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วนัทีห่น ึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย           (-/-/-) 

19.30 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 

ประตทูางเขา้หมายเลข 3 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ Thai Airways โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวย

ความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 



 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตเิลโอนารโ์ดดาวนิช ีฟิอมูชิ ิ

โน เมอืงโรม ประเทศอติาล ี- เมอืงโรม - กลุม่โรมนัฟอรมั - สนามกฬีาโคลอสเซยีม - น า้พุเทรว ี- บนัไดสเปน - 

นครวาตกินั - มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์- เมอืงฟลอเรนซ ์                                (-/L/-) 

00.01 น. น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตเิลโอนารโ์ดดาวนิช ีฟิอูมชิโิน เมอืงโรม ประเทศอติาล ี โดยสายการบนิ 

Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG944 (เทีย่วบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 12 ช ัว่โมง 10 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

06.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิลโอนารโ์ดดาวนิช ีฟิอมูชิโิน เมอืงโรม ประเทศอติาล ี  

 น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ช ัว่โมง ** 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโรม (Rome) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของแควน้ลัตซโีย ประเทศอติาล ีตัง้อยู่ทาง

ตอนกลางของประเทศ โรมยังเป็นทีต่ัง้ของนครรัฐวาตกิัน หรอื เมอืงวาตกิัน ซึง่เป็นดนิแดนทีป่ระทับของพระสันตะปาปาแห่ง

ศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิอกีดว้ย หลังสิน้สุดยุคกลาง โรมไดอ้ยู่ภายใตก้ารปกครองของพระสันตะปาปา เชน่ สมเด็จ

พระสันตะปาปาอเล็กซานเดอรท์ี ่6 และสมเด็จพระสันตะปาปาลโีอที ่10 ผูซ้ ึง่สรา้งสรรคใ์หโ้รมกลายเป็นหนึ่งในศูนยก์ลาง

ของสมัยฟ้ืนฟศูลิปวทิยาในอติาลเีชน่เดยีวกับฟลอเรนซ ์ซึง่ในยคุสมัยดังกล่าว ไดม้กีารก่อสรา้งมหาวหิารเซนตปี์เตอรแ์บบที่

เห็นในปัจจุบัน และมเีกลันเจโลไดว้าดภาพปูนเปียกประดับภายในโบสถน์อ้ยซสิทนี ศลิปินและสถาปนกิทีม่ชี ือ่เสยีงอย่างบรา

มันเต แบรน์ินี และ ราฟาเอล ซึง่พ านักอยู่ในเมอืงโรมเป็นครัง้คราว ไดม้สี่วนช่วยสรางสรรคส์ถาปัตยกรรมแบบสมัยฟ้ืนฟู

ศลิปวทิยาและแบบบารอกในโรมดว้ยเชน่กัน ท าใหเ้มอืงโรม เป็นเมอืงทีม่คีวามน่าสนใจทางดา้นสถาปัตยกรรมทีสุ่ดแห่งหนึง่

ของโลก 

น าท่านเดนิทางสู่ กลุ่มโรมนัฟอรมั (Roman Forum) อดตีศูนยก์ลางทางดา้นการเมอืง ศาสนา และเศรษฐกจิของ

อาณาจักรโรมัน ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นความเจรญิรุ่งเรอืงของอารยะธรรมโรมันในชว่ง 2,000 ปีทีผ่่านมา ชมความยิง่ใหญ่ในอดตี

และ ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ บรเิวณรอบนอกของ สนามกฬีาโคลอสเซีย่ม (Colosseum) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุค

โบราณ อดตีสนามประลองการตอ่สูท้ีย่ ิง่ใหญข่องชาวโรมันทีส่ามารถจุผูช้มไดถ้งึ 50,000 คน 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่น า้พเุทรว ี(Trevi Fountain) เป็นน ้าพทุีม่คีวามสงู 25.9 เมตร (85 ฟตุ) และกวา้ง 19.8 เมตร (65 ฟตุ) 

และน ้าพปุระตมิากรรมของเทพนยิายกรกีแบบบารอค ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเมอืงโรม ทีนั่กท่องเทีย่วสามารถโยนเหรยีญ เพือ่ขอให ้

ไดเ้ดนิทางกลับมาทีเ่มอืงโรมอกี มตี านานเล่าว่า หากหันหลังแลว้โยนเหรยีญลงน ้าพุเทรว ีแลว้อธษิฐานใหไ้ดก้ลับมาเมอืง

โรมอกีครัง้ ก็จะสมหวัง  

น าท่านเดนิทางสู่ บนัไดสเปน (The Spanish Step) ซึง่เป็นแหล่งแฟชั่นชัน้น าสุดหรู ไม่ว่าจะเป็น Brandname ดังๆ

มากมาย รวมถงึรา้นอาหาร รา้นขนม รา้นกาแฟ รา้นไอศครมี มากมายใหเ้ลอืกชมิ และยังเป็นแหล่งนัดพบยอดนยิมทีสุ่ดของ

ชาวอติาเลีย่นอกีดว้ย 

น าท่านเดนิทางสู่ นครวาตกินั (Vatican) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เป็นนครรัฐทีไ่ม่มทีางออกสู่ทะเลซึง่นอ้ย

ทีสุ่ดในโลกทัง้ในแง่พืน้ทีแ่ละประชากร ตัง้อยู่ในเมอืงโรม ประเทศอติาล ีเป็นทีป่ระทับของพระสันตะปาปา ซึง่เป็นประมุข

สงูสดุแหง่ครสิตจักรโรมันคาทอลกิ ศนูยก์ลางคอืมหาวหิารนักบุญเปโตร ซึง่ออกแบบโดยมเีกลันเจโล การปกครองเป็นแบบ



 

 

อ านาจเบ็ดเสร็จ อ านาจตกอยู่ที่พระสันตะปาปาเพียงผูเ้ดียว จะหมดวาระก็ต่อเมื่อสิ้นพระชนม์ ปัจจุบัน สมเด็จพระ

สันตะปาปาฟรานซสิ เมือ่วันที ่15 มนีาคม พ.ศ. 2556 ประเทศทีเ่ล็กทีส่ดุในโลกตัง้อยู่ใจกลางเมอืงโรม เป็นประเทศเดยีวใน

โลกที่มีก าแพงลอ้มรอบเมืองเอาไวไ้ดท้ั ้งหมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้และเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกาย

โรมันคาทอลิกโดยมีพระสันตะปาปา มีอ านาจปกครองสูงสุด ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์าร

สหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1984 

น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica) ดา้นในมี

ประตมิากรรมอันลอืชือ่ปิเอตา้ (Pieta) ของมเิคลันเจโลและม ีแท่นบูชาบัลแดคคโิน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุม้ส ารดิที่

สรา้งโดยจานโลเรนโซ แบรน์นิ ีซ ึง่สรา้งตรงบรเิวณทีเ่ชือ่กันวา่เป็นทีฝั่งพระศพของนักบญุปีเตอร ์ 

** บางกรณีมงีานส าคญัทางศาสนา หรอื พธิกีารส าคญัต่างๆ อาจไม่สามารถเขา้ใกลต้วัมหาวหิารได ้ซึง่ทาง

บรษิทัไมส่ามารถทราบล่วงหนา้ได ้เพราะอาจมการจดังานขึน้ตามความเหมาะสมและก าหนดการไมแ่นน่อน แต่

ทางบรษิทัจะพยายามน าทา่นชมตวัมหาวหิารใหม้ากทีส่ดุ ** 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟลอเรนซ ์(Florence) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาท)ี เมอืงทีไ่ดร้ับขนานนามว่า

เป็นเมอืงศนูยก์ลางแหง่ศลิปะในยคุเรอเนสซองส ์ซึง่ลว้นแลว้แตม่โีบราณสถานส าคัญ และมทีวิทัศน์ตามธรรมชาตทิีส่วยงาม 

ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1982 

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

   น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั West Florence Hotel, Florence หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม เมอืงฟลอเรนซ ์- เมอืงปิซ่า - จตุรสัเปียซซา เดล ดูโอโม - หอพธิเีจมิน า้มนต ์- มหาวหิารดูโอโม - หอเอนแห่ง

เมอืงปิซา่ - เมอืงเวนสิ - มหาซานตามาเรยี เดล ฟิโอเร - จตรุสัเดลลาซญิญอเรยี - สะพานเวคคโิอ -    (B/-/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ มหาวหิารซานตามาเรยี เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) ชมความยิง่ใหญ่ของมหาวหิารที่

ใหญเ่ป็นอันดับ 4 ของทวปียโุรป โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมทีใ่ชห้นิออ่นหลายสตีกแตง่ผสมผสานกันไดอ้ยา่งงดงาม  

น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัเดลลาซญิญอเรยี (Piazza Della Signoria) ซึง่รายลอ้มไปดว้ยรูปปั้นอันวจิติรสวยงาม อาทิ

เชน่ รูปปั้นเทพเจา้เนปจูน (Fountain of Neptune) , วรีบุรุษเปอรซ์อิุสถอืหัวเมดูซา่ (Perseus with the Head of Medusa) 

, รปูปัน้เดวดิ ผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงของ ไมเคลิ แองเจโล ่  

น าท่านเดนิทางสู่ สะพานเวคคโิอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ทีม่รีา้นขายทองและอัญมณีอยู่ทัง้สองขา้งสะพาน อสิระให ้

ทา่นชมบรรยากาศและเลอืกชมสนิคา้ หรอื ของทีร่ะลกึตา่งๆมากมาย 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปิซา่ (Pisa) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงแหง่ศลิปะทีส่ าคัญของอติาล ีเป็นเมอืงเล็กๆ

อยู่ในแควน้ตอสคานา ฝ่ังแม่น ้าอาร์โน อยู่ทางตะวันตกของเมืองฟลอเรนซ ์(ฟีเรนเซ) และทางตะวันตกเฉียงเหนือของ

เมอืงเซยีนา ดา้นตะวันตกของเมอืงตดิกับทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน แมว้่าจะเป็นเมอืงเล็กๆ แต่ก็เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นที่

รูจั้กของนักทอ่งเทีย่ว เพราะเป็นทีตั่ง้ของสถาปัตยกรรมอันสวยงามทีม่ชี ือ่เสยีงไปทั่วโลก  

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัเปียซซา เดล ดูโอโม (Piazza Dei Miracoli) หรอื จัตุรัสกัมโป เดย ์มรีาโกล ี(Compo Dei 

Miracoli) ทีป่ระกอบดว้ยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์าร

สหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1987 โดยเริม่จาก ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ หอพธิเีจมิน า้มนต ์(Baptistry 

of  St. John) ทีใ่หญท่ีส่ดุในอติาล ีถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารดูโอโม (Duomo) อันยิง่ใหญ่งดงามและ ถา่ยรปู

เป็นทีร่ะลกึ กับ หอเอนแหง่เมอืงปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) อันเลือ่งชือ่สัญลักษณ์แห่งเมอืงปิซา่ 1 ใน 7 สิง่

มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง เริม่สรา้งเมือ่ปี ค.ศ. 1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 177 ปี แตร่ะหวา่งการก่อสรา้งตอ้งหยุดชะงักลง

ไปเมือ่สรา้งไปไดถ้งึชัน้ 3 ก็เกดิการยบุตัวของฐานขึน้มา และต่อมาก็มกีารสรา้งหอต่อเตมิขึน้อกีจนแลว้เสร็จ โดยทีห่อเอนปิ

ซา่นี ้กาลเิลโอ บดิาแหง่วทิยาศาสตร ์ซึง่เป็นชาวอติาเลีย่นไดใ้ชเ้ป็นสถานทีท่ดลองทฤษฎแีรงโนม้ถ่วงของโลกทีว่่า สิง่ของ

สองชิน้ น ้าหนักไมเ่ทา่กัน ถา้ปลอ่ยสิง่ของทัง้สองชิน้จากทีส่งูพรอ้มกัน ก็จะตกถงึพืน้พรอ้มกัน ** ยงัไมร่วมคา่บตัรเขา้ชม

ภายในมหาวหิาร และ ทาวเวอร ์(หอเอนแหง่เมอืงปิซ่า) คา่บตัรเขา้ชม เร ิม่ตน้ ทา่นละ ประมาณ 20 ยูโร (EUR) 

หรอื ค านวน เป็นเงนิไทย ท่านละ ประมาณ 800 บาท (THB) ข ึน้อยู่กบัประเภทของบตัร โดยท ัง้นี ้คณะทวัร ์

จ าเป็นตอ้งด าเนนิไปตามระบทุ ัง้หมด ** 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวนสิ (Venice Mestre) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 20 นาท)ี ฝ่ังแผน่ดนิใหญ่ เมอืงหลวง

ของแควน้เวเนโต เวนสิถูกสรา้งขึน้จากการเชือ่มเกาะเล็กๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกันในบรเิวณทะเลสาบเวนเิทยี ซึง่เป็นส่วน

หนึง่ของทะเลอาเดรยีตกิ เป็นเมอืงทา่โบราณ และเป็นเมอืงทีใ่ชค้ลองในการคมนาคมมากทีส่ดุ  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Poppi Hotel, Venice หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงเวนสิ - ทา่เรอืตรอนเคตโต ้- ลอ่งเรอืผา่นชมบา้นเรอืนของชาวเวนสิ - เกาะเวนสิ - สะพานถอนหายใจ - วงั

ดอดจ ์- จตัุรสัซานมารโ์ค - โบสถซ์านมารโ์ค - เมอืงมลิาน - ศูนยก์ารคา้แกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล - มหา

วหิารแหง่เมอืงมลิาน                                    (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ทา่เรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาท)ี เพือ่ ลอ่งเรอืผา่น

ชมบา้นเรอืนของชาวเวนสิ (Cruise to Venice) สู ่เกาะเวนสิ (Venice) หรอื เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมน

ตกิ เป็นเมอืงทีไ่มเ่หมอืนใคร โดยการคมนาคมทัง้เมอืงใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน มสีมญานามว่าเป็น "ราชนิีแห่งทะเล

เอเดรยีตกิ" มเีกาะนอ้ยใหญก่วา่ 118 เกาะ และมสีะพานเชือ่มถงึกันกวา่ 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังทีบ่รเิวณซานมารโ์ค ศูนยก์ลางของ

เกาะเวนสิ ผา่นชม  สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ทีม่เีรือ่งราวน่าสนใจในอดตี เมือ่นักโทษทีเ่ดนิออกจากหอ้ง

พพิากษาไปสู่คุกจะไดม้โีอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครัง้สุดทา้ยระหว่างเดนิผ่านชอ่งหนา้ต่างทีส่ะพานนี้ ซ ึง่

เชือ่มตอ่กับ วงัดอดจ ์(Doge’s Palace) อันเป็นสถานทีพ่ านักของเจา้ผูค้รองเมอืงเวนสิในอดตี ซึง่นักโทษชือ่ดังทีเ่คยเดนิ

ผา่นสะพานนีม้าเเลว้คอื คาสโนวา่น่ันเอง 

น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ทีน่โปเลยีนเคยกล่าวไวว้่า “เป็นหอ้งน่ังเล่นทีส่วยทีสุ่ดใน

ยโุรป” จัตรุัสถกูลอ้มรอบดว้ยอาเขตอันงดงาม รวมทัง้ โบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ทีม่โีดมใหญ่ 5 โดม ตาม

แบบศลิปะไบแซนไทน ์อสิระใหท้า่นไดม้เีวลาเดนิเทีย่วชมเกาะอันสุดแสนโรแมนตกิตามอัธยาศัย เชน่ เดนิเล่นชมมนตเ์สน่ห์

แหง่เมอืงเวนสิ เลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึ อาทเิชน่ เครือ่งแกว้มูราโน่ , หนา้กากเวนสิ หรอื เลอืกซือ้สนิคา้แฟชั่นชัน้น า หรอื

น่ังจบิกาแฟในรา้น Café Florian ทีเ่ปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1720 หรอื น่ังเรอืกอนโดล่าล่องชมคลองเวนสิ ** ยงัไม่

รวมค่าลอ่งเรอืกอนโดลา่ ราคาขึน้อยูก่บัชนดิของเรอื และ แต่ละช่วงวนัอกีคร ัง้ ราคาเร ิม่ตน้ ประมาณ 160 ยูโร 

(EUR) สามารถน ัง่ได ้5-6 ท่าน ต่อเรอื 1 ล า ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้กรุณาตดิต่อหวัหนา้ทวัร ์เพือ่

ตรวจสอบรายละเอยีดอกีคร ัง้ ** 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมลิาน (Milan) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 50 นาท)ี หรอื มลิาโน (Milano) เป็นเมอืงหลัก

ของแควน้ลอมบารเ์ดยีและเป็นเมอืงส าคัญในภาคเหนือของประเทศอติาล ีตัง้อยู่บรเิวณทีร่าบลอมบารด์ ี(Lombardy) ชือ่

เมอืงมลิานมาจากภาษาเคลต ์ค าวา่ "Mid-lan" ซึง่หมายถงึ อยูก่ลางทีร่าบ เมอืงมลิานมชีือ่เสยีงในดา้นแฟชั่นและศลิปะ ซึง่มิ

ลานถกูจัดใหเ้ป็นเมอืงแฟชัน่ในลักษณะเดยีวกับนวิยอรก์ ปารสี ลอนดอน และโรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยก์ารคา้ แกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) เป็นอาคาร

ศูนยก์ารคา้ สวยงาม หรูหรา อาคารกระจกเก่าแก่และสง่างามทีสุ่ดของโลกแห่งหนึง่ ผ่านชม อนุสาวรยี ์ของกษตัรยิว์คิ

เตอร ์เอ็มมานูเอลที ่2 (Vittorio Emanuele II Monument) ผูร้เิร ิม่การรวมชาตหัิวเมอืงต่างๆในอติาล ีและอนุสาวรยี์

ของศลิปินชือ่ดังในยุคเรเนซองสอ์กี 1 ท่าน คอื ลโิอนารโ์ด ดารว์นิซี ่ทีอ่ยู่ในบรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาล่า ผา่นชม 

ซานตา มาเรยี เดลเล กราเซยี (Santa Maria Del Grazia) ซึง่ปัจจุบันนี้ไดร้ับการยกย่องในฐานะมรดกโลก ของ

ยเูนสโก สิง่ส าคัญทีส่ดุของซานตา มาเรยี แหง่มลิาน 

 น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano) เป็นมหาวหิารทีม่สีถาปัตยกรรมแบบ

โกธคิทีย่ ิง่ใหญด่ว้ยความสงู 157 เมตร และกวา้งถงึ 92 เมตร ตัง้อยูท่ีจั่ตรัุสกลางเมอืงมลิานเปรยีบเหมอืนเป็นสัญลักษณ์ของ

เมอืงมลิาน เป็นมหาวหิารทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอันดับสองในประเทศอติาลรีองจากมหาวหิารเซนตปี์เตอรท์ีต่ัง้อยู่ทีเ่มอืงวาตกิัน

เท่านัน้ ** ยงัไมร่วมคา่บตัรเขา้ชมดา้นในของมหาวหิาร ทา่นละ ประมาณ 10 ยูโร (EUR) หรอื ค านวน เป็นเงนิ

ไทย ทา่นละ ประมาณ 400 บาท (THB) ** 

 ** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Grand Milano Malpensa, Milan หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้ เมอืงมลิาน - ทา่อากาศยานนานาชาตมิลิาโน มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี - ทา่อากาศยานนานาชาติ

สวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                                         (B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตมิลิาโน มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ีเพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท าคนื

ภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 

13.05 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai Airways 

เทีย่วบนิที ่TG941 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                                              (-/-/-)  

05.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

 

 



 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

   16 - 21 พฤษภาคม 2562 43,999 43,999 43,999 5,900 26,999 

   06 - 11 มถินุายน 2562 42,999 42,999 42,999 5,900 25,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว เชงเกน้ ประเทศอติาล ีทา่นละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการ

บนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนที่

ก าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อก

เดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class)  

 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Thai Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้ง

เครือ่งบนิได ้ท่านละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไม่เกนิ 30 ก.ก. (แต่ละชิน้ ควรหนักไม่เกนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 

ก.ก.)  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณี

มงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ัก

ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสุขภาพ

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์น

หอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจาก

หัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 12 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 18 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 30 ยโูร (EUR) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,200 บาท (THB) รวมไปถงึ

เด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสม

และความพงึพอใจของทา่น 

 ค่าธรรมเนยีมและค่าบรกิารยืน่วซี่าท่องเทีย่วเชงเกน้ ประเทศอติาล ีท่านละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท ข ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปลีย่นเงนิตรา และ ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซี่าและคา่บรกิารสว่นนีข้อความกรณุาลูกคา้ผูเ้ดนิทาง

ถอืไปจา่ยในวนัทีย่ ืน่เอกสาร สแกนนิว้ กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ทีไ่ปดูแล และ อ านวยความสะดวกในวนั

น ัน้) 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรณุาท าการจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 



 

 

บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ 

โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ 

ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิ์

ลูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษ

จ านวนจ ากัด 

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 31 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอื

เอเยน่ตไ์มช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซี่า ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่า

กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 

9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่า

เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้ี

รายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการ

จองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงินค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณี

ด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผู ้

เดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิ

คา่บรกิารดังนี ้

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใด

วนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-35 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใชจ้า่ยท่านละ 50% ของค่าบรกิาร ** กรณีทีม่คี่าใชจ้า่ยตามจรงิมากกว่า

ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 31 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ 

การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ 

และ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่

จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ยกเวน้ใน

กรณีทีว่ซีา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้

เป็นส าคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 

น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็น

วันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรอื อยู่คนละชัน้กัน และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวาม

จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มัครทกุทา่น จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รับค ารอ้งขอวซีา่ เพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น  



 

 

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (อาจไม่รวมเสาร ์- อาทติย ์ในบางกรณี) ทัง้นี้

ขึน้อยูก่ับจ านวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดรั้บก าหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูต

หรอืศนูยรั์บค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ หากท่านไม่สะดวกมาด าเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพือ่กจิ

ธุระส่วนตัวของท่านในช่วงใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพจิารณาวซี่า หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลต่อการพจิารณาวซี่า (เล่ม

หนังสอืเดนิทางอยูใ่นระหวา่งการพจิารณาทีส่ถานทตู) ทา่นจ าเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรอื ก่อนช าระเงนิมัดจ า 

พรอ้มแจง้วัน และ เวลาทีท่า่นสะดวกจะยืน่วซีา่มากอ่น แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครัง้ หากมคีวิยืน่ว่างชว่งทีท่่านสะดวก แผนกวซีา่จะ

ด าเนนิการใหด้ทีีส่ดุทีจ่ะชว่ยอ านวยความสะดวกใหท้่านเป็นกรณีพเิศษ แต่ทัง้นี้ การนัดหมายแบบกรณีพเิศษต่างๆ จ าเป็นตอ้งมคี่าใชจ้่าย

เพิม่เตมิ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษนีไ้ด ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เทา่นัน้  

** ส าหรบัคา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ อาจมกีารเปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่า่นไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่ก่อน หรอื หลัง คณะ และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้ง

ช าระคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ต๋ัว) จะตอ้งออกก่อนแต่วซีา่ยังไม่ออก เนื่องจากท่านยืน่หลัง

คณะ  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิั่วไปคอื 15 วันท าการ (เป็นอย่างนอ้ย) ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับจ านวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยู่ในชว่ง

ฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครท าการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทูตออกมาใช ้

ระหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากทา่นมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ลม่ฯเพือ่เดนิทาง กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณี

พเิศษ เพือ่วางแผนลว่งหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืด่วน ระหว่างขัน้ตอนการ

พจิารณาวซีา่ อาจท าใหส้ถานทตูปฏเิสธวซีา่ และ ทา่นจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม ่น่ันหมายถงึจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีม และ ค่าบรกิารใหม่

ทัง้หมด โดยค านงึถงึระยะเวลาการพจิารณาเป็นส าคัญกอ่นด าเนนิการ 

7. กรณีทีท่า่นมวีซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ชนดิทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้โดยยังไมห่มดอายอุยูแ่ลว้ และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเทีย่วกับคณะ

นี ้สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ถกูใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุม่เชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีสุ่ด มา

กอ่นแลว้อยา่งนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความ

เสยีหาย และ คา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่่านมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิท่องเทีย่วเท่านัน้ โดย

จะตอ้งอยู่ในหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบันที่มอีายุคงเหลืออย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวีซ่าชนิดทีอ่นุมัตโิดยระบุวันที่

สามารถพ านักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไมเ่กนิกวา่ก าหนดทีอ่นุมัตใินหนา้วซีา่ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอกีครัง้ กรุณาส่งหนา้วซีา่

และหนา้ทีม่กีารประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้ยนืยัน

เดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการ

บนิไมอ่นุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้นือ่งจากอายหุนังสอืเดนิทางคงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถูกส่งกลับจาก

ประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธ

วซีา่ สถานทตูฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้

ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วามร่วมมอืในส่วนนี้เพือ่ใหก้ารยืน่ค า

รอ้งในครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นส าคัญ 

11. การทีว่ซีา่จะออกใหท้ันวันเดนิทางหรอืไม ่หรอื ออกกอ่นเดนิทางเพยีงไมก่ีวั่น เราไมส่ามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆไดท้ัง้สิน้ 

เพราะเนือ่งจากมเีอกสทิธิท์างการทตูคุม้ครองอยู ่ 

12. เกีย่วกบัเอกสารทางราชการทีจ่ าเป็นตอ้งแปล เชน่ หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศทีอ่อกจากส านกังานเขต หรอื 

อ าเภอ ทีอ่าศยัอยู ่, ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง , ใบส าคญัการหยา่ กรณีศูนยร์บัยืน่ค ารอ้งขอวซี่า หรอื 

สถานทูตตอ้งการ เอกสารทีแ่ปลเรยีบรอ้ย จ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุลเทา่น ัน้ ซึง่จะมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี ้จ าเป็นทีสุ่ด ส าหรบัเด็กทีอ่ายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทาง

กบั มารดาและบดิา (เชน่ เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย) คา่ใชจ้า่ยในสว่นนี ้ลูกคา้จ าเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ย

ตนเอง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถช าระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีใ้หท้า่นได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่ าเป็นตอ้ง

มตีราประทบั) ทางบรษิทัยนิดอี านวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ

ทกุกรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถท าได  ้

2. กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน 

อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เพือ่ช าระกับเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

 

 



 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทาง

ราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พือ่การ

ทอ่งเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติ

ของเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในส่วนนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิาร

ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

คนืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ี

ซา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิท

พรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา 

ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทาง

บรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความ

ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับ

ราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่า

ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ

บรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทาง

บรษัิท อาทเิชน่ วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวร์

เฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

 

 

การเตรยีมเอกสารเพือ่ย ืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศอติาล ี
1.  หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมหีนา้ว่างไม่ต ่ากว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) 

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่

ซ ้ากับวซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เทา่นัน้ 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทกุหนา้ (มอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน

พาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชือ่ประเทศ ไม่

จ าเป็นตอ้งระบชุือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หัีว

จดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทีอ่ยู่ และเบอรต์ดิตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิไม่จดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกับหนา้ทีก่ารงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะน า

ตนเอง พรอ้มรปูภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แตท่ัง้นี ้อยูท่ีด่ลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีร่ับยืน่เทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและ

ตอ้งสะกด ชือ่-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถ่กูตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 



 

 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรณุาจัดเตรยีมดังนี ้

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่ม่

สามารถใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสตูบัิตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ)์ 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณแ์ละ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขต

หรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรอง

คา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา 

และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา 

และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บตุร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, 

ภรรยา สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้

** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบชุือ่เจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยัน

รับรองใหก้ับผูถ้กูรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** โดยสะกด ชือ่-นามสกลุ ผูถ้กูรบัรอง ให้

ถกูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

- เอกสารเพือ่อา้งองิความสัมพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบัิตร 

 

แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศอติาล ี
 สถานทีย่ ืน่ค ารอ้งวซีา่ : ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ VFS ประเทศอติาล ีอาคารสลีมคอมเพล็กซ ์ช ัน้ 15 ถนนสลีม 

ทางอาคารมสีถานทีจ่อดรถรับรอง แตท่างศนูยย์ืน่วซีา่ VFS ไมม่บีรกิารประทับตราทีจ่อดรถฟร ี

การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS / รถไฟฟ้าใตด้นิ MRT สถานสีลีม 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศอติาล ี

1. ชือ่ - นามสกลุ ปจัจบุนั ........................................................................................................ 

2. ชือ่ - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลีย่น) ............................................................................... 

3. วนั - เดอืน - ปีเกดิ .............................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกันอยู ่

6. หมายเลขบัตรประชาชน ........................................................................................................ 

7. หมายเลขพาสปอรต์ ............................................................................................................. 

วนัทีอ่อก ................ วนัหมดอาย ุ............... สถานทีอ่อก ........................................................ 

8. ทีอ่ยูป่จัจบุนั(ทีพ่กัอาศยัอยูจ่รงิ) ......................................................................................... 

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

9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................................................................................................... 

อเีมลล ์ ............................................................................................................................. 

10. อาชพีปจัจบุนั (การงาน/การเรยีน) กรณุาระบอุาชพี, ต าแหน่ง, หากเป็นแมบ่า้น/เกษียณอายกุรณุาระบุ

ดว้ย ................................................................................................................................. 

11. ชือ่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา และที่

อยู ่................................................................................................................................... 

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

รหัสไปรษณีย ์...................... 

เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................... 

อเีมลล ์......................................................................... 

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

   เคยไดรั้บ     

ประเทศ ................................................ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 

ประเทศ ................................................ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 

ประเทศ ................................................ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

ไมเ่คย    เคย (เหตผุลในการ

ปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักของผูส้มัคร 

   ตัวผูส้มัครเอง 
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ความสมัพันธ ์.......................... 

 

 

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบใุหล้ะเอยีดและชดัเจนทีส่ดุเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ
อ านวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 

 


