
 

	 	 	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อิตาลีใต 7 วัน  
อิตาลตีอนใต AMALFI COASTLINE และถํ้าบลก็ูอตโต  

กรุงโรม วาตกัิน โคลอสเซ่ียม น้ําพุเทรวี่ นาโปลี ปอมเปอ ี

เกาะคาปรี ซอรเรนโต โพสิตาโน อมัลฟ ราเวลโล 



 

	 	 	
 

 
วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ              (ไทย) 

23.30 น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 

แถว T สายการบินเอมิเรตส  (EK) เจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 

วันที่สอง ดูไบ-กรุงโรม-นาโปลี             (ยูเออี-อิตาลี) 

03.30 น. ออกเดินทางสูเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 377 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

06.55 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปล่ียนเครื่อง 

09.10 น. เดินทางสู กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส  เที่ยวบินที่ EK 097 (บริการอาหารและ

เครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

13.25 น. เดินทางถึง กรุงโรม ประเทศอิตาลี หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและสัมภาระแลว จากน้ันนําทานเดินทางสู 

เมืองนาโปลี เมืองหลวงแหงแควนกัมปาเนีย เปนเมืองทาที่มีความสําคัญของอิตาลีทางตอนใตของในประเทศใน

คาบสมุทรอิตาลี เปนเมืองที่เคยถูกยึดครองโดยชาวกรีก และชาวโรมัน  

คํ่า          บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ American Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วันที่สาม  นาโปลี-เกาะคาปรี-ถ้ําบลูก็อตโต-เขตเมืองเกาเกาะคาปรี                      (อิตาลี) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม หลังจากน้ันนําเดินทางสูทาเรือ เพื่อเตรียมตัว น่ังเรือ Jetfoil สูเกาะ

คาปรี เกาะที่มีเสนหเปนของตัวเองมีฉากหลังเปนภูเขาไฟวิซูส

เวียส จากน้ันนําทานเชาชม ถ้ําบลูก็อตโต เปนถ้ําที่มีความ

สวยงามทั้งในเรื่องของที่ตั้งที่มีปากทางเขาถ้ําอยูในทะเล และยาม

เม่ือแสงแดดสองมากระทบกับนํ้าทะเลสีครามภายในถ้ําจะเกิดสี

เปล งประกายดวยสี นํ้า เ งินเขมงดงามสมกับ ช่ือว า  BLUE 

GROTTO ** การเขามชมถ้ําบลูก็อตโตขึ้นอยูกับสภาพ

อากาศและนํ้าข้ึนนํ้าลงในแตละวัน หากไมสามารถเขาชม

ไดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม**  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากน้ันนําทานน่ังรถรางขึ้นสู เขตเมืองเกาดานบนเกาะคาปรี นําทาน

เดินเลนชมเมืองเกาบานเรือนที่สวยงามและแสนนารักเต็มไปดวยมนตเสนห มีเวลาใหทานไดเลือกซ้ือสินคาที่ระลึก ของ

พื้นเมือง หรือเลือกน่ังพักผอนด่ืมกาแฟตรมอัธยาศัย ถึงเวลาอันสมควรนําทานนําทานเดินทางสู Marina Grande เพื่อ

เตรียมตัวน่ังเรือกลับสูเมืองนาโปลี 

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ American Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วันที่ส่ี เมืองซอรเรนโต-อมัลฟโคสต-เมืองโพสิตาโน-เมืองอมัลฟ-เมืองราเวลโล          (อิตาลี) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองซอรเรนโต เปนที่มาของเพลง Come 

Back To Sorrento เปนเมืองที่มีความโดดเดนในเรื่องของทัศนียภาพที่สวยงาม และเปนเมืองพักตากอากาศริมอาวเนเปล 

ที่มีช่ือเสียงที่เหลาคนดังมากมายเดินทางมาพักรอนกันที่เมือง

แหงน้ี ตัวเมืองตั้งอยูบนหนาผาสูง และไลระดับลงมาตาม  
ความลาดชันจนลงมาถึงระนาบเดียวกันกับหาดทรายสีเทาท่ี

ไดรับการจัดระเบียบไวอยางเรียบรอย และมีชายฝง Amalfi 

ที่เลียบริมทะเลไปตามหนาผายาวถึง 50 กม. จากน้ันนําทาน

เดินทางลัดเลาะชายฝง อมัลฟโคสต (AMALFI COAST)  



 

	 	 	
 

ซ่ีงไดรับการยกยองวาเปนชายฝงที่สวยที่สุดในยุโรป โดย

เสนทางการเดินทางจะลัดเลาะไปตามหนาผาที่สูงชันเรียบ

ชายฝง โดยจะนําทานเที่ยวชมเมืองสําคัญๆริมชายฝงที่

ไดรับกสนอนุรักษและประกาศไวใหเปนมรดกโลก เดินทาง

ถึง เมืองโพสิตาโน (POSITANO) เมืองเล็กๆที่ตั้งอยูบน

หนาผา สีสันของบานเรือนน้ันถือวาเปนจุดเดนที่ดึงดูดใจ

นักทองเที่ยวใหมายังเมืองแหงน้ี ใหทานไดเดินเลนและด่ืมดํ่า

กับบรรยากาศโยรอบ หรือถายรูปเปนที่ระลึกตามอัธยาศัย 

หลังจากน้ันนําออกเดินทางตอสู เมืองอมัลฟ (AMALFI) ระหวางทางจะไดเห็นบรรยากาศและทัศนียภาพริมฝงทะเล

และผาสูงชัน ผานไรสม ไรมะนาว หรือผลไมพื้นเมืองตาง และหมูบานที่ปลูกลดหล่ันกันไปความสูงต่ําของหนาผา นํา

ทานถายรูปกับ โบสเซ็นตแอนดรูว เปนศาสนสถานประจําเมืองแหงน้ีที่มีอายุเกาแกกวา 900 ป จากน้ันอิสระใหทาน

ไดเดินเลนชมเมืองตามอัธยาศัย อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ถึงเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู เมืองราเวล

โล (RAVELLO) หมูบานเล็กๆของแควนคัมพาเนีย ที่มีความงามทั้งทางกายภาพและความหลากหลายทางธรรมชาติ 

รวมไปถึงความโดดเดนทางดานสถาปตยกรรมและศิลปะที่เปนเอกลักษณเฉพาะถิ่น จึงไดรับการบรรจุไวในสวนหน่ึง

ของคอสติเอรา อามาลฟตานา ซ่ึงเปนหน่ึงในรายช่ือมรดกโลกของอิตาลี ในป ค.ศ.1997 จากองคการยูเนสโก 

นอกจากน้ีหมูบานราเวลโล ยังเปนสถานที่ที่ศิลปนดัง อยาง ริชารด วารกเนอร ศิลปนชาวเยอรมันเคยมาแสดง

คอนเสิรต จนทําใหมีการจัดเทศกาลคอนเสิรตที่หมูบานแหงน้ี นําทานเดินชม จัตุรัสกลางเมืองเวสโควาโด จากน้ัน

นําทนถายรูปโบสถประจําเมืองที่มีอายุกวา 800 ป ชมประตูสัมฤทธิ์ (THE BRONZE DOOR) ที่มีภาพสลักเรื่องราว

ของพระคริสตถึง 54 ชอง จากน้ันนําทานสู วิลลา รูโฟโล คฤหาสนบนหนาผาริมทะเลที่สวยงาม ภายในมีสวนดอกไม

ริมหนาผาที่ งดงามย่ิง และเปนจุดชมวิวที่เปนเปนสัญลักษณแหงหน่ึงของเมืองราเวลโล   

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ American Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วันที่หา    เมืองปอมเปอี-กรุงโรม-สนามกีฬาโคลอสเซ่ียม                       (อติาลี) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากน้ันนําทานสู เมืองปอมเปอี เปนเกาแกที่มีความเจริญรุงเรือง

มากเม่ือ 2,000 กวาปกอนหนาน้ี ในยุคกอนคริสตศกัราชเมืองปอมเปอีน้ีอยูภายใตอิทธพิลของกรีกเรื่อยมา กระทั่งราว 

80 ปกอนคริสตศักราชจึงถูกยึดครองเปนอาณานิคมของอาณาจักร

โรมัน ระหวางการเดินทางทานจะเห็นภูเขาไฟวิซูสเวียส ซ่ึงเปนภูเขาไฟที่

เกิดการประทุและพนลาวามาทับถมเมืองปอมเปอีใหอยูใตเถาถาน นํา

ทานเขาชม เมอืงโบราณปอมเปอี ที่ถูกปกคลุมไวดวยลาวาเม่ือครั้งเกิด

การระเบิดครั้งใหญของภูเขาไฟวิซูสเวียส จากการตั้งใจขุดคนซากที่

คอนขางจะสมบูรณของผูคน สัตวเล้ียงตางๆ ที่เหมือนถูกหยุดอยู ผาน

กาลเวลาอันยาวนาน ที่ยังบงบอกถึงความเจรญิในยุคน้ันไดเปนอยางดี 

ทั้งศูนยกลางการคา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ตราตึงไวบนผืนดินแหงเมืองน้ีรอใหนักทองเท่ียวมาสัมผัสไดแหงภัย

ธรรมชาติที่ไมมีใครคาดคิดและไมอาจหลีกหนีไดทัน       

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทานเดินทางสู 

กรุงโรม เมืองหลวงและเมืองทองเท่ียวที่มีช่ือเสียงของประเทศ

อิตาลี นักทองเท่ียวจากทุกมุมโลกตางเดินทางไปกรุงโรมเพ่ือช่ืนชม

กับศิลปะ สถาปตยกรรม และประวัติศาสตรแหงความย่ิงใหญ

ยาวนานมากกวา 2,800 ป ตั้งอยูบนเนินเขาทั้ง 7 ริมฝงแมนํ้าไท

เบอรตอนกลางของประเทศ โรมเคยเปนเมืองที่มีบทบาทมากที่สุด



 

	 	 	
 

ของอารยธรรมตะวันตกและในอดีตไดเปนอาณาจักรที่ใหญที่สุดในโลก จากน้ันนําทานถายรูปดานหนาของ สนามกีฬา

โคลอสเซ่ียม (Colosseum) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ ในอดีตน้ันเปนสนามประลองการตอสูที่ย่ิงใหญ

ของชาวโรมันที่สามารถจุผูชมไดถึง 50,000 คน 

คํ่า          บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ Warmt Hotel หรือระดับเดียวกัน  

 

 

วันที่หก วาติกัน-มหาวิหารเซนตปเตอร–น้ําพุเทรวี่-สนามบิน         (อิตาลี-ดูไบ) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู นครรัฐวาติกัน (Vatican) ประเทศที่

เล็กที่สุดในโลกตั้งอยูใจกลางกรุงโรม เปนประเทศเดียวในโลกท่ีมีกําแพงลอมรอบเมืองเอาไวไดทั้งหมด ยกเวนดานหนา

ทางเขา และเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก โดยมีพระสันตะปาปา มีอํานาจปกครองสูงสุด นํา

ทานชมมหาวิหารที่ใหญที่สุดในโลก มหาวิหารเซนตปเตอร (St.Peter’s Basilica)  

เที่ยง บริการอาหารกลาง วัน  ณ  ภัตตาคาร  จากน้ันนําชมงาน

ประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ นํ้าพุ
เทรวี่ (Trevi Fountain) สัญลักษณของกรุงโรมที่โดงดัง แลวเชิญ
อิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซ้ือสินคาแฟช่ันและของที่ระลึกใน

บริเวณยานบันไดสเปน (The Spanish Step) ซ่ึงเปนแหลงแฟช่ันช้ัน
นําสุดหรูและยังเปนแหลงนัดพบของชาวอิตาเลี่ยน สมควรแกเวลานํา

ทานเดินทางสูสนามบิน  

22.05 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 096  

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วันที่เจ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ              (ดูไบ-ไทย) 

05.55 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปล่ียนเครื่อง  

08.45 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 370 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

18.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ  

***************************** 
รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมทั้งน้ีขึ้นอยูกับ 

สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

	 	 	
 

 

 

อัตราคาบริการ  

  เด็ก (อายุต่ํากวา 12 ป ไมมีเตียง) ลดทานละ   2,000 บาท 

  พักเดี่ยว     เพ่ิมทานละ   10,000 บาท 

 

 

กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดตางๆของโปรแกรม 

โดยละเอยีดเมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวรแลวทางบริษทัถือวาทาน 

รับทราบและยอมรบัในเงื่อนไขตางๆของบริษทั 

**สําหรับผูเดินทางตั้งแตพีเรียดเดอืนมกราคม 2563 เปนตนไป  

ชําระคาวีซาโดยตรงกับศูนยรับยื่นวีซา ตามตารางอัตราคาบริการโดยประมาณตามดานลางน้ี** 

 

 

กําหนดการเดินทาง ราคา 

เมษายน 12-18 / 14-20 เม.ย. 2563 49,900 

พฤษภาคม 28 พ.ค.-3 มิ.ย. 2563 44,900 

ตารางแสดงอัตราคาธรรมเนียมวีซาเชงเกน (โดยประมาณ) 

สําหรับประเภททองเที่ยว  

ผูสมัครวีซาทําการชําระคาธรรมเนียมโดยตรงกับเจาหนาท่ีของศูนยรับยื่นวีซา ณ วันยื่นวีซา 

คาธรรมเนียมวีซาไมสามารถเรียกคนืไดถึงแมผูยื่นคํารองจะไดรับการปฏิเสธวีซา 

อัตราคาธรรมเนียมวีซาขึ้นอยูกับการตัดสินใจของหนวยงานกงสุลและไดรับการปรับปรุงเปน

ระยะ คาธรรมเนียมวีซาท่ีใชเปนสกุลเงินบาทน้ันขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนปจจุบันซ่ึง 

สามารถเปลีย่นแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

ประเทศ 
ราคาผูใหญ 

12 ปขึ้นไป 

ราคาเด็ก  

6-11 ป 

ราคาเด็ก 

อายุตํ่ากวา 6 ป 

เยอรมัน 3,400 2,000 590 

อิตาลี 3,200 1,800 430 

ฝรั่งเศส 3,700 2,500 970 

เนเธอรแลนด 3,300 2,000 520 

ออสเตรีย 3,300 1,900 500 



 

	 	 	
 

 

อัตราน้ีรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินช้ันประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส (เดินทางไป-กลับพรอมคณะ)  

 คาที่พัก 3-4 ดาว (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการยายเมืองเขาพัก ในกรณีที่ไมสามารถเขา

 พักที่เมืองน้ันๆได เชน ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา งานประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ ฯลฯ) 

 คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 

 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมรวมคาทิป) 

อัตราน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ 

 คานํ้าหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหน่ึงคน 

 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องด่ืมในหองพัก พนักงานยกกระเปา 

 คาธรรมเนียมและคาบริการในการขอย่ืนวีซากลุมเชงเกน ทางสถานทูตจะไมคืนเงินคาธรรมเนียมทุกกรณี 

 คาทิปคนขับรถทองถิ่น 12 ยูโร 

 คาทิปไกดทองถิ่น 6 ยูโร 

 คาทิปหัวหนาทัวรไทย 700 บาท 

เง่ือนไขในการจองทัวร 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)  

2. ชําระยอดสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน   

3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) เพื่อมาย่ืนวีซาหรือวันเดินทาง ใหทานติดตอ

 เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม          

          รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

การยกเลิกและคืนคาทัวร  

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด (ในกรณีที่ย่ืนวีซาแลวขอเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง) 

2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 

3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 

4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วันกอนเดินทาง ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ

คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง  

7. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ

คาบริการย่ืนวีซา คามัดจําตั๋วเครื่องบินหรือคาตั๋วเครื่องบิน เปนตน   

หมายเหต ุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ 

           คาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 



 

	 	 	
 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่           

           สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 

3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวา

 กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือวา 

           ทานรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

5. สําหรับที่น่ัง LONG LEG หรือที่น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารท่ีมีคุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด 

 เชน ตองสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ

 ฉุกเฉินและอํานาจในการใหที่น่ัง LONG LEG ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปสวนใหญไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากเปนภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และหองพัก 3 ทาน  (TRIPPLE 

 ROOM ) อาจจะมีการจัดเปน 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม  

7. กรณีผูเดินทางดําเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและเดินทางมารวมกับคณะในตางประเทศ (Join Land) ผูเดินทางตอง

รับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางมาพบคณะดวยตัวเอง  

 

เอกสารในการขอยื่นวีซาประเทศเชงเกนระยะเวลาในการย่ืน 15 วันทําการ ผูเดินทางตองมาสแกนลายนิ้วมือ ณ 

สถานทูต ตามวันและเวลาท่ีนัดหมาย(เอกสารและข้ันตอนการยื่นวีซาแตละสถานทูตมีความตางกันและอาจจะมีการ

เปลี่ยนแปลงได โปรดสอบถามกับเจาหนาที่อีกคร้ังเพ่ือความถูกตองในการเตรียมตัวเพ่ือย่ืนวีซา) 

1. แบบคํารองขอวีซาเชงเกนพรอมกรอกขอมูลครบถวน ถูกตอง ดวยภาษาอังกฤษ และลงลายเซ็นตของผูสมัคร  

2. รุปถายขนาด 2 น้ิว พื้นหลังขาว จํานวน 2 รูป  

3. หนังสือเดินทางที่มีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง พรอมสําเนา

หนังสือเดินทาง จํานวน 2 ชุด  

4. สําเนาบัตรประชาชน  

5. สําเนาทะเบียนบาน  

6. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ / ใบยืนยันการจองโรงแรม / โปรแกรมการเดินทาง / ประกันภัยการ

เดินทาง  

7. ใบรับรองการทํางานหรือหลักฐานการจางงานฉบับภาษาอังกฤษที่ออกโดยตนสังกัดที่ทานทํางานอยู โดยมีอายุไมเกิน 1 

เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร  

8. กรณีที่เปนเจาของกิจการ ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัทหรือหนังสือรับรองบริษัทฉบับภาษาอังกฤษเทาน้ัน โดยมีอายุไม

เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออก  

9. สําหรับทานที่เกษียณอายุหรือไมไดประกอบธุรกิจใดๆ ไมจําเปนตองเตรียมเอกสารในขอน้ี หลักฐานทางการเงิน (สถานทูต

รับพิจารณาเฉพาะบัญชีออมทรัพยเทาน้ันและควรมีเงินหมุนเวียนในบัญชีไมนอยกวา 6 หลัก) หนังสือรับรองบัญชีจาก

ธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่มีอายุไมเกิน 15 วันนับจากวันที่มาย่ืนคํารองขอวีซา และ บันทึก

รายการเคล่ือนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับภาษาอังกฤษ) ยอนหลัง 6 เดือน โดยรายการอัพเดตลาสุดไม

เกิน 7 วัน นับจากกอนวันที่มาย่ืนคํารองขอวีซา  

กรณีผูสมัครขอวีซามีผูรับรองสถานะทางการเงินให (SPONSOR) 

 หนังสือรับรองบัญชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่มีอายุไมเกิน 15 วันนับจากวันที่มาย่ืน

คํารองขอวีซาของผูที่รับรองใหและระบุช่ือของผูที่รับการรับรอง 



 

	 	 	
 

 บันทึกรายการเคล่ือนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับภาษาอังกฤษ) ยอนหลัง 6 เดือน โดยรายการอัพเดต

ลาสุดไมเกิน 7 วัน นับจากวันที่มาย่ืนคํารองขอวีซา  

 หลักฐานยืนยันความสัมพันธระหวางผูสมัครและผูที่ออกคาใชจายให เชน สําเนาทะเบียนบาน หรือ สําเนาสูติบัตร หรือ 

สําเนาทะเบียน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ  

กรณีเด็กที่ไมไดเดินทางกับพอและแม 

1. หนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศ ตองระบุวาเด็กเดินทางไปกับใครดวย (ใชตัวจริง) 

2. หนังสือแสดงอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว (ใชสําเนา) 

3. ตองนําเอกสารเอกสารในขอ 1 และ 2 ไปใหทางกรมการกงสุลประทับตราครุฑ ที่ฝงซายบน ถึงจะใชย่ืนวีซาอิตาลีไดหาก

ไมมีตราประทับศูนยที่รับย่ืนวีซา จะไมรับย่ืนและยืนยันย่ืนไมได 

หมายเหต ุ  

1. ผูที่สามารถรับรองคาใชจายใหไดตองเปน บิดา มารดา กันทางสายเลือดเทาน้ัน ผูที่เปนญาติ ลุง ปา นา อา จะไมสามารถ

รับรองคาใชจายใหกันได  

2. สําหรับเอกสารที่ตองแปลภาษาอังกฤษ ทางศูนยรับย่ืนวีซาอิตาลี จะรับเอกสารการแปลจากบริษัทที่ไดรับรองเทาน้ัน เชน 

สําเนาทะเบียนบาน เปนตน หากตองการใหบริษัทชวยดําเนินการใหมีคาใชจายใบละ 500 บาท 

  

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซาเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร  

หากทานตองการใหทางเราดําเนินการแปลเอกสารให มีคาใชจายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท ** 

แบบฟอรมรายละเอียดเพ่ิมเติม (สําคัญมาก) 
**ขอมูลน้ีใชเพ่ือนัดหมายคิววีซากับสถานทูต ไมสามารถแกไขภายหลังได 
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง  

 คําถามเปนภาษาไทย เพ่ือใหทานเขาใจงาย  
แตกรุณาตอบคําถามเปนภาษาอังกฤษตัวบรรจง เทาน้ัน *** 

 
 

ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 
ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
สถานทีเ่กิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
สัญชาติปจจบัุน ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน……………………………………………….…….. 

 
 
ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอได  
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 



 

	 	 	
 

...........................................................................................................รหัสไปรษณีย........................................ 
 

โทรศัพท (มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 
ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจปกครอง/ดูแล
ผูเยาว  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

สถานที่ทํางานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................. 
 

ที่อยูที่ทํางานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหัสไปรษณีย......................................... 
ตําแหนงงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศัพทที่ทํางาน..........................................โทรสารที่ทํางาน......................................................................... 
 

รายไดตอเดือน......................................บาท  รายไดอ่ืน.....................................จํานวน................................. 
 

แหลงที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แตงงาน แตงงาน (ไมจดทะเบียน) หมาย  หยา 
 

ช่ือ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

ช่ือ-นามสกุล  คูสมรส .................................................................................................................................. 
วันเกิด คูสมรส................................................................................................................................................ 
จังหวัดที่เกิดของคูสมรส..................................................สัญชาติของคูสมรส................................................. 
 
วีซาเชงเกนทีเ่คยไดรับในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา 
 ไมเคย 
 เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่..........................................ถึงวันที่................................................................ 
เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

ไมเคย 
เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)...................................................................................................... 
ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
ไมเคย 
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 
 
 
ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูรองขอ 

ตัวผูขอวีซาเอง       มีผูอ่ืนออกให   
                                                                 โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล............................................ 
                                                                 ที่อยู………………………………………………………………………………….. 
 



 

	 	 	
 

 
******************************************************************************* 
หมายเหตุ : การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ 
ทั้งสิ้นทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 

 


