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GRAND ITALY  โรม วาตกินั ฟลอเรนซ ์มลิาน โคโม ่8 วนั 5 คนื  

ทวัรส์ดุคุม้!! เทีย่วเจาะลกึ”แกรนดอ์ติาล”ี 
 ชืน่ชมสถาปัตยกรรมและประวัตศิาสตรแ์ห่งความยิง่ใหญ่ทีก่รงุโรม ชมความยิง่ใหญ่อลังการ1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์

ของโลกที ่โคลอสเซีย่ม และหอเอนปิซา่ เยอืนเมอืงฟลอเรนซ ์ดนิแดนอันน่าหลงไหล ตน้ก าเนิดของศลิปะเรอเน
ซองส ์ชมเมอืงเวนสิ เมอืงแหง่สายน ้าและสะพาน ดืม่ด ่ากับบรรยากาศทีส่ดุแสนจะโรแมนตกิ ชมมหาวหิารดโูอโมแ่หง่

มลิานทีง่ดงามและยิง่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังทีแ่กลลอเรยีวคิเตอรเ์อ็ม มานูเอล 
ชมทะเลสาบ ทะเลสาบโคโม(่Lake Como) ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นทะเลสาบทีส่วยงามทีส่ดุของอติาล ี
 

เดนิทางโดยสายการบนิไทย Thai Airways (TG) สะสมไมลไ์ด ้50% 
 

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 
 

*คา่ทวัรย์งัไมร่วมคา่วซี่าและบรกิาร 4,000 บาท** 
 

 FLIGHT:  

DEPARTURE:  TG944 BKK-FCO 00.20-06.50 
RETURN:         TG941 MXP-BKK 14.05-05.55 

 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

วนัทีห่นึง่ กรงุเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมู ิ 

 
 
21.30 น.  พรอ้มกนัที่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ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 าท่านเดนิทางสู่ กรงุโรม ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG944 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

11 ชัว่โมง 55 นาท)ี  

06.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีกรุงโรม ประเทศอติาล ีน าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง 

และพธิกีารทางศลุกากรและตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านสูน่ครวาตกินั Vatican City (ระยะทาง30กม./ 

45 นาที) ซึง่เป็นรัฐอสิระ มีขนาดเล็กมากเพียง 250 ไร่และเป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตน์ิกายโรมันคาทอลกิ 

เป็นเมอืงแห่งศาสนจักรและทีป่ระทับข  องพระสนัตะปาปา ประมุขสงูสดุแห่งศาสนา หรือทีเ่รยีกสัน้ๆ วา่“โป๊ป” น า

ท่านถา่ยรปูดา้นหนา้ มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์St.Peter Basilica แห่งนครรัฐวาตกินั ทีง่ดงามดว้ยศลิปะในยุคเรเน

ซองส ์ใชเ้วลาสรา้งถึง 150 ปี และยังไดร้ับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าและหรูหรา ดา้นหนา้มหาวหิารเป็นลานกวา้ง

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

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

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

และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแควน้ลาซีโอและประเทศอติาลจีา้ มีคนอาศัยประมาณ 2.5 ลา้นคนแน่ะ ถือเป็นเมือง

ท่องเที่ยวที่สวยและน่าไปที่สุดอกีเมืองหนึ่งของอติาลเีลยล่ะค่ะ มีประวัตศิาสตรย์าวนานมากกว่า 2,800 ปี ทัง้

สถาปัตยกรรม ประตมิากรรม สถานที่เที่ยวต่างๆ คลุกเคลา้ความคลาสสคิสไตล ์น าท่านสู่ชืน่ชมกับสถาปัตยกรรม

และประวตัศิาสตรแ์ห่งความยิง่ใหญ่ จากนัน้ น าท่านสัมผัสความยิง่ใหญ่ 1 

ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกที่ โคลอสเซีย่ม (Colosseum)(ถ่ายรูปดา้น

นอก) เป็นสนามกฬีากลางแจง้ขนาดใหญ่ตัง้อยู่ใจกลางกรุงโรม เริม่สรา้ง

ขึน้ ในสมัยจักรพรรดเิวสปาเซียนแห่งอาณาจักรโรมันและสรา้งเสร็จ ใน

สมัยของจักรพรรดิติตัสในคริสต์ศตวรรษที่1 หรือประมาณปี ค.ศ.80 

อัฒจันทรเ์ป็นรูปวงกลมก่อดว้ยอฐิและหินทรายวัดโดยรอบไดป้ระมาณ 

527เมตร สูง 57เมตร ใกล ้ๆ กันนัน้เป็น ประตูชยัคอนสแตนตนิ(Arch of 



Constantine) ถือวา่เป็นมรดกส าคัญของประเทศอติาลอีกีที่หนึ่ง โดยสรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึชัยชนะของกรุงคอสส

แตนตนิ เป็นซุม้ประตทูีใ่หญ่ทีส่ดุของโรมันมคีวามสงูถงึ 21 เมตร จากนัน้ น าท่านสู ่โรมนัฟอรมั(Roman Forum)(

ถ่ายรูปดา้นนอก) อดตีอันยิง่ใหญ่ของกรุงโรม ทีเ่คยเป็นศนูยก์ลางของชมุชน ทัง้การเมือง ศาสนา การคา้ และการ

ปกครองดว้ย ปัจจุบันคงเหลอืแต่ซากปรักหักพังแตก็่ยังสามารถเห็นเคา้โครงของความยิง่ใหญ่ได ้จากนัน้ น าท่าน

ชมวหิารแพนธอีอน(Pantheon)(ถ่ายรูปดา้นนอก) เป็นวหิารรูปทรงจตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโรม โดยมีอายุ

มากกวา่ 2,000 ปี แมว้า่จะมปีระวตัแิละความเป็นมาทีย่ังไม่แน่ชดั แตว่หิารแห่งน้ีแสดงใหเ้ห็นไดช้ดัถงึศลิปะเกา่แก่

ในยุคโรมัน รวมถงึฝีมือและความชาญฉลาดในการออกแบบอย่างรอบคอบของสถาปนิกในอดีต นอกจากความ

สวยงามและความศักดิส์ทิธิแ์ลว้ Pantheon ยังเป็นสถานที่อันทรงเกยีรตอิันเป็นสถานที่เก็บศพของบุคคลส าคัญ 

ทัง้ศลิปินคนส าคญัอย่างราฟาเอลและกษัตรยิเ์อมานูแอลทีส่องผูท้ีท่รงรวบรวมอติาลใีหเ้ป็นหนึง่เดยีว 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) เมนอูาหารจนี 

บา่ย จากนัน้ น าท่านชมและถ่ายรูปบรเิวณย่าน บนัไดสเปน(Spanish steps) เป็นบันไดที่กวา้งที่สุดและยาวที่สุดใน

ทวปียุโรป ถูกเรียกชือ่ตามสถานฑูตสเปน ซึง่ตัง้อยู่ ณ บรเิวณนัน้ ไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอติาเลยีน 

ชื่อ Francesco de Sanctis เริม่สรา้งเมื่อปี คศ.1723 แลว้เสร็จในปี 

คศ.1725 ถือเป็นสัญลักษณ์อกีอย่างหนึ่งของกรุงโรม นอกจากความ

สวยงามอลังการกวา้งขวางของบันไดสูง 138 ขัน้ที่ลอ้มรอบไปดว้ย

สถาปัตยกรรมอันสวยงามแลว้ จัตรุัสนีย้ังต่อตรงกบัถนน Via Condotti  

ที่ เ ต็ ม ไ ป ด ้ว ย ร ้า น แ บ ร น ด์ เน ม ม าก ม าย  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 าท่าน

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

ศลิปะแบบเรอเนซองส ์อดตีศนูยก์ลางดา้นสถาปัตยกรรม วรรณกรรม และวฒันธรรมอนัรุ่งโรจน ์ดนิแดนทีม่เีสน่หอ์นั

น่าหลงใหลแห่งน้ีไดช้ือ่วา่เป็นสถานทีท่ีนั่กท่องเทีย่วใฝ่ฝันมาเยอืนมากทีส่ดุดว้ย  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) เมนอูาหารพืน้เมอืง 

 หลงัอาหารเย็นน าท่านเดนิทางเขา้ทีพ่ัก 
   ทีพ่กั: Hotel Garen 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   
  (ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
วนัทีส่าม        เมอืงเซยีนา – ฟลอเรนซ ์– เขตเมอืงเกา่ฟลอเรนซ ์– เมอืงปิซา่ – หอเอนปิซา่   
                                                                                                                                 อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที3่) 

จากนั้น น าท่านถ่ายรูป Piazza Del Duomo Siena  วหิารของเซยีนาแห่งน้ีเป็นโบสถแ์บบโกธคิที่ดทีี่สุดแห่ง
หนึ่งของประเทศอติาลีมีทัง้ภายในและภายนอกที่สวยงามโดยมีผลงาน

ของศิลปินที่ดีที่สุดในอิตาลี จากนั้น ปาลซัโซปุบบลีโก  (Palazzo 

Pubblico) เป็นสิง่กอ่สรา้งแบบโรมาเนสกต์ัง้อยู่ทีใ่นเมอืงเซยีนา เป็นจัตรุัส

ยุคกลางที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป เป็นจัตุรัสที่มีชื่อเสยีงในเรื่อง

ความงามและความสมบูรณ์ของงานสถาปัตยกรรมไปทั่วโลก จากนัน้ น า

ท่านเดนิทางสู ่เมอืงฟลอเรนซ ์(ระยะทาง 76 ก.ม./ 1.30 ช.ม.)ที่ไดร้ับ

เลอืกโดยองคก์ารยูเนสโกใหข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก เมือ่ปี ค.ศ. 1982 

น าท่านเดนิชมความสวยงามบรเิวณ จตัุรสัดูโอโม(Duomo Santa Maria 

Del Fiore) (ถ่ายรูปดา้นนอก)  ที่ตัง้ของมหาวหิารแห่งเมืองฟลอเรน้ซ ์ที่

สวยงามและยิ่งใหญ่  จตัุรสัชิกนอเรยี(piazza della signoria)(ถ่ายรูปดา้นนอก)  เป็นจัตุรัสสวยงามดว้ย

ประตมิากรรมมากมายที่ตัง้เรียงรายอยู่ดา้นหนา้ของพระราชวังเวคคโิอ เช่น รูป

แกะสลักเพอรซ์อิสุ วรีบุรุษกรีกโบราณตอนบั่นคอเมดูซา่ รูปแกะสลกัเฮอรค์วิลสี 

และรูปสลกั the Rape of the Sabine Women จากนัน้ น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ 

ปาลาซโซ เวคคโิอ(Palazzo Vecchio) พระราชวังเก่าแก่ในเมืองฟลอเรนซ ์

สรา้งส าเร็จในปี ค.ศ.1322 มสีัญลักษณ์คอืหอระฆัง Campanile ในอดตีใชเ้ป็น

สถานที่แจง้ข่าวสารใหก้ับชาวเมือง ทางการจะตีระฆังส่งสัญญาณ หากมีไฟ

ไหม ,้น ้าท่วม, ขา้ศกึโจมตี ฯลฯ ถือเป็นสถานที่ประวัตศิาสตรส์ าคัญของฟลอ

เรนซ ์จากนัน้ น าท่านชม สะพานปอนเต เวคคโิอ(Ponte Vecchio) 

สะพานเก่าแก่ที่สุดของเมือง เป็นสะพานเดยีวของฟลอเรนซท์ี่รอด

พน้การท าลายจากช่วงสงครามโลกมาได ้ทอดขา้มแม่น ้าอารโ์น ซึง่

อดตีเป็นแหล่งขายทองค าที่เก่าแก่ของฟลอเรนซแ์ละยังคงอนุรักษ์

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


บรรยากาศแบบดั่งเดมิไวไ้ดอ้ย่างดี ชมทัศนียภาพของตัวเมืองที่มีแม่น ้ าอาร์โน ไหลผ่านนครที่ยังคงรักษา

สถาปัตยกรรมโบราณไวอ้ย่างน่าชืน่ชม สะพานเกา่แกท่ีส่รา้งขึน้เพือ่ใชใ้นการสญัจรขา้มแม่น ้าอารโ์น บนสะพานนัน้

เป็นที่ตัง้ของอาคารรา้นคา้ ซึง่เป็นตัวแทนจ าหน่ายงานศลิปะ อัญมณี และของที่ระลกึจ านวนมากอสิระใหท้่านได ้

เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) อาหารจนี 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงปิซา่ Pisa (ระยะทาง85ก.ม./ 1.30 ชัว่โมง) อดตีเมอืงท่าเรอืชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน

และเป็นทีต่ัง้ของหอเอนปิซา่ น าท่านชม จตัุรสักมัโป เดย ์มริาโกล ีหรือ 
จตัุรสัดูโอโม่ Piazza del Duomo หรือทุ่งมหศัจรรย์ เป็นบรเิวณที่
ลอ้มรอบดว้ยก าแพงใจกลางเมืองปิซ่า และเป็นที่ตัง้ของมหาวหิารเกา่แก่

ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และน าท่านชมถ่ายรูป 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของ
โลก หอเอนปิซา่ ( Leaning Tower of Pisa) ใหท้่านเดนิเลน่ ถ่ายรูป
กบัหอเอนปิซ่าที่สรา้งขึน้เพื่อเป็นหอระฆังแห่งวหิารประจ าเมอืง แต่เพียง

การเริม่ตน้ของการสรา้งถงึบรเิวณชัน้ 3 ก็เกดิการทรุดตวัและตอ้งหยุดการ
กอ่สรา้งจนถัดมาอกีร่วม 100 ปี ถงึไดส้รา้งตอ่จนเสร็จสมบูรณ์และยังเป็น
สถานทีก่าลเิลโอ เคยมาพสิจูนเ์รือ่งแรงโนม้ถ่วงของโลก และการตกของ

วตัถุดว้ย  
ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่) อาหารพืน้เมอืง 
   หลงัอาหารเย็นน าท่านเดนิทางเขา้ทีพ่ัก 

   ทีพ่กั: Hotel Galilei 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
      (ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

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

                                                                                                                                                 อาหาร เชา้,เย็น 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที6่) 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลา สเปเซยี(La Spezia) (ระยะทาง77
ก.ม./ 1.30 ชั่วโมง) เมืองในเขตลิกูเรียทางตอนเหนือของอิตาลี อยู่
ระหว่าง เมืองเจนัว และปิซ่า บนทะเลลิกูเรีย และเป็นหนึ่งในอ่าวที่มี
ความส าคัญทางดา้นการคา้และการทหาร อกีทัง้ยังเป็นที่ตัง้ของสถานที่

ส าคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมดว้ย น าท่านเดนิทางสู่สถานี La 
Spezia Centrale Railway Station น าท่านเปลี่ยนการเดนิทางโดยสาร
รถไฟสู่ดนิแดนทัง้หา้ (Five Land) แห่ง ชงิเกว แตรเ์ร (Cinque Terre) 

ตัง้บนหนา้ผาสงูชนัเหนือทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ตดิทะเลบรเิวณชายฝ่ังแค
วนลกิเูรยี ชม 2 ใน 5 หมู่บา้นไดแ้ก ่หมู่บา้นประมงเล็กๆ รโิอแมก จโิอเร ่
(Rio-Maggiore) หมู่บ า้นชาวประมงที่สวยที่สุดในโลก เป็นชุมชน

ชาวประมงเก่าที่มีท าเลที่น่ามหัศจรรย์ คือแต่ละหมู่บา้นปลูกสรา้งอยู่บน
ภูเขาหรือหนา้ผาสงู ปัจจุบันแมย้ังมีการท าประมงกันอยู่บา้ง แต่ก็ไม่มาก
นัก เน่ืองจากชาวบา้นหันมาท าธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อตอ้นรับเหล่านัก

เดนิทางที่แวะเวียนเขา้มาชมไข่มุกน ้างามของอติาลีเม็ดน้ีเสียมากกว่า 
และชมหมู่บา้นประมง มานาโรล่า (Manarola) หมู่บา้นชาวประมงที่
เล็กที่สุดของแควน้ แต่กลับกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทีส่ามารถดงึดดูให ้

นักเดนิทางจากทั่วโลกตา่งก็อยากทีจ่ะมาเยอืน ณ หมู่บา้นแห่งน้ี กจิกรรม
หลกัของนักท่องเทีย่วเมือ่มาถงึทีน่ี่ก็คอืการเดนิชมเมอืงไปตามถนนสายเล็กที่ลดัเลาะตดัผ่านตวัเมอืงไปตามความ
ลานชัน เป็นบรรยากาศที่สุดแสนจะเพลิดเพลนิ จากนั้น เดนิทางสู่สถานีเลแวนโต ้(Levanto) เปลี่ยนการ

เดนิทางขึน้รถโคช้เพือ่เดนิทางไปทีเ่มอืงเมสเตร อสิระอาหารกลางวนัไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร ์
  

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

เต็มไปดว้ยสวนสาธารณะรา้นดไีซเนอรแ์บรนดด์ัง และจัตุรัสที่มีแลนดม์ารก์เก่าแก่ สัมผัสไดถ้งึความงดงามของ

อาคารประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมอติาลใีนแบบดัง้เดมิ 

                 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่7) เมนูอาหารจนี 

  หลงัอาหารเย็นน าท่านเดนิทางเขา้ทีพ่ัก 
   ทีพ่กั:  Russott Hotel 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง  
  (ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
 
 

 
 



 

วนัทีห่า้    เมสเตร – ทา่เรอืตรอนเคตโต ้– เวนสิ – จตัุรสัซานมารโ์ค – โบสถเ์ซนตม์ารก์ – พระราชวงัดอจส ์– 

McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet  – เมอืงเวโรนา                                                         

 อาหาร เชา้,เย็น                                                          

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที8่) 

น าท่านเดนิทางตอ่ไปยัง ทา่เรอืตรอนเคตโต ้(10 ก.ม./ 20 นาท)ี  เป็นท่าเรอืทีม่เีรอืบรกิารในการเดนิทางไปในที่
ตา่ง ๆ ของเมอืง เพื่อชมทวิทัศน์ธรรมชาตขิอง 2 ฝ่ังคลองโดยทางเรอื นับเป็นเมืองที่คลองมากกวา่ถนนอกีเมือง
หนึง่ของโลก จากนัน้ น าท่านน่ังเรอืสู ่เกาะเวนสิ (Venice Island) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เมอืงเวนสิไดร้ับฉายาว่า 
ราชนีิแห่งทะเลเอเดรียตกิ (Queen of the Adriatic) เมืองแห่งสายน ้า เมืองแห่งสะพานและเมืองแห่งแสงสว่าง 

ถูกสรา้งขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆจ านวนมากเขา้ดว้ยกันในบริเวณ
ทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองท่า
โบราณ และเป็นเมืองที่ใชค้ลองในการคมนาคมมากที่สุด น าท่านถ่ายรูป

ชมความสวยงามของ จตัุรสัซานมารโ์ค(Piazza San Marco หรือ Saint 
Mark Square) เป็นจัตรุัสกลางเมอืงเวนสิ ทีข่ ึน้ชือ่ว่าสวยทีส่ดุแห่งหนึง่ใน
อติาล ีลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรมอันงดงาม อาท ิโบสถเ์ซนตม์ารก์ (St. 

Mark’s Basilica) เดิมที่ เป็นโบสถ์ส่วนตัวของผูค้รองเมืองในสมัยนั้น 
พระราชวงัดอจส ์(Doge’s Palace), ลโีอเน ่(Lione) รูปปั้นสงิโตตวัใหญ่
ตดิปีกพรอ้มถือหนังสอื ซึง่ถือเป็นสัญลักษณ์ประจาเมืองเวนิส เดนิชมตัว

เมืองจนถงึ สะพานรอิลัโต เป็นสะพานที่เก่าแกท่ี่สุดในเวนสิและเป็นสะพานแรกที่ขา้ม Grand Canal (คลองแก
รนดค์าแนล) ชมสะพาน Bridge of Sighs สะพานสะอืน้ หรอืบางคนเรยีกวา่ "สะพานแห่งการทอดถอน
ใจ” ซึง่ทอดขา้มดา้นหลังวงัของผูป้กครองเวนิสในอดตี ไปยังคุกทีอ่ยู่อกีฟากฝ่ังคลองวา่กันวา่สะพานแห่งน้ีคอืจุด

หายใจเฮอืกสดุทา้ยแห่งอสิรภาพของเหลา่นักโทษ และคุกแห่งน้ีเองเป็นทีคุ่มขังนักรักกระเดือ่งนามคาสโนวา่ ใน
ต านานเลา่วา่การจูบบนเรือกอนโดล่าใตส้ะพานแห่งน้ีจะน าไปสู่ความรักนริันดร ์นับเป็นหนึง่ในจุดที่โรแมนตกิทีสุ่ด
จุดหนึง่ในเวนสิอสิระใหท้่านเดนิชมความโรแมนตกิของเกาะแห่งน้ี หรอืท่านยังสามารถสมัผัสประสบการณล์อ่งเรอื

กอนโดล่า ชมความงามของเกาะเวนสิ (ไม่รวมในค่าทวัร ์กรณีตอ้งการน ัง่กอนโดล่า สามารถตดิต่อที่
ไกดร์าคาล าละ 120 ยูโร 1 ล าสามารถน ัง่ไดสู้งสุด 4-6 ทา่นคะ่ ลอ่งประมาณ 30 นาท)ี 

 

 
    
 
 

 
 
  

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

Noventa อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงจุใจ ณ  McArthurGlen Noventa di 
Piave Designer Outlet (45 ก.ม./1 ชม.) ศนูยร์วมรา้นคา้กวา่ 160 รา้น 
เชน่ แวน่ตา ผลติภัณฑเ์ครือ่งหนัง รองเทา้ กระเป๋า อุปกรณก์ฬีา แฟชั่นแบ

รนดแ์นม จากนั้น น าท่านเดนิทางสู่ เวโรนา (Verona)(ระยะทาง151 
ก.ม./ 2.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ตัง้อยู่แควน้เวเนโตเป็นหนึ่งในเจ็ดเมือง
หลวงของทางตอนเหนือของอติาลี มสีถานที่ทีด่งึดูดนักท่องเทีย่วดว้ยเหตุ

ที่มีความส าคัญทางศลิปะและวัฒนธรรมที่เห็นไดง้านนิทรรศการประจ าปี
หลายงาน โรงละคร และอุปรากรในโรงละครกลางแจง้ที่สรา้งโดยโรมัน 
และเป็นเมอืงส าคัญในประวตัศิาสตรแ์ละเศรษฐกจิจากต าแหน่งที่ตัง้ทางภูมศิาสตรท์ี่ตัง้อยู่ตรงโคง้ของแม่น ้าอดเิจ 

(Adige River) ไม่ไกลจากทะเลสาบการด์า ที่ตัง้น้ีท าใหเ้กดิน ้าท่วมขึน้หลายครัง้จนกระทั่ง ค.ศ. 1956 เมื่อมกีาร
สรา้งอุโมงคโ์มร-ิทอรโ์บเลทีเ่ป็นทางระบายน ้า 500 ควิบคิเมตรลงไปในทะเลสาบการด์าเมือ่มีความจ าเป็น อโุมงค์
ลดสถตินิ ้าท่วมทุกเจ็ดสบิปีไปเป็นทุกสองรอ้ยปี    

                      
เย็น            รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่10) เมนูอาหารจนี 

     หลงัอาหารเย็นน าท่านเดนิทางเขา้ทีพ่ัก 

 ทีพ่กั:  Best Western Hotel Turismo 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง  
 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 
 
 
 



 

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

                         อาหาร เชา้, กลางวนั 

 
เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่11) 

  น าท่านเดินทางชมเมืองเวโรนา และน าท่านถ่ายรูป บา้นจูเล ียต (Juliet’s house) ภายในบา้นหลังน้ีคือ 
พพิธิภัณฑข์นาด  กะทัดรัดทีเ่ต็มไปดว้ยของเกา่จากสมัยศตวรรษที1่6 และ 17 ไม่วา่จะเป็น เฟอรน์เิจอร ์ภาพเขยีน 
งานศลิปะ และเครื่องเคลอืบ ก็ลว้นแต่เกีย่วขอ้งกับบทประพันธข์อง Shakespeare หอคอย Lamberti Tower 

เป็นหอคอยสูง 84 เมตร หอคอยแห่งน้ีมรีะฆังสองแห่ง Marangona ส่งสญัญาณ ไฟเวลาท างานและเวลาของวัน
ในขณะที ่Rengo ใหญ่ทีส่ดุถูกใชเ้พือ่เรยีกประชากรให ้ตดิอาวธุหรอืเรยีกเทศบาลของเมอืง จากนัน้ ใหท้่านอสิระช ้

อปป้ิงสนิคา้ชือ่ดงัตามอธัยาศยัที ่ณ Piazza delle Erbe , Via Mazzini  

  
 จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่มลิาน Milan (155 ก.ม. / 2.30 ชัว่โมง) หรอืที่คนอติาเลยีนเรียกวา่ มลิาโน ่(Milano) 

เป็นเมอืงหลวงทางแฟชั่นของโลกแข่งกบัปารสีในประเทศฝรั่งเศส เป็นศนูยก์ลางทางธุรกจิของอติาล ีนอกจากนัน้
ยังมภีาพวาดเฟรสโกท้ีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดงั และโรงละครโอเปร่าอนัลอืชือ่ เป็นตน้           

  

เทีย่ง          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่12) เมนูอาหารจนี 
บา่ย น าท่านชมเมอืงมลิาน และน าท่านถ่ายรูป มหาวหิารมลิาน ( Duomo di Milano) (ถ่ายรูปดา้นนอก) เป็นมหาวหิาร

ทีม่สีถาปัตยกรรมแบบกอธคิ อนัไดช้ือ่วา่เป็นวหิารแบบกอธคิที่ใหญ่

ทีสุ่ดในโลกที่ตัง้อยู่ที่จัตุรัสกลางเมืองมลิาน เป็นแลนดม์ารค์ส าคัญ
อันเป็นสัญลักษณ์ของมิลาน พระบรมมหาราชวงัแห่งมิลาน 
(Royal Palace of Milan)  เ ป็ น ที่ ตั ้ ง ข อ ง รั ฐ บ าล ใน เมื อ ง  มิ

ลาน ของ อติาล ีมานานหลายศตวรรษ มีหนา้ที่เป็นศูนยว์ัฒนธรรม 
และเป็นที่ตั ้งของนิทรรศการศิลปะนานาชาติ หอระฆงั(Bell 
Tower in St. Gottardo in Corte) เป็นโบสถใ์นมลิานทางตอน

เหนือของอติาลี คริสตจักรในราชวังแห่งน้ีถูกสรา้งขึน้เป็น โบสถ ์ 
Ducal โดย Azzone Visconti ในปี  1330 ในการออกแบบโดย 
Pecorari Francesco หอระฆังทรงแปดเหลีย่มมี เสาสีขาวมากมาย

สวยงาม และปล่อยใหท้่านชอปป้ิงตามอัธยาศัย ณ  Galleria 
Vittorio Emanuele II อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยัทีเ่อา้ทล็์ท เพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง สมควรแก่
เวลาจากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก 

                   

น าท่านเดนิทางเขา้ทีพ่ัก 
 ทีพ่กั:  Holiday Inn Milan  4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง  

  (ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
    

วนัทีเ่จ็ด        มลิาน – เมอืงโคโม ่– ทะเลสาบโคโม ่– สนามบนิมลัเพนซา มลิาน                   

                                                                                                                                                          อาหาร เชา้ 

 
เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที ่13) 

น า ท่ า น เดิ น ท า ง สู่  เ มื อ ง โ ค โ ม่

)Como)(ระยะทาง54กม ./ 1 ชม.) ซึ่ง
เป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมผา้ไหม
ของอติาลทีี่มีชือ่เสยีง และมีทะเลสาบโค

โม่(Lake Como) ที่ไดช้ือ่วา่เป็นทะเลสาบ
ที่สวยงามที่สุดของอิตาลี น าท่ านชม 
ทะเลสาบโคโม ่ที่ลอ้มรอบดว้ยภูเขาสงูที่

ยังมีป่าไมเ้ขียวชอุ่ม หลายจุดบนชายฝ่ัง
เป็นช่องเขาแคบ และหนา้ผาที่สวยงาม 

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


ทางเหนือของทะเลสาบ คอืเทือกเขาแอลป์ยาวเหยียดสุดสายตาเป็นก าแพงธรรมชาตทิี่สรา้งฉากหลังอันงดงาม
อลังการใหก้ับดนิแดนบรเิวณน้ี เทือกเขาแอลป์นั้นมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดปี จึงท าใหส้ามารถเล่นสกีหิมะได ้
ตลอดเวลา น่ีคอืจุดดงึดดูใหผู้ค้นจากทั่วโลกหลั่งไหลมาท่องเทีย่ว จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานมลิา

โน มลัเพนซา  เพือ่ตรวจเช็คเอกสารการเดนิทางและสมัภาระเตรยีมตวัเดนิทางกรุงเทพฯ (มเีวลาใหท้่านไดท้ าคนื
ภาษีTax Refund กอ่นการเชค็อนิ) 

                

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

 

วนัทีแ่ปด        ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ        

05.55 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 
 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นต้น โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผู ้จดัจะปรบัเปลี่ยนโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดงักลา่ว 
- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรือขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดย
ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั

จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 25,000 + วซีา่ 4,000 บาท (29,000 บาท) 

กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วนักอ่นออกเดนิทาง  

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวนัเดนิทางไป-กลับและ
จ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไม่ต ่ากวา่ 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ
ไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  

และ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั  
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิไทย สมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร ือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เคร ือ่งได ้7กโิลกรมั และคา่ประกัน
วนิาศภัยเครื่องบนิตามเงื่อนไขของแตล่ะสายการบนิที่มกีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิ

เรยีกเก็บ สะสมไมลไ์ด5้0% กรุณาแจง้เลขสมาชกิรอยัล ออรค์ดิ พลสั กอ่นออกตัว๋  

6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจ้ัดท าแผนประกนัภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกนัภัยแบบ Worldwide  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดงัน้ี  

- การสญูเสยีชวีติ/อวยัวะจากอบุัตเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีายุมากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,000,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภัยทีอ่ายุนอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ ไม่เกนิวงเงนิ 1,500,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลตอ่เน่ืองในประเทศไทย ไม่เกนิวงเงนิ 50,000 บาท  
  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้น้ีการท าประกันน้ีจากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ 

ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตุในการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้น้ี ท่านสามารถ



ศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้
ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
7. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนา้ มันตามรายการทัวร ์

8. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ(กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วนั) 
 
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 
5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  

6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  

7. คา่วซี่าเชงเกน้และบรกิารทา่นละ 4,000 บาท 

8. น ้าดืม่บนรถ มบีรกิารจ าหน่ายบนรถบัสราคา 1-2 EURO 

 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เคร ือ่งบนิ 

 
7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่

ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 20ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด  
7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั
ได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. การประกนัภัย บรษัิทฯไดจ้ัดท าแผนประกนัภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz แบบแผนประกนัภัย ซึง่
ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกนัภัย โดยทัง้น้ีการท าประกันน้ีจากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม 

พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุในการเดนิทางเท่าน ัน้ แต่ทัง้น้ี ท่านสามารถ
ศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้
ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้  
14. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 
 
 

 
 
 



 
 

เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซี่าเชงเกน้ (Italy( 
ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 10-15 วนัท าการ 

ผูส้มคัรตอ้งเดนิทางมาแสดงตวั และสแกนลายนิว้มอื ตามวนัเวลานดัหมายยืน่วซีา่ 
โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเง ือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 

 
 

1. พาสปอรต์ โดยมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมีจ านวนหนา้

เหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้ เพือ่ใหท้างสถานทูตตดิหนา้วซีา่ (หากมีอายุไม่เพยีงพอ กรุณาด าเนนิการท าพาสปอรต์เลม่ใหม่ กอ่น

จัดส่งใหก้ับเจา้หนา้ที) หากผูส้มัครเคยไดร้ับวซีา่เชงเกน้ กรุณาจัดสง่หลักฐานใหก้ับทางบรษัิททัวร ์     เพื่อน าไปแสดงต่อ

สถานทูต 
 

2. รูปถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกนิ 3เดอืน หา้ม

ตกแตง่รูป,หา้มสวมแวน่ตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดบั,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรูปทีถ่่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหรู้ปถ่ายช ารุด และไมส่ามารถใชง้านได ้** 

   (ใบหนา้ใหญ่ ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. เอกสารสว่นตวั (ถา้ม)ี 

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

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ทา่นจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทูตตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงัน้ี 

 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 
 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น) 
 

กรณีเด็กอายุต า่กวา่18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงัน้ี 
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร 
 

กรณีเด็กอายุต า่กวา่18ปี (บดิา/มารดา ไม่ไดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงัน้ี 
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร 
 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 
โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านัน้ หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาเพียงผูเ้ดยีว จะตอ้งมีหนังสอืรับรองยนิยอม

ใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา หรือหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพียงผูเ้ดยีว จะตอ้งมีหนังสอืรับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา
บดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบิดา-มารดา จะตอ้งมีหนังสือรับรอง ยินยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับบุคคลที่สาม พรอ้มกับยินยอม
สนับสนุนคา่ใชจ้่ายการเดนิทางใหก้บัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขต/อ าเภอตามหลกัฐานทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของ
ท่าน (พรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์/ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้ านวยการเขต ลงนามและ

ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นค ารอ้งขอวีซ่า บิดา-มารดา 
จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกบับุตร และเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ทีท่ีร่ับยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนา
ใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

จากนัน้ ผูป้กครองจ าเป็นตอ้งน าหนังสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ (ทัง้ฉับภาษาไทย และฉบับภาษาองักฤษ) สง่ให ้
กรมการกงสุล กระทรวงระหวา่งประเทศ ประทับตราลงนาม อนุมัตใิหเ้ด็กเดนิทางไปต่างประเทศ ก่อนน าสง่บรษัิททัวร ์(สามารถ
ขอดตูวัอย่างไดท้ีแ่ผนกวซีา่ของบรษัิททัวร)์ 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ างานปัจจุบัน (เอกสารมอีายุ 30 วนั กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทที่ท่านท างานปัจจุบัน   โดยระบุ

ต าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ, วัน เดอืน ปี ที่เริม่ท างาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไม่ตอ้งระบุชือ่ประเทศ 

ใหใ้ช ้European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท และลงนามผูม้ีอ านาจ

อย่างชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
 

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ (DBD(, (คัด
ส าเนาไม่เกนิ 90 วนั พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 
 



4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสือรับรองฉบับจรงิจากสถาบันการศกึษาเท่านัน้ สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตร

นักเรยีน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีายุ 30 วนั กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 
 

4.4 กรณีเป็นแม่บา้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ), หลกัฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  ในกรณี
ทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางร่วมกันกบัสาม ีจ าเป็นตอ้งมีจดหมายรับรองค่าใชจ้่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชือ่-สกลุ    วนั เดอืน ปี

เกดิ ของสามแีละบุตร ทีม่คีวามสมัพันธร์่วมกนั (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
 

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

ประกอบ อาท ิรูปถ่ายรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5.1 กรณีออกค่าใชจ้่ายเอง ใชส้ าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจ า (บัญชีส่วนตัว) 

รายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน (กรุณาเลอืกบัญชทีี่มีประวตักิารเดนิบัญชทีี่สมบูรณ์ มียอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ) และมี

ยอดเงนิคงเหลอือยู่ในบัญชนัีน้ๆไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะทางการเงนิเพียงพอ ครอบคลุมกับคา่ใชจ้่ายได ้
อย่างไม่เดอืดรอ้นเมือ่ท่านเดนิทางกลบัสูภู่มลิ าเนา 

 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง เขยีนจดหมายชีแ้จงความสมัพันธร์ะหวา่งตนกับผูเ้ดนิทาง (Sponsor Letter) พรอ้ม
แนบหนังสอืรับรองการเงนิ ส าเนาสมุดบัญชีเงนิฝากออมทรัพยท์ี่มีรายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน (กรุณาเลือกบัญชีที่มี
ประวตักิารเดนิบัญชทีีส่มบูรณ ์มยีอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ) 

 ทัง้น้ี ผูท้ี่สามารถสนับสนุนค่าใชจ้่ายใหผู้เ้ดนิทางได ้ตอ้งเป็นบิดา / มารดา / พี่-นอ้งทอ้งเดยีวกัน สายเลอืดเดียวกัน

เท่านัน้!! กรุณาระบุ ชือ่-สกลุ ลงในจดหมายชีแ้จง้เป็นภาษาองักฤษ และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกบัพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทาง 
 

หมายเหต:ุ หากสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยไ์ม่สมบรูณ ์(Book Bank( หรอืมปีระวตักิารเดนิบัญชไีม่ครอบคลมุตามเงือ่นไขที่

ก าหนด ท่านจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบัญชยีอ้นหลงั ทีอ่อกจากธนาคารเท่านัน้ (Bank Statement( 
กรณุาปรบัสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุ ภายใน 1-2 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 

** สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 
 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลส าหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 
 

 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวซี่า กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยื่นวซี่าทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ เน่ืองจาก
บรษัิทฯ ตอ้งน าส่งขอ้มูลใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพื่ออนุมัตคิ ารอ้งขอวซี่า และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถกรอกประวัต/ิขอ้มูล
สว่นตัวแทนผูส้มัครได ้หากสถานทูตตรวจพบว่าขอ้มูลของท่านเป็นเท็จ/ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งกับความเป็นจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธวซี่า 

หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 

 เมือ่ท่านช าระเงนิมัดจ าค่าทัวรเ์รียบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดสง่ใหก้บับรษัิทฯทันท ี!! หาก
ด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบทุกกรณี 

 

 การบดิเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ท่าน
จะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีท่่านไดช้ าระไปแลว้ทุกกรณี 
  

 หากถูกปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม่ ผูส้มัครตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 
 

 บางกรณี สถานทูตอาจมกีารสุม่เรียกสัมภาษณผ์ูส้มัครบางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามที่

สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทั ้งน้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่เพื่อไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั ้งช่วย
ประสานงานกบัทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่ขอความร่วมมอืใหท้่าน
จัดสง่เอกสารดงักลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่น าสง่สถานทูตเชน่กนั 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดร้ับวซี่าแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรียนสถานทูตเพื่อพจิารณาต่อวซี่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 

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

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (Italy) 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)   .................................................................................................... 

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

3. เพศ   ชาย          หญงิ 

4. ทีอ่ยู่ตามส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

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

5. ทีอ่ยู่พ านักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกบัส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

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

6.โทรศพัทม์อืถอื (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศพัทบ์า้น (ถา้ม)ี .......................................... 

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

    ต าแหน่งงาน (ตรงกบัทีร่ะบุในหนังสอืรบัรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชือ่สถานทีท่ างาน ธุรกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยั (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบุอย่างชดัเจน) 

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

ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์............. โทรศพัทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลยั ................................... อเีมล ์.......................... 

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

10. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตง่งาน(ไม่จดทะเบยีน) 

  ⃣   หย่า   ⃣   ม่าย   ⃣   อยู่กนิฉันสาม-ีภรรยา     ⃣   แยกกนัอยู่ 

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

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

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

14. ท่านม ีPassport เลม่เกา่ลา่สดุ หรอืไม่ (ถา้ม)ี โปรดระบ ุ

      เลขพาสปอรต์ ..................... วนัออก ..................... วนัหมดอายุ .................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 

15. ท่านเคยไดร้ับวซีา่ Schengen ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา หรอืไม ่(โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวซีา่ ............................( 

ไม่เคย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.............................................. ถงึวนัที ่.................................................. 

16. เคยถูกพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่ Schengen กอ่นหนา้น้ี 

                    ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวนั/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

17.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

18. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

           ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้่ายให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

     เช็คเดนิทาง     กรุณาระบุชือ่ ............................................................. 



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

   เงนิสด 

 หมายเหต:ุ หากจัดสง่เอกสารใหบ้รษัิทฯล่าชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่จากทางสถานทตู         กรณี
วซีา่ของทา่นไมไ่ดรั้บการอนุมัตทิันตามก าหนดวันเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 

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

จัดส่งใหก้ับบรษัิทฯทันที !! หากด าเนินการล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวซี่า บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์  ไม่
รับผดิชอบทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจน โดยขอ้มูลที่ท่านกรอกตอ้งตรงกับเอกสารที่จะใชย้ื่นสถานทูต 

เน่ืองจากขอ้มูลทัง้หมด บรษัิทฯจ าเป็นตอ้งด าเนินการน าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งขอ้มูลที่ไม่สอดคลอ้งกับ
ความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มูลการท างานของท่านใหช้ัดเจน (ระบุ

เป็นภาษาองักฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต าแหน่งงาน, ลกัษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ และวนัเดอืนปีทีเ่ริม่งาน 
 

 เมือ่ทา่นไดรั้บยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายส าหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

  - กรุณาจัดสง่หนังสอืเดนิทาง )Passport) และเอกสารฉบับจรงิส าหรับยืน่วซีา่ใหก้บับรษัิทฯ อย่างชา้ไม่เกนิ 2 สปัดาห ์กอ่น
ถงึวนันัดหมายยืน่วซีา่ 

          - ท่านจ าเป็นตอ้งน าสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทูตดปูระวตักิารเดนิในชว่งทีผ่่านมา 
 

 หมายเหต:ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นี้บรษัิทเป็นเพยีง
ตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
 

 

 
 
 

 
 

 


