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GRAND ITALY มลิาน เวนสิ ปิซา่ ฟลอเรนซ ์วาตกินั โรม 7วนั 4คนื  
ทวัรส์ดุคุม้!! เทีย่วเจาะลกึ”แกรนดอ์ติาล”ี 

เยอืนเมอืงภาคเหนือของอติาล ีเมอืงหลวงทางแฟชนัของโลกทีม่ลิาน ชมมหาวหิารดโูอโมแ่หง่มิ
ลานทีง่ดงามและยิง่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมสช์ือ่ดังทีแ่กลลอเรยีวคิ
เตอรเ์อ็ม มานูเอล เยอืนเมอืงแห่งสายน้ํา สุดแสนโรแมนตกิ แห่งแควน้เวเนโตทีเ่มอืงเวนสิ ชม
ความยิง่ใหญ่อลังการ1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกที ่โคลอสเซีย่ม และหอเอนปิซา่ทีเ่มอืงปิซ่า 
เยือนเมืองฟลอเรนซ ์ดนิแดนอันน่าหลงใหล เมืองสําคัญทางศลิปะ วัฒนะธรรมเป็นเมืองตน้
กําเนดิของศลิปะเรอเนซองส ์เยอืนดนิแดนเล็กๆที่นครวาตกินั เป็นแหล่งรวมศลิปวัฒนธรรมอัน
ยิง่ใหญข่องโลก และชืน่ชมสถาปัตยกรรมและประวตัศิาสตรแ์หง่ความยิง่ใหญท่ีก่รงุโรม  

เดนิทางโดยสายการบนิไทย Thai Airways (TG) สะสมไมลไ์ด ้50% 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(พกักบัผูใ้หญ ่2ทา่นไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

5 – 11 กนัยายน 61 49,900 

เด็กอาย ุ0-2 ปี/Infant 

15,000 บาท 

 

12,500 25  

19 – 25 กนัยายน 61 49,900 12,500 25  

6 – 12 พฤศจกิายน 61 
 

49,900 
 

12,500 
25 

 

20 – 26 พฤศจกิายน 61 
 

49,900 
 

12,500 
25 

 

30พฤศจกิายน – 6ธนัวาคม 61 49,900 12,500 25  

7 – 13 ธนัวาคม 61 49,900 12,500 25  

**ราคาทวัรย์งัไมร่วมคา่วซีา่และบรกิาร 3,500บาท** 
 
 
 
 
 

 
 
สายการบนิไทย THAI AIRWAYS 

DEPARTURE     TG940 BKK - MXP 00.35 - 07.10  
RETURN           TG945  FCO - BKK 13.30 - 06.50+1 



 
วนัทีห่นึง่         กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ    

 
21.30 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิขาออกช ัน้ 4 โซน  D เคานเ์ตอร ์
                  สายการบนิไทย  (TG) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารตดิแท็กกระเป๋า  
 
วนัทีส่อง สนามบนิมลิาโน มลัเพนซา - มลิาน – มหาวหิารแหง่มลิาน - แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานเูอล – เมสเตร 

 อาหารเทีย่ง,เย็น 

 
00.35 น. นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุมลิาน ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่

TG940 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 11 ชัว่โมง 54 นาท)ี 
07.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมลิาโน มลัเพนซา Milan Malpensa Airport (MXP) 

กรุงมลิานอติาล ีนําท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และพธิกีารทาง

ศุ ล ก า ก ร แ ล ะ ต ร ว จ รั บ สั ม ภ า ร ะ
เรยีบรอ้ยแลว้ นําท่านสูจุ่ดศูนยก์ลาง
อั น ศั ก ดิ์ ส ิท ธิ์ ข อ ง เ มือ ง มิล า น 
(ระยะทาง52กม./1ชม.) ชมมหา
วหิารแห่งมลิาน (Duomo  di 
Milano) (ถ่ายรูปดา้นนอก) มหา
วหิารนี้สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ
โกธิค ที่ถือว่ามีความใหญ่โตเป็น
อนัดับสามของโลก เริม่สรา้งในปี 1386 แตก่วา่จะเสร็จตอ้งใชเ้วลากวา่ 400 ปี ดา้นนอกมหีลังคายอดเรยีวแหลมที่
ทําจากหนิอ่อนจํานวน 135 ยอด และมรีูปปั้นหนิอ่อนจากสมัยต่างๆ กว่า 2,245 ชิน้ ยอดทีสู่งทีสุ่ดมรีูปปั้นทอง
ขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ จากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังของโลก อาทิ
เชน่ LV,PRADA,GUCCI, TOD’S ณ แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galerie Victor Emmanuel) (รา้น 
Prada รา้นแรกของโลก) และทา่นสามารถถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึจากดา้นในซึง่เป็นอาคารกระจกทีเ่กา่แกแ่ละสวยงาม  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) เมนอูาหารจนี  
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมสเตร (Mestre) ฝ่ังแผน่ดนิใหญ ่(ระยะทาง261กม./

3.30ชม.) เป็นย่านเล็กๆ ที่สวยงามเต็มไปดว้ยสวนสาธารณะ รา้นดีไซ
เนอรแ์บรนดด์ัง และจัตุรัสทีม่แีลนดม์ารก์เกา่แก่ สัมผัสไดถ้งึความงดงาม
ของอาคารประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมอติาลีในแบบดัง้เดมิ เป็นเมอืงที่
นักทอ่งเทีย่วนยิมมาพักแรมกอ่นเดนิทางไปสูเ่กาะเวนสิซึง่หา่งกนัไมก่ีน่าท ี

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

 หลงัอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

   ทีพ่กั: Best Western Plus Quid Hotel Venice Airport หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
วนัทีส่าม        เมสเตร - ทา่เรอืตรอนเคตโต ้- เกาะเวนสิ - เมอืง ลา สเปเซยี 
                      อาหาร เชา้,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที3่) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้Tronchetto Pier เป็นทา่เรอืทีม่เีรอื
บรกิารในการเดนิทางไปในทีต่า่ง ๆ ของเมอืง เพือ่ชมทวิทัศน์ธรรมชาตขิอง 
2 ฝ่ังคลองโดยทางเรอื นับเป็นเมอืงทีค่ลองมากกว่าถนนอกีเมอืงหนึง่ของ
โลก นําทา่นน่ังเรอืสู ่เกาะเวนสิ (Venice Island) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ 
เมอืงเวนสิไดร้ับฉายาว่า ราชนิีแห่งทะเลเอเดรยีตกิ (Queen of the 
Adriatic) เมืองแห่งสายน้ํา เมืองแห่งสะพานและเมืองแห่งแสงสว่าง ถูก
สรา้งขึน้จากการเชือ่มเกาะเล็กๆจํานวนมากเขา้ดว้ยกันในบรเิวณทะเลสาบเว
นิเทีย ซึง่เป็นสวนหนึ่งของทะเลอาเดรียตกิ เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็น
เมอืงทีใ่ชค้ลองในการคมนาคมมากทีส่ดุ ชมความสวยงามของ  จตัรุสัซาน
มารโ์ค (Piazza San Marco หรอื Saint Mark Square) เป็นจัตรุัสกลาง
เมอืงเวนสิ ทีข่ ึน้ชือ่วา่สวยทีส่ดุแหง่หนึง่ในอติาล ีลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรม
อันงดงาม อาท ิโบสถเ์ซนตม์ารก์ (St. Mark’s Basilica) เดมิทีเ่ป็นโบสถ์
สว่นตัวของผูค้รองเมอืงในสมัยนัน้ พระราชวังดอจส ์(Doge’s Palace), ลโีอ
เน่ (Lione) รปูปั้นสงิโตตัวใหญต่ดิปีกพรอ้มถอืหนังสอื ซึง่ถอืเป็นสญัลักษณ์
ประจาเมอืงเวนสิ เดนิชมตัวเมอืงจนถงึสะพานรอิลัโต เป็นสะพานทีเ่กา่แก่
ทีส่ดุในเวนสิและเป็นสะพานแรกทีข่า้ม Grand Canal (คลองแกรนด์
คาแนล) ชมสะพาน Bridge of Sighs สะพานสะอืน้ หรอืบางคนเรยีกวา่ "สะพานแหง่การทอดถอนใจ” ซึง่ทอด



ขา้มดา้นหลังวังของผูป้กครองเวนสิในอดตี ไปยังคกุทีอ่ยูอ่กีฟากฝ่ังคลอง วา่กนัวา่สะพานแหง่  นี้คอืจดุหายใจเฮอืก
สดุทา้ยแหง่อสิรภาพของเหลา่นักโทษ และคกุแหง่นี้เองเป็นทีค่มุขังนักรักกระเดือ่งนามคาสโนวา่ ในตํานานเลา่วา่การ
จบูบนเรอืกอนโดลา่ใตส้ะพานแหง่นี้จะนําไปสูค่วามรักนรัินดร ์นับเป็นหนึง่ในจดุทีโ่รแมนตกิทีส่ดุจดุหนึง่ในเวนสิอสิระ
ใหท้่านเดนิชมความโรแมนตกิของเกาะแห่งนี้ หรอืท่านยังสามารถสัมผัสประสบการณ์ลอ่งเรอืกอนโดลา่ ชมความ
งามของเกาะเวนสิ (ไมร่วมในคา่ทวัร)์ เพื่อใหท้่านไดม้เีวลาสัมผัสบรรยากาศของเกาะเวนิสอย่างเต็มอิม่ อสิระ
อาหารมือ้กลางวันตามอธัยาศัยใหท้า่นไดเ้ลอืกทานของอรอ่ยๆ อาหารพืน้เมอืงไดต้ามอธัยาศัย 
 

บา่ย นําท่านเดนิทางกลับสูท่า่เรอืตรอนเคตโต ้จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่เมอืง 
ลา สเปเซยี (La Spezia) (ระยะทาง361กม./ 4.30ชม.) เมอืงในเขตลกิเูรยี
ทางตอนเหนือของอติาลี อยู่ระหว่าง เมืองเจนัว และปิซ่า บนทะเลลกิูเรีย 
เป็นเมอืงท่าส่งกลิน่อายความมชีวีติชวีา ผสมผสานกับอ่าวทีม่ีความคกึคัก
และทอ้งถนนทีค่ลาคลํ่าไปดว้ยกจิกรรมในทอ้งถิน่มากมาย และเป็นหนึง่ใน
อา่วทีม่คีวามสําคัญทางดา้นการคา้และการทหาร อกีทัง้ยังเป็นทีต่ัง้ของ
สถานทีสํ่าคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมดว้ย  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) เมนอูาหารจนี 

 หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั 

 ทีพ่กั: Hotel Ghironi หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

     (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีส่ ี ่          ลา สเปเซยี – ชงิเกว แตรเ์ร – เมอืงปิซา่ - จตัรุสัดโูอโม ่– หอเอนปิซา่ – เขตเมอืงเกา่ฟลอเรนซ ์

                    อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที5่) 

นําทา่นเดนิทางสูส่ถานี La Spezia Centrale Railway Station นําทา่น
เปลีย่นการเดนิทางโดยสารรถไฟสูด่นิแดนทัง้หา้ (Five Land) แหง่ ชงิเกว 
แตรเ์ร (Cinque Terre) ตัง้บนหนา้ผาสงูชนัเหนือทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน 
ตดิทะเลบริเวณชายฝ่ังแควนลกิูเรีย ชม 2 ใน 5 หมู่บา้นไดแ้ก่ หมู่บา้น
ประมงเล็กๆ รโิอแมก จโิอเร ่(Rio-Maggiore) หมู่บา้นชาวประมงทีส่วย
ที่สุดในโลก เป็นชุมชนชาวประมงเก่าที่มีทําเลที่น่ามหัศจรรย์ คือแต่ละ
หมู่บา้นปลูกสรา้งอยู่บนภูเขาหรอืหนา้ผาสงู ปัจจุบันแมย้ังมกีารทําประมง
กันอยู่บา้ง แต่ก็ไม่มากนัก เนื่องจากชาวบา้นหันมาทําธุรกจิท่องเทีย่วเพื่อ
ตอ้นรับเหล่านักเดนิทางทีแ่วะเวยีนเขา้มาชมไข่มุกน้ํางามของอติาลเีม็ดนี้
เสียมากกว่า และ ชมหมู่บา้นประมง มานาโรล่า (Manarola) หมู่บา้น
ชาวประมงที่เล็กที่สุดของแควน้ แต่กลับกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
สามารถดงึดูดใหนั้กเดนิทางจากทั่วโลกต่างก็อยากที่  จะมาเยอืน ณ 
หมู่บา้นแห่งนี้ กจิกรรมหลักของนักท่องเทีย่วเมือ่มาถงึทีน่ี่ก็คอืการเดนิชม
เมืองไปตามถนนสายเล็กที่ลัดเลาะตัดผ่านตัวเมืองไปตามความลานชัน 
เป็นบรรยากาศทีส่ดุแสนจะเพลดิเพลนิ จากนัน้เดนิทางสูส่ถานีเลแวนโต ้
(Levanto) เปลีย่นการเดนิทางขึน้รถโคช้เพือ่เดนิทางสูปิ่ซา่ 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่) เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงปิซ่า Pisa (ระยะทาง105 กม./ 1.30 ชม.) อดตี
เมอืงท่าเรอืชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนและเป็นทีต่ัง้ของหอเอนปิซา่ นํา
ท่านชม จตัุรสักมัโป เดย ์มริาโกล  ีหรือ จตัุรสัดูโอโม่ Piazza del 
Duomo หรือทุง่มหศัจรรย ์เป็นบรเิวณทีล่อ้มรอบดว้ยกําแพงใจกลาง
เมืองปิซ่า และเป็นที่ตัง้ของมหาวหิารเก่าแก่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และนํา
ทา่นชมถา่ยรูป 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก หอเอนปิซา่ ( Leaning 
Tower of Pisa) ใหท้า่นเดนิเลน่ ถา่ยรปูกบัหอเอนปิซา่ทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็น
หอระฆังแหง่วหิารประจําเมอืง แตเ่พยีงการเริม่ต  ้  นของการสรา้งถงึบรเิวณ
ชัน้ 3 ก็เกดิการทรดุตัวและตอ้งหยดุการกอ่สรา้งจนถัดมาอกีรว่ม 100 ปี ถงึ
ไดส้รา้งต่อจนเสร็จสมบรูณ์และยังเป็นสถานทีก่าลเิลโอ เคยมาพสิจูน์เรือ่ง
แรงโนม้ถว่งของโลก และการตกของวัตถดุว้ย นําทา่นเดนิทางสู ่เขตเมอืงเกา่ของฟลอเรนซ ์(ระยะทาง90 กม./ 
1.30 ชม.) 

 เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่7) เมนอูาหารจนี  

 หลังอาหารเย็นนําทา่นเดนิทางเขา้ทีพั่ก 

  ทีพ่กั:  IH Hotels Firenze Business หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 



วนัทีห่า้       ฟลอเรนซ ์ – เขตเมอืงเกา่ฟลอเรนซ ์– นครวาตกินั – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– โรม                  

   อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที8่) 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงฟลอเรนซ ์ (Florence) หรอื เมอืงฟีเรนเซ 
(Firenze) ทีไ่ดร้ับเลอืกโดยองคก์ารยเูนสโกใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก 
เมื่อปี ค.ศ. 1982 นําท่านเดนิชมความสวยงามบรเิวณ จตัุรสัดูโอโม 
Duomo Santa Maria Del Fiore ทตีัง้ของมหาวหิารแหง่เมอืงฟลอเรน้ซ ์
ทีส่วยงามและยิง่ใหญ่ จตัรุสัชกินอเรยี (piazza della signoria) เป็น
จัตุรัสสวยงามดว้ยประตมิากรรมมากมายทีต่ัง้เรียงรายอยู่ดา้นหนา้ของ
พระราชวังเวคคโิอ เชน่ รปูแกะสลักเพอรซ์อิสุ วรีบรุษุกรกีโบราณตอนบั่น
คอเมดซูา่ รปูแกะสลักเฮอรค์วิลสี และรปูสลัก  the Rape of the Sabine 
Women ถา่ยรปูดา้นหนา้ ปาลาซโซ เวคคโิอ Palazzo Vecchio หรอื 
Old Palace พระราชวังเกา่แกใ่นเมอืงฟลอเรนซ ์สรา้งสําเร็จในปี ค.ศ.
1322 มสีัญลักษณ์คอืหอระฆัง Campanile ในอดตีใชเ้ป็นสถานทีแ่จง้
ขา่วสารใหก้ับชาวเมอืง ทางการจะตรีะฆังสง่สัญญาณ หากมไีฟไหม,้น้ํา
ท่วม, ขา้ศกึโจมต ีฯลฯ ถอืเป็นสถานทีป่ระวัตศิาสตรสํ์าคัญของฟลอ
เรนซ ์ชมสะพานปอนเต เวคคโิอ (Ponte Vecchio) สะพานเกา่แกท่ีส่ดุ
ของเมอืง เป็นสะพานเดยีวของฟลอเรนซท์ีร่อดพน้การทาลายจากชว่ง
สง  ครามโลกมาได ้ทอดขา้มแมน้ํ่าอารโ์น ซึง่อดตีเป็นแหลง่ขายทองคํา
ที่เก่าแก่ของฟลอเรนซแ์ละยังคงอนุรักษ์บรรยากาศแบบดั่งเดมิไวไ้ด ้
อยา่งด ีชมทัศนียภาพของตัวเมอืงทีม่แีมน้ํ่าอารโ์น ไหลผา่นนครทีย่ังคง
รักษาสถาปัตยกรรมโบราณไวอ้ยา่งน่าชืน่ชม สะพานเกา่แกท่ีส่รา้งขึน้เพือ่ใชใ้นการสญัจรขา้มแมน้ํ่าอารโ์น บนสะพาน
นัน้เป็นทีต่ัง้ของอาคารรา้นคา้ ซึง่เป็นตัวแทนจําหน่ายงานศลิปะ อัญมณี และของทีร่ะลกึจํานวนมากอสิระใหท้่านได ้
เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที9่) เมนอูาหารจนี 

บา่ย นําทา่นสูน่ครวาตกินั Vatican City (ระยะทาง233กม./ 3 ชม.) ซึง่เป็น
รัฐอสิระ มขีนาดเล็กมากเพยีง 250 ไร่และเป็นศนูยก์ลางของศาสนา
ครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิ เป็นเมอืงแหง่ศาสนจักรและทีป่ระทับข  อง
พระสนัตะปาปา ประมขุสงูสดุแหง่ศาสนา หรอืทีเ่รยีกสัน้ๆ วา่“โป๊ป” นํา
ทา่นถา่ยรปูดา้นหนา้ มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์St.Peter Basilica แหง่
นครรัฐวาตกินั ทีง่ดงามดว้ยศลิปะในยคุเรเนซองส ์ใชเ้วลาสรา้งถงึ 150 
ปี และยังไดร้ับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าและหรูหรา ดา้นหนา้มหาวหิาร
เป็นลานกวา้งเรียกวา่ St.Peter’s Square ประกอบไปดว้ยน้ําพุ 2 
ดา้น และเสาโอเบลกิส ์1 ตน้ ลอ้มรอบไปดว้ยเหลา่เทพเทวาบนหลังคา
และกําแพงสงู(คา่ทัวรไ์มร่วมคา่เขา้ Vatican Museum และ Sistine Chapel 

) จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่กรุงโรม (Rome)(ระยะทาง6ก.ม./15นาท)ี  
เมอืงหลวงของประเทศอติาล ี

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่0) เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

หลังอาหารเย็นนําทา่นเดนิทางเขา้ทีพั่ก 

 ทีพ่กั: Holiday Inn Express Rome East หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีห่ก       กรงุโรม – โคลอสเซีย่ม – จตัรุสัโรมนั – น า้พเุทรวี ่– บนัไดสเปน – สนามบนิลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีอติาล ี

                   อาหาร เชา้ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่1) 

 นําทา่นสูช่ ืน่ชมกบัสถาปัตยกรรมและประวัตศิาสตรแ์หง่ความยิง่ใหญ ่นําทา่น
สัมผัสความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ โคลอสเซี่ยม 
(Colosseum) (ถา่ยรปูดา้นนอก) เป็นสนามกฬีากลางแจง้ขนาดใหญต่ัง้อยูใ่จ
กลางกรุงโรม เริม่สรา้งขึน้ ในสมัยจักรพรรดเิวสปาเซยีนแหง่อาณาจักรโรมัน
และสรา้งเสร็จ ในสมัยของจักรพรรดติติัสในครสิตศ์ตวรรษที1่ หรอืประมาณปี 
ค.ศ.80 อัฒจันทร์เป็นรูปวงกลมก่อดว้ยอิฐและหินทรายวัดโดยรอบได ้
ประมาณ 527เมตร สงู 57เมตร ใกล ้ๆ กันนัน้เป็น ประตูชยัคอนสแตนตนิ 
(Arch of Constantine) ถอืวา่เป็นมรดกสําคัญของประเทศอติาลอีกีทีห่นึง่ 
โดยสรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึชัยชนะของกรุงคอสสแตนตนิ เป็นซุม้ประตูทีใ่หญ่
ทีส่ดุของโรมันมคีวามสงูถงึ 21 เมตร จากนัน้ชมและถา่ยรปู จตัรุสัโรมนั (Roman Forum) ซึง่อยูใ่กล ้ๆ กันกบัโคลอส
เซีย่ม จัตรุัสโรมันถอืวา่เป็นศนูยก์ลางดา้นตา่งๆ จากนัน้นําทา่นชม น า้พุเทรวี ่(Trevi Fountain) ซึง่มรีปูปั้นของเทพเจา้



เนปจูนตัง้โดดเด่นอยู่กลางน้ําพุ เป็นหนึ่ง
ในสัญลักษณ์ที่สําคัญของกรุงโรม เป็น
สถานที่นักท่องเที่ยวมาโยนเหรียญเสี่ยง
ทายตามเรื่องราวจากภาพยนตร์เรื่อง 
Three Coins in The Fountain จากนัน้นํา
ท่าน  ชมและถ่ายรูปบรเิวณย่าน บนัได
สเปน (Spanish steps) เป็นบันไดทีก่วา้ง
ทีส่ดุและยาวทีส่ดุในทวปียโุรป ถกูเรยีกชือ่
ตามสถานฑตูสเปน ซึง่ตัง้อยู ่ณ บรเิวณนัน้ ไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนกิชาวอิ
ตาเลียน สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่ สนามบนิลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีเพื่อ
ตรวจเชค็เอกสารการเดนิทางและสมัภาระเตรยีมตัวเดนิทางกรงุเทพฯ  

13.30น. ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทยโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG945 (เวลา

ประมาณ 10ชัว่โมง 50นาท)ี 
 

วนัทีเ่จ็ด        ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ        

 
06.50น.   เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจํานวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนทั์วรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ท่านและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดย
ทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
- กรณุาชาํระมัดจํา ทา่นละ 20,000 บาท พรอ้มคา่วซีา่ 3,500 บาท 
กรณุาสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารชาํระมัดจําคา่ทัวร ์
- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืชาํระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง  
- กรณีบรษัิทตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทาง ทา่นจําเป็นตอ้งชาํระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทกําหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและ
จํานวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสาํหรับตดิวซีา่ไม่ตํ่ากวา่ 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ
ไมร่ับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  
และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่
กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้ 

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับใกลเ้คยีงกนัหรอืเมอืงใกลก้นักรณีทีพั่กเต็มหรอืชว่งไฮซซีัน่ 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิไทย สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และคา่ประกัน
วนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน้ําสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิ
เรยีกเก็บ สะสมไมลไ์ด5้0% กรณุาแจง้เลขสมาชกิรอยัล ออรค์ดิ พลัส กอ่นออกตั๋ว  
6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกันภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz แบบแผน
ประกนัภัยแบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดังนี ้ 
- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีายมุากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 3,000,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภัยทีอ่ายนุอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 



  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท  
  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การทําประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ 
ตาม พ.ร.บ. ธรุกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี้ ทา่นสามารถ
ศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถ
แจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
7. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนา้ มันตามรายการทัวร ์
8.คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 
 
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ หรอืไดทํ้าการขายโปรแกรมไปแลว้ 
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
7.คา่วซีา่เชงเกน้ทา่นละ 3,500 บาท  
8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิและคา่แลนด ์

 
7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด  
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม หรอืปรับเป็นเมอืงใกลเ้คยีงกนั  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนั
ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. การประกันภัย บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกันภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัย 
แบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภัย  โดยทัง้นี้การทํา
ประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุใน
การเดนิทางเทา่น ัน้ แตทั่ง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีทา่น
ตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้  
14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 
 



เอกสารในการขอยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศอติาล)ี 

ระยะเวลาด าเนนิการยืน่ 10 วนัท าการ 
** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 

1. พาสปอรต์ ทีย่ังไมห่มดอาย ุ และมอีายไุมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุ หากหมดอายกุรณุานําไปตอ่อายกุอ่นนําสง่ และมี
จํานวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้เพือ่ตดิวซีา่ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไมก่็ตาม ควร
นําไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถานฑตู  
 

2. รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรงปจัจบุนั ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิว้ หรอื 4.5x3.5 cm จ านวน 2 ใบ 

และมอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หา้มตกแตง่รปู หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมเีครือ่งประดับ ตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ย

จากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ (ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 
 
3. เอกสารสว่นตวั 

สําเนาทะเบยีนบา้น / สําเนาบตัรประชาชน / สําเนาบตัรขา้ราชการ 
สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหยา่ / สําเนาใบมรณะบตัร(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ)  แปลเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 
สําเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ (ถา้เคยทกีารเปลีย่น) แปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 
 
(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่20ปี) แปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 
ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาสตูบิตัร / หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา / ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา  
 

4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการท างานจากบรษัิททีท่า่นทํางานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ โดยระบตํุาแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนใน

ปัจจุบัน,วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ทํางานกบับรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปยโุรป หลังจากนัน้จะกลับมาทํางานตามปกติ

หลังครบกําหนด ภาษาองักฤษเทา่นัน้ 
 
4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํางานและชว่งเวลาทีอ่นุมัตใิห ้

ลาหยุดเพือ่เดนิทางไปยุโรป เท่านัน้ไม่ตอ้งระบชุือ่ประเทศ หลังจากนัน้จะกลับมาทํางานตามปกตหิลังครบกําหนด และตอ้งมี
อายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่  ตอ้งเป็นภาษาองักฤษ  และเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั โดยชือ่
ลกูคา้ทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
4.2 กรณีเจา้ของกจิการ สําเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื
หุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซ็นชือ่รับรองสําเนาและประทับตราบรษัิทฯ (คัดลอกไมเ่กนิ 3 เดอืน และเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้)  
4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองตัวจรงิจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ําลังศกึษาอยูเ่ป็นภาษาอังกฤษ
เทา่นัน้ (สถานทตูไมร่ับเอกสารทีเ่ป็นบตัรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 
 เด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี 

จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาจะตอ้งมใีบรับรองจากมารดา หรอืหากเด็ก
เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดา จะตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง
ไปตา่งประเทศจากทัง้บดิาและมารดา พรอ้มมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้บับตุรกบัผูท้ีบ่ตุรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปทําทีสํ่านักงานเขตที่
ทําเบียนบา้นอยู่  (พรอ้มแนบบัตรประชาชน ของบดิาและมารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผูอํ้านวยการเขตลงลายมือชื่อและ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  และบดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ทีรั่บยืน่วซีา่ดว้ย กรณีเด็กที่
บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้ีอํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผู ้
เดยีว 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย  
4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชสํ้าเนาทะเบยีนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใชห้ลักฐานการเงนิของตัวเองหรอื
ของสามกี็ได ้ในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปกบัสาม ีจะตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม ีเป็นภาษาองักฤษ      พรอ้มกบัเขยีน
ชือ่-นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ ของสาม ีและบตุร ทีม่ดีว้ยกนั) 
4.6 กจิการไมจ่ดทะเบยีน อาท ิFreelance, ธรุกจิขายสนิคา้ออนไลน ์ ตอ้งเขยีนหนังสอืแนะนําตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการ

ทํางาน แหล่งที่มาของรายได ้พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายรา้น สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดนิ เป็นตน้              (เป็น
ภาษาองักฤษ) 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 
5.1 ผูเ้ดนิทางออกค่าใชจ้่ายเอง สําเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยต์ัวจรงิ หรือสําเนาสมุดบัญชเีงนิฝากประจําส่วนตัว 

ยอ้นหลัง 6 เดอืน 1 ชดุ (โดยปรับสมดุบัญชขีองทา่นใหถ้งึปัจจุบันดว้ย) ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสมํ่าเสมอ และมี

จํานวนไมตํ่า่กวา่ 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลมุกับคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลับสู่

ภมูลํิาเนา 
** กรณีไมม่กีารอพัเดตสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยภ์ายในระยะเวลา 6 เดอืน ตอ้งขอ Statement จากธนาคารเทา่นัน้ ** 

a. ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  ตอ้งเขยีนหนังสอืรับชีแ้จงความสัมพันธ ์(Sponsot Letter) และขอหนังสอืรับรอง

คา่ใชจ้า่ย โดยใหบ้คุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ยใหเ้ป็นผูข้อหนังสอืรับรอง BANK SPONSOR หรอื BANK GUARANTEE ทีอ่อกจาก

ทางธนาคารเท่านัน้  )ฉ บับภาษาอังกฤษ  (โดยระบชุือ่เจา้ของบัญช ีบคุคลทีอ่อกค่าใชจ้่าย สะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้



พาสปอรต์ และระบชุือ่ผูเ้ดนิทาง สะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายืน่ขอจากธนาคารล่วงหนา้ บางแหง่อาจใชเ้วลา

ดําเนนิการประมาณ 3 วัน  และ 

5.3 กรณีทีบ่รษัิทของทา่นเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง ใหก้ับผูเ้ดนิทางทัง้หมด ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออกจดหมาย
อกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลับมาทํางานของทา่น โดยระบรุายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตผุลทีจั่ดการ
เดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย  

 

(เอกสารมอีาย ุ1 เดอืนกอ่นวนัยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 
 

**กรณุาปรบัอพัเดตสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์กอ่นแสดงตวัยืน่ขอวซีา่ 3-5 วนั เทา่น ัน้ ** 
**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีงนิฝากประจ า** 

 
6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ 

กรุณากรอกแบบฟอรม์ที่แนบมาใหต้รงกับความเป็นจรงิ เนื่องจากเป็นขอ้มูลที่ตอ้งส่งใหก้ับทางสถานทูตพจิารณาวีซ่า ทาง
บรษัิทฯไมส่ามารถกรอกแทนทา่นไดเ้พราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะถกูปฏเิสธวซีา่ได ้

 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่,นามสกลุ,วันเดอืนปีเกดิ,ญาตพิีน่อ้ง,สถานทีเ่กดิ และจํานวนบตุรของผูเ้ดนิทาง การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิ

ประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตู
ไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ําระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่คํารอ้งใหมก่็ตอ้งชําระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ หากสถานทตูมกีารสุม่
เรยีกสัมภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้
บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใครข่อ
รบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ีซ่าแลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพื่อใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของ
สถานทตูเรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท 
 

** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร** 
 

แบบฟอรม์สําหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศอติาล)ี 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 
 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาไทย)       .................................................................................................... 
2. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 
3. ชือ่ / นามสกลุเดมิ (ตอนเกดิ)     ................................................................................................... 
4.เลขบตัรประจําตัวประชาชน 13 หลัก  .............................................................................................. 
5. วัน-เดอืน-ปีเกดิ   ..............................................  อาย ุ............. ปี   สถานทีเ่กดิ ............................. 
6. เพศ   ชาย          หญงิ 

7. ทีอ่ยูปั่จจบุัน ตรงตามสําเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 
............................................................................................................................................................. 
................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 
โทรศัพทม์อืถอื ..........................................................  โทรศัพทบ์า้น .......................................................... 
8. อาชพีปัจจบุนั .................................................... 
    ตําแหน่งงาน (ตรงกบัทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองการงาน)  ...................................................................... 
9. ชือ่สถานทีทํ่างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 

.............................................................................................................................................................. 
ทีอ่ยูท่ีทํ่างาน ........................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ์............. โทรศัพทท์ีทํ่างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อเีมล ์.......................... 
10. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 
11. รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนอืจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลัก ......................................................................................... 
      แหลง่ทีม่าของรายไดนั้น้ .......................................................................................................................... 

 

12. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส   ⃣   แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 
  ⃣   หยา่   ⃣   มา่ย   ⃣   อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา    ⃣   แยกกนัอยู ่

13. ชือ่-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ..................... 
14. ชือ่-สกลุของบดิา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ ...................... 
15. ชือ่-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ...................... 
16. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี้ 



      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 
      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 
17. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรัพย ์(ทีท่า่นใชแ้สดงกบัสถานฑตูเพือ่ยืน่คํารอ้งขอวซีา่)  

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

18. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

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

19. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                    ไมเ่คย  เคย  (กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีดํ่าเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

20.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

21. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

            ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 
     เชค็เดนิทาง     กรณุาระบชุือ่ .............................................................. 

   บตัรเครดติ    
   เงนิสด 

** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น ** 
** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร** 

- หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 
- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ กรณุากรอกขอ้มลูการท างานของทา่นเป็นภาษาองักฤษให้

ครบถว้น ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ต าแหนง่ของทา่น / ลกัษณะงาน / รายไดต้อ่เดอืน  
 
หมายเหต ุ : การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีง
ตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


