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HILIGHT 
• น ำท่ำนบินตรงสู่  มห ำนครมิลำน 

(Milan) ประเทศอิตำลี เมืองหลวง

แหง่แฟช ัน่ 

• ล่องเรอืทะเลสำบกำรด์ำ้ทีใ่หญ่ทีสุ่ด

ในอิตำลีชมภูม ิทศัน์ของเทือกเขำ

แอลป์ 

• เที่ยว เมืองฟลอเรนซ์  (Florence) 

ศูนย ์กลำงแห่งศ ิลปะในยุคเรอเนส

ซองส ์

• เทีย่วเกำะเวนสิอนัสุดแสนโรแมนตกิ 

• ชมหอเอนปิซ่ำ ณ เมอืงปิซ่ำ 

• ชมควำมอลงักำรของมหำวหิำรเซนต์

ปีเตอร ์(St.Peter’s Basilica) ทีน่คร

วำตกินั 

 

 

 

 

 

EXPLORE & ENJOY 
ITALY 

8 วนั 5 คนื 

โดยสำยกำรบนิไทย[TG] 
เดนิทำง: กนัยำยน 

รำคำเร ิม่ตน้เพยีง 51,900.- 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 

วนัที ่ 9-16 , 16-23 , 23-30  ก.ย. 62  51,900 

 

 

 

 เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ กลำงวนั ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ     

2 กรงุเทพฯ – มลิำน – เบอรก์ำโม – เวโรนำ่  O O 
SHG CATULLO 

 หรอืเทยีบเทำ่  

3 เวโรนำ่ – เวนสิ – เมสเตร ้ O X O 
NOVOTEL 

MESTRE 
       หรอืเทยีบเทำ่ 

4 
เมสเตร ้– ซรีโ์มเน ่– ล่องเรอืทะเลสำบกำรด์ำ้ – 
ปิซำ่ O X  O 

GALILEI 

หรอืเทยีบเทำ่ 

5 ปิซำ่ – ฟลอเรนซ ์– เซยีนำ่ – โรม  O O O 
REGENT ROME 

หรอืเทยีบเทำ่ 

6 โรม – มหำวหิำรเซนตปี์เตอร ์– โคลอสเซีย่ม  O X  O 
REGENT ROME 

หรอืเทยีบเทำ่ 

7 โรม  – สนำมบนิ O   
 

8.  กรงุเทพ    
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โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรุงเทพ 

21.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู3 เคานเ์ตอร ์

D สายการบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

วนัที ่2 กรุงเทพฯ – มลิำน – เบอรก์ำโม – เวโรนำ่  

00.40 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมลิาน โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 940 

07.35 น.  

 

 

ถงึสนามบนิมลิาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอติาลี (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศ

ไทย 5 ชั๋วโมง และจะเปลีย่นเป็น 6 ชั๋วโมงในวันที่ 27 ตุลาคม 2562) น าท่านผ่านพิธี

ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรจากนัน้เดนิทางสู่ตวัเมอืงมลิำน (Milan) เมอืงทีเ่รียกได ้

วา่ เป็นเมอืงหลวงแห่งแฟชัน่ของโลก น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกของมหำวหิำรแหง่เมอืงมิ

ลำน (Duomo di Milano) ทีส่รา้งดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิ ผสมผสานกนั ชมความ

งดงามอนัน่าอศัจรรย ์ของสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมัยฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการ น าท่านชม 

แกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมำนูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ซึง่นับว่า

เป็นชอ้ปป้ิงมอลลท์ี่สวยงาม หรูหราและเกา่แกท่ี่สดุในเมอืงมลิาน อนุสาวรยี ์ของกษัตรยิ์

วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล ที่ 2 ผูร้เิร ิม่การรวมชาตหิัวเมืองต่างๆในอติาลี และอนุสาวรียข์อง

ศลิปินชือ่ดงัในยุคเรเนซองสอ์กี 1 ท่าน คอืลโีอนารโ์ด ดารว์นิซี ่ที่อยู่ในบรเิวณ ดา้นหนา้

ของโรงละครสกาลา่ 

กลำงวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บำ่ย 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเบอรก์ำโม (Bergamo) อีกหนึ่งเมืองส าคัญของอติาลีตอน

เหนือ ไดข้ึน้ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกโดยยูเนสโก ้(UNESCO World Heritage 

Site) ดว้ยความสวยงามของเมืองท าใหม้ีนักท่องเที่ยวมาเยือนเป็นอันดับสองรองจากมิ

ลาน โดยเมืองน้ีแบ่งเป็น เมอืงใหม่ดา้นลา่ง ซติตา้ บาซซ่า (Citta Bassa หรอื Lower 

Town) จุดศูนยร์วมการเงิน การคา้ ของเมือง น าท่านขึน้สู่เมืองเก่าดา้นบนที่ตัง้อยู่บน

เนินเขาซติตา้ อัลตา้ (Citta Alta หรือ Upper Town) เป็นเมืองเก่าทีเ่ต็มเป่ียมไปดว้ย

มนตเ์สน่ห ์ตัวเมืองโอบลอ้มดว้ยก าแพงเมืองที่ป้องกันการรุกรานจากขา้ศกึในอดตี น า

ท่านเขา้สู่จตัุรสักลำงเมือง Pizza Vecchia รายลอ้มไปดว้ยอาคารที่ส าคัญและ

สวยงามมากมาย มีน ้าพุตัง้อยู่ใจกลางจัตุรัส ถ่ายรูปกับอาคารเทศบาล Campanone 

Torre Civica, ถ่ายรูปกับมหาวหิาร Cattedrale di Bergamo e Battistero ชมหอ

บัพตศิมาของมหาวหิาร Santa Maria Maggiore Basilica วหิารประจ าเมอืงทีส่วยงาม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในที่ตกแต่งอย่างวจิิตรงดงาม ทั ้งภาพวาดเหล่าเทพต่างๆ 

หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเวโรนำ่ (Verona) เมอืงใหญ่อนัดบั 2 รองจากเวนิส 

ของแควน้เวเนโต ้และเมืองเวโรน่ายังไดข้ึน้ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
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ขององคก์ารยูเนสโกเมื่อปี คศ. 2000 อกีทัง้วลิเลยีม เชกสเปียร ์นักกวแีละนักเขยีนบท

ละครชาวองักฤษ ผูไ้ดร้ับการยกย่องวา่เป็นนักเขยีนผูย้ ิง่ใหญ่ของอังกฤษและของโลกยัง

ใชบ้รรยากาศและเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวสองตระกูลในเวโรน่า แต่งเป็นละคร

โศกนาฏกรรมขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1595 เรือ่ง โรมโิอกับจูเลยีต  จากนัน้น าท่านเดนิชมอาคาร

บา้นเรอืนสสีดใสสวยงาม จัตรุัสกลางเมอืงทีค่กึครืน้มชีวีติชวีา  

ค ำ่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก SHG CATULLO หรอืเทยีบเท่า  

วนัที ่3 เวโรนำ่ – บำ้นจูเลยีต – เวนสิ – เมสเตร ้

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 
 

พาท่านถ่ายรูปกับโรงละครโรมนักลำงแจง้ (Verona Arena) ที่มีขนาดใหญ่เป็น

อนัดบั 3 ของโลก สรา้งขึน้เมื่อตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่1 โดยมลีกัษณะเชน่เดยีวกบัโคลอส

เซียมในกรุงโรม เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่า ซึง่ปัจจุบันยังคงมีการเปิดแสดงโอเปร่าหรือ

คอนเสริต์กลางเเจง้ในสนามกฬีาอยู่เป็นประจ า น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกับบำ้นเลขที ่23 

ของจูเลยีต ชมระเบียงแห่งเรื่องราว โรแมนตกิที่จูเลยีตเฝ้ารอคอยพบโรมโิอทุกค ่าคนื 

และบรเิวณหนา้บา้นยังมรีูปปั้นส ารดิขนาดเท่าตวัจรงิของจูเลยีต 

กลำงวนั  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บำ่ย 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเวนสิ (Venice Mestre) ฝ่ังแผ่นดนิใหญ่เมืองหลวง

ของแควน้เวเนโต เวนิสถูกสรา้งขึน้จากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกันใน

บรเิวณทะเลสาบเวนเิทยี ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรยีตกิ เป็นเมืองท่าโบราณ และ

เป็นเมืองที่ใชค้ลองในการคมนาคมมากที่สุด น าเดินทางสู่ท่ำเร ือตรอนเคตโต ้

(Tronchetto) น าท่านลอ่งเรอืผ่านชมบา้นเรือนของชาวเวนสิ สูเ่กำะเวนสิ หรอื เวเน

เซยี (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใชเ้รอืแทนรถ 

ใชค้ลองแทนถนน  มสีมญานามว่าเป็น "ราชนีิแห่งทะเลเอเดรยีตกิ" มเีกาะนอ้ยใหญ่กว่า 

118 เกาะ และมสีะพานเชือ่มถงึกนักวา่ 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังทีบ่รเิวณ ซำนมำรโ์ค ศนูยก์ลาง

ของเกาะเวนิส จากนัน้น าท่านเดนิชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพำนถอนหำยใจ   

(Bridge of Sighs) ที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากหอ้ง

พพิากษาไปสู่คุกจะไดม้ีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครัง้สุดทา้ยระหว่าง

เดนิผ่านช่องหนา้ต่างที่สะพานน้ี ซึง่เชือ่มต่อกบัวงัดอดจ ์(Doge’s Palace) อนัเป็น

สถานทีพ่ านักของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดตี ซึง่นักโทษชือ่ดงัทีเ่คยเดนิผ่านสะพานน้ีมา

เเลว้คือ คาสโนว่าน่ันเอง น ำท่ำนถ่ำยรูปบรเิวณจตัุรสัซำนมำรโ์ค (St.Mark’s 

Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไวว้่า “เป็นหอ้งน่ังเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูก

ลอ้มรอบดว้ยอาเขตอันงดงาม รวมทัง้โบสถซ์ำนมำรโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ที่มี

โดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศลิปะไบแซนไทน์ จากนัน้อสิระใหท้่านไดม้ีเวลาเทีย่วชมเกาะ
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อนัแสนโรแมนตกิ เช่น เพื่อชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนสิ, เขา้ชมโบสถซ์านมารโ์ค, เลอืก

ซือ้สนิคา้ของที่ระลกึตามอัธยาศัย อาทเิชน่ เครือ่งแกว้มูราโน่, หนา้กากเวนิส หรอืน่ังจบิ

กาแฟในรา้น Café Florian ที่เปิดใหบ้ริการมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1720  จากนั้นน าท่าน

ลอ่งเรอืกลบัขึน้สูฝ่ั่งเมสเตร ้

ค ำ่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง (สปำรเ์กต้ตีห้มกึด ำ) 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NOVOTEL MESTRE หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่4 เมสเตร ้– ซรีม์โิอเน ่– ลอ่งเรอืทะเลสำบกำรด์ำ้ – ปิซ่ำ  

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงซรีม์โิอเน่ (Sirmione) เมืองพักตากอากาศที่ผสมผสานกับ

อารยะธรรมกว่า 2,000 ปี  โดยเป็นอาณานิคมของเมืองเวนิสในอดีต ตัวเมืองนัน้มีภูมิ

ประเทศทีห่อ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบการด์า (Lake Garda) ซึง่เป็นทะเลสาบทีใ่หญ่ทีสุ่ด

ของประเทศอติาลี น าท่านล่องเรอืทะเลสำปกำรด์ำ้ ชมทะเลสาบที่มีพื้นที่ราว 360 

ตารางกิโลเมตร โดยทะเลสาบแห่งน้ีเกิดจากการละลายของธารน ้ าแข็ง ชื่อ Garda 

ระหวา่งลอ่งเรอืท่านจะไดช้มทัศนียภาพของแนวเทอืกเขาแอลป์อนัสวยงาม 

กลำงวนั  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

บำ่ย 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงปิซำ่ (Pisa) เมอืงแห่งศลิปะทีส่ าคญัของอติาล ีเป็นเมอืง

เล็กๆอยู่ทางตะวนัตกของ Florence ดา้นตะวนัตกของเมอืงตดิกับทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน 

แมว้่าจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็นเมืองที่มชีือ่เสยีงและเป็นที่รูจ้ักของนักท่องเที่ยว

ทั่วโลก น าท่านเขา้สู่บรเิวณจตัุรสัดูโอโมแห่งปิซ่ำ หรอื จตัุรสักมัโป เดย ์มรีำโกล ี

(Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบดว้ยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์

โดยเริม่จากหอพธิเีจมิน ำ้มนต ์(Baptistry of  St. John) ทีใ่หญ่ทีส่ดุในอติาล ีชม     

มหำวหิำรดูโอโม (Duomo) ที่งดงามและหอเอนแห่งเมอืงปิซ่ำอันเลือ่ง ชมหอ

เอนปิซ่ำ (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่ง

มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง เริม่สรา้งเมื่อปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แต่

ระหวา่งการก่อสรา้งตอ้งหยุดชะงักลงไปเมือ่สรา้งไปไดถ้งึชัน้ 3 ก็เกดิการยุบตัวของฐาน

ขึน้มา และต่อมาก็มีการสรา้งหอต่อเตมิขึน้อกีจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้งทัง้หมดถึง 

177 ปี โดยที่หอเอนปิซ่าน้ี กาลเิลโอ บดิาแห่งวทิยาศาสตร ์ซึง่เป็นชาวอติาเลีย่นไดใ้ช ้

เป็นสถานทีท่ดลองทฤษฎแีรงโนม้ถ่วงของโลกทีว่า่ สิง่ของสองชิน้ น ้าหนักไม่เท่ากนั ถา้

ปลอ่ยสิง่ของทัง้สองชิน้จากทีส่งูพรอ้มกนั ก็จะตกถงึพืน้พรอ้มกนั ใหท้่านอสิระใหท้่านได ้

เลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึราคาถูก ทีม่รีา้นคา้เรยีงรายอยู่มากมาย 

ค ำ่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก GALILEI หรอืเทยีบเท่า  
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วนัที ่5 ปิซ่ำ – ฟลอเรนซ ์– เซยีนำ่ – โรม 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางต่อสู่แควน้ทัสคานี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแควน้ คือ  ฟลอ

เรนซ์ (Florence)ที่ไดร้ับขนานนามว่าเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งศลิปะในยุคเรอเนส

ซองส ์ซึง่ลว้นแลว้แต่มีโบราณสถานส าคัญ และมีทิวทัศน์ตามธรรมชาตทิี่สวยงาม จน

ไดร้ับการแต่งตัง้ใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์รยูเนสโกเ้มื่อ ปี ค.ศ.1982 ท าใหท้ัสคานีมี

ชือ่เสียงในฐานะดนิแดนท่องเที่ยวยอดนิยมระดับโลก นักท่องเที่ยวทั่วโลก ชมความ

ยิ่งใหญ่ และอลังการของมหำวหิำรซำนตำ มำเรยี เดล ฟิโอเร (Santa Maria 

Dell Fiore) วหิารของเมอืงฟลอเรนซ ์ที่ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของทวปียุโรป ซึง่โดดเด่น

ดว้ยสถาปัตยกรรมทีใ่ชห้นิออ่นหลายสตีกแตง่ผสมผสานกันไดอ้ย่างงดงาม น าชมจตัุรสั

เดลลำซญิญอเรยี (Piazza Della Signoria) ซึง่รายลอ้มไปดว้ยรูปปั้น อาท ิเช่น 

รูป ป้ันเทพเจ า้เนปจูน (Fountain of Neptune), วีรบุรุษเปอร์ซ ิอุสถือหั วเมดูซ่า 

(Perseus with the Head of Medusa), รูปปั้นเดวดิ ผลงานที่มีชือ่เสยีงของ ไมเคลิ 

แองเจโล ่ 

กลำงวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

 ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเซยีน่ำ (Siena) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่

ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก ในปี ค.ศ.1995 น าท่านเขา้สูต่ัว

เมืองเกา่ เพื่อชมจตัุรสัเดล คมัโป (Piazza del Campo) ที่เป็นรูปทรงคลา้ยเกอืก

มา้นับวา่เป็นจตุรัสทีม่คีวามสวยงามมากอกีแห่งหนึง่ในอติาล ีใหเ้วลาท่านชมและเดนิเล่น

ถ่ายรูปบริเวณรอบนอกของปำลำซโซ พ ับบลิโค (Palazzo Pubblico) เป็น

พระราชวังเกา่ทีส่รา้งขึน้ดว้ยศลิปะแบบโรมาเนสก ์ตัง้แตปี่ค.ศ.1297 และ หอระฆงัมำน

เจยี (Torre del Mangia) ที่เป็นอีกหนึ๋งสัญลักษณ์ของเซียนา จากนั้นน าท่านชม

ความงดงามบรเิวณภายนอกของ มหำวหิำรเซยีนำ (Siena Cathedral) หรือ ดูโอ

โมดเิซยีนา (Duomo di Siena) ทีถู่กสรา้งขึน้ในช่วงระหว่างปี 1215-1263 ในรูปแบบ

สถาปัตยกรรมกอธคิ และต่อเตมิดว้ยศลิปะแบบเรอเนซองสใ์นยุคต่อมา จากนั้นน าท่าน

เดนิทางสูก่รงุโรม (Rome) เมอืงหลวงของประเทศอติาล ี

ค ำ่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง (พซิซำ่) 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HOTEL REGENT ROME หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่6 โรม – มหำวหิำรเซนตปี์เตอร ์– โคลอสเซีย่ม  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 

จากนัน้ผ่านชมกลุม่โรมนัฟอรมั (Roman Forum) อดตีศนูยก์ลางทางดา้นการเมอืง 

ศาสนา และเศรษฐกจิของอาณาจักรโรมัน ที่สะทอ้นใหเ้ห็นความเจรญิรุ่งเรืองของอารยะ
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ธรรมโรมันในช่วง 2,000 ปีที่ผ่านมา  น าท่านเดนิทางพาท่านเขา้สู่นครรฐัวำติกนั 

(Vatican) ประเทศทีเ่ล็กที่สดุในโลกตัง้อยู่ใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดยีวในโลกที่

มกี าแพงลอ้มรอบเมอืงเอาไวไ้ดท้ัง้หมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้ และเป็นศนูยก์ลางของ

ศาสนาครสิตน์ิกายโรมันคาทอลกิโดยมีพระสันตะปาปา มีอ านาจปกครองสงูสดุ น ำทำ่น

ชมมหำวหิำรทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกมหำวหิำรเซนตปี์เตอร(์St.Peter’s Basilica) 

ชมประตมิากรรมอนัลอืชือ่ปิเอตำ้ (Pieta) ของมเิคลนัเจโลและชมแทน่บชูำบลัแดคคิ

โน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุม้ส ารดิที่สรา้งโดยจานโลเรนโซ แบร์นินี ซึ่ง

สรา้งตรงบรเิวณที่เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังพระศพของนักบุญปีเตอร ์(ในกรณีมีพิธีดา้นใน 

อาจจะไม่ไดร้ับการเขา้ชม)   

กลำงวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

 น าชมความยิ่งใหญ่ในอดีต และเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนำมกฬีำโคลอส

เซีย่ม (Colosseum) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคโบราณ อดตีสนามประลองการ

ตอ่สูท้ี่ย ิง่ใหญ่ของชาวโรมันที่สามารถจุผูช้มไดถ้งึ 50,000 คนน าชมงานประตมิากรรม

ของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบรเิวณ น ำ้พุเทรวี ่(Trevi Fountain) 

สญัลกัษณข์องกรุงโรมทีโ่ด่งดงั น าท่านเดนิสูบ่รเิวณย่ำนบนัไดสเปน (The Spainsh 

Step) แหลง่แฟชัน่ชัน้น าและแหลง่นัดพบของคนรักการชอ้ปป้ิง  

ค ำ่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HOTEL REGENT ROME หรอืเทยีบเท่า  

วนัที ่7 โรม – สนำมบนิ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าคณะเดนิทางสู่ สนำมบนิ เพือ่ใหท้่านมเีวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) และ มี

เวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

13.55 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพดว้ยเทีย่วบนิที ่TG 945 

วนัที ่8 กรุงเทพ 

05.45 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภิาพ 

 

☺☺☺☺ ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ ☺☺☺☺ 
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โปรแกรม :  EXPLORE & ENJOY ITALY 
8 วนั 5 คนื 
โดยสำยกำรบนิไทย (TG) 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-

3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

9-16 ก.ย. 62 51,900 51,900 51,900 51,900 5,500 

16-23 ก.ย. 62 51,900 51,900 51,900 51,900 5,500 

23-30  ก.ย. 62 51,900 51,900 51,900 51,900 5,500 

**โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล** 

 
 

เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท  
ช ำระเงินโดยโอนเงินเขำ้บญัชีกรรมกำรบริษัท รกัยิ้ มทวัร ์ช่ือบญัชี : อรนิทรช์ยำ  บรรเจดิศิริ 

 ธนำคำรกสิกรไทย  เลขท่ี  760-2-60427–0 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั  

   ธนำคำรไทยพำณิชย ์ เลขท่ี  405-0-14046-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

    ธนำคำร กรุงเทพ  เลขท่ี  919-0-20407–4 สำขำสุขุมวิท 77 (ประเวศ)  

 ธนำคำรกรุงไทย เลขท่ี  845-0-11221-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

         ธนำคำรทหำรไทย เลขท่ี  262-2-02142-2 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั 

หลงัจำกท ำกำรโอนเงินแลว้รบกวนส่งหนำ้หนังสือเดนิทำง(พำสปอรต์)พรอ้มระบุหมำยเลขโทรศพัทต์ิดตอ่กลบั

ระบุโปรแกรม วนัเดินทำงมำท่ีไลนอ์อฟฟิค Line ID: @rakyimtour / rakyimtour 

/rakyimtour2/0613934433/0818171514/0936952758  E-Mail:rakyimtour@gmail.com 

ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดร้ับเงนิมัดจ าแลว้เท่านัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันับจากวนัจอง หากไม่สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดย      

           อตัโนมัต ิ
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3. เมือ่ไดร้ับการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวดั) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่  

           รับผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ 

           ยืน่ รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที่ 

6.      หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทัวรท์ัง้หมด 

อัตราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คำ่ต ัว๋เคร ือ่งบนิ ช ัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทำงไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวำมประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ ำนวนวนั และอยูภ่ำยใตเ้ง ือ่นไขของสำยกำรบนิ) 

2. คำ่ภำษสีนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำร 

3. คำ่รถโคช้ปรบัอำกำศน ำเทีย่วตำมรำยกำร  

4. คำ่หอ้งพกัในโรงแรมตำมทีร่ะบใุนรำยกำรหรอืเทยีบเทำ่  (3 ดำว – 4 ดำว) 

5. คำ่อำหำรตำมทีร่ะบใุนรำยกำร 

6. คำ่เขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่วตำมรำยกำร 

7. คำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงรำยบคุคล (หำกตอ้งกำรเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่ 

        คำ่ประกนัอบุตัเิหตุคุม้ครองในระหวำ่งกำรเดนิทำงวงเงนิไมเ่กนิทำ่นละ 1,000,000 บำท  

        คำ่รกัษำพยำบำลในกรณีเกดิอบุตัเิหตุวงเงนิไมเ่กนิทำ่นละ 500,000 บำท (ตำมเง ือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลูกคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล  

         เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

         เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 

         เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  

         **ควำมครอบคลุมผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหตุ 1.5 ลำ้นบำท] 

8. คำ่มคัคเุทศกข์องบรษิทัดูแลตลอดกำรเดนิทำง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

 

อัตราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คำ่ธรรมเนยีมกำรจดัท ำหนงัสอืเดนิทำง 

2. คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวั อำทเิชน่  คำ่เคร ือ่งดืม่ทีส่ ัง่พเิศษ, คำ่โทรศพัท,์ คำ่ซกัรดี, คำ่ธรรมเนยีมหนงัสอืเดนิทำง, คำ่

น ำ้หนกัเกนิจำกทำงสำยกำรบนิก ำหนดเกนิกวำ่ 30 ก.ก.และมำกกวำ่ 2 ชิน้,  คำ่รกัษำพยำบำล กรณีเกดิกำร
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เจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั, คำ่กระเป๋ำเดนิทำงหรอืของมคีำ่ทีสู่ญหำยในระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนยีมน ำ้มนัและภำษสีนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้รำคำ 

4. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ทำ่นจะตอ้งดูแลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวัทำ่นเอง 

5. คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ประเทศอติำล ี(ผูย้ ืน่วซีำ่ตอ้งช ำระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วซีำ่ในวนัยืน่ เป็นจ ำนวนเงนิโดยประมำณ 

3,500 บำท) 

6. คำ่ทปิพนกังำนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (14 ยูโร) 

7. คำ่ทปิมคัคุเทศกจ์ำกเมอืงไทย (24 ยูโร)  

 

8. คำ่ภำษมีูลคำ่เพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่ำ่ย 3 % 

 

เงือ่นไขกำรช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทำงบรษิทัขอเก็บคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

หำกทำ่นไมผ่ำ่นกำรอนุมตัวิซี่ำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำงโดยเหตจุ ำเป็น 

ทำงบรษิทัขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

 

1. การพิจารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มิใช่บรษัิททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวซี่า หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บริษัทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่

คอ่นขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน

พ านักหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่กวา่ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง

บรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า และจ านวน

หนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไม่ต า่กวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทาง

นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ใน

เลม่ 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิและทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองที่น่ังพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  

แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บค่าใชจ้่าย

ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามที่สายการบิน

ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมีปัญหา เช่น 

สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ี่มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ

อ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5.     บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บค่ำใชจ้ำ่ยท ัง้หมดกรณีทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะ

เดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวนที ่บรษิทัฯก ำหนดไว ้(30ทำ่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6.    กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่ำแลว้ไม่ไดร้บักำรอนุมตัวิซี่ำจำกทำงสถำนทตู (วซีำ่ไมผ่่ำน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัด

จ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยื่นวซี่า / ค่ามัดจ าตั๋ว

เครื่องบนิ หรือค่าตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)   คา่ส่วนตา่งในกรณีที่กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตาม

จ านวน  

8. กรณีวซี่ำผ่ำนแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืค่ำทวัร ์

ท ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทำงไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผล

ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่ัก 
 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพัก

แบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง 

(Triple Room) หอ้งพกัต่ำงประเภทอำจจะไม่ตดิกนัและบำงโรงแรม  อำจจะไม่มี

หอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น แตอ่ำจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ า่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

4.     บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสมโรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะ

เป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไม่มีอ่างอาบน ้ า ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะ

แตกตา่ง 
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เอกสำรประกอบกำรขอวซี่ำเชงเกน้ (อติำล)ี 

ใชเ้วลำท ำกำรอนมุตัวิซี่ำประมำณ 15 วนัท ำกำร 

ยืน่วซี่ำแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่ำ VFS Global (จำมจุรสีแควร)์ 

เอกสำรกรณุำเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสำรทีอ่อกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส ำเนำ 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซี่ำหนงัสอืเดนิทำงตอ้งน ำสง่เขำ้สถำนทตู  

และระหวำ่งรอผลกำรอนมุตัวิซี่ำ ไมส่ำมำรถดงึหนงัสอืเดนิทำงออกมำได ้

 

**ลกูคำ้กรณุำอยำ่ยดึตดิกบักำรยืน่ขอวซี่ำในอดตี 

เพรำะสถำนทตูมกีำรเปลีย่นแปลงกฎและเอกสำรกำรยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

หมำยเหตุ: กำรยืน่วซี่ำแต่ละคร ัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งท ำกำรยืน่วซี่ำ ประเภทหมู่คณะ 

เท่ำน ัน้ โดยกำรยืน่เป็นหมู่คณะ ตอ้งมจี ำนวน 15 คน ขึน้ไป โดยทำงศูนยร์บัยืน่ จะเป็นผู ้

ก ำหนดวนัยืน่วซี่ำเทำ่น ัน้ ถำ้หำกผูเ้ดนิทำงไม่สำมำรถไปยืน่วซี่ำในวนัทีก่ ำหนดได ้อำจมี

คำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้ 

• ในกรณีทีเ่หลือระยะเวลำยืน่ว ีซ่ำน้อยกว่ำ 11 วนัท ำกำร นบัจำกวนัเดนิทำง  มี

คำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่  ทำ่นละ 2,200 บำท   

• ในกรณีทีเ่หลอืเวลำยืน่วซี่ำเหลอืนอ้ยกว่ำ 5 วนัท ำกำร จะมคี่ำ Fast Track เพิม่เตมิ

อกี ทำ่นละ 400 บำท รวมเป็น 2,600 บำท 

**ท ัง้นี ้คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ ผูเ้ดนิทำงตอ้งช ำระกบัทำงศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพำสปอรต์ สญัชำตไิทย แตพ่ ำนกัอยูต่ำ่งประเทศ, ท ำงำนอยูต่ำ่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษำศกึษำอยูต่ำ่งประเทศ กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ทีข่องทำงบรษิทัใหท้รำบ

ทนัท ีเพรำะกำรยืน่ขอวซี่ำจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก ำหนดของทำงสถำนทตูตอ้งกำรเพิม่เตมิ 

และ บำงสถำนทูตอำจไม่สำมำรถยืน่ขอวซี่ำในประเทศไทยได ้ขอ้ก ำหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทำงทีถ่อืพำสปอรต์ตำ่งชำตดิว้ย*** 
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2. รูปถำ่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลงั

ขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐำนกำรเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทำง ออกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผู ้

เดนิทาง ยอ้นหลงั 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดย

การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วัน

กอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคำ่ใชจ้ำ่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2. ถา่ยส ำเนำสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้่ายให ้เชน่ ส าเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

**สถำนทตูไมร่บัพจิำรณำบญัชตีดิลบ บญัชฝีำกประจ ำ, บญัชกีระแสรำยวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตรำสำรหนี ้กองทุน และสลำกออมสนิ** 

4. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

- เจำ้ของกจิกำร หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังำน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสำรสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 
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- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอำยไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ 

6.1 บดิำหรอืมำรดำ ตอ้งท ำหนงัสอืชีแ้จงเป็นภำษำองักฤษวำ่ใหเ้ด็กเดนิทำงไปตำ่งประเทศ

กบัใคร มคีวำมสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก คนละ 1 ชุด (ลกูคา้เขยีนหรอืพมิพข์ ึน้เอง) 

6.2 บดิำหรอืมำรดำ ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทำงไปตำ่งประเทศจำกเขตหรอื

อ ำเภอ (1 ใบ ตอ่ เด็ก 1 ทา่น เทา่นัน้) 

6.3 ในกรณีพอ่หรอืแมป่กครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ใหข้อหนงัสอืปกครองบุตรจำกเขต

หรอือ ำเภอและจะตอ้งเป็นหนงัสอืทีม่กีำรสบืพยำนและหลกัฐำนเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้เทำ่น ัน้ 

6.4 ทา่นจะตอ้งน าหนังสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศตัวจรงิ จากขอ้ 6.2 หรอื หนังสอื

ปกครองบตุรเป็นส าเนาจากขอ้ 6.3 ไปแปลประทบัตรำกบักรมกำรกงสุลใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยกอ่น

น ามายืน่ มเิชน่นัน้ทางศนูยรั์บยืน่ vfs จะไมรั่บยืน่เอกสารของบตุรทา่นโดยเด็ดขาด 

6.5 เนือ่งจำกกำรประทบัตรำกงสุล จะมกีำรเสยีคำ่ใชจ้ำ่ย หากทา่นไมแ่น่ใจวา่เอกสารใชไ้ด ้

หรอืไม ่รบกวนสอบถามบรษัิททัวรก์อ่นน าไปประทับตรากงสลุ มเิชน่นัน้ทา่นอาจจะตอ้งไปเสยีเงนิ

และเสยีเวลาอันมคีา่ของทา่นเพือ่ไปท าเอกสารใหมอ่กีรอบ หากเอกสารทีท่า่นท ามาแลว้นัน้

กลายเป็นเอกสารทีใ่ชย้ืน่ไมไ่ด ้

 

***โปรดอำ่น กอ่นทีท่ำ่นจะไปท ำหนงัสอืยนิยอมจำกเขตหรอือ ำเภอใหบุ้ตรของทำ่น 

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

*** กรณีทีบ่ดิำหรอืมำรดำไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท ำจดหมำยชีแ้จงวำ่ท ำไม

ไมม่ ีpassport *** 
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- กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทำ่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. หากพอ่หรอืแมม่วีซีา่เชงเกน้อยุแ่ลว้และไมไ่ดย้ืน่วซีา่พรอ้มลกู ใหท้ าจดหมายชีแ้จงภาษาอังกฤษ 

อธบิายวา่มวีซีา่เชงเกน้ของประเทศอะไร ระบวัุนเริม่และวันหมดอายวุซีา่ พรอ้มทัง้ถา่ยส าเนาหนา้

พาสปอรต์และหนา้วซีา่นัน้มาแนบดว้ย 

8. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ำรอ้งขอวซีำ่

เทำ่น ัน้ 

 

 

เอกสำรยืน่วซี่ำอำจมกีำรปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลำ หำก

ทำงสถำนทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่ำเชงเกนประเทศอติำล ี
 

(กรุณำกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ เนือ่งจำกจะมผีลตอ่กำรพจิำรณำวซี่ำของทำ่น) 
 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง 

[ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นามสกลุ 

[ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ 

[ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชือ่ตัว 

[ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) 

เกดิ……………………………………….…………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) 

…………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศที่

เกดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจุบัน ..........................สญัชาตโิดยก าเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

    …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................. 

    อเีมล............................................. 
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12. อาชพีปัจจุบัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….…… 

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่..............................ถงึวันที.่.................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคำ้เคยมวีซี่ำเชงเกน้ รบกวนทำ่นถำ่ยส ำเนำหนำ้วซีำ่เชงเกน้ตวัลำ่สุดแนบมำดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .............................................    

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ   

 

  

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

หมำยเหต ุกำรอนุมตัวิซี่ำเป็นดลุพนิจิของทำงสถำนทตู ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเทำ่น ัน้ 


