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มนตเ์สน่ห ์อติาล ี
8 วนั 5 คนื 
 

 ชมเมือง นครรฐัวาตกินั ตัง้อยู่ใจกลางกรุงโรม  
 ชอ้ปป้ิงสนิคา้ช ัน้น า ย่านบนัไดสเปน  
 อลงัการของ มหาวหิารซานตา มาเรยี เดล ฟิโอเร วหิารของเมืองฟลอเรนซ ์  
 ชม จตัุรสัเดลลาซญิญอเรยี  
 ชม จตัุรสักมัโป เดย ์มรีาโกล ี 
 ชม หอเอนปิซา่ สญัลกัษณแ์ห่งเมืองปิซา่ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกลา 

 ชมธรรมชาตขิองเนินเขา แอลป์ ด ิซสุเซ ่Alpe di Siusi  
 ถ่ายรูปกบั โรงละครโรมนักลางแจง้ Verona Arena  
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ก าหนดการเดนิทาง 
 
วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - เตหะราน ประเทศอหิรา่น 
 
20:30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ 8 เคานเ์ตอร ์S 

สายการบนิ Mahan Air โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 
** โปรดแตง่กายดว้ยชุดสุภาพ ณ ทา่อากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอหิรา่น ** 
- สุภาพสตร:ี ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาวไมร่ดัรูป และเตรยีมผา้ส าหรบัคลุมศรษีะ 
- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาว 

 
22:35 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน กรุงเตะราน ประเทศอหิรา่น โดยเทีย่วบนิที ่W5050 
 
วนัที ่2  เตหะราน ประเทศอหิรา่น - กรุงโรม ประเทศอติาล ี
 
03:50 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน กรุงเตะราน ประเทศอหิรา่น (เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 
07:00 น. ออกเดินทางต่อสู่ ท่าอากาศยาน กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที ่

W5140 
 
09:30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ฟูมชิโิน กรุงโรม ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 ช ัว๋โมง 

และจะเปลี่ยนเป็น 6 ช ั๋วโมงในวนัที่ 27 ตุลาคม 2562) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
จากน้ันผ่านชม กลุ่มโรมนัฟอรมั Roman Forum อดีตศูนยก์ลางทางดา้นการเมือง ศาสนา และ
เศรษฐกิจของอาณาจกัรโรมนั ที่สะทอ้นใหเ้ห็นความเจรญิรุง่เรอืงของอารยะธรรมโรมนัในชว่ง 2,000 ปีที่
ผ่านมา  น าท่านเดินทางพาท่านเขา้สู่ นครรฐัวาตกินั Vatican ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตัง้อยู่ใจกลาง
กรุงโรม เป็นประเทศเดยีวในโลกที่มีก าแพงลอ้มรอบเมืองเอาไวไ้ดท้ัง้หมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้ และเป็น
ศูนยก์ลางของศาสนาครสิตนิ์กายโรมนัคาทอลิกโดยมีพระสนัตะปาปา มีอ านาจปกครองสูงสุด น าท่านชม
มหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์St.Peter’s Basilica ชมประติมากรรมอนัลือชือ่ 
ปิเอตา้ Pieta ของมิเคลนัเจโลและ ชม แทน่บูชาบลัแดคคโิน St. Peter's Baldachin เป็นซุม้ส ารดิที่
สรา้งโดยจานโลเรนโซ แบรนิ์นี ซึง่สรา้งตรงบรเิวณทีเ่ชือ่กนัว่าเป็นทีฝั่งพระศพของนักบุญปีเตอร ์  

 
 
 

 
 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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น าชมความยิง่ใหญ่ในอดตี และเก็บภาพสวยบรเิวณรอบนอกของ สนามกฬีาโคลอสเซีย่ม Colosseum 
1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ อดตีสนามประลองการต่อสูท้ีย่ิง่ใหญ่ของชาวโรมนัทีส่ามารถจุผูช้ม
ไดถ้งึ 50,000 คนน าชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรกี และโยนเหรยีญอธษิฐานบรเิวณ น ้าพุเทรวี ่
Trevi Fountain สญัลกัษณข์องกรุงโรมทีโ่ด่งดงั น าท่านเดนิสู่บรเิวณ ย่านบนัไดสเปน The Spainsh 
Step แหล่งแฟช ัน่ช ัน้น าและแหล่งนัดพบของคนรกัการชอ้ปป้ิง จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่เมืองปราโต ้Prato 
 
 
 

 
 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Art Museo หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัที ่3  ปราโต ้- ฟลอเรนซ ์- ปิซา่ - ลุกกา 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางต่อสู่ แควน้ทสัคานี Tuscany โดยเมืองหลวงของแควน้ คือ ฟลอเรนซ ์Florence ที่

ไดร้บัขนานนามว่าเป็นเมืองศูนยก์ลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส ์ซึง่ลว้นแลว้แต่มีโบราณสถานส าคญั 
และมีทวิทศันต์ามธรรมชาติทีส่วยงาม จนไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์รยูเนสโกเ้มื่อ ปี ค.ศ.
1982 ท าใหท้สัคานีมีชือ่เสียงในฐานะดินแดนท่องเที่ยวยอดนิยมระดบัโลก นักท่องเที่ยวทั่วโลก ชมความ
ยิง่ใหญ่ และอลงัการของ มหาวหิารซานตา มาเรยี เดล ฟิโอเร Santa Maria Dell Fiore วหิารของ
เมืองฟลอเรนซ ์ทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 4 ของทวปียุโรป ซึง่โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมทีใ่ชห้นิอ่อนหลายสตีกแต่ง
ผสมผสานกนัไดอ้ย่างงดงาม น าชม จตัุรสัเดลลาซญิญอเรยี Piazza Della Signoria ซึง่รายลอ้มไป
ดว้ยรูปป้ัน อาทิ รูปป้ันเทพเจา้เนปจูน Fountain of Neptune, วีรบุรุษเปอรซ์อิุสถือหวัเมดูซา่ Perseus 
with the Head of Medusa, รูปป้ันเดวิด ผลงานที่มีชือ่เสียงของ ไมเคลิ แองเจโล่ จากน้ันน าท่าน มารมิ
ฝ่ังแม่น ้าอารโ์น จะพบกบั สะพานเวคคโิอ Vecchio สะพานเก่าแก่ที่มีมีรา้นขายทอง และอญัมณีอยู่ทัง้
สองขา้ง 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า Pisa เมืองแห่งศิลปะที่ส าคญัของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยู่ทางตะวนัตกของ 
Florence ดา้นตะวนัตกของเมืองตดิกบัทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน แมว้่าจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็นเมืองทีม่ี
ชื่อเสียงและเป็นที่รูจ้ ักของ น าท่านเขา้สู่  จตัุรสักมัโป เดย ์มีราโกลี Compo Dei Miracoli ที่
ประกอบดว้ยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์โดยเร ิม่จากหอพิธเีจิมน ้ามนต ์Baptistry of St. 
John ที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี, มหาวิหารดูโอโม Duomo ที่งดงามและหอเอนแห่งเมืองปิซา่อนัเลื่อง ชม หอ
เอนปิซา่ Leaning Towerof Pisa สญัลกัษณแ์ห่งเมืองปิซา่ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง เร ิม่
สรา้งเมื่อปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสรา้งตอ้งหยุดชะงกัลงไปเมื่อสรา้งไป
ไดถ้ึงช ัน้ 3 ก็เกิดการยุบตวัของฐานขึน้มา และต่อมาก็มีการสรา้งหอต่อเตมิขึน้อกีจนแลว้เสรจ็ โดยใชเ้วลา
สรา้งทัง้หมดถงึ 177 ปี โดยที่หอเอนปิซา่นี ้กาลเิลโอ บิดาแห่งวทิยาศาสตร ์ซึง่เป็นชาวอิตาเลี่ยนไดใ้ชเ้ป็น
สถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโนม้ถ่วงของโลกที่ว่า สิง่ของสองชิน้น ้าหนักไม่เท่ากนั ถา้ปล่อยสิ่งของทัง้สองชิน้
จากที่สูงพรอ้มกนั ก็จะตกถึงพืน้พรอ้มกนั จากน้ันใหท่้านอสิระใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้สินคา้ทีร่ะลึกราคาถูก ที่มี
รา้นคา้เรยีงรายอยู่มากมาย ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลุกกา Lucca 

 
 
 

 
 
 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
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ทีพ่กั  Best Western Grand Hotel Guinigi หรอืเทยีบเทา่             
 
วนัที ่4  ลุกกา - ลา สปาเซยี - ชงิเกวเตรเร ่- เวนิส เมสเตร ้  
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงลา สเปเซยี La Spezia เมืองในเขตลิกูเรยี ตอนเหนือของอติาลอียู่ระหว่างเมืองเจ
นัว และ ปิซา่ ในบรเิวณอ่าวลกิูเรหน่ึงในอ่าวทีม่ีความส าคญัทางดา้นการคา้และการทหาร   
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านโดยสาร รถไฟสู่ชิงเกว แตรเ์ร Cinque Terre หมู่บา้นเล็กๆ ที่ต ัง้อยู่บรเิวณรมิชายฝ่ังรเิวียร่า

ของอติาลี ทีม่ีความหมายว่า “ดนิแดนทัง้หา้ Five Land” ตัง้บนหนา้ผาสูงชนัเหนือทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนติด
ทะเลบรเิวณชายฝ่ังแควน้ลิกูเรยี ประกอบดว้ยหมู่บา้น 5 แห่ง ไดแ้ก่ Monterosso Al Mare, Vernazza, 
Corniglia, Manarola และ Riomaggiore โดยทัง้หา้หมู่บา้นนี้ มีหุบเขาลอ้มรอบ ประกอบกนัเป็นส่วน
หน่ึงของอุทยานแห่งชาตฯิ และไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกอ้ีกดว้ย น าท่านชมความงาม
ของหมู่บา้นทีม่ีสสีนัสวยงาม สรา้งลดหลั่นกนัตามเนินผารมิทะเล น าท่านเดนิเล่นชม หมูบ่า้นรโิอแมกจโิอ
เร ่Rio Maggiore เป็นหมู่บา้นประมงเล็กๆ ที่มีเสน่หแ์ละมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุก๊ตา บา้นเรอืนที่ต ัง้
ลดหลั่นกนับนหนา้ผาทีป่กคลุมดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจตีดักบัน ้าทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนสเีทอรค์วอยซ ์อสิระใหท่้าน
ชมความงดงามและถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากน้ันน าท่านสู่ หมู่บา้นมานาโรล่า Manarola อาจไดช้ือ่ว่า
เป็นหมู่บา้นที่เล็กเป็นอนัดบัสอง แต่มีความเก่าแก่ที่สุดในบรรดาหมู่บา้นทัง้ 5 ที่สรา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1338 
จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองลา สเปเซยี La Spezia จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมอืงเมอืงเวนิส 
Venice Mestre ฝ่ังแผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแควน้เวเนโต เวนิสถูกสรา้งขึน้จากการเชือ่มเกาะเล็กๆ 
จ านวนมากเขา้ดว้ยกนัในบรเิวณทะเลสาบเวนิเทยี ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของทะเลอาเดรยีตรกิ เป็นเมืองท่าโบราณ 
และเป็นเมืองทีใ่ชค้ลองในการคมนาคม มากทีสุ่ด   

 
 
 

 
 
 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Novotel Venice Mestre Castellana หรอืเทยีบเทา่  
 
วนัที ่5  เวนิสเมสเตร ้- เกาะเวนิส - เวนิสเมสเตร ้- ทะเลสาบมสุิรน่ิา - กอรต์นีาดมัเปซโซ 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรอืตรอนเคตโต ้Tronchetto น าท่านล่องเรอืผ่านชมบา้นเรอืนของชาวเวนิส สู่
เกาะเวนิส หรอื เวเนเซยี Venezia ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใชเ้รอืแทนรถ 
ใชค้ลองแทนถนนมีสมญานามว่าเป็น "ราชนีิแห่งทะเลเอเดรยีติก" มีเกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมี
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สะพานเชือ่มถงึกนักว่า 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังที่บรเิวณซานมารโ์ค ศูนยก์ลางของเกาะเวนิส จากน้ันน าท่านเดิน
ชมความงามของเกาะเวนิส ชม สะพานถอนหายใจ Bridge of Sighs ทีม่ีเร ือ่งราวน่าสนใจในอดตี เมื่อ
นักโทษที่เดินออกจากหอ้งพิพากษาไปสู่คุกจะไดม้ีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นคร ัง้สุดทา้ย
ระหว่างเดินผ่านช่องหนา้ต่างที่สะพานนี้  ซึง่เชือ่มต่อกบัวงัดอดจ ์Doge’s Palace อนัเป็นสถานที่พ านัก
ของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดตี ซึง่นักโทษชือ่ดงัทีเ่คยเดนิผ่านสะพานนีม้าเเลว้คอื คาสโนว่าน่ันเอง น าท่าน
ถ่ายรูปบรเิวณจตัุรสัซานมารโ์ค St.Mark’s Square ที่นโปเลยีนเคยกล่าวไวว้่า “เป็นหอ้งน่ังเล่นทีส่วย
ทีสุ่ดในยุโรป” จตัุรสัถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอนังดงาม รวมทัง้โบสถซ์านมารโ์ค St.Mark’sBacilica ทีม่ีโดม
ใหญ่ 5 โดม ตามแบบศลิปะไบแซนไทน ์จากน้ันอิสระใหท่้านไดม้ีเวลาเที่ยวชมเกาะอนัแสนโรแมนตกิ เชน่
เพื่อชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนิส, เขา้ชมโบสถซ์านมารโ์ค, ชอ้ปป้ิงสนิคา้ของทีร่ะลกึ อาทิ เครือ่งแกว้มูราโน่, 
หนา้กากเวนิส หรอืน่ังจบิกาแฟในรา้น Café Florian ทีเ่ปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1720 สมควรแก่เวลา
น าท่านเดนิทางกลบัสู่ฝ่ังแผ่นดนิใหญ่ Venice Mestre 

 
 
 

 
 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบมสุิรน่ิา Misurina Lake ทะเลสาบสเีขียวมรกตที่รายลอ้มไปดว้ยป่าสนแห่ง

เทอืกเขาแอลป์ในระดบัความสูง 1,754 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ที่น่ีเป็นทะเลสาบที่ถูกถ่ายรูปมากที่สุดแห่ง
หน่ึงในแถบ Dolomite นี้เลย เน่ืองดว้ยความสวยงามของทะเลสาบ บางเวลาน ้าน่ิงราวกระจกเงาใส ที่
นักท่องเทีย่วจะแวะเวยีนมาอิสระท่าน ถ่ายภาพความงดงามของทะเลสาบจนเต็มอิ่ม จากน้ันน าท่านสู่ เมอืง
กอรต์นีาดมัเปซโซ Cortina D Ampezzo เป็นเมืองที่มีประวตัเิก่าแก่นับพนัปีและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ยาวนาน รวมทัง้หอ้มลอ้มไปดว้ยยอดเขาอนังดงามส่วนหน่ึงของมรดกโลกทางธรรมชาต ิ

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Hotel Bellevue Suites & Spa  หรอืเทยีบเทา่  
 
วนัที ่6  กอรต์นีาดมัเปซโซ - ออรท์เิซ ่- ขึน้กระเชา้สู่แอลป์ ด ิซสุเซ ่- เวโรน่า - มลิาน 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ เมอืงออรท์เิซ ่Ortisei ศูนยก์ลางของแถบอุทยานโดโลไมท ์โดยเมืองนี้เป็นเมืองที่
อยู่ในหุบเขา มีเทือกเขาลอ้มรอบสวยงาม อิสระใหท่้านพักผ่อนเพลิดเพลิน กบัอากาศอนับรสิุทธิ ์ชมวิว
ทวิทศันท์ีส่วยงามแปลกตา น าท่าน นั่งกระเชา้แบบกอนโดลา ขนาดมาตรฐานขึน้สู่บนเนินเขา แอลป์ ด ิ
ซสุเซ ่Alpe di Siusi น าท่านชมวิวทิวทศันบ์นทุ่งหญา้ราบเลียบบนภูเขา ที่ไดข้ึน้ชือ่ว่า “กวา้งใหญ่ที่สุด
ในยุโรป” ใหท่้านไดส้ ัมผัสความมหัศจรรยข์องทิวทัศน์มุมสูงของเทือกเขาโดโลไมท ์เวลาที่มองลงไป
ดา้นล่างจะยงัเห็นบา้นเรอืนในสไตลย์ูโรเป้ียนรสีอรท์กระจายอยู่ตามไหล่เขา อิสระใหท่้านเดินเล่น ถ่ายรูป
ตามอธัยาศยั จากน้ันน าท่านน่ังกระเชา้กลบัลงสู่ดา้นล่าง ***การนั่งกระเชา้ หากสภาพอากาศหรอืมี
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เหตุขดัข้องไม่สามารถขึ ้นไดท้างบรษิ ัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดใหน้ั่ งกระเชา้เพื่อความ

ปลอดภยั*** 
 
 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเวโรน่า Verona เมืองใหญ่อนัดบั 2 รองจากเวนิส ของแควน้เวเนโต ้และเมืองเวโร

น่ายงัไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมขององคก์ารยูเนสโกเมื่อปี คศ. 2000 อกีทัง้วลิเลียม 
เชกสเปียร ์นักกวแีละนักเขียนบทละครชาวองักฤษ ผูไ้ดร้บัการยกย่องว่าเป็นนักเขียนผูย้ิง่ใหญ่ขององักฤษ
และของโลกยังใชบ้รรยากาศและเร ื่องราวความรกัของหนุ่มสาวสองตระกูลในเวโรน่า แต่งเป็นละคร
โศกนาฏกรรมขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1595 เร ือ่ง โรมิโอกบัจูเลียต จากน้ันน าท่านเดินชมอาคารบา้นเรอืนสีสดใส
สวยงาม จัตุรสักลางเมืองที่คึกครืน้มีชีวิตชีวา จากน้ันพาท่านถ่ายรูปกับ โรงละครโรมนักลางแจง้ 
Verona Arena ที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก สรา้งขึน้เมื่อตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่1 โดยมีลกัษณะ
เชน่เดียวกบัโคลอสเซยีมในกรุงโรม เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่า ซึง่ปัจจุบนัยงัคงมีการเปิดแสดงโอเปรา่หรอื
คอนเสิรต์กลางเเจง้ในสนามกีฬาอยู่เป็นประจ า น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบับา้นเลขที่ 23 ของจูเลียต ชม
ระเบยีงแห่งเร ือ่งราว โรแมนติกที่จูเลยีตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอทุกค ่าคนื และบรเิวณหนา้บา้นยงัมีรูปป้ันส ารดิ
ขนาดเท่าตวัจรงิของจูเลยีต จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมอืงมลิาน Milan เมืองทีเ่รยีกไดว่้า เป็นเมืองหลวง
แห่งแฟช ัน่ของโลก น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกของ มหาวิหารแห่งเมืองมลิาน Duomo di Milano ที่
สรา้งดว้ยศิลปะแบบนีโอโกธิค ผสมผสานกัน ชมความงดงามอนัน่าอศัจรรย ์ของสถาปัตยกรรมแบบ
ตะวนัตกสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ น าท่านชม แกลเลอร ีวิคเตอร ์เอ็มมานูเอล Galleria Vittorio 
Emanuele II ซึง่นับว่าเป็นชอ้ปป้ิงมอลลท์ี่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรยี ์ของ
กษตัรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอล ที ่2 ผูร้เิร ิม่การรวมชาตหิวัเมืองต่างๆในอติาล ี
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ค า่  อสิระใหท้่านรบัประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศยั 
 
ทีพ่กั  Klima Hotel Milano Fiere หรอืเทยีบเทา่  
 
วนัที ่7  มลิาน - เตหะราน ประเทศอหิรา่น 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดนิทางสู่ท่าอากาศยาน มลิาโน มนัเปนซา Malpensa Airport ประเทศอติาล ี
  
11:35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอหิรา่น โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที ่

W5111 
 
18:50 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอหิรา่น (เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 
21:45 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Mahan Air เทีย่วบนิที ่W5051 
 
วนัที ่8  สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 
 
07:45 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 
 
อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เดก็ไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เดก็ไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่  

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 
วซีา่ 
อติาล ี

เดอืน  พฤศจกิายน 
18 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62  39,900 39,900 38,900 6,500 4,000 
27 พ.ย. 62 - 04 ธ.ค. 62  39,900 39,900 38,900 6,500 4,000 
เดอืน  ธนัวาคม 
02 ธ.ค. 62 - 09 ธ.ค. 62 * วนัพ่อ 46,900 46,900 45,900 6,500 4,000 
04 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 * วนัรฐัธรรมนูญ 46,900 46,900 45,900 6,500 4,000 
18 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 * วนัครสิตม์าส 46,900 46,900 45,900 6,500 4,000 
25 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63 * วนัปีใหม ่ 49,900 49,900 48,900 6,500 4,000 
เดอืน  มกราคม 
08 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63  45,900 45,900 44,900 6,500 4,000 
15 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63  45,900 45,900 44,900 6,500 4,000 
22 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 * วนัตรุษจนี 47,900 47,900 46,900 6,500 4,000 
29 ม.ค. 63 - 05 ก.พ. 63  45,900 45,900 44,900 6,500 4,000 
เดอืน  กุมภาพนัธ ์
05 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 * วนัมาฆบูชา 46,900 46,900 45,900 6,500 4,000 
12 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63  46,900 46,900 45,900 6,500 4,000 
19 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63  44,900 44,900 43,900 6,500 4,000 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 



9 | ห น้ า  
 

 กรณีที่ท่านตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมีบาง
กรณีทีส่ายการบนิอาจมีการปรบัเปลีย่นวนัเวลาบนิ มิฉะน้ันทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 
 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดินทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้บัเจา้หนา้ที่หลงัจากที่ไดช้ าระค่ามดัจ าทวัร ์หรอืค่าทวัรส์่วนที่
เหลอื กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัหลายท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คู่นอนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีที่ออกตั๋วเครือ่งบินแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผิด ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบหากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้
พาสปอรต์ใหท้างบรษิทัในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 

 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดินทางจะตอ้งมีการแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทางตามขอ้ตกลง มิฉะน้ันถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่
ออกเอกสารทุกอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิในส่วนนี ้

 หลงัจากทีท่่านไดช้ าระค่ามดัจ า และค่าทวัรส์่วนทีเ่หลือเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดนิทาง ทางบรษิทัจะ
จดัส่งใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท่้านทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่่านไดร้ะบุไว ้

 ราคาทวัรใ์ชต้ ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบุเท่าน้ัน 
 ทางบรษิทัไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ที่ไม่รูจ้กักนั กรณีทีท่่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกัเดี่ยว
เพิ่มตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 

 PASSPORT ตอ้งมีอายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ก่อนหมดอายุ นับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
 ลูกคา้ทีเ่ดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม (พกัเดี่ยว) ขึน้อยู่กบัมาตราฐานโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มีใน
บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัิส าหรบันักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมีการเรยีกเก็บเพื่อเป็นสนิน ้าใจกบั
ผูใ้หบ้รกิารในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรยีมค่าใชจ้่ายส่วนนีเ้พื่อมอบใหห้วัหนา้ทวัรร์ะหว่างการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนี้รวม 

 ค่าตั๋วเครือ่งบนิระหว่างประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ Mahan Air 
 ค่าที่พกั โรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรบัพกัหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์
การแข่งขันกีฬา หรอืกิจกรรมอื่นๆ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยพักในเมืองใกลเ้คียงแทน อาจจะมีการ
ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
 ค่ารถรบั-ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
 ค่าอตัราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเร ือ่งสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่เจา้หน้าของบรษิัท** อตัราเบีย้ประกันเร ิม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

 ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
 
อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 

 ค่าบรกิาร และค่าใชจ้า่ยส่วนตวัทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าทปิมคัคุเทศกไ์ทย ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคอื 50 Euro /ทา่น  
ตลอดทรปิการเดนิทาง 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด ฉะน้ันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดงันี ้กระเป๋า
โหลดใตเ้ครือ่งบินจ านวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 30 กิโลกรมั และกรณีถือขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกิน 5 
กโิลกรมั 

 ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ ั่งเพิ่ม ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรบัราคานีท้างบรษิทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมีการเก็บเพิ่ม 
 ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
 ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
 ค่าวซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3. ใบส าคญัถิ่น
ที่อยู่ 4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถา้มี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็น
ผูด้ าเนินการยืน่วซีา่ใหท่้าน โดยช าระค่าบรกิารต่างหาก (ส าหรบัหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดินทางตอ้ง
ท าเร ือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซีา่) 
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 ค่าวีซา่นักท่องเที่ยว กรณียื่นขอ SCHENGEN VISA จะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมในการยื่น ท่านละ 4,000 บาท 
(ค่าวซีา่อาจมีการเปลี่ยนแปลขึน้ลงตามอตัราค่าเงิน) (ค่าธรรมเนียมวซีา่ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใหก้บั
ท่าน ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรอืไม่ก็ตาม) 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☒  วซีา่ 
 
หมายเหตุ 
 

1. บรษิทัขอสงวนสิทธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณีนี ้
ทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหกัค่าธรรมเนียมวซีา่ (ถา้มี) หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษิทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรอืไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์
และเหตุสุดวสิยับางประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่
พกัในต่างประเทศเป็นที่เรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัจะค านึงถงึ
ความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั และบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง
เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรอืสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติส่อไป
ในทางเสื่อมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบรษิทัไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้
ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อนัสืบเน่ืองมาจากผูโ้ดยสารเอง 
รวมทัง้บรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาต ิ
หรอืคนต่างดา้วทีพ่ าพกัอยู่ในประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัไม่มีสิทธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ีอ านาจของบรษิทัก ากบัเท่าน้ัน 

5. เมื่อท่านไดช้ าระเงินมัดจ า หรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทั หรอืช าระโดยตรงกบัทางทาง
บรษิทัจะถอืว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
 
เงื่อนไขการจอง / การยกเลกิ 
 
การจอง หรอืส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนการเดนิทางพรอ้มช าระมดัจ า งวดแรก 20,000 บาท  
 ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทกี่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มิฉะน้ันจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง  
 กรณี ไมม่วีซีา่ หากมีความประสงคใ์หท้างบรษิทัด าเนินการยืน่เอกสารวซีา่ จะตอ้งมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการ 
ท่านละ 4,000 บาท  

 กรณีที ่ยงัไมอ่อกต ัว๋ และวซีา่ไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูต ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกั 
 ค่ามดัจ าตั๋วเครือ่งบนิท่านละ 5,000 บาท พรอ้มค่าธรรมเนียมในการยืนวีซา่ และจะคืนเงินส่วนทีเ่หลือใหภ้ายใน 7 
วนั หลงัจากวนัทราบผล  

 กรณีที่ ออกต ั๋วแลว้ และวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูต  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการหัก
ค่าธรรมเนียมตามราคาจรงิ 

 กรณี วซีา่ไมผ่่าน การพิจารณาจากทางสถานทูต บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบเกีย่วกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ 
 การยืน่ขอวีซา่เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหค้รบตามที่ระบุ พรอ้มส่ง
มอบเอกสารประกอบการยื่นวีซา่ ไม่นอ้ยกว่า 4-6 สปัดาห ์ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์
ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมตัิวซีา่ของท่านได ้และท่านจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยืน่วี
ซา่อกีคร ัง้หน่ึง) 

 กรณีท่านส่งเอกสารในการท าวีซา่ล่าชา้ไม่ทนัก าหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบิน และผลวีซา่ของท่านไม่ผ่าน
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

 
การยกเลกิ 
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 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั ก่อนการเดนิทาง คนืเงินมดัจ าท ัง้หมด  
 แจง้ล่วงหนา้ 45 – 59 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 10,000 บาท  
 แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 15,000 บาท  
 แจง้ล่วงหนา้ 21 – 30 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 50% ของราคาทวัร ์
 แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถูกปฎเิสธการเขา้เมือง จะไมม่กีารคนืเงินท ัง้หมด  
 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสาย
การบิน, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคุมของบรษิทั 
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เอกสารประกอบการขอ SCHENGEN VISA  สถานทูตอติาล ี
 
สถานทีต่ดิต่อ 

การขอวซีา่ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมาสแกนลายนิว้มอืดว้ยตนเอง ณ ศูนยร์บัค ารอ้งขอวซีา่ **ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 
15 วนัท าการ ไม่รวมวนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ*์* 
 
การเตรยีมเอกสาร  

1. ส าหรบับุคคลท ัว่ไป 
 หนังสือเดินทางมีอายุเหลือนับจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ต ่ากว่า 6 
เดอืน (ถา้ท่านที่มพีาสปอรต์เล่มเก่าใหแ้นบมาดว้ย)  

 รูปถ่ายสี  2” จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาด า, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรบั
ปรญิญา, ใส่ชดุครยุ, หรอืใส่ชดุราชการ, ไม่ยิม้, พืน้หลงัเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็น
ลวดลาย และหา้มเป็นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร)์   

 ส าเนาทะเบียนบา้น, บตัรประชาชน 
 กรอกแบบฟอรม์ขอ้มูลเบอรโ์ทรศพัท ์มือถือ/เบอรบ์า้น/เบอรท์ี่ท างาน/ที่อยู่ 
เพ่ือใชใ้นการยื่นขอวซีา่ 

 กรณีที่ผูเ้ดินทางสมรส และเอกสารเพ่ิมเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ใน
กรณีที่คู่สมรสเสยีชวีติ) ใบมรณะบตัร  

 ส าเนาใบเปลีย่นชือ่, นามสกลุ (ถา้ม)ี  
 หลกัฐานการเงนิ (กรณุาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ัง้ Bank guarantee และ STATMENT เล่มเดยีวกนั) 

1. หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชอีอมทรพัย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุ 
ช ือ่เจา้ของบญัช ีใหค้รบถว้น (สะกดชือ่-นามสกลุใหถ้กูตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) ม ีอายุไม่เกนิ 20 วนั นับจากวนัที่ยื่นวซีา่ 

2. STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนที่จะยื่นวซีา่ มยีอดเงนิไม่ต ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรบัรอง 1 ท่าน 
และยอดแสดงในบญัชตีอ้งไม่กา้วขา้มเดอืน (สะกดชือ่-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) ม ีอายุไม่เกิน 20 วนั นับ
จากวนัที่ยื่นวซีา่ 

3. สมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์อพัเดทใหเ้ป็นปัจจบุนัและน าสมดุไปแสดงใหเ้จา้หนา้ที่สถานทูตในวนัสมัภาษณ ์
** ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งเป็นสมดุบญัชอีอมทรพัยเ์ล่มเดยีวกนัเท่าน้ัน ** 

 หนังสอืรบัรองการท างาน (ฉบบัจรงิ) จากบรษิทัที่ท่านท างานอยู่ (ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 
1. กรณีที่เป็นพนักงานบรษิทัทั่วไป ใชห้นังสอืรบัรองการท างานฉบบัจรงิ (ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 
2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตวั ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจา้ของและคดัไม่เกิน 3 เดือน) หรอื ส าเนาใบทะเบียน

พาณิชย ์และหนา้หนังสอืรบัรองตอ้งมชี ือ่กจิการ และชือ่ผูเ้ดนิทางเป็นหุน้ส่วน หรอืเป็นเจา้ของกจิการดว้ย     
3. กรณีท าธรุกจิส่วนตวั (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนการคา้) ใหท้ าหนังสอืชีแ้จงต่อสถานทูต (ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 
4. กรณีขา้ราชการ ตอ้งใชห้นังสอืรบัรองการท างานจากหน่วยงานน้ันๆ (ภาษาองักฤษ หรอื ภาษาไทย) ไม่สามารถใชส้ าเนา

บตัรขา้ราชการเพียงหลกัฐานเดยีวยื่นต่อสถานทูตได ้  
2. ส าหรบัเด็กนกัเรยีน นกัศกึษา ทีเ่ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง (เอกสารเหมอืนบุคคลทั่วไป และขอเพ่ิมเตมิดงันี)้  

 หนังสอืรบัรองการเรยีน (ตวัจรงิภาษาองักฤษเท่าน้ัน) จากโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลยัเท่าน้ัน  
3. ส าหรบัเด็ก ทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง และอายุไม่เกนิ 20 ปี (ขอเอกสารเพ่ิมเตมิดงันี)้ 

 หนังสอืยินยอมใหบุ้ตรเดนิทางที่ท าจากที่ว่าการอ าเภอ (ถา้เดนิทางพรอ้มบิดาหรอืมารดาท่านใดท่านหน่ึง ไม่ตอ้งท า)  
 หนังสอืรบัรองจากทางโรงเรยีน (ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 
 กรณีผูเ้ดนิทางอายุต ่ากว่า 15 ปีขอส าเนาสตูบิตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ (ไม่สามารถใชบ้ตัรประชาชนเด็กได)้  
 ส าเนาบตัรประชาชน (บิดา และมารดา)   
 ใบรบัรองการท างานงานของบิดา หรอื มารดา 
 กรณีที่บิดา หรอืมารดาเป็นขา้ราชการ ใชจ้ดหมายรบัรองการท างานจากตน้สงักดั และส าเนาบตัรขา้ราชการ 1 ชดุ  
 หลกัฐานการเงนิ (ส าเนาบญัชเีงนิฝากธนาคารถ่ายตัง้แต่หนา้แรกจนถงึปัจจบุนั) ของบิดา หรอืมารดา  
 ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดนิทาง, บิดา และมารดาของผูเ้ดนิทาง 

4. ส าหรบับุคคลทีถ่อืพาสปอรต์ต่างประเทศแต่มถีิน่พ านกัอยู่ในประเทศไทย 
 กรณีผูเ้ดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอรต์จีน (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซา่อย่างน้อย 1 เดือน ดงัน้ันตอ้งเปลี่ยนเป็น
หนังสอืเดนิทางพาสปอรต์ (เล่มเหลอืง) ก่อน  

 ท่านตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ที่กองตรวจคนเขา้เมอืงใหเ้รยีบรอ้ยก่อน จงึจะสามารถยื่นวซีา่ได ้(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวี
ซา่ขึน้อยู่กบัทางสถานทูต) 

 
*** กรุณาจดัเตรยีมเอกสารตามทีร่ะบุเพือ่ผลประโยชนใ์นการพจิารณาวซีา่ของท่าน *** 

 
 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ ์ทางบรษิทัฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย 
และโปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษิทัใครข่อรบกวนท่จดัส่งเอกสารดงักล่าวดว้ยเช่นกนั 
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เอกสารประกอบการขอ SCHENGEN VISA  อติาล ี
***กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ เท่านัน้*** 

 
1. ชือ่-นามสกุล ผูเ้ดนิทาง (ภาษาไทย)   
2. ชือ่-นามสกุล ผูเ้ดนิทาง (ภาษาองักฤษ)   
3. วนั/เดอืน/ปีเกดิ   เช ือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ สถานทีเ่กดิ 

     ประเทศ     
4. ทีอ่ยู่ (ถา้ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น กบัทีอ่ยู่ปัจจุบนัคนละทีอ่ยู่กรณุาแจง้รายละเอยีด)     

  
   
รหสัไปรษณีย ์  
4.1 ทา่นอาศยัอยู่ในบา้นหลงันีม้าเป็นเวลา  ปี    เดอืน 
4.2 โทรศพัทบ์า้น   
 4.3 ทีท่ างาน   
 4.4 มอืถอื    
 4.5 โทรสารFax   
 4.6 E-Mail   

 5.  มหีนังสอืเดนิทางมาแลว้ทัง้หมด     เล่ม      
5.1 หมายเลขหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่   

                 วนัทีอ่อก   หมดอายุ   
5.2 หมายเลขหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่   

                 วนัทีอ่อก   หมดอายุ   
6. หนังสอืเดนิทางปัจจบุนัเลขที ่   

วนัทีอ่อก   หมดอายุ   
   7.  ประเทศทีเ่คยเดนิทางไป (ในรอบ10 ปี) วนัเดอืนปี ทีไ่ป รวมกีว่นั และวตัถุประสงคใ์นการไป 

7.1 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
 7.2 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.3 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.4 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.5 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.6 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.7 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.8 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.9 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.10 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
        เหตุผลในการเดนิทาง   

8. ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษหรอืไม่   
8.1 หากทา่นเคยเขา้ประเทศองักฤษเมือ่   
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8.2 วนัเดอืนปีทีเ่คยเขา้คร ัง้ล่าสุด   
8.3 รวมทัง้หมดกีว่นั   
8.4 วตัถุประสงคใ์นการไป   

9. ทา่นเคยไดร้บัการปฏเิสธวซีา่องักฤษ หรอืประเทศอืน่ๆหรอืไม่   
9.1 หากทา่นเคย เคยถูกปฏเิสธจากประเทศ   
9.2 สาเหตุในการถูกปฏเิสธวซีา่   

10. สถานภาพ    ❍ โสด   ❍ หย่า และมทีะเบยีนหย่า (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 
        ❍ แต่งงานแลว้ (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบยีน) ❍ แต่งงาน และมทีะเบยีนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

 
ขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้ดนิทางเกีย่วกบัดา้นอาชพี การงาน รายได ้รายรบั และรายจ่ายตา่งๆ 

11. งานปัจจุบนัท าอาชพี, ต าแหน่ง (โปรดระบเุป็นภาษาองักฤษ) 
11.1 ชือ่บรษิทัทีท่ างาน   
11.2 วนัทีเ่ร ิม่การท างาน   
11.3 ทีอ่ยู่ของบรษิทัทีท่ างาน   

12. ทา่นมรีายไดน้อกเหนือจากงานประจ าหรอืไม่   ❍ ม ี  ❍ ไม่ม ี   
12.1 ถา้มโีปรดกรอกรายละเอยีด   
12.2 เงนิเดอืน        บาท 

13. รายไดร้วมต่อเดอืนจากทกุงานทีท่า่นท า     บาท 
14. ทา่นมรีายรบัจากแหล่งอืน่ๆหรอืไม่รวมทัง้เพือ่นๆ และครอบครวั ❍ ม ีรายได ้  บาท ❍ ไม่ม ี

 14.1 ถา้มโีปรดแสดงรายละเอยีด   
      15. ทา่นไดม้กีารออมเงนิ เชน่ ไดซ้ ือ้บา้น , ทีด่นิ , อสงัหารมิทรพัย ์, ซือ้หุน้เล่นแชรห์รอืไม่ 

❍ ม ีโปรดแจง้รายละเอยีด และระบุจ านวน              ❍ ไม่ม ี
16. ทา่นแบง่รายไดข้องทา่นใหก้บัสมาชกิครอบครวัเดอืนละเทา่ไหร ่  
17. ทา่นไดใ้ชเ้งนิส่วนตวัต่อเดอืนเทา่ไหร ่  
18. ในการเดนิทางคร ัง้นีใ้ครเป็นคนออกค่าใชจ้า่ยใหท้า่น   
19. ใครเป็นคนจา่ยค่าใชจ้า่ยต่างๆ เชน่ คา่โรงแรม ค่าอาหาร   
20. ถา้มคีนจา่ยใหท้า่นไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรอืทัง้หมด เขาไดจ้า่ยใหเ้ป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร ่  
21. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัของทา่นในการไปองักฤษเป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร ่  

 
กรณีสมรสแลว้ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

22. ชือ่-นามสกุล ของคู่สมรส   
22.1 วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของคู่สมรส   
22.2 เช ือ้ชาต ิ              สญัชาต ิ  
22.3 หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   วนัทีอ่อก   หมดอายุ   
22.4 ทีอ่ยู่ปัจจบุนัของคู่สมรส  
 
  

 
กรณีทีม่บุีตร ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิทุกคน 

23. ชือ่-นามสกุล ของบตุรคนที ่1   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เช ือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   
สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัทีอ่อก   หมดอายุ   โทร   
ปัจจุบนับตุรอาศยัอยู่ที ่ 
 
  
ชือ่-นามสกุล ของบตุรคนที ่2   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เช ือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   
สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัทีอ่อก   หมดอายุ   โทร   
ปัจจุบนับตุรอาศยัอยู่ที ่ 
 
  
ชือ่-นามสกุล ของบตุรคนที ่3   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เช ือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   
สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัทีอ่อก   หมดอายุ   โทร   
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ปัจจุบนับตุรอาศยัอยู่ที ่ 
 
  
ชือ่-นามสกุล ของบตุรคนที ่4   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เช ือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ  
สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัทีอ่อก   หมดอายุ   โทร   
ปัจจุบนับตุรอาศยัอยู่ที ่ 
 
  
 

ขอ้มูลของบดิา และมารดา 
24. ประวตัขิองบดิา  

ชือ่-นามสกุล ของบดิา   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบดิา   สถานทีเ่กดิ   
ประเทศทีเ่กดิ   เช ือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   
หมายเลขหนังสือเดนิทาง    วนัทีอ่อก   หมดอายุ   

25. ประวตัขิองมารดา  
ชือ่-นามสกุล ของมารดา   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของมารดา   สถานทีเ่กดิ   
ประเทศทีเ่กดิ   เช ือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   
หมายเลขหนังสือเดนิทาง    วนัทีอ่อก   หมดอายุ   
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ใบจองทวัร ์ ยุโรป 
 
ชือ่ – นามสกุลผูจ้อง *:     
จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 
โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     
จ านวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     
 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหน้าหนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:            หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เดก็พกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง
  
อาหาร:  ☐  ไมท่านเนื้อววั ☐  ไมท่านเนื้อหมู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 


