน้ีเป็นโบสถ์แบบโกธคิทีด่ีที่สุดแห่ง
หนึง่ของประเทศอติาลมีทีัง้ภายในและภายนอกทีส่วยงามโดยมผีลงานของศลิปินทีด่ทีีส่ดุในอติาล ีจากนัน้ ปาลซั

โซปุบบลโีก (Palazzo Pubblico) เป็นสิง่ก่อสรา้งแบบโรมาเนสกต์ัง้อยู่ที่

ในเมืองเซียนา เป็นจัตุรัสยุคกลางที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป เป็น

จัตรัุสทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งความงามและความสมบรูณ์ของงานสถาปัตยกรรม

ไปทั่วโลก จากนั้น น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟลอเรนซ์ (ระยะทาง 76 

ก.ม./ 1.30 ช.ม.)ที่ไดรั้บเลือกโดยองคก์ารยูเนสโกใหข้ึน้ทะเบียนเป็น

มรดกโลก เมือ่ปี ค.ศ. 1982 น าท่านเดนิชมความสวยงามบรเิวณ จตัุรสัดู

โอโม(Duomo Santa Maria Del Fiore) (ถา่ยรูปดา้นนอก)  ทีต่ัง้ของมหา

วหิารแหง่เมอืงฟลอเรน้ซ ์ทีส่วยงามและยิง่ใหญ่ จตัุรสัชกินอเรยี(piazza 

della signoria)(ถา่ยรูปดา้นนอก)  เป็นจัตรัุสสวยงามดว้ยประตมิากรรมมากมาย

ที่ตัง้เรียงรายอยู่ดา้นหนา้ของพระราชวังเวคคโิอ เช่น รูปแกะสลักเพอร์ซอิุส 

วรีบุรุษกรีกโบราณตอนบั่นคอเมดูซ่า รูปแกะสลักเฮอรค์วิลสี และรูปสลัก the 

Rape of the Sabine Women จากนั้น น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ ปาลาซโซ 

เวคคโิอ(Palazzo Vecchio) พระราชวังเกา่แกใ่นเมอืงฟลอเรนซ ์สรา้งส าเร็จใน

ปี ค.ศ.1322 มีสัญลักษณ์คอืหอระฆัง Campanile ในอดตีใชเ้ป็นสถานที่แจง้

ขา่วสารใหก้ับชาวเมอืง ทางการจะตรีะฆังส่งสัญญาณ หากมไีฟไหม,้น ้าท่วม, 

ขา้ศกึโจมต ีฯลฯ ถอืเป็นสถานทีป่ระวัตศิาสตรส์ าคัญของฟลอเรนซ ์จากนัน้ น า

ท่านชม สะพานปอนเต เวคคโิอ(Ponte Vecchio) สะพานเก่าแก่

ทีส่ดุของเมอืง เป็นสะพานเดยีวของฟลอเรนซท์ีร่อดพน้การท าลาย

จากชว่งสงครามโลกมาได ้ทอดขา้มแม่น ้าอารโ์น ซึง่อดตีเป็นแหล่ง

ขายทองค าทีเ่กา่แกข่องฟลอเรนซแ์ละยังคงอนุรักษ์บรรยากาศแบบ

ดั่งเดมิไวไ้ดอ้ยา่งด ีชมทัศนียภาพของตัวเมอืงทีม่แีมน่ ้าอารโ์น ไหล

ผา่นนครทียั่งคงรักษาสถาปัตยกรรมโบราณไวอ้ยา่งน่าชืน่ชม สะพาน

เกา่แกท่ีส่รา้งขึน้เพือ่ใชใ้นการสญัจรขา้มแมน่ ้าอารโ์น บนสะพานนัน้

เป็นทีต่ัง้ของอาคารรา้นคา้ ซึง่เป็นตัวแทนจ าหน่ายงานศลิปะ อัญมณี และของทีร่ะลกึจ านวนมากอสิระใหท้่านได ้

เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) อาหารจนี 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C


บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปิซา่ Pisa (ระยะทาง85ก.ม./ 1.30 ชัว่โมง) อดตีเมอืงทา่เรอืชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน
และเป็นทีต่ัง้ของหอเอนปิซา่ น าทา่นชม จตัรุสักมัโป เดย ์มริาโกล ีหรอื 
จตัุรสัดูโอโม่ Piazza del Duomo หรือทุ่งมหศัจรรย  ์เป็นบรเิวณที่
ลอ้มรอบดว้ยก าแพงใจกลางเมอืงปิซา่ และเป็นทีต่ัง้ของมหาวหิารเกา่แก่
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และน าท่านชมถ่ายรูป 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของ
โลก หอเอนปิซา่ ( Leaning Tower of Pisa) ใหท้า่นเดนิเลน่ ถา่ยรูป
กับหอเอนปิซ่าทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นหอระฆังแห่งวหิารประจ าเมอืง แต่เพยีง
การเริม่ตน้ของการสรา้งถงึบรเิวณชัน้ 3 ก็เกดิการทรุดตัวและตอ้งหยดุการ
กอ่สรา้งจนถัดมาอกีร่วม 100 ปี ถงึไดส้รา้งต่อจนเสร็จสมบูรณ์และยังเป็น
สถานทีก่าลเิลโอ เคยมาพสิจูน์เรือ่งแรงโนม้ถ่วงของโลก และการตกของ
วัตถดุว้ย  

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่) อาหารพืน้เมอืง 
   หลงัอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ัก 
   ทีพ่กั: Hotel Galilei 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
      (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่ ี ่          ลาสเปเซยี – ชงิเกว แตรเ์ร – รโิอแมก จโิอเร ่– มานาโรลา่ – เลแวนโต ้ 

                                                                                                                                                 อาหาร เชา้,เย็น 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที6่) 

จากนั้น น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลา สเปเซีย(La Spezia) (ระยะทาง77
ก.ม./ 1.30 ชั่วโมง) เมืองในเขตลิกูเรียทางตอนเหนือของอิตาลี อยู่
ระหว่าง เมืองเจนัว และปิซ่า บนทะเลลิกูเรีย และเป็นหนึ่งในอ่าวที่มี
ความส าคัญทางดา้นการคา้และการทหาร อกีทัง้ยังเป็นทีต่ัง้ของสถานที่
ส าคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมดว้ย น าท่านเดนิทางสู่สถานี La 
Spezia Centrale Railway Station น าท่านเปลี่ยนการเดินทางโดยสาร
รถไฟสูด่นิแดนทัง้หา้ (Five Land) แห่ง ชงิเกว แตรเ์ร (Cinque Terre) 
ตัง้บนหนา้ผาสงูชนัเหนือทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ตดิทะเลบรเิวณชายฝ่ังแค
วนลกิเูรยี ชม 2 ใน 5 หมูบ่า้นไดแ้ก ่หมู่บา้นประมงเล็กๆ รโิอแมก จโิอเร ่
(Rio-Maggiore) หมู่บ า้นชาวประมงที่สวยที่สุดในโลก  เป็นชุมชน
ชาวประมงเก่าที่มที าเลทีน่่ามหัศจรรย์ คือแต่ละหมู่บา้นปลูกสรา้งอยู่บน
ภูเขาหรอืหนา้ผาสูง ปัจจุบันแมย้ังมกีารท าประมงกันอยู่บา้ง แต่ก็ไม่มาก
นัก เน่ืองจากชาวบา้นหันมาท าธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อตอ้นรับเหล่านัก
เดนิทางที่แวะเวียนเขา้มาชมไข่มุกน ้างามของอติาลีเม็ดน้ีเสียมากกว่า 
และชมหมู่บา้นประมง มานาโรล่า (Manarola) หมู่บา้นชาวประมงที่
เล็กทีส่ดุของแควน้ แต่กลับกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ามารถดงึดูดให ้
นักเดนิทางจากทั่วโลกต่างก็อยากทีจ่ะมาเยอืน ณ หมูบ่า้นแหง่น้ี กจิกรรม
หลักของนักทอ่งเทีย่วเมือ่มาถงึทีน่ี่ก็คอืการเดนิชมเมอืงไปตามถนนสายเล็กทีล่ัดเลาะตัดผา่นตัวเมอืงไปตามความ
ลานชัน เป็นบรรยากาศที่สุดแสนจะเพลดิเพลนิ จากนั้น เดนิทางสู่สถานีเลแวนโต ้(Levanto) เปลี่ยนการ
เดนิทางขึน้รถโคช้เพือ่เดนิทางไปทีเ่มอืงเมสเตร อสิระอาหารกลางวนัไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร ์

บา่ย จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเมสเตร(Mestre) (ระยะทาง 356 ก.ม./ 4.30 ชัว่โมง) เป็น เมอืงเล็กๆ ทีส่วยงาม

เต็มไปดว้ยสวนสาธารณะรา้นดไีซเนอรแ์บรนดด์ัง และจัตุรัสทีม่แีลนดม์ารก์เก่าแก่ สัมผัสไดถ้งึความงดงามของ

อาคารประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอติาลใีนแบบดัง้เดมิ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่7) เมนูอาหารจนี 
  หลังอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ัก 
   ทีพ่กั:  Russott Hotel 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง  
  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีห่า้    เมสเตร – ทา่เรอืตรอนเคตโต ้– เวนสิ – จตัรุสัซานมารโ์ค – โบสถเ์ซนตม์ารก์ – พระราชวงัดอจส ์– 

McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet  – เมอืงเวโรนา                                                         

 อาหาร เชา้,เย็น                                                          

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที8่) 



น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง ทา่เรอืตรอนเคตโต ้(10 ก.ม./ 20 นาท)ี  เป็นทา่เรอืทีม่เีรอืบรกิารในการเดนิทางไปในที่
ต่าง ๆ ของเมอืง เพื่อชมทวิทัศน์ธรรมชาตขิอง 2 ฝ่ังคลองโดยทางเรอื นับเป็นเมอืงทีค่ลองมากกว่าถนนอกีเมอืง
หนึง่ของโลก จากนัน้ น าทา่นน่ังเรอืสู ่เกาะเวนสิ (Venice Island) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เมอืงเวนสิไดรั้บฉายาวา่ 
ราชนีิแห่งทะเลเอเดรยีตกิ (Queen of the Adriatic) เมอืงแห่งสายน ้า เมอืงแห่งสะพานและเมอืงแห่งแสงสว่าง 
ถูกสรา้งขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆจ านวนมากเขา้ดว้ยกันในบริเวณ
ทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองท่า
โบราณ และเป็นเมอืงทีใ่ชค้ลองในการคมนาคมมากทีสุ่ด น าท่านถ่ายรูป
ชมความสวยงามของ จตัุรสัซานมารโ์ค(Piazza San Marco หรือ Saint 
Mark Square) เป็นจัตุรัสกลางเมอืงเวนสิ ทีข่ ึน้ชือ่วา่สวยทีส่ดุแห่งหนึง่ใน
อติาล ีลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรมอันงดงาม อาท ิโบสถเ์ซนตม์ารก์ (St. 
Mark’s Basilica) เดิมที่เป็นโบสถ์ส่วนตัวของผูค้รองเมืองในสมัยนั้น 
พระราชวงัดอจส ์(Doge’s Palace), ลโีอเน ่(Lione) รูปปั้นสงิโตตัวใหญ่
ตดิปีกพรอ้มถอืหนังสอื ซึง่ถอืเป็นสัญลักษณ์ประจาเมอืงเวนิส เดนิชมตัว
เมอืงจนถงึ สะพานรอิลัโต เป็นสะพานทีเ่กา่แก่ทีสุ่ดในเวนิสและเป็นสะพานแรกทีข่า้ม Grand Canal (คลองแก
รนดค์าแนล) ชมสะพาน Bridge of Sighs สะพานสะอืน้ หรอืบางคนเรยีกว่า "สะพานแห่งการทอดถอน
ใจ” ซึง่ทอดขา้มดา้นหลังวังของผูป้กครองเวนสิในอดตี ไปยังคกุทีอ่ยูอ่กีฟากฝ่ังคลองวา่กันวา่สะพานแหง่น้ีคอืจุด
หายใจเฮอืกสดุทา้ยแหง่อสิรภาพของเหล่านักโทษ และคุกแห่งน้ีเองเป็นทีคุ่มขังนักรักกระเดือ่งนามคาสโนว่า ใน
ต านานเล่าว่าการจูบบนเรอืกอนโดลา่ใตส้ะพานแห่งน้ีจะน าไปสูค่วามรักนรัินดร ์นับเป็นหนึง่ในจุดทีโ่รแมนตกิทีส่ดุ
จุดหนึง่ในเวนสิอสิระใหท้า่นเดนิชมความโรแมนตกิของเกาะแหง่น้ี หรอืทา่นยังสามารถสมัผัสประสบการณ์ลอ่งเรอื
กอนโดล่า ชมความงามของเกาะเวนสิ (ไม่รวมในคา่ทวัร ์กรณีตอ้งการน ัง่กอนโดล่า สามารถตดิตอ่ที่
ไกดร์าคาล าละ 120 ยโูร 1 ล าสามารถน ัง่ไดส้งูสดุ 4-6 ทา่นคะ่ ลอ่งประมาณ 30 นาท)ี 

 
 
    
 
 
 
 
  
 

เทีย่ง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่9) เมนอูาหารพืน้เมอืง 
บา่ย น าท่านกลับสู่ฝ่ังแผ่นดนิใหญ่  จากนั้น น าท่านเดินทางต่อไปยัง เมือง 

Noventa อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงจุใจ ณ  McArthurGlen Noventa di 
Piave Designer Outlet (45 ก.ม./1 ชม.) ศนูยร์วมรา้นคา้กวา่ 160 รา้น 
เชน่ แว่นตา ผลติภัณฑเ์ครือ่งหนัง รองเทา้ กระเป๋า อปุกรณ์กฬีา แฟชั่นแบ
รนด์แนม จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เวโรนา (Verona)(ระยะทาง151 
ก.ม./ 2.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ตัง้อยู่แควน้เวเนโตเป็นหนึ่งในเจ็ดเมือง
หลวงของทางตอนเหนือของอติาล ีมสีถานทีท่ีด่งึดูดนักท่องเทีย่วดว้ยเหตุ
ที่มคีวามส าคัญทางศลิปะและวัฒนธรรมที่เห็นไดง้านนิทรรศการประจ าปี
หลายงาน โรงละคร และอุปรากรในโรงละครกลางแจง้ที่สรา้งโดยโรมัน 
และเป็นเมอืงส าคัญในประวัตศิาสตรแ์ละเศรษฐกจิจากต าแหน่งทีต่ัง้ทางภมูศิาสตรท์ีต่ัง้อยูต่รงโคง้ของแม่น ้าอดเิจ 
(Adige River) ไม่ไกลจากทะเลสาบการด์า ทีต่ัง้น้ีท าใหเ้กดิน ้าท่วมขึน้หลายครัง้จนกระทั่ง ค.ศ. 1956 เมือ่มกีาร
สรา้งอโุมงคโ์มร-ิทอรโ์บเลทีเ่ป็นทางระบายน ้า 500 ควิบคิเมตรลงไปในทะเลสาบการด์าเมือ่มคีวามจ าเป็น อุโมงค์
ลดสถตินิ ้าทว่มทกุเจ็ดสบิปีไปเป็นทกุสองรอ้ยปี    

เย็น            รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่10) เมนอูาหารจนี 
     หลังอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ัก 

 ทีพ่กั:  Best Western Hotel Turismo 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง  
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีห่ก           เวโรนา่ – มลิาน – มหาวหิารมลิาน – พระบรมมหาราชวงัแหง่มลิาน – Galleria Vittorio Emanuele II                                                 

                         อาหาร เชา้, กลางวนั 

 
เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่11) 

   น าท่านเดินทางชมเมอืงเวโรนา และน าท่านถ่ายรูป บา้นจูเลยีต (Juliet’s house) ภายในบา้นหลังน้ีคือ 
พพิธิภัณฑข์นาด  กะทัดรัดทีเ่ต็มไปดว้ยของเกา่จากสมัยศตวรรษที1่6 และ 17 ไมว่่าจะเป็น เฟอรน์เิจอร ์ภาพเขยีน 
งานศลิปะ และเครือ่งเคลอืบ ก็ลว้นแต่เกีย่วขอ้งกับบทประพันธข์อง Shakespeare หอคอย Lamberti Tower 



เป็นหอคอยสงู 84 เมตร หอคอยแห่งน้ีมรีะฆังสองแห่ง Marangona สง่สัญญาณ ไฟเวลาท างานและเวลาของวัน
ในขณะที ่Rengo ใหญท่ีส่ดุถกูใชเ้พือ่เรยีกประชากรให ้ตดิอาวธุหรอืเรยีกเทศบาลของเมอืง จากนัน้ ใหท้า่นอสิระช ้

อปป้ิงสนิคา้ชือ่ดังตามอัธยาศัยที ่ณ Piazza delle Erbe , Via Mazzini  

  
 จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่มลิาน Milan (155 ก.ม. / 2.30 ชั่วโมง) หรอืทีค่นอติาเลยีนเรยีกวา่ มลิาโน ่(Milano) 

เป็นเมอืงหลวงทางแฟชัน่ของโลกแขง่กับปารสีในประเทศฝร่ังเศส เป็นศนูยก์ลางทางธรุกจิของอติาล ีนอกจากนัน้
ยังมภีาพวาดเฟรสโกท้ีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดัง และโรงละครโอเปร่าอันลอืชือ่ เป็นตน้           

เทีย่ง          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่12) เมนอูาหารจนี 
บา่ย น าทา่นชมเมอืงมลิาน และน าทา่นถา่ยรูป มหาวหิารมลิาน ( Duomo di Milano) (ถา่ยรูปดา้นนอก) เป็นมหาวหิาร

ทีม่สีถาปัตยกรรมแบบกอธคิ อันไดช้ือ่ว่าเป็นวหิารแบบกอธคิทีใ่หญ่
ทีส่ดุในโลกทีต่ัง้อยู่ทีจ่ัตุรัสกลางเมอืงมลิาน เป็นแลนดม์ารค์ส าคัญ
อันเป็นสัญลักษณ์ของมิลาน พระบรมมหาราชวงัแห่งมิลาน 
(Royal Palace of Milan)  เ ป็ น ที่ ตั ้ ง ข อ ง รั ฐ บ า ล ใน เมื อ ง  มิ
ลาน ของ อติาล ีมานานหลายศตวรรษ มหีนา้ที่เป็นศูนยว์ัฒนธรรม 
และเป็นที่ตั ้งของนิทรรศการศิลปะนานาชาติ หอระฆงั(Bell 
Tower in St. Gottardo in Corte) เป็นโบสถใ์นมลิานทางตอน
เหนือของอติาลี ครสิตจักรในราชวังแห่งน้ีถูกสรา้งขึน้เป็น โบสถ ์ 
Ducal โดย Azzone Visconti ในปี  1330 ในการออกแบบโดย 
Pecorari Francesco หอระฆังทรงแปดเหลี่ยมมี เสาสขีาวมากมาย
สวยงาม และปล่อยใหท้่านชอปป้ิงตามอัธยาศัย ณ  Galleria 
Vittorio Emanuele II อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยัทีเ่อา้ทล็์ท เพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง สมควรแก่
เวลาจากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก 
 ทีพ่กั:  Holiday Inn Milan  4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง  

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีเ่จ็ด        มลิาน – เมอืงโคโม ่– ทะเลสาบโคโม ่– สนามบนิมลัเพนซา มลิาน                   

                                                                                                                                                          อาหาร เชา้ 

 
เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที ่13) 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโคโม(่Como)(ระยะทาง54กม./ 1 ชม.) ซึง่เป็นเมอืงศูนยก์ลางอุตสาหกรรมผา้ไหมของ
อติาลีที่มีชื่อเสียง และมีทะเลสาบโคโม่
(Lake Como) ที่ไดช้ือ่ว่าเป็นทะเลสาบที่
สวยงามที่ สุดของอิต าลี  น าท่ านชม 
ทะเลสาบโคโม ่ทีล่อ้มรอบดว้ยภูเขาสงูที่
ยังมีป่าไมเ้ขียวชอุ่ม หลายจุดบนชายฝ่ัง
เป็นช่องเขาแคบ และหนา้ผาที่สวยงาม 
ทางเหนือของทะเลสาบ คือเทือกเขา
แอลป์ยาวเหยียดสุดสายตาเป็นก าแพง
ธรรมชาติที่ ส รา้งฉากหลั งอั นงดงาม
อลังการใหก้ับดนิแดนบรเิวณน้ี เทือกเขา
แอลป์นั้นมีหมิะปกคลุมอยู่ตลอดปี จงึท า
ใหส้ามารถเล่นสกีหมิะไดต้ลอดเวลา น่ีคือจุดดงึดูดใหผู้ค้นจากทั่วโลกหลั่งไหลมาท่องเที่ยว จากนั้น น าท่าน
เดนิทางสู่ ทา่อากาศยานมลิาโน มลัเพนซา  เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดนิทางและสัมภาระเตรยีมตัวเดนิทาง
กรุงเทพฯ (มเีวลาใหท้า่นไดท้ าคนืภาษีTax Refund กอ่นการเชค็อนิ) 

                

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Milan&xid=25657,15700022,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700280,15700283&usg=ALkJrhhZDOMWX-y8dUt81tmjqgeQl-9fIQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Milan&xid=25657,15700022,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700280,15700283&usg=ALkJrhhZDOMWX-y8dUt81tmjqgeQl-9fIQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Milan&xid=25657,15700022,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700280,15700283&usg=ALkJrhhZDOMWX-y8dUt81tmjqgeQl-9fIQ


14.05 น.      ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทยโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG941 (เวลาประมาณ 10ชัว่โมง 50นาท)ี 
 

วนัทีแ่ปด        ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ        

05.55 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 0-2 ปี 

(พกักบัผูใ้หญ ่2ทา่นไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

21 – 28 เมษายน 2563 42,888 

(เด็กไมเ่กนิ2ขวบ/Infant – 

21,888 ) 

 

12,500 31  

12 – 19 พฤษภาคม 2563 41,888 12,500 31 
 

26 พ.ค. – 02 ม.ิย. 2563 42,888 12,500 31 
 

09 – 16 มถินุายน 2563 39,888 12,500 31 
 

*คา่ทวัรย์งัไมร่วมคา่วซีา่และบรกิาร 4,500 บาท** 
 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดย
ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
- กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 25,000 + วซีา่ 4,500 บาท (29,500 บาท) 

กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง  

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและ
จ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ
ไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  
และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 



2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน  
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิไทย สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และคา่ประกัน
วนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิ
เรยีกเก็บ สะสมไมลไ์ด5้0% กรุณาแจง้เลขสมาชกิรอยัล ออรค์ดิ พลัส กอ่นออกตั๋ว  

6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกันภัยแบบ Worldwide  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดังน้ี  
- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุัตเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกันภัยทีม่อีายมุากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,000,000 บาท 
  ผูเ้อาประกันภัยทีอ่ายนุอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ ไมเ่กนิวงเงนิ 1,500,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลตอ่เน่ืองในประเทศไทย ไมเ่กนิวงเงนิ 50,000 บาท  
  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้น้ีการท าประกันน้ีจากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ 
ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตุในการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้น้ี ทา่นสามารถ

ศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้
ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
7. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนา้ มันตามรายการทัวร ์
8. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ(กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 
 
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 
5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  

7. คา่วซีา่เชงเกน้และบรกิารทา่นละ 4,500 บาท 

8. น ้าดืม่บนรถ มบีรกิารจ าหน่ายบนรถบัสราคา 1-2 EURO 
กรณวีซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่าง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่า
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร่้วมคณะไมถ่งึ 20ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด  
7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกัน
ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ



ทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. การประกันภัย บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัย ซึง่
ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกันภัย โดยทัง้น้ีการท าประกันน้ีจากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม 
พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุในการเดนิทางเท่าน ัน้ แต่ทัง้น้ี ท่านสามารถ
ศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้
ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
13. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้  
14. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ (Italy) 
ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 10-15 วนัท าการ 

ผูส้มคัรตอ้งเดนิทางมาแสดงตวั และสแกนลายนิว้มอื ตามวนัเวลานดัหมายยืน่วซี่า 
โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 

 
 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน กอ่นวันหมดอายุ โดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมจี านวนหนา้

เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้ เพือ่ใหท้างสถานทตูตดิหนา้วซีา่ (หากมอีายไุม่เพยีงพอ กรุณาด าเนนิการท าพาสปอรต์เลม่ใหม ่กอ่น

จัดส่งใหก้ับเจา้หนา้ที) หากผูส้มัครเคยไดรั้บวซีา่เชงเกน้ กรุณาจัดสง่หลักฐานใหก้ับทางบรษัิททัวร ์     เพื่อน าไปแสดงต่อ

สถานทตู 
 

2. รปูถา่ย รูปสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมอีายไุม่เกนิ 3เดอืน หา้ม

ตกแตง่รูป,หา้มสวมแวน่ตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดับ,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรูปทีถ่า่ยจากรา้นถ่ายรูปเทา่นัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหรู้ปถา่ยช ารุด และไมส่ามารถใชง้านได ้** 

   (ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เอกสารสว่นตวั (ถา้ม)ี 

 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบัตรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ทา่นจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหยา่/ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 
 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น) 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร 
 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 
โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านัน้ หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอม

ใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพียงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา
บดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมีหนังสือรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับบุคคลที่สาม พรอ้มกับยนิยอม
สนับสนุนคา่ใชจ่้ายการเดนิทางใหก้ับเดก็ โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของ
ท่าน (พรอ้มแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้ านวยการเขต ลงนามและ



ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นค ารอ้งขอวีซ่า บดิา-มารดา 
จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบุตร และเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ทีท่ีรั่บยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนา
ใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

จากนัน้ ผูป้กครองจ าเป็นตอ้งน าหนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศ (ทัง้ฉับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ) สง่ให ้
กรมการกงสุล กระทรวงระหว่างประเทศ ประทับตราลงนาม อนุมัตใิหเ้ด็กเดนิทางไปต่างประเทศ กอ่นน าส่งบรษัิททัวร ์(สามารถ
ขอดตูัวอยา่งไดท้ีแ่ผนกวซีา่ของบรษัิททัวร)์ 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ างานปัจจุบัน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิททีท่่านท างานปัจจุบัน   โดยระบุ

ต าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ริม่ท างาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยุโรป (โดยไม่ตอ้งระบุชือ่ประเทศ 

ใหใ้ช ้European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท และลงนามผูม้อี านาจ

อยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
 

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ (DBD), (คัด
ส าเนาไมเ่กนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจรงิจากสถาบันการศกึษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพจิารณาบัตร

นักเรยีน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 
 

4.4 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ), หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  ในกรณี
ทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางร่วมกันกับสาม ีจ าเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองค่าใชจ่้ายจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบุชือ่-สกลุ    วัน เดอืน ปี

เกดิ ของสามแีละบตุร ทีม่คีวามสมัพันธร่์วมกัน (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
 

4.5 กรณีกจิการทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ (Freelance), ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ฯลฯ 
จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหล่งที่มาของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐานหรือเอกสาร

ประกอบ อาท ิรูปถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง ใชส้ าเนาสมุดบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ หรือส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากประจ า (บัญชีส่วนตัว) 

รายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน (กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบัญชทีีส่มบูรณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ) และมี

ยอดเงนิคงเหลอือยู่ในบัญชนัีน้ๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะทางการเงนิเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใชจ่้ายได ้
อยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่ทา่นเดนิทางกลับสูภ่มูลิ าเนา 

 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง เขยีนจดหมายชีแ้จงความสมัพันธร์ะหวา่งตนกับผูเ้ดนิทาง (Sponsor Letter) พรอ้ม
แนบหนังสอืรับรองการเงนิ ส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยท์ี่มีรายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชทีี่มี
ประวัตกิารเดนิบัญชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ) 

 ทัง้น้ี ผูท้ี่สามารถสนับสนุนค่าใชจ่้ายใหผู้เ้ดนิทางได ้ตอ้งเป็นบดิา / มารดา / พี่-นอ้งทอ้งเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน
เทา่นัน้!! กรุณาระบ ุชือ่-สกลุ ลงในจดหมายชีแ้จง้เป็นภาษาอังกฤษ และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกับพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทาง 

 

หมายเหต:ุ หากสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยไ์มส่มบรูณ์ (Book Bank) หรอืมปีระวตักิารเดนิบญัชไีมค่รอบคลมุตามเงือ่นไขที่
ก าหนด ทา่นจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลัง ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ (Bank Statement) 
กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุ ภายใน 1-2 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 

** สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 
 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 
 

 เพื่อประโยชน์ในการยืน่วซี่า กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยืน่วซี่าทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ เน่ืองจาก
บรษัิทฯ ตอ้งน าส่งขอ้มูลใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพื่ออนุมัตคิ ารอ้งขอวซี่า และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถกรอกประวัต/ิขอ้มูล
สว่นตัวแทนผูส้มัครได ้หากสถานทูตตรวจพบว่าขอ้มลูของท่านเป็นเท็จ/ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งกับความเป็นจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธวซีา่ 
หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 

 เมือ่ท่านช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทันท ี!! หาก
ด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่าน
จะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 
  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มัครตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 
 

 บางกรณี สถานทูตอาจมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์ผูส้มัครบางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามที่
สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทั ้งน้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่เพื่อไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั ้งช่วย



ประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่ขอความร่วมมอืใหท้่าน
จัดสง่เอกสารดังกลา่วใหก้ับทางบรษัิท เพือ่น าสง่สถานทตูเชน่กัน 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดรั้บวซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทูตเพื่อพจิารณาต่อวซี่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 
พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ ์และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 
 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (Italy) 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 

2. ชือ่ - สกลุเดมิ (ตอนเกดิ)     ................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญงิ 

4. ทีอ่ยูต่ามส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษ) 

............................................................................................................................................................. 

................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 

5. ทีอ่ยูพ่ านักปัจจุบัน กรณีไมต่รงกับส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษ) 

............................................................................................................................................................. 

................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 

6.โทรศัพทม์อืถอื (โปรดระบ)ุ ..............................................  โทรศัพทบ์า้น (ถา้ม)ี .......................................... 

7. อาชพีปัจจุบัน .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกับทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชือ่สถานทีท่ างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 

.............................................................................................................................................................. 

ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์............. โทรศัพทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อเีมล ์.......................... 

9. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 

10. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 

  ⃣   หยา่   ⃣   มา่ย   ⃣   อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา     ⃣   แยกกันอยู ่

11. ชือ่-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ..................... 

12. ชือ่-สกลุของบดิา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ ...................... 

13. ชือ่-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ...................... 

14. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่ลา่สดุ หรอืไม ่(ถา้ม)ี โปรดระบ ุ

      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 

15. ทา่นเคยไดรั้บวซีา่ Schengen ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา หรอืไม ่(โปรดระบรุหัสประเทศและเลขวซีา่ ............................) 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.............................................. ถงึวันที ่.................................................. 

16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่ Schengen กอ่นหนา้น้ี 



                    ไมเ่คย  เคย  (กรุณาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

17.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

     ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ) ................................................................. 

18. ความรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

            ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ่้ายให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

     เชค็เดนิทาง     กรุณาระบชุือ่ ............................................................. 

   บัตรเครดติ    ความสมัพันธ ์............................................................ 

   เงนิสด 

 หมายเหต:ุ หากจัดสง่เอกสารใหบ้รษัิทฯลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่จากทางสถานทตู         กรณี
วซีา่ของทา่นไมไ่ดร้ับการอนุมัตทิันตามก าหนดวันเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบทกุกรณี 
 

 เมือ่ทา่นไดจ้องท าการจองโปรแกรมทัวร ์และช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 - กรุณาจัดสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มูลส าหรับยืน่วซีา่ (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร)์    พรอ้ม

จัดส่งใหก้ับบรษัิทฯทันที !! หากด าเนินการล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์  ไม่

รับผดิชอบทกุกรณี 
 - กรุณากรอกแบบฟอร์มใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจน โดยขอ้มูลที่ท่านกรอกตอ้งตรงกับเอกสารที่จะใชย้ื่นสถานทูต 

เน่ืองจากขอ้มูลทัง้หมด บรษัิทฯจ าเป็นตอ้งด าเนนิการน าสง่สถานทตูผ่านระบบออนไลน์ หากน าสง่ขอ้มูลทีไ่ม่สอดคลอ้งกับ
ความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มูลการท างานของท่านใหช้ัดเจน (ระบุ

เป็นภาษาอังกฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ และวันเดอืนปีทีเ่ริม่งาน 
 

 เมือ่ทา่นไดร้ับยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายส าหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 
  - กรุณาจัดสง่หนังสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบับจรงิส าหรับยืน่วซีา่ใหก้ับบรษัิทฯ อยา่งชา้ไมเ่กนิ 2 สปัดาห ์กอ่น

ถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 
          - ทา่นจ าเป็นตอ้งน าสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดปูระวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่า่นมา 
 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้น้ีบรษัิทเป็นเพยีง
ตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
 

 

 
 
 
 
 

 


