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GRAND ITALY  โรม วาตกินั ฟลอเรนซ ์มลิาน โคโม ่8 วนั 5 คนื  

ทวัรส์ดุคุม้!! เทีย่วเจาะลกึ”แกรนดอ์ติาล”ี 
 ชืน่ชมสถาปัตยกรรมและประวัตศิาสตรแ์หง่ความยิง่ใหญท่ีก่รงุโรม  ชมความยิง่ใหญ่อลังการ1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์
ของโลกที่  โคลอสเซีย่ม  และหอเอนปิซา่  เยอืนเมอืงฟลอเรนซ์  ดนิแดนอันน่า หลงไหล ตน้กําเนดิของศลิปะเรอเน

ซองส ์ชมเมอืงเวนสิ เมอืงแหง่สายน้ําและสะพาน ดืม่ดํ่ากับบรรยากาศทีส่ดุแสนจะโรแมนตกิ ชมมหาวหิารดโูอโมแ่หง่
มลิานทีง่ดงามและยิง่ใหญ่ เป็นอันดับ 3 ของโลก  ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม ชือ่ดังทีแ่กลลอเรยีวคิเตอรเ์อ็ม  มานูเอล 
ชมทะเลสาบ ทะเลสาบโคโม(่Lake Como) ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นทะเลสาบทีส่วยงามทีส่ดุของอติาล ี

 

เดนิทางโดยสายการบนิไทย Thai Airways (TG) สะสมไมลไ์ด ้50% 
 
 

 
 
 

 
 
 



วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 0-2 ปี 

(พกักบัผูใ้หญ ่2ทา่นไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่ว

เพ ิม่ 
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** 
 

 FLIGHT:  

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

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
วนัทีห่น ึง่ กรงุเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมู ิ 
 

 
21.30 น.  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู  ิอาคารผูโ้ดยสา รขาออกช ัน้ 4 เคานเ์ตอร  ์ D เคานเ์ตอร  ์สายการบิน

ไทย(TG) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกดา้น เอกสารตดิแท็กกระเป๋า 
 
วนัทีส่อง สนามบนิลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีอติาล ี– นครวาตกินั – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– กรงุโรม – โคลอสเซีย่ม –  

                      จตัรุสัโรมนั – บนัไดสเปน – เมอืงเซยีนา                                                           อาหาร เทีย่ง,เย็น 

 
00.20 น. นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุโรม ประเทศอติาลี โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG944 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

11 ชัว่โมง 55 นาท)ี  
06.50 น. เดนิทางถงึ  สนามบนิลโีอดารโ์น  ดารว์นิชี  กรงุโรม  ประเทศอติาลี  นําทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง  

และพธิกีารทางศลุกากรและตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  นําทา่นสู่นครวาตกินั  Vatican City (ระยะทาง30กม./ 

45 นาที) ซึง่เป็นรัฐอสิระ  มขีนาดเล็กมากเพยีง  250 ไร่และเป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิ  

เป็นเมอืงแห่งศาสนจักรและทีป่ระทบัข  องพระสนัตะปาปา ประมุขสงูสดุแห่งศาสนา  หรอืทีเ่รยีกสัน้ๆ  ว่า“โป๊ป” นํา



ทา่นถา่ยรปูดา้นหนา้ มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์St.Peter Basilica แห่งนครรัฐวาตกินั ทีง่ดงามดว้ยศลิปะในยุคเรเน

ซองส์ ใชเ้วลาสร ้างถงึ 150 ปี และยังไดร้ับการตกแตง่อย่างโอ่อ่าและหรูหรา  ดา้นหนา้มหาวหิารเป็นลานกวา้ง

เรยีกว่า St.Peter’s Square ประกอบไปดว้ยน้ําพุ 2 ดา้น และเสาโอเบลกิส์  1 ตน้ ลอ้มรอบไปดว้ยเหลา่เทพเท

วาบนหลังคาและกํา แพงสงู(คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่เขา้  Vatican Museum และ Sistine Chapel )  จากนัน้ นําทา่น

เดนิทางสู ่กรงุโรม (Rome)(ระยะทาง50ก.ม./15นาที)  เมอืงหลวงของประเทศอติาล ี กรุงโรมเป็นเมอืงหลวง

และเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของแควน้ลาซโีอและประเทศอติาลจีา้  มคีนอาศยัประมาณ 2.5 ลา้นคนแน่ะ ถือเป็นเมือง

ทอ่งเทีย่วทีส่วยและน่าไปทีส่ดุอกีเมอืงหนึง่ขอ งอติาลเีลยละ่คะ่  มปีระวัตศิาสตรย์าวนานมากกว่า 2,800 ปี ทัง้

สถาปัตยกรรม ประตมิากรรม สถานทีเ่ทีย่วตา่งๆ  คลกุเคลา้ความคลาสสคิสไตล์  นําทา่นสู่ชืน่ชมกบัสถาปัตยกรรม

และประวัตศิาสตรแ์ห่งความยิง่ใหญ่ จากนั้น นําทา่นสมัผัสความยิง่ใหญ่  1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกที่  โคลอส

เซีย่ม (Colosseum)(ถา่ยรูปดา้นนอก) เป็นสนามกฬีากลางแจง้ขนาดใหญ่ตัง้อยู่ใจกลางกรุงโรม  เร ิม่สรา้งขึน้  ใน

สมัยจักรพรรดเิวสปาเซยีนแห่งอาณาจักรโรมันและสรา้งเสร็จ  ในสมัยของจักรพรรดติติสัในครสิ ตศ์ตวรรษที1่ หรอื

ประมาณปี ค.ศ.80 อัฒจันทรเ์ป็นรูปวงกลมกอ่ดว้ยอฐิและหิ นทรายวัดโดยรอบไดป้ระมาณ  527เมตร สงู 57เมตร 

ใกล ้ๆ กนันัน้เป็น  ประตชูยัคอนสแตนตนิ (Arch of Constantine) ถอืว่าเป็นมรดกสาํคญัของประเทศอติาลอีกีที่

หนึง่ โดยสรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึชยัชนะของกรุงคอส สแตนตนิ  เป็นซุม้ประตู ทีใ่หญ่ทีส่ดุของโรมันมคีวามสงูถงึ  21 

เมตร จากนั้น นําท่านสู่ โรมนัฟอรมั (Roman Forum)(ถา่ยรูปดา้นนอก ) อดตีอันยิง่ใหญ่ของกรุงโรม ทีเ่คยเป็น

ศนูยก์ลางของชมุชน ทัง้การเมอืง ศาสนา การคา้ และการปกครองดว้ย ปัจจุบันคงเหลอืแตซ่ากปรักหักพังแตก่็ยั ง

สามารถเห็นเคา้โครงของความยิง่ใหญ่ได ้จากนัน้ นําทา่นชมวหิารแพนธอีอน(Pantheon)(ถา่ยรูปดา้นนอก ) เป็น

วหิารรูปทรงจตรุัสทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรุงโรม โดยมอีายุมากกว่า 2,000 ปี แมว้่าจะมปีระวัตแิละความเป็นมาทีย่ังไม่แน่

ชดั แตว่หิารแห่งนี้แสดงใหเ้ห็นไดช้ดัถงึศลิปะเก่าแกใ่นยุคโรมัน  รวมถงึฝีมอืและความชาญฉลาดในก ารออกแบบ

อย่างรอบคอบของสถาป นกิในอดีต นอกจากความสวยงามและความ ศกัดิส์ทิธิแ์ ลว้ Pantheon ยังเป็นสถานทีอ่ัน

ทรงเกยีรตอิันเป็นสถานทีเ่ก็บศพของบุคคลสาํคญั ทัง้ศลิปินคนสาํคญัอย่างราฟาเอลและกษัตรยิเ์อมานูแอลทีส่อง

ผูท้ีท่รงรวบรวมอติาลใีหเ้ป็นหนึง่เดยีว 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) เมนอูาหารจนี 

บา่ย จากนัน้  นําทา่นชมและถา่ยรูป บรเิวณย่าน บนัไดสเปน (Spanish steps) เป็นบันไดทีก่วา้งทีส่ดุและยาวทีส่ดุใน

ทวปียุโรป ถกูเรยีกชือ่ตามสถานฑตูสเปน ซึง่ตัง้อยู่  ณ บรเิวณนัน้ ไดร้ับการออกแบบ โดยสถาปนกิชาว อติาเลยีน  

ชือ่ Francesco de Sanctis เร ิม่สรา้งเมือ่ปี  คศ.1723 แลว้เสร็จในปี  

คศ.1725 ถอืเป็นสญัลักษณ์อกีอย่ างหนึง่ของกรุงโรม  นอกจากความ

สวยงามอลงัการกวา้งขวางของบันไดสงู  138 ขัน้ทีล่อ้มรอบไปด ้ วย

สถาปัตยกรรมอันสวยงามแลว้ จัตรุัสนี้ยังต่อตรงกบัถนน  Via Condotti  

ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นแบรนดเ์นมมากมาย  ทั ้ง  Dior, Prada, 

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

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

มุ่งหนา้สู ่เซยีนา(Siena) (ระยะทาง231ก.ม./ 3.30 ชัว่โมง) เมอืงเล็กๆของเซยีนาในแควน้ทสัคานีตน้กําเนดิของ

ศลิปะแบบเรอเนซองส ์อดตีศนูยก์ลางดา้นสถาปัตยกรรม วรรณกรรม และวัฒนธรรมอันรุ่งโรจน์ ดนิแดนทีม่เีสน่หอ์ัน

น่าหลงใหลแห่งนี้ไดช้ือ่ว่าเป็นสถานทีท่ีนั่กทอ่งเทีย่วใฝ่ฝันมาเยอืนมากทีส่ดุดว้ย  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) เมนอูาหารพืน้เมอืง 
 หลงัอาหารเย็นนําทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ัก 
   ทีพ่กั: Hotel Garen 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่าม        เมอืงเซยีนา – ฟลอเรนซ ์– เขตเมอืงเกา่ฟลอเรนซ ์– เมอืงปิซา่ – หอเอนปิซา่   
                                                                                                                                 อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที3่) 

จากนัน้ นําทา่นถา่ยรูป  Piazza Del Duomo Siena  วหิารของเซยีนาแห่งนี้เป็นโบสถแ์บบโกธคิทีด่ทีีส่ดุแห่ง

หนึง่ของประเท ศอติาลมีี ทัง้ภายในและภายนอกทีส่วยงามโดยมผีลงาน

ของศลิปินทีด่ทีี่ สดุในอติา ล ี จากนัน้ ปาลซัโซปบุบลี โก (Palazzo 

Pubblico) เป็นส ิง่กอ่สรา้งแบบโรมาเนสกต์ัง้อยู่ทีใ่นเมอืงเซยีนา เป็นจัตรุัส

ยุคกลางทีส่มบูรณ์ทีส่ดุแห่งหนึง่ใ นยุโรป  เป็นจัตุ รัสที่มชีือ่เสยีงในเรือ่ง

ความงามและความสมบูรณ์ของงานสถาปัตยกรรมไปทัว่โลก  จากนัน้ 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟลอเรนซ ์(ระยะทาง  76 ก.ม./ 1.30 ช.ม.)

ทีไ่ดร้บัเลอืกโดยองคก์ารยูเนสโกใหข้ ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโ ลก เมือ่ปี 

ค.ศ. 1982 นําทา่น เดนิชมความสวยงามบรเิวณ  จตัรุสัดโูอโม

(Duomo Santa Maria Del Fiore) (ถา่ยรูปดา้นนอก)  ทีต่ัง้ของมหา

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


วหิารแห่งเมอืงฟลอเรน้ซ ์ทีส่วยงามและยิง่ใหญ่ จตัรุสัชกินอเรยี(piazza della signoria)(ถา่ยรูปดา้นนอก )  เป็น

จัตรุัสสวยงามดว้ยประตมิากรรมมากมายทีต่ัง้เรยีงรายอยู่ดา้นหนา้ของ พระราชวัง เวคคิโอ เชน่ รูปแกะสลกัเพอรซ์ ิ

อุส วรีบุรุษกรกีโบราณตอนบั่นคอเมดซูา่  รูปแกะสลกัเฮอรค์วิลสี  และรูปสลกั  the Rape of the Sabine Women 

จากนัน้ นําทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ ปาลาซโซ เวคคโิอ(Palazzo Vecchio) พระราชวังเกา่แกใ่นเมอืงฟลอเรนซ์ สรา้ง

สาํเร็จในปี  ค.ศ.1322 มสีญัลกัษณ์คอืหอระฆั ง Campanile ในอดตีใชเ้ป็นสถานทีแ่จง้ขา่วสารใหก้บัชาวเมอืง  

ทางการจะตรีะฆงัสง่สญัญาณ  หากมไีฟไหม ้,น้ําทว่ม, ขา้ศกึโจมตี  ฯลฯ ถอืเป็นสถานที่ประวัตศิาสตร์ สาํคญัของ

ฟลอเรนซ ์จากนัน้ นําทา่นชม สะพานปอนเต เวคคโิอ(Ponte Vecchio) สะพานเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืง เป็นสะพาน

เดยีวของฟลอเรนซท์ีร่อดพน้การทําลายจากชว่งสงครามโลกมาได ้  ทอดขา้มแม่น้ําอารโ์น  ซึง่อดตีเป็นแหลง่ขาย

ทองคําทีเ่กา่แกข่องฟลอเรนซแ์ละยังคงอนุรักษ์บรรยากาศแบบดัง่เดมิไวไ้ดอ้ย่างดี  ชมทศันียภาพของตวัเมอืงที่ มี

แม่น้ําอารโ์น ไหลผ่านนครทีย่ังคงรักษาสถาปัตยกรรมโบราณไวอ้ย่างน่ าชืน่ชม  สะพานเกา่แก่ทีส่รา้งข ึน้เพือ่ใชใ้น

การสญัจรขา้มแม่น้ําอารโ์น บนสะพานนัน้เป็นทีต่ัง้ของอาคารรา้นคา้ ซึง่เป็นตวัแทนจําหน่ายงานศลิปะ อัญมณี และ

ของทีร่ะลกึจํานวนมากอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) อาหารจนี 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปิซา่ Pisa (ระยะทาง85ก.ม./ 1.30 ชัว่โมง) อดตีเมอืงทา่เรอืชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน

และเป็นทีต่ัง้ของหอเอนปิซา่ นําทา่นชม จตัรุสักมัโป เดย ์มริาโกลี หรอื 

จตัรุสัดโูอโม ่Piazza del Duomo หรอืทุง่มหศัจรรย  ์เป็นบรเิวณที่
ลอ้มรอบดว้ยกําแพงใจกลางเมอืงปิซา่ และเป็นทีต่ัง้ของมหาวหิารเกา่แก่

ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุ และนําทา่นชม ถา่ยรูป  1 ใน 7 สิง่มหัศจร รยข์อง
โลก หอเอนปิซา่ ( Leaning Tower of Pisa) ใหท้า่นเดนิเลน่ ถา่ยรูป
กบัหอเอนปิซา่ทีส่รา้งข ึน้เพือ่เป็นหอระฆงัแห่งวหิ ารประจําเมอืง แตเ่พยีง

การเริม่ตน้ของการสรา้งถงึบรเิวณชัน้ 3 ก็เกดิการทรุดตวัและตอ้งหยุดการ
กอ่สรา้งจนถดัมาอกีร่วม 100 ปี ถงึไดส้รา้งตอ่จนเสร็จสมบูรณ์และยังเป็น

สถานทีก่าลเิลโอ เคยมาพสิจูนเ์รือ่งแรงโนม้ถ่วงของโลก และการตกของ
วัตถดุว้ย  

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่) อาหารพืน้เมอืง 

   หลงัอาหารเย็นนําทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ัก 
   ทีพ่กั: Hotel Galilei 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
      (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวนัเดนิทาง) 
 
วนัทีส่ ี ่          ลาสเปเซยี – ชงิเกว แตรเ์ร – รโิอแมก จโิอเร ่– มานาโรลา่ – เลแวนโต ้ 

                                                                                                                                                 อาหาร เชา้,เย็น 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที6่) 

จากนั้น นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงลา สเปเซยี (La Spezia) (ระยะทาง77
ก.ม./ 1.30 ชัว่โมง ) เมอืงในเขตลกิเูรยีทางตอนเหนือข องอติาลี  อยู่
ระหว่าง  เมอืงเจนัว  และปิซา่  บนทะเลลกิเูรยี  และเป็นหนึง่ใ นอ่าวทีม่ี

ความสาํคญัทางดา้นการคา้และการทหาร  อกีทัง้ยังเป็นทีต่ัง้ของสถานที่
สาํคญัทางปร ะวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม ดว้ย นําทา่นเดนิทางสู่ สถานี La 

Spezia Centrale Railway Station นําทา่นเปลีย่นการเดิ นทางโดยสาร
รถไฟสูด่นิแดนทัง้หา้ (Five Land) แห่ง ชงิเกว แตรเ์ร  (Cinque Terre) 
ตัง้บนหนา้ผาสงูชนัเหนือทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ตดิทะเลบรเิวณชายฝ่ังแค

วนลกิเูรยี ชม 2 ใน 5 หมู่บา้นไดแ้ก ่หมู่บา้นประมงเล็กๆ รโิอแมก  จโิอเร่ 
(Rio-Maggiore) หมู่บา้นชาวประมงทีส่วยทีสุ่ ดในโลก  เป็นชมุชน

ชาวประมงเกา่ทีม่ทํีาเลทีน่่ามหัศจรรย์  คอืแตล่ะหมู่บ ้านปลูกสรา้งอยู่บน
ภเูขาหรอืหนา้ผาสงู  ปัจจุบันแมย้ังมกีารทําประมงกนัอยู่บา้ง  แตก่็ไม่มาก
นัก  เนื่องจากชาวบา้นหันมาทําธุรกจิทอ่งเทีย่วเพือ่ตอ้นรับเหลา่นัก

เดนิทางทีแ่วะเวยีนเขา้มาชมไขมุ่กน้ํางามของ อติาลเี ม็ดนี้เ สยีมากก ว่า 
และชมหมู่บา้น ประมง มานาโรลา่  (Manarola) หมู่บา้นชาวประมงที่
เล็กทีส่ดุของแควน้ แตก่ลบักลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ามารถดงึดดูให ้

นักเดนิทางจากทัว่โลกตา่งก็อยากทีจ่ะมาเยอืน ณ หมู่บา้นแห่งนี้ กจิกรรม
หลกัของนักทอ่งเทีย่วเมือ่มาถงึทีน่ี่ก็คอืการเดนิชมเมอืงไปตามถนนสายเล็กทีล่ดัเลาะตดัผ่านตวัเมอืงไปตามควา ม

ลานชัน เป็นบรรยาก าศทีส่ดุแสนจ ะเพลดิเพลนิ  จากนัน้  เดนิทาง สู่สถานีเลแวนโต ้ (Levanto) เปลีย่นการ
เดนิทางขึน้รถโคช้เพือ่เดนิทางไปทีเ่มอืงเมสเตร อสิระอาหารกลางวนัไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร ์

  

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

เต็มไปดว้ยสวนสาธารณะรา้นดไีซเนอรแ์บรนดด์งั และจัตรุัสทีม่แีลนดม์ารก์เกา่แก่  สมัผัสไดถ้งึความงดงามของ

อาคารประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอติาลใีนแบบดัง้เดมิ 

                 



ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่7) เมนอูาหารจนี 
  หลงัอาหารเย็นนําทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ัก 
   ทีพ่กั:  Russott Hotel 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง  

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 
วนัทีห่า้    เมสเตร – ทา่เรอืตรอนเคตโต ้– เวนสิ – จตัรุสัซานมารโ์ค – โบสถเ์ซนตม์ารก์ – พระราชวงัดอจส ์– 

McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet  – เมอืงเวโรนา                                                         

 อาหาร เชา้,เย็น                                                          

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที8่) 
นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง ทา่เรอืตรอนเคตโต ้(10 ก.ม./ 20 นาท)ี  เป็นทา่เรอืทีม่เีรอืบรกิารในการเดนิทางไปในที่

ตา่ง ๆ ของเมอืง เพือ่ชมทวิทศันธ์รรมชาตขิอง 2 ฝ่ังคลองโดยทางเรอื  นับเป็นเมืองทีค่ลองมากกว่าถนนอกี เมอืง
หนึง่ของโลก จากนัน้ นําทา่นน่ังเรอืสู ่เกาะเวนสิ (Venice Island) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เมอืงเวนสิไดร้ับฉายาว่า 
ราชนิีแห่งทะเลเอเดรยีตกิ  (Queen of the Adriatic) เมอืงแห่งสายน้ํา  เมอืงแห่งสะพานและเมอืงแห่งแสงสว่าง  

ถกูสรา้งขึ้ นจากการ เชื่อมเ กาะ เล็ กๆจํ านวนมากเขา้ดว้ยกนัในบรเิวณ
ทะเลสาบเวนเิทยี  ซึง่เป็นส่ วนหนึ่ งของทะเลอาเดรยีตกิ  เป็นเมอืงทา่

โบราณ  และเป็นเมอืงที่ ใชค้ลองในการคมนาคมมากที่ สดุ นําทา่นถา่ยรูป
ชมความสวยงามของ  จตัรุสัซานมารโ์ค (Piazza San Marco หรอื Saint 
Mark Square) เป็นจัตรุัสกลางเมอืงเวนสิ ทีข่ ึน้ชือ่ว่าสวยทีส่ดุแห่งหนึง่ใน

อติาล ีลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรมอันงดงาม  อาท ิโบสถเ์ซนตม์ารก์  (St. 
Mark’s Basilica) เดมิทีเ่ป็นโบสถส์ว่นตวัของผูค้รองเมอืงในสมัยนัน้  
พระราชวงัดอจส ์(Doge’s Palace), ลโีอเน ่(Lione) รูปปั้นสงิโตตวัใหญ่

ตดิปีกพรอ้มถอื หนังสอื ซึง่ถอืเป็นสญัลกัษณ์ประจาเมอืงเวนสิ  เดนิชมตวั
เมอืงจนถงึ สะพานรอิลัโต  เป็นสะพานทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเวนสิและเป็นสะพานแรกทีข่า้ม  Grand Canal (คลองแก

รนดค์าแนล ) ชมสะพาน Bridge of Sighs สะพานสะอืน้  หรอืบางคนเรยีกวา่  "สะพานแหง่การทอดถอน
ใจ” ซึง่ทอดขา้มดา้นหลงัวงัของผูป้กครองเวนสิในอดตี ไปยังคกุทีอ่ยู่อกีฟากฝ่ังคลองว่ากนัว่าสะพานแห่งนี้คอืจุด
หายใจเฮอืกสดุทา้ยแห่งอสิรภาพของเหลา่นักโทษ และคกุแห่งนี้เองเป็นทีค่มุขงันักรักกระเดือ่งนามคาสโนว่า  ใน

ตํานานเลา่ว่าการจูบบนเรอืกอนโดลา่ใตส้ะพานแห่งนี้จะนําไปสูค่วามรักนริันดร ์นับเป็นหนึ่งในจุดทีโ่รแมนติกทีส่ดุ
จุดหนึง่ในเวนสิอสิระใหท้า่นเดนิชมความโรแมนตกิของเกาะแห่งนี้ หรอืทา่นยังสามารถสมัผัสประสบการณ์ลอ่งเรอื

กอนโดลา่  ชมความงามของเกาะเวนสิ  (ไมร่วมในคา่ทวัร ์กรณีตอ้งการน ัง่กอนโดลา่ สามารถตดิตอ่ที่
ไกดร์าคาล าละ 120 ยูโร 1 ล าสามารถน ัง่ไดส้งูสดุ 4-6 ทา่นคะ่ ลอ่งประมาณ 30 นาท)ี 

 

 
    

 
 
 

 
  
 

เทีย่ง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่9) เมนอูาหารพืน้เมอืง 
บา่ย นําทา่นกลบัสูฝ่ั่งแผ่นดนิใหญ่   จากนัน้ นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง เมอืง 

Noventa อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงจุใจ ณ McArthurGlen Noventa di 
Piave Designer Outlet (45 ก.ม./1 ชม.) ศนูยร์วมรา้นคา้กว่า 160 รา้น 
เชน่ แว่นตา ผลติภณัฑเ์ครือ่งหนัง รองเทา้ กระเป๋า อุปกรณ์กฬีา แฟชัน่แบ

รนดแ์นม  จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู่  เวโรน า (Verona)(ระยะทาง 151 
ก.ม./ 2.30 ชัว่โมง ) เป็นเมอืงทีต่ัง้ อยู่แคว น้เวเนโตเป็นหนึง่ในเจ็ดเมอืง

หลวงของทางตอนเหนือของอติาล ีมสีถานที่ทีด่งึดดูนักทอ่งเทีย่วดว้ยเหตุ
ทีม่คีวามสาํคญัทางศลิปะและวัฒนธรรมทีเ่ห็นไดง้านนทิรรศการประจําปี
หลายงาน  โรงละคร  และอุปรากรในโรงละครกลางแจง้ทีส่รา้งโดยโรมัน  

และเป็นเมอืงสาํคญัในประวัตศิาสตรแ์ละเศรษฐกจิจากตําแหน่งทีต่ัง้ทางภมูศิาสตรท์ีต่ัง้อยู่ตรงโคง้ของแม่น้ํา อดเิจ 
(Adige River) ไม่ไกลจากทะเลสาบการด์า ทีต่ัง้นี้ทําใหเ้กดิน้ําทว่มขึน้หลายครัง้จนกระทัง่  ค.ศ. 1956 เมือ่มกีาร
สรา้งอุโมงคโ์มร-ิทอรโ์บเลทีเ่ป็นทางระบายน้ํา 500 ควิบคิเมตรลงไปในทะเลสาบการด์าเมือ่มีความจําเป็น อุโมงค์

ลดสถติน้ํิาทว่มทกุเจ็ดสบิปีไปเป็นทกุสองรอ้ยปี    
                      

เย็น            รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่10) เมนอูาหารจนี 
     หลงัอาหารเย็นนําทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ัก 

 ทีพ่กั:  Best Western Hotel Turismo 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง  

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 



 
 
 

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

                         อาหาร เชา้, กลางวนั 

 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่11) 
  นําทา่นเดนิทางชม เมอืงเวโ รนา และนําทา่นถ่ ายรูป  บา้นจเูลยีต  (Juliet’s house) ภายในบา้นหลงันี้คอื  

พพิธิภณัฑข์นาด  กะทดัรัดทีเ่ต็มไปดว้ยของเกา่จากสมัยศตวรรษที1่6 และ 17 ไมว่่าจะเป็น เฟอรน์เิจอร ์ภาพเขยีน  

งานศลิปะ และเครือ่งเคลอืบ  ก็ลว้นแต่เกีย่วขอ้งกบับทประพันธข์อง  Shakespeare หอคอย Lamberti Tower 
เป็นหอคอยสงู 84 เมตร หอคอยแห่งนี้มรีะฆงัสองแห่ ง Marangona สง่สญัญาณ ไฟเวลาทํางานและเวลาของวัน
ในขณะที ่Rengo ใหญ่ทีส่ดุถกูใชเ้พือ่เรยีกประชากรให ้ตดิอาวุธหรอืเรยีกเทศบาลของเมอืง จากนัน้ ใหท้า่นอสิระช ้

อปป้ิงสนิคา้ชือ่ดงัตามอัธยาศยัที ่ณ Piazza delle Erbe , Via Mazzini  

  
 จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่มลิาน Milan (155 ก.ม. / 2.30 ชัว่โมง) หรอืทีค่นอติาเลยีนเรยีกว่า มลิาโน ่(Milano) 

เป็นเมอืงหลวงทางแฟชัน่ของโลกแขง่กบัปารสีในประเทศฝรั่งเศส เป็นศนูยก์ลางทางธุรกจิของอติาล ีนอกจากนัน้

ยังมภีาพวาดเฟรสโกท้ีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดงั และโรงละครโอเปร่าอันลอืชือ่ เป็นตน้           
  
เทีย่ง          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่12) เมนอูาหารจนี 

บา่ย นําทา่นชมเมอืงมลิาน และนําทา่นถา่ยรูป มหาวหิารมลิาน ( Duomo di Milano) (ถา่ยรูปดา้นนอก) เป็นมหาวหิาร
ทีม่สีถาปัตยกรรมแบบกอธคิ อันไดช้ือ่ว่าเป็นวหิารแบบกอธคิทีใ่หญ่
ทีส่ดุในโลกทีต่ัง้อยู่ทีจ่ัตรุัสกลาง เมอืงมลิาน เป็น แลนดม์าร์คสาํคญั

อันเป็นสญัลกั ษณ์ของมลิา น พระบรมมหาราชวงัแหง่มลิาน  
(Royal Palace of Milan) เป็นทีต่ัง้ของ รัฐบาลใน เมอืง  มิ

ลาน ของ อติาล ีมานานหลายศตวรรษ มีหนา้ทีเ่ ป็นศนูยว์ัฒนธรร ม 
และเป็ นที่ ตัง้ของนทิรรศการศลิปะนานาชาติ  หอระฆงั (Bell 
Tower in St. Gottardo in Corte) เป็นโบสถใ์นมลิานทางตอน

เหนือของอติาลี  ครสิตจักรในราชวังแห่งนี้ถกูสรา้ง ขึน้เป็น โบสถ์  
Ducal โดย Azzone Visconti ในปี  1330 ในการออกแบบโดย 

Pecorari Francesco หอระฆงัทรงแปด เหลีย่มมี  เสาสขีาวมากมาย
สวยงาม  และปลอ่ยใ หท้า่นชอป ป้ิงตามอั ธยาศยั ณ  Galleria 
Vittorio Emanuele II อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยัทีเ่อา้ทล็์ท  เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิ ง สมควรแก่

เวลาจากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก 
                   

นําทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ัก 

 ทีพ่กั:  Holiday Inn Milan  4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง  
  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
    
วนัทีเ่จ็ด        มลิาน – เมอืงโคโม ่– ทะเลสาบโคโม ่– สนามบนิมลัเพนซา มลิาน                   

                                                                                                                                                          อาหาร เชา้ 

 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที ่13) 

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


นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคโม(่Como)(ระยะทาง54กม./ 1 ชม.) ซึง่เป็นเมืองศนูยก์ลางอุตสาหกรรมผา้ไหมของ
อติาลทีีม่ชี ือ่เสยีง และมทีะเลสาบโคโม่
(Lake Como) ทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นทะเลสาบที่

สวยงามทีส่ดุของอติาล ี นําทา่นชม  
ทะเลสาบโคโม่ ทีล่อ้มรอบดว้ยภเูขาสงูที่
ยังมป่ีาไมเ้ขยีวชอุ่ม หลาย จุดบนชายฝ่ัง

เป็นชอ่งเ ขาแคบ แ ละหนา้ผาทีส่วยงาม 
ทางเหนือของทะเลสาบ คอื เทอืกเขา

แอลป์ยาวเหยยีดสดุสายตาเป็นกําแพง
ธรรมชาตทิีส่รา้งฉากหลงัอันงดงาม
อลงัการใหก้บัดนิแดนบรเิวณนี้ เทอืกเขา

แอลป์นัน้มหีมิะปกคลมุอยู่ตลอด ปี จงึทํา
ใหส้ามารถเลน่สกหีมิะไดต้ลอดเวลา นี่คอืจุ ดดงึดดูใหผู้ค้นจาก ทัว่โลก หลัง่ไห ลมาทอ่งเทีย่ว  จากนั้น นําทา่น

เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานมลิาโน  มลัเพนซา   เพือ่ตรวจเชค็เอกสารการเดนิทางและสมัภาระ เตรยีมตวัเดนิทาง
กรุงเทพฯ (มเีวลาใหท้า่นไดทํ้าคนืภาษีTax Refund กอ่นการเชค็อนิ) 

                

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

 

วนัทีแ่ปด        ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ        

05.55 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง , สายการบนิ, 

การจราจร  หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผู ้ จดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจํานวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ 20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางตอ่ ) โดย

ทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้  มฉิะน ัน้ทางบรษิทั

จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
- กรุณาชาํระมัดจํา ทา่นละ 25,000 + วซีา่ 4,500 บาท (29,500 บาท) 

กรุณาสง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารชาํระมัดจําคา่ทวัร ์

- คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืชาํระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง  

**ส าคญั**สาํเนาหน ้าพาสปอร์ตผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืม ากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเด ิ นทางไป-กลบัและ
จํานวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างสาํหรับตดิวซีา่ไม่ตํา่กว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจส อบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ
ไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไ ดท้กุกรณี   
และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ  และในตา่งประเทศ  ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทาง ออก หรอื เขา้ประเทศที่ ระบุไว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิ ทางไปกบัคณะแลว้  ถา้ทา่นงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง  พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ์  ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารแ ละเงนิมัดจาคนื  ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
   (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั  
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 



5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิไทย สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได้  7กโิลกรมั  และคา่ประกนั
วนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน้ําสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิ
เรยีกเก็บ สะสมไมลไ์ด5้0% กรุณาแจง้เลขสมาชกิรอยัล ออรค์ดิ พลสั กอ่นออกตัว๋  

6. การประกนัการเดนิทาง  บรษัิทฯไดจ้ัดทําแผนประกนัภยัการเดนิทางสาํหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz แบบแผน

ประกนัภยัแบบ Worldwide  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดงันี้  

- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอุบัตเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายุมากกว่า 16 ปี หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,000,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีอ่ายุนอ้ยกว่า 16 ปี หรอืมากกว่า 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ ไม่เกนิวงเงนิ 1,500,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องในประเทศไทย ไม่เกนิวงเงนิ 50,000 บาท  
  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทัง้นี้การทําประกนันี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคบั 

ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้  แตท่ัง้นี้ ทา่นสาม ารถ

ศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้

ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
7. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนา้ มันตามรายการทวัร ์
8. คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ(กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

 
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่ง  ๆ 
2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดทํ้าการขายโปรแกรมไปแลว้ 
5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  

6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากท่าน  

7. คา่วซีา่เชงเกน้และบรกิารทา่นละ 4,500 บาท 

8. น้ําดืม่บนรถ มบีรกิารจําหน่ายบนรถบัสราคา 1-2 EURO 

 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 

 
7.หมายเหตุ  : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความ ถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลกูคา้และบรษิทั  ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ  แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่า
ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ  
ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก   โดยมหีอ้งพักสาํหรับผู ้ สบูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั
ได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโ ดยผูม้ี
อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ได ้ เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคน เขา้เมอืงหรอืก รมแรงงานของทกุประเทศในร ายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกนัภยั บรษัิทฯไดจ้ัดทําแผนประกนัภยัการเดนิทางสาํหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz แบบแผนประกนัภยั ซึง่
ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรม์ ประกนัภยั  โดยทัง้นี้การทําประกนันี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคบั ตาม 

พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตุ ในการเดนิทางเทา่น ั้ น แตท่ัง้นี้ ทา่นส ามารถ
ศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้
ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  



13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนาม โดยผูม้ี
อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
14. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายตา่งๆ ไ ดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่ว่าจะเป็นกองตรวจค นเขา้เมอืงหรอืกรมแ รงงานของทกุประเทศใน รายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 
 

เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ (Italy) 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 10-15 วนัท าการ 
ผูส้มคัรตอ้งเดนิทางมาแสดงตวั และสแกนลายนิว้มอื ตามวนัเวลานดัหมายยืน่วซีา่ 

โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข  
รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า  

 
 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายุไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน กอ่นวันหมดอายุ  โดยนับจากวันทีเ่ด ิ นทางกลบัมาถงึประเทศไทย และมจํีานวนหนา้

เหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้ เพือ่ใหท้างสถานทตูตดิหนา้วซีา่ (หากมอีายุไม่เพยีงพอ กรุณาดําเนนิการทําพาสปอรต์ เลม่ใหม่ กอ่น

จัดสง่ใหก้บัเจา้หนา้ที ) หากผูส้มัครเคยไดร้ับวซีา่เชงเกน้ กรุณาจัดส่งหลกัฐาน ใหก้บัทางบรษัิท ทวัร ์     เพื่อนําไปแสดงตอ่

สถานทตู 
 

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

ตกแตง่รูป,หา้มสวมแว่นตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดบั,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรูปทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหรู้ปถา่ยชาํรุด และไม่สามารถใชง้านได ้** 

   (ใบหนา้ใหญ่ ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. เอกสารสว่นตวั (ถา้ม)ี 

 -  สาํเนาบัตรประชาชน/สาํเนาทะเบยีนบา้น/สาํเนาบัตรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ทา่นจําเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดงันี้ 
 -  สาํเนาทะเบยีนสมรส/สาํเนาทะเบยีนหย่า/สาํเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 

 -  สาํเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น) 
 

กรณีเด็กอายุตํา่กว่า18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดงันี้ 

 -  สาํเนาทะเบยีนบา้น/สาํเนาสตูบิัตร 
 

กรณีเด็กอายุตํา่กว่า18ปี (บดิา/มารดา ไม่ไดเ้ดนิทาง) จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดงันี้ 
 -  สาํเนาทะเบยีนบา้น/สาํเนาสตูบิัตร 
 -  หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/สาํเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 
โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัน้ หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมีหนังสอืรับรองยนิยอม

ใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา  หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดา เพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมีหนังสอืรับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง จากมารดา
บดิา  หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา- มารดา  จะตอ้งมหีนัง สอืรับรอง  ยนิยอมใหบุ้ต รเดนิทางกบับุคคลทีส่าม พรอ้มกบัยนิยอม
สนับสนุนคา่ใชจ้่ายการเดนิทางใหก้บัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่าํนักงานเขต/อําเภอตามหลกัฐานทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของ

ทา่น (พรอ้มแนบสาํเนาพาสปอรต์ /สาํเนาบัตรปร ะชาชนของบดิา- มารดา ) โดยมนี ายอําเภอหรอืผูอํ้านวย การเขต  ลงนามและ
ประทบัต รารับรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง ตามกฎหมาย  โดยวันนัดหมายทีเ่ด็กแสดงตวัยืน่คํารอ้งขอวซีา่ บดิา- มารดา 
จําเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตวัพรอ้มกบับุตร และเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ทีท่ีร่ับยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสาํเนา
ใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

จากนัน้ ผูป้กครองจําเป็นตอ้งนําหนังสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ (ทัง้ฉับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ ) สง่ให ้

กรมการกงสลุ กระทรวงระหว่างประเ ทศ ประทบัตราลงนาม อนุมัตใิหเ้ด็กเดนิทางไปตา่ง ประเทศ กอ่นนําสง่บรษัิท ทวัร์ (สามารถ
ขอดตูวัอย่างไดท้ีแ่ผนกวซีา่ของบรษัิททวัร)์ 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีทํ่างานปัจจุบัน (เอกสารมอีายุ 30 วัน กอ่นยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทที่ ทา่นทํางานปัจจุบัน   โดยระบุ

ตําแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ร ิม่ทํางาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยุโรป  (โดยไม่ตอ้งระบุชือ่ประเทศ  



ใหใ้ช ้European แทน) และกลบัมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลงัครบกําหนดวัน ลา พรอ้มประทบัตราบรษัิท แล ะลงนามผูม้อํีานาจ

อย่างชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
 

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้าํเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ (DBD), (คดั
สาํเนาไม่เกนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน /นกัศ ึกษา ใชห้นังสอืรับรอ งฉบับจรงิ จากสถาบันการศึ กษาเทา่นัน้ สถานทตูไม่รับพจิารณาบัตร

นักเรยีน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีายุ 30 วัน กอ่นยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 
 

4.4 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้าํเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ), หลกัฐานการเงนิของตนเองหรอืสามี    ในกรณี

ทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางร่วมกนักบัสาม ีจําเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้่ายจากสามี  (Sponsor Letter) ระบุชือ่-สกลุ    วัน เดอืน ปี

เกดิ ของสามแีละบุตร ทีม่คีวามสมัพันธร์่วมกนั (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
 

4.5 กรณีกจิการทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบียน อาท ิรา้นขายของทั่ วไป, อาชพีอสิระ (Freelance), ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์  ฯลฯ 
จําเป็นตอ้งเขยีนจดหมาย แนะนําตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการทํางาน แหลง่ทีม่าของรายได ้  พรอ้มแนบหลกัฐานหรอื เอกสาร

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

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5.1 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้าํ เนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย์  หรอืสาํเนา สมุดบัญชเีงนิฝากประจํา  (บัญชสีว่นตวั ) 

รายการเดนิบัญชยีอ้นหลงั 6 เดอืน (กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบัญชทีีส่มบูรณ์ มยีอดเ งนิ เขา้-ออก สมํ่าเสมอ ) และมี

ยอดเงนิคงเหลอือยู่ในบัญชนัีน้ๆไม่ตํา่กว่ า 6 หลกั เพือ่แสดงใหเ้ห็ นว่ามีฐานะทางการเงนิเพยีงพอ  ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายได ้

อย่างไม่เดอืดรอ้นเมือ่ทา่นเดนิทางกลบัสูภ่มูลิําเนา 
 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง เขยีนจดหมายชีแ้จงความสมัพันธร์ะหว่างตนกบัผูเ้ดนิทาง (Sponsor Letter) พรอ้ม

แนบหนังสอืรับรองก ารเงนิ สาํเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยท์ีม่รีายการเดนิบัญชยีอ้นหลงั 6 เดอืน (กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ี
ประวัตกิารเดนิบัญชทีีส่มบูรณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สมํ่าเสมอ) 

 ทัง้นี้ ผูท้ีส่ามารถ สนับสนุนคา่ใช ้จ่ายใหผู้เ้ดนิทางได ้ ตอ้งเป็นบดิา  / มารดา / พี-่นอ้งทอ้งเดยีวกนั สา ยเลอืดเดยีว กนั

เทา่นัน้!! กรุณาระบุ ชือ่-สกลุ ลงในจดหมายชีแ้จง้เป็นภาษาอังกฤษ และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกบัพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทาง 
 

หมายเหต:ุ หากสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยไ์ม่สมบูรณ ์(Book Bank) หรอืมปีระวัตกิารเดนิบัญชไีม่ครอบคลมุตามเงือ่นไขที่

กําหนด ทา่นจําเป็นตอ้งขอรายการเดนิบัญชยีอ้นหลงั ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ (Bank Statement) 
กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุ ภายใน 1-2 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 

** สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 
 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 
 

 เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่  กรุณากรอกแบบฟอรม์ สาํหรับยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทวัร์ ใหต้รงกบัขอ้มูลความเป็นจรงิ  เนื่องจาก

บรษัิทฯ ตอ้งนําสง่ขอ้มูลใหก้บัทางสถานทตูพจิารณา  เพือ่อนุมัตคิํารอ้งขอ วซีา่ และทางบรษัิทฯ  ไม่สามารถก รอกประวัต ิ/ขอ้มูล
สว่นตวัแทนผูส้มัครได ้หากสถานทตูตรวจพบว่าขอ้มูลของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มูลไม่ถกูตอ้งกบัความเป็นจรงิ  ทา่นอาจถกูปฏเิสธวซีา่ 
หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาดําเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ข ึน้ 
 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิมัดจําคา่ทวัรเ์รยีบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทวัร ์พรอ้มจัดสง่ใหก้บับรษัิทฯทนัที  !! หาก

ดําเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบทกุกรณี 
 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เ ป็นการถาวร  และถงึแม ว้่าทา่น
จะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีท่า่นไดช้าํระไปแลว้ทกุกรณี 
  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่คํารอ้งขอวซีา่ใหม่ ผูส้มัครตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 
 

 บางกรณี สถานทตูอาจมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์ผูส้มัครบางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่น ไปสมัภาษณ์ตาม ที่

สถานทตู นัดหมาย (โปรดแตง่กายสภุาพ ) ทัง้นี้บรษัิทฯ  จะสง่เจา้หนา้ที่ เพือ่ไปอํานวยความสะดวก แกท่า่น ตลอดทัง้ชว่ย
ประสานงานกบัทางการสถานทตู และหากสถานทตูมคีวามประสงค์ ขอเอกสารเพิม่เต ิ มจากทางบรษัิท  ใคร่ขอความร่วมมอืใหท้า่น

จัดสง่เอกสารดงักลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่นําสง่สถานทตูเชน่กนั 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได ร้ับวซีา่แลว้  ทางบรษัิทฯ  ขอสงวนสทิธิ์ นําเรยีนสถานทตูเพือ่พจิารณาตอ่วซีา่ของทา่น  
เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 

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

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 
 

 
 
 

 



 

แบบฟอรม์สําหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (Italy) 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

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

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

3. เพศ   ชาย          หญงิ 

4. ทีอ่ยู่ตามสาํเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

5. ทีอ่ยู่พํานักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกบัสาํเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

6.โทรศพัทม์อืถอื (โปรดระบ)ุ ..............................................  โทรศพัทบ์า้น (ถา้ม)ี .......................................... 

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

    ตําแหน่งงาน (ตรงกบัทีร่ะบุในหนังสอืรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชือ่สถานทีทํ่างาน ธุรกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยั (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบุอย่างชดัเจน) 

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

ทีอ่ยู่ทีทํ่างาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์............. โทรศพัทท์ีทํ่างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลยั ................................... อเีมล ์.......................... 

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

10. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตง่งาน(ไม่จดทะเบยีน) 

  ⃣   หย่า   ⃣   ม่าย   ⃣   อยู่กนิฉันสาม-ีภรรยา     ⃣   แยกกนัอยู ่

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

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

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

14. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่ลา่สดุ หรอืไม่ (ถา้ม)ี โปรดระบ ุ

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

15. ทา่นเคยไดร้ับวซีา่ Schengen ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา หรอืไม ่(โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวซีา่ ............................) 

ไม่เคย 

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

16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่ Schengen กอ่นหนา้นี ้

                    ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดอืน/ปี ทีด่ําเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

17.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

18. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการดํารงชพีระหว่างการเดนิทางและพํานักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

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

     เชค็เดนิทาง     กรุณาระบุชือ่ ............................................................. 

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



   เงนิสด 

 หมายเหต:ุ หากจัดสง่เอกสารใหบ้รษัิทฯลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่จากทางสถานทตู         กรณี

วซีา่ของทา่นไมไ่ดร้ับการอนุมัตทิันตามกําหนดวันเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบทกุกรณี 
 

 เมือ่ทา่นไดจ้องทําการจองโปรแกรมทัวร ์และชําระเงนิมัดจําคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 -  กรุณาจัดสง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มูลสาํหรับยืน่วซีา่ (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทวัร์ )    พรอ้ม

จัดสง่ใหก้บับรษัิทฯทั นที !! หากดําเนนิการ ลา่ชา้  อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิ์    ไม่

รับผดิชอบทกุกรณี 
 -  กรุณากรอก แบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง แล ะชดัเจน  โดยขอ้มูลที่ ทา่นกรอกตอ้งตรงกบัเอก สารที่จะใชย้ืน่สถานทตู 

เนื่องจากขอ้มูลทัง้หมด บรษัิทฯจําเป็นตอ้งดําเนนิการนําสง่สถานทตูผ่านระบบออนไลน ์หาก นําสง่ขอ้มูลทีไ่ม่สอดคล ้องกบั

ความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 
  -  หากหน่วยงานยงัไม่สามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได  ้กรุณากรอก ขอ้มูลการทํางา นของทา่นใหช้ดัเจน (ระบุ

เป็นภาษาอังกฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ตําแหน่งงาน, ลกัษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ และวันเดอืนปีทีเ่ร ิม่งาน 
 

 เมือ่ทา่นไดร้ับยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายสําหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 
  -  กรุณาจัดสง่หนังสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบับจรงิสาํหรับยืน่วซีา่ใหก้บับรษัิทฯ อย่างชา้ไม่เกนิ 2 สปัดาห ์กอ่น

ถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 
          - ทา่นจําเป็นตอ้งนําสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดปูระวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่่านมา 
 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นี้บรษัิทเป็นเพยีง
ตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
 

 

 

 
 
 
 

 


