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GRAND ITALY  โรม วาติกัน ฟลอเรนซ์ มลิาน โคโม่ 8 วัน 5 คืน  
ทัวรส์ุดคุ้ม!! เท่ียวเจาะลึก”แกรนด์อิตาล”ี 

 ช่ืนชมสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ที่กรุงโรม ชมความยิง่ใหญ่อลังการ1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ โคลอส
เซี่ยม และหอเอนปิซ่า เยือนเมืองฟลอเรนซ ์ดินแดนอันน่าหลงไหล ต้นกำเนิดของศิลปะเรอเนซองส ์ชมเมืองเวนิส เมืองแห่งสายน้ำและ
สะพาน ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติก ชมมหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลานที่งดงามและยิ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ช้อปปิ้ง
สินค้าแบรนด์เนมช่ือดังที่แกลลอเรียวิคเตอรเ์อ็ม มานูเอล ชมทะเลสาบ ทะเลสาบโคโม่(Lake Como) ที่ได้ช่ือว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงาม
ที่สุดของอิตาลี 
 

เดินทางโดยสายการบินไทย Thai Airways (TG) สะสมไมล์ได้ 50% 
 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี 
(พักกับผู้ใหญ่ 2ท่านไม่เสริมเตียง) 

พักเด่ียว
เพ่ิม ท่ีน่ัง หมายเหต ุ

21 – 28 เมษายน 2563 42,888 

(เด็กไม่เกิน2ขวบ/Infant – 21,888 ) 
 

12,500 31  

12 – 19 พฤษภาคม 2563 41,888 12,500 31  

26 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2563 42,888 12,500 31  

09 – 16 มิถุนายน 2563 39,888 12,500 31  

 
 
 



*ค่าทัวร์ยังไม่รวมคา่วีซ่าและบริการ 4,500 บาท** 
 

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

 
 
 
 
 

 
 

วันท่ีหนึ่ง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูม ิ
 
 
21.30 น.  พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์  D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย(TG) 

เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้าน เอกสารติดแท็กกระเป๋า 
 
วันท่ีสอง สนามบินลีโอดาร์โน ดาร์วินชี อิตาลี – นครวาติกัน – มหาวิหารเซนตป์ีเตอร ์– กรุงโรม – โคลอสเซีย่ม –  

                      จัตุรัสโรมัน – บันไดสเปน – เมืองเซียนา                                                           อาหาร เท่ียง,เย็น 

 
00.20 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG944 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ช่ัวโมง 

55 นาที)  
06.50 น. เดินทางถึง สนามบินลีโอดาร์โน ดาร์วินชี กรุงโรม ประเทศอิตาลี นำท่านผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการ

ทางศุลกากรและตรวจรบัสมัภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านสู่นครวาติกัน Vatican City (ระยะทาง30กม./ 45 นาที) ซึ่งเป็น



รัฐอิสระ มีขนาดเล็กมากเพียง 250 ไร่และเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เป็นเมืองแห่งศาสนจักร

และที่ประทับข  องพระสันตะปาปา ประมุขสูงสุดแห่งศาสนา หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า“โป๊ป” นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหา

วิหารเซนต์ปีเตอร์ St.Peter Basilica แห่งนครรัฐวาติกัน ที่งดงามด้วยศิลปะในยุคเรเนซองส ์ใช้เวลาสร้างถึง 150 ปี และ

ยังได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าและหรูหรา ด้านหน้ามหาวิหารเป็นลานกว้างเรียกว่า St.Peter’s Square ประกอบไป

ด้วยน้ำพุ 2 ด้าน และเสาโอเบลิกส์ 1 ต้น ล้อมรอบไปด้วยเหล่าเทพเทวาบนหลังคาและกำแพงสูง(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้า 

Vatican Museum และ Sistine Chapel )  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome)(ระยะทาง50ก.ม./15นาที)  

เมืองหลวงของประเทศอิตาลี  กรุงโรมเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซีโอและประเทศอิตาลีจ้า มีคน

อาศัยประมาณ 2.5 ล้านคนแน่ะ ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยและน่าไปที่สุดอีกเมืองหนึ่งของอิตาลีเลยล่ะค่ะ มี

ประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี ทั้งสถาปัตยกรรม ประติมากรรม สถานที่เที่ยวต่างๆ คลุกเคล้าความคลาสสิค

สไตล์ นำท่านสู่ช่ืนชมกับสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ จากนั้น นำท่านสัมผัสความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 

สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ โคลอสเซี่ยม (Colosseum)(ถ่ายรูปด้านนอก) เป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลาง

กรุงโรม เริ่มสร้างข้ึน ในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซียนแห่งอาณาจักรโรมันและสร้างเสร็จ ในสมัยของจักรพรรดิติตัสใน

คริสต์ศตวรรษที่1 หรือประมาณปี ค.ศ.80 อัฒจันทร์เป็นรูปวงกลมก่อด้วยอิฐและหินทรายวัดโดยรอบได้ประมาณ 527

เมตร สูง 57เมตร ใกล้ๆกันนั้นเป็น ประตูชัยคอนสแตนติน(Arch of Constantine) ถือว่าเป็นมรดกสำคัญของประเทศ

อิตาลีอีกที่หนึ่ง โดยสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงชัยชนะของกรุงคอสสแตนติน เป็นซุ้มประตูที่ใหญ่ที่สุดของโรมันมีความสูงถึง 21 

เมตร จากนัน้ นำท่านสู่ โรมันฟอรัม(Roman Forum)(ถ่ายรูปด้านนอก) อดีตอันยิ่งใหญ่ของกรุงโรม ที่เคยเป็นศูนย์กลาง

ของชุมชน ทั้งการเมือง ศาสนา การค้า และการปกครองด้วย ปัจจุบันคงเหลือแต่ซากปรักหักพังแต่ก็ยังสามารถเห็นเค้า

โครงของความยิ่งใหญ่ได้ จากนั้น นำท่านชมวิหารแพนธีออน(Pantheon)(ถ่ายรูปด้านนอก) เป็นวิหารรูปทรงจตุรัสที่

เก่าแก่ที่สุดในกรุงโรม โดยมีอายุมากกว่า 2,000 ปี แม้ว่าจะมีประวัติและความเป็นมาที่ยังไม่แน่ชัด แต่วิหารแห่งนี้แสดง

ให้เห็นได้ชัดถึงศิลปะเก่าแก่ในยุคโรมัน รวมถึงฝีมือและความชาญฉลาดในการออกแบบอย่างรอบคอบของสถาปนิกใน

อดตี นอกจากความสวยงามและความศักดิ์สิทธ์ิแล้ว Pantheon ยังเป็นสถานที่อันทรงเกียรติอันเป็นสถานที่เก็บศพของ

บุคคลสำคัญ ทั้งศิลปินคนสำคัญอย่างราฟาเอลและกษัตริย์เอมานูแอลที่สองผู้ที่ทรงรวบรวมอิตาลีให้เป็นหนึ่งเดียว 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อท่ี1) เมนูอาหารจีน 

บ่าย จากนั้น นำท่านชมและถ่ายรูปบริเวณย่าน บันไดสเปน(Spanish steps) เป็นบันไดที่กว้างที่สุดและยาวที่สุดในทวีปยุโรป 

ถูกเรียกช่ือตามสถานฑูตสเปน ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณนั้น ได้รับการออกแบบ

โดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ช่ือ Francesco de Sanctis เริ่มสร้างเมื่อปี 

คศ.1723 แล้วเสร็จในปี คศ.1725 ถือเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกรุง

โรม นอกจากความสวยงามอลังการกว้างขวางของบันไดสูง  138 ข้ันที่

ล้อมรอบไปด้วยสถาปัตยกรรมอันสวยงามแล้ว จัตุรัสนี้ยังต่อตรงกับถนน Via Condotti  ที่เต็มไปด้วยร้านแบรนด์เนม

มากมาย ทั้ง Dior, Prada, Gucci,Valentio, Versace, Fendi, Ferragamo, Cartier, Bulgari, Rimowa, Longchamp, 

Furla, Tod’s Ferragamo Armani, Tag Heuer, Tissot และอื่นๆ เป็นต้น จากนั้น นำท่านมุ่งหน้าสู่ เซียนา(Siena) 

(ระยะทาง231ก.ม./ 3.30 ช่ัวโมง) เมืองเล็กๆของเซียนาในแคว้นทัสคานีต้นกำเนิดของศิลปะแบบเรอเนซองส์  อดีต



ศูนย์กลางด้านสถาปัตยกรรม วรรณกรรม และวัฒนธรรมอันรุ่งโรจน์ ดินแดนที่มีเสน่ห์อันน่าหลงใหลแห่งนี้ได้ช่ือว่าเป็น

สถานที่ที่นักท่องเที่ยวใฝ่ฝันมาเยือนมากที่สุดด้วย  

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อท่ี2) เมนูอาหารพ้ืนเมือง 
 หลังอาหารเย็นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก 
   ท่ีพัก: Hotel Garen 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน   
  (ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
วันท่ีสาม        เมืองเซียนา – ฟลอเรนซ์ – เขตเมืองเก่าฟลอเรนซ์ – เมืองปิซ่า – หอเอนปิซา่   
                                                                                                                                 อาหาร เช้า,เท่ียง,เย็น 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อท่ี3) 

จากนั้น นำท่านถ่ายรูป Piazza Del Duomo Siena  วิหารของเซียนาแห่งนี้

เป็นโบสถ์แบบโกธิคที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอิตาลีมีทั้ งภายในและ

ภายนอกที่สวยงามโดยมีผลงานของศิลปินที่ดีที่สุดในอิตาลี จากนั้น ปาลัซโซ

ปุบบลีโก (Palazzo Pubblico) เป็นสิ่งก่อสร้างแบบโรมาเนสก์ตั้งอยู่ที่ ใน

เมืองเซียนา เป็นจัตุรัสยุคกลางที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป เป็นจัตุรัสที่มี

ช่ือเสียงในเรื่องความงามและความสมบูรณ์ของงานสถาปัตยกรรมไปทั่วโลก 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ (ระยะทาง 76 ก.ม./ 1.30 ช.ม.)ที่ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ข้ึน

ทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1982 นำท่านเดินชมความสวยงามบริเวณ จัตุรัส

ดูโอโม(Duomo Santa Maria Del Fiore) (ถ่ายรูปด้านนอก)  ที่ตั้งของมหาวิหาร

แห่งเมืองฟลอเร้นซ ์ที่สวยงามและยิ่งใหญ่ จัตุรัสชิกนอเรีย(piazza della signoria)(

ถ่ายรูปด้านนอก)  เป็นจัตุรัสสวยงามด้วยประติมากรรมมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่

ด้านหน้าของพระราชวังเวคคิโอ เช่น รูปแกะสลักเพอร์ซิอุส วีรบุรุษกรีกโบราณตอน

บั่นคอเมดูซ่า รูปแกะสลักเฮอร์คิวลีส และรูปสลัก the Rape of the 

Sabine Women จากนั้น นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า ปาลาซโซ เวคคิโอ

(Palazzo Vecchio) พระราชวังเก่าแก่ในเมืองฟลอเรนซ ์สรา้งสำเร็จในปี 

ค.ศ.1322 มีสัญลักษณ์คือหอระฆัง Campanile ในอดีตใช้เป็นสถานที่

แจ้งข่าวสารให้กับชาวเมือง ทางการจะตีระฆังส่งสัญญาณ หากมีไฟ

ไหม้,น้ำท่วม, ข้าศึกโจมตี ฯลฯ ถือเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์สำคัญของฟลอเรนซ์ จากนั้น นำท่านชม สะพานปอนเต 

เวคคิโอ(Ponte Vecchio) สะพานเก่าแก่ที่สุดของเมือง เป็นสะพานเดียวของฟลอเรนซ์ที่รอดพ้นการทำลายจากช่วง

สงครามโลกมาได้ ทอดข้ามแม่น้ำอาร์โน ซึ่งอดีตเป็นแหล่งขายทองคำที่เก่าแก่ของฟลอเรนซ์และยังคงอนุรักษ์บรรยากาศ

แบบดั่งเดิมไว้ได้อย่างดี ชมทัศนียภาพของตัวเมืองที่มีแม่น้ำอาร์โน ไหลผ่านนครที่ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมโบราณไว้

อย่างนา่ช่ืนชม สะพานเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการสัญจรข้ามแม่น้ำอาร์โน บนสะพานน้ันเป็นที่ตั้งของอาคารร้านค้า ซึ่ง



เป็นตัวแทนจำหน่ายงานศิลปะ อัญมณี และของที่ระลึกจำนวนมากอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึก ช้อปปิ้งตาม

อัธยาศัย 

เท่ียง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อท่ี4) อาหารจีน 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า Pisa (ระยะทาง85ก.ม./ 1.30 ช่ัวโมง) อดีตเมือง

ท่าเรือชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและเป็นที่ตั้งของหอเอนปิซ่า นำท่านชม 
จัตุรัสกัมโป เดย์ มิราโกลี หรือ จัตุรัสดูโอโม่ Piazza del Duomo หรือทุ่ง
มหัศจรรย์ เป็นบริเวณที่ล้อมรอบด้วยกำแพงใจกลางเมืองปิซ่า และเป็นที่ตั้ง
ของมหาวิหารเก่าแก่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และนำท่านชมถ่ายรูป 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลก หอเอนปิซ่า ( Leaning Tower of Pisa) ให้ท่านเดินเล่น 
ถ่ายรูปกับหอเอนปิซา่ที่สร้างข้ึนเพื่อเป็นหอระฆังแห่งวิหารประจำเมอืง แต่เพียงการเริ่มต้นของการสร้างถึงบริเวณช้ัน 3 ก็
เกิดการทรุดตัวและต้องหยุดการก่อสร้างจนถัดมาอีกร่วม 100 ปี ถึงได้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์และยังเป็นสถานที่กาลิ
เลโอ เคยมาพิสูจน์เรื่องแรงโน้มถว่งของโลก และการตกของวัตถุด้วย  

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อท่ี5) อาหารพ้ืนเมือง 
   หลังอาหารเย็นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก 
    ท่ีพัก: Hotel Galilei 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน  
      (ช่ือโรงแรมทีท่่านพักทางบริษัทจะทำการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
วันท่ีสี่           ลาสเปเซีย – ชิงเกว แตร์เร – ริโอแมก จิโอเร่ – มานาโรล่า – เลแวนโต้  

                                                                                                                                   อาหาร เช้า,เยน็ 

 
เช้า   รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อท่ี6) 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองลา สเปเซีย(La Spezia) (ระยะทาง77ก.ม./ 
1.30 ช่ัวโมง) เมืองในเขตลิกูเรียทางตอนเหนือของอิตาลี อยู่ระหว่าง เมืองเจ
นัว และปิซ่า บนทะเลลิกูเรีย และเป็นหนึ่งในอ่าวที่มีความสำคัญทางด้าน
การค้าและการทหาร อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมด้วย นำท่านเดินทางสู่สถานี La Spezia Centrale Railway 
Station นำท่านเปลี่ยนการเดินทางโดยสารรถไฟสู่ดินแดนทั้งหา้ (Five Land) 
แห่ง ชิงเกว แตร์เร (Cinque Terre) ตั้งบนหน้าผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอร์
เรเนียน ติดทะเลบริเวณชายฝั่งแควนลิกูเรีย ชม 2 ใน 5 หมู่บ้านได้แก่ หมู่บ้าน
ประมงเล็กๆ ริโอแมก จิโอเร่ (Rio-Maggiore) หมู่บ้านชาวประมงที่สวยที่สุด
ในโลก เป็นชุมชนชาวประมงเก่าที่มีทำเลที่น่ามหัศจรรย์ คือแต่ละหมู่บ้านปลูก
สร้างอยู่บนภูเขาหรือหน้าผาสูง ปัจจุบันแม้ยังมีการทำประมงกันอยู่บ้าง แต่ก็
ไม่มากนัก เนื่องจากชาวบ้านหันมาทำธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อต้อนรับเหล่านักเดินทางที่แวะเวียนเข้ามาชมไข่มุกน้ำงามของ
อิตาลีเม็ดนี้เสียมากกว่า และชมหมู่บ้านประมง มานาโรล่า (Manarola) หมู่บ้านชาวประมงที่เล็กที่สุดของแคว้น แต่
กลับกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดให้นักเดินทางจากทั่วโลกต่างก็อยากที่จะมาเยือน  ณ หมู่บ้านแห่งนี้  
กิจกรรมหลกัของนักท่องเที่ยวเมือ่มาถึงที่นี่ก็คือการเดินชมเมืองไปตามถนนสายเล็กที่ลัดเลาะตัดผ่านตัวเมืองไปตามความ



ลานชัน เป็นบรรยากาศที่สุดแสนจะเพลิดเพลิน จากนั้น เดินทางสู่สถานีเลแวนโต้ (Levanto) เปลี่ยนการเดินทางข้ึนรถ
โค้ชเพื่อเดินทางไปที่เมืองเมสเตร อิสระอาหารกลางวันไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์ 

  
บ่าย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองเมสเตร(Mestre) (ระยะทาง 356 ก.ม./ 4.30 ช่ัวโมง) เป็น เมืองเล็กๆ ที่สวยงามเต็มไป

ด้วยสวนสาธารณะร้านดีไซเนอร์แบรนด์ดัง และจัตุรัสที่มีแลนด์มาร์กเก่าแก่  สัมผัสได้ถึงความงดงามของอาคาร

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอิตาลีในแบบดั้งเดิม 

                 
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อท่ี 7) เมนูอาหารจนี 
  หลังอาหารเย็นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก 
   ท่ีพัก:  Russott Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียง  
  (ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

วันท่ีห้า    เมสเตร – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค – โบสถ์เซนต์มาร์ก – พระราชวังดอจส์ – 

McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet  – เมืองเวโรนา                                                         

 อาหาร เชา้,เย็น                                                          

 
เช้า   รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อท่ี8) 

นำท่านเดินทางต่อไปยัง ท่าเรือตรอนเคตโต้ (10 ก.ม./ 20 นาที)  เป็นท่าเรือที่มีเรือบริการในการเดินทางไปในที่ต่าง ๆ 
ของเมือง เพื่อชมทิวทัศน์ธรรมชาติของ 2 ฝั่งคลองโดยทางเรือ นับเป็นเมืองที่คลองมากกว่าถนนอีกเมืองหนึ่งของโลก 
จากนั้น นำท่านนั่งเรือสู่ เกาะเวนิส (Venice Island) ดินแดนแสนโรแมนติก 
เมืองเวนิสได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก (Queen of the Adriatic) 
เมืองแห่งสายน้ำ เมืองแห่งสะพานและเมืองแห่งแสงสว่าง ถูกสร้างขึ้นจากการ
เช่ือมเกาะเล็กๆจํานวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองที่ใช้คลองในการ
คมนาคมมากที่สุด นำท่านถ่ายรูปชมความสวยงามของ จัตุรัสซานมาร์โค
(Piazza San Marco หรือ Saint Mark Square) เป็นจัตุรัสกลางเมืองเวนิส ที่ ข้ึนช่ือว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในอิตาลี  
ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรมอันงดงาม อาทิ โบสถ์เซนต์มาร์ก (St. Mark’s Basilica) เดิมที่เป็นโบสถ์ส่วนตัวของผู้ครอง
เมืองในสมัยนั้น พระราชวังดอจส์ (Doge’s Palace), ลีโอเน่ (Lione) รูปปั้นสิงโตตัวใหญ่ติดปีกพร้อมถือหนงัสือ ซึ่งถือ
เป็นสัญลักษณ์ประจาเมืองเวนิส เดินชมตัวเมืองจนถึง สะพานริอัลโต เป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดในเวนิสและเป็นสะพาน
แรกที่ข้าม Grand Canal (คลองแกรนด์คาแนล) ชมสะพาน Bridge of Sighs สะพานสะอ้ืน หรือบางคนเรียกว่า 
"สะพานแห่งการทอดถอนใจ” ซึ่งทอดข้ามด้านหลังวังของผู้ปกครองเวนิสในอดีต ไปยังคุกที่อยู่อีกฟากฝั่งคลองว่ากันว่า
สะพานแห่งนี้คือจุดหายใจเฮือกสุดท้ายแห่งอิสรภาพของเหล่านักโทษ และคุกแห่งนี้เองเป็นที่คุมขังนักรักกระเดื่องนาม
คาสโนว่า ในตำนานเล่าว่าการจูบบนเรือกอนโดล่าใต้สะพานแห่งนี้จะนำไปสู่ความรักนิรันดร์ นบัเปน็หนึ่งในจุดที่โรแมน
ติกที่สุดจุดหนึ่งในเวนิสอิสระให้ท่านเดินชมความโรแมนติกของเกาะแห่งนี้ หรือท่านยังสามารถสัมผัสประสบการณ์
ล่องเรือกอนโดล่า ชมความงามของเกาะเวนิส (ไม่รวมในค่าทัวร์ กรณีต้องการนั่งกอนโดล่า สามารถติดต่อท่ีไกด์
ราคาลำละ 120 ยูโร 1 ลำสามารถน่ังได้สูงสุด 4-6 ท่านค่ะ ล่องประมาณ 30 นาที) 

 



 
    
 
 

 
เท่ียง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อท่ี 9) เมนูอาหารพ้ืนเมือง 
บ่าย นำท่านกลับสู่ฝั่ งแผ่นดินใหญ่   จากนั้น  นำท่ านเดินทางต่อไปยัง เมือง 

Noventa อิสระให้ท่านช้อปปิ้งจุใจ ณ McArthurGlen Noventa di Piave 
Designer Outlet (45 ก.ม./1 ชม.) ศูนย์รวมร้านค้ากว่า 160 ร้าน เช่น 
แว่นตา ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์กีฬา แฟช่ันแบรนด์แนม 
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่  เวโรนา (Verona)(ระยะทาง151 ก.ม./ 2.30 
ช่ัวโมง) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่แคว้นเวเนโตเป็นหนึ่งในเจ็ดเมืองหลวงของทางตอน
เหนือของอิตาลี มีสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยเหตุที่มีความสำคัญทางศิลปะและวัฒนธรรมที่เห็นได้งานนิทรรศการ
ประจำปีหลายงาน โรงละคร และอุปรากรในโรงละครกลางแจ้งที่สร้างโดยโรมัน และเป็นเมืองสำคัญในประวัติศาสตร์
และเศรษฐกิจจากตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ตรงโค้งของแม่น้ำอดิเจ (Adige River) ไม่ไกลจากทะเลสาบการ์ดา 
ที่ตั้งนี้ทำให้เกิดน้ำท่วมขึ้นหลายครั้งจนกระทั่ง ค.ศ. 1956 เมื่อมีการสร้างอุโมงค์โมริ-ทอร์โบเลที่เป็นทางระบายน้ำ 500 
คิวบิคเมตรลงไปในทะเลสาบการ์ดาเมื่อมีความจำเป็น อุโมงค์ลดสถิติน้ำท่วมทุกเจ็ดสิบปีไปเป็นทุกสองร้อยปี    

                      
เย็น            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อท่ี 10) เมนูอาหารจีน 

     หลังอาหารเย็นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก 
 ท่ีพัก:  Best Western Hotel Turismo 4* หรือระดบัใกล้เคียง  

 (ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
วันท่ีหก           เวโรน่า – มิลาน – มหาวิหารมิลาน – พระบรมมหาราชวังแห่งมิลาน – Galleria Vittorio Emanuele II                                                 

                       อาหาร เช้า, กลางวัน 

 
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อท่ี 11) 

   นำท่านเดินทางชมเมืองเวโรนา และนำท่านถ่ายรูป บ้านจูเลียต (Juliet’s house) ภายในบ้านหลังนี้ คือ 
พิพิธภัณฑ์ขนาด  กะทัดรัดที่เต็มไปด้วยของเก่าจากสมัยศตวรรษที่16 และ 17 ไม่ว่าจะเป็น เฟอร์นิเจอร์ ภาพเขียน 
งานศิลปะ และเครื่องเคลือบ ก็ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับบทประพันธ์ของ Shakespeare หอคอย Lamberti Tower 
เป็นหอคอยสูง 84 เมตร หอคอยแห่งนี้มีระฆังสองแห่ง Marangona ส่งสัญญาณ ไฟเวลาทำงานและเวลาของวันใน
ขณะที่ Rengo ใหญ่ที่สุดถูกใช้เพื่อเรียกประชากรให้ ติดอาวุธหรือเรียกเทศบาลของเมอืง จากนั้น ให้ท่านอิสระช้อป
ปิ้งสินค้าช่ือดังตามอัธยาศัยที่ ณ Piazza delle Erbe , Via Mazzini  



  
 จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ มิลาน Milan (155 ก.ม. / 2.30 ช่ัวโมง) หรือที่คนอิตาเลียนเรียกว่า มิลาโน่ (Milano) เป็น

เมืองหลวงทางแฟช่ันของโลกแข่งกับปารีสในประเทศฝรั่งเศส เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของอิตาลี นอกจากนั้นยังมี
ภาพวาดเฟรสโก้ที่มีช่ือเสียงโด่งดัง และโรงละครโอเปร่าอันลือช่ือ เป็นต้น           

  
เท่ียง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อท่ี 12) เมนูอาหารจีน 
บ่าย นำท่านชมเมืองมิลาน และนำท่านถ่ายรูป มหาวิหารมิลาน ( Duomo 

di Milano) (ถ่ายรูปด้านนอก) เป็นมหาวิหารที่มีสถาปัตยกรรมแบบ
กอธิค อันได้ช่ือว่าเป็นวิหารแบบกอธิคที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ตั้งอยู่ที่จัตุรัส
กลางเมืองมิลาน เป็นแลนด์มาร์คสำคัญอันเป็นสัญลักษณ์ของมิลาน 
พระบรมมหาราชวังแห่งมิลาน (Royal Palace of Milan) เป็นที่ตั้ง
ของรัฐบาลในเมือง มิลาน ของ อิตาลี มานานหลายศตวรรษ มีหน้าที่
เป็นศูนย์วัฒนธรรม และเป็นที่ตั้งของนิทรรศการศิลปะนานาชาติ หอ
ระฆัง(Bell Tower in St. Gottardo in Corte) เป็นโบสถ์ในมิลานทางตอนเหนือของอิตาลี คริสตจักรในราชวังแห่งนี้
ถูกสร้างข้ึนเป็น โบสถ์  Ducal โดย Azzone Visconti ในปี 1330 ในการออกแบบโดย Pecorari Francesco หอระฆัง
ทรงแปดเหลี่ยมมี เสาสีขาวมากมายสวยงาม และปล่อยให้ท่านชอปปิ้งตามอัธยาศัย ณ Galleria Vittorio Emanuele 
II อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยท่ีเอ้าท์ล็ท เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง สมควรแก่เวลาจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่
พัก 

                   
นำท่านเดินทางเข้าที่พัก 

 ท่ีพัก:  Holiday Inn Milan  4* หรือระดับใกล้เคียง  
  (ช่ือโรงแรมทีท่่านพักทางบริษัทจะทำการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 
    
วันท่ีเจ็ด        มิลาน – เมอืงโคโม่ – ทะเลสาบโคโม่ – สนามบินมัลเพนซา มลิาน                   

                                                                                                                                                         

 อาหาร เช้า 

 
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อท่ี 13) 



นำท่านเดนิทางสู่ เมืองโคโม่
(Como)(ระยะทาง54กม./ 1 ชม.) ซึ่งเป็น
เมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมผ้าไหมของอิตาลี
ที่มีช่ือเสียง และมีทะเลสาบโคโม่(Lake 
Como) ที่ได้ช่ือว่าเป็นทะเลสาบทีส่วยงาม
ที่สุดของอิตาลี นำท่านชม ทะเลสาบโคโม่ ที่
ล้อมรอบด้วยภูเขาสงูที่ยงัมีป่าไมเ้ขียวชอุ่ม 
หลายจุดบนชายฝัง่เป็นช่องเขาแคบ และ
หน้าผาทีส่วยงาม ทางเหนือของทะเลสาบ คือเทือกเขาแอลป์ยาวเหยียดสุดสายตาเป็นกำแพงธรรมชาติที่สร้างฉากหลงัอัน
งดงามอลังการใหก้ับดินแดนบริเวณนี้ เทือกเขาแอลป์นั้นมหีมิะปกคลุมอยู่ตลอดปี จึงทำให้สามารถเล่นสกีหมิะได้
ตลอดเวลา นี่คือจุดดึงดูดใหผู้้คนจากทั่วโลกหลัง่ไหลมาทอ่งเที่ยว จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมลิาโน มัล
เพนซา  เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรยีมตัวเดินทางกรุงเทพฯ (มเีวลาให้ท่านได้ทำคืนภาษีTax 
Refund ก่อนการเช็คอิน) 

                
14.05 น.      ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสายการบินไทย เท่ียวบนิท่ี TG941 (เวลาประมาณ 10ช่ัวโมง 50นาที) 

 
วันท่ีแปด        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ         

05.55 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือ
ช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็น
หลัก เพ่ือให้ท่านท่องเท่ียวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 
 
เง่ือนไขการให้บริการ  
1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจานวน 25 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ่ม (ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไม่ถึง20ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท
จะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

2. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น  
3.การจองทัวรแ์ละชำระค่าบริการ  
- กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 25,000 + วีซ่า 4,500 บาท (29,500 บาท) 

กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์ 

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง  



**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้
หนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี
พาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ 
4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ 
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใด
รายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
5.อัตราค่าบริการนี้รวม  
1. ค่าต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 
   (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้) 
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 
5. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สายการบินไทย สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัย
เครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบนิที่มีการเรยีกเก็บ และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ สะสม
ไมล์ได้50% กรุณาแจ้งเลขสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ก่อนออกตั๋ว  
6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัย
แบบ Worldwide  โดยจะมีความคุ้มครองเบื้องต้น ดังนี้  
- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ  
  ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุมากกว่า 16 ปี หรือน้อยกว่า 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 1,000,000 บาท 
  ผู้เอาประกันภัยที่อายุน้อยกว่า 16 ปี หรือมากกว่า 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท 
  ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ไม่เกินวงเงิน 1,500,000 บาท 
  ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย ไม่เกินวงเงิน 50,000 บาท  
  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม 
พ.ร.บ. ธุรกิจนำเท่ียว ท่ีบังคับให้บริษัทนำเท่ียว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไข
ความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ไดก้รณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่
บริษัทฯ  
7. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้า มันตามรายการทัวร์ 
8. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ(กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
 
6.อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าทำหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนอืจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว 



5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม  
6. ค่าทิปไกด์ คนขบัรถ ท่านละ 60 EURO ต่อทริป สำหรบัหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน  

7. ค่าวีซา่เชงเก้นและบริการท่านละ 4,500 บาท 

8. น้ำดื่มบนรถ มีบริการจำหน่ายบนรถบัสราคา 1-2 EURO 
 
กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซ่าไมผ่่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
เช่นค่าวีซา่และค่าบริการยืน่วีซ่า/คา่มัดจำตั๋วเครื่องบิน 
 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก่อนทำการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว 
โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดย
อาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัท
ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ  ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอำนาจของ
ผู้จัดกำกับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
12. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัย ซึ่งความ
คุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย โดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจ
นำเท่ียว ท่ีบังคับให้บริษัทนำเท่ียว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครอง
และข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ไดก้รณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ  
13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ  ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอำนาจของ
ผู้จัดกำกับเท่านั้น  



14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
 
 

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอวีซา่เชงเก้น (Italy) 
ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาวีซา่ 10-15 วันทำการ 

ผู้สมัครต้องเดินทางมาแสดงตัว และสแกนลายนิ้วมือ ตามวันเวลานัดหมายยื่นวีซา่ 
โปรดดำเนนิการตามคำแนะนำของเจ้าหนา้ท่ี เนื่องจากสถานทูตมีการเปลีย่นแปลงข้อกำหนดเง่ือนไข 

รวมถึงเอกสารท่ีใช้สำหรับยื่นคำร้องขอวีซา่อยู่เป็นประจำ 
 
 

1. พาสปอร์ต โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจำนวนหน้าเหลืออย่าง

น้อย 2-3 หน้า เพื่อให้ทางสถานทูตติดหน้าวีซ่า (หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาดำเนินการทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้า

ที) หากผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กับทางบริษัททัวร์      เพื่อนำไปแสดงต่อสถานทูต 

 
2. รูปถา่ย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5น้ิว หรือ 4.5x3.5cm  จำนวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3เดือน ห้ามตกแต่งรูป,

ห้ามสวมแว่นตา,ห้ามใส่เครื่องประดับ,ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ และต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น 

** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลปิลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจส่งผลให้รปูถ่ายชำรุด และไม่สามารถใช้งานได้ ** 

   (ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 
3. เอกสารส่วนตัว (ถ้ามี) 

 - สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 
 
หากมีเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ทา่นจำเป็นต้องยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี ้
 - สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาทะเบียนหย่า/สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 
 - สำเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้าเคยมีการเปลี่ยน) 
 
กรณีเด็กอายุต่ำกว่า18ป ี(บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดงันี ้
 - สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาสูติบัตร 



 
กรณีเด็กอายุต่ำกว่า18ป ี(บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 - สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาสูติบัตร 
 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สำเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา 
โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่าน้ัน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตร

เดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผูเ้ดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้
เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทาง
ให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่สำนักงานเขต/อำเภอตามหลักฐานที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบสำเนาพาสปอร์ต/
สำเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นคำร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จำเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสาร
ต่อหน้าเจ้าที่ที่รับยื่นวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

จากนั้น ผู้ปกครองจำเป็นต้องนำหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ (ทั้งฉับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ) ส่งให้กรมการ
กงสุล กระทรวงระหว่างประเทศ ประทับตราลงนาม อนุมัติให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ก่อนนำส่งบริษัททัวร์ (สามารถขอดูตัวอย่างได้ที่
แผนกวีซ่าของบริษัททัวร์) 

4. หลักฐานการงาน /หนังสือรับรองการทำงาน ที่ทำงานปัจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนย่ืนคำร้องขอวีซ่า) 

 

4.1 กรณีเป็นพนักงานท่ัวไป ท้ังภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานปัจจุบัน   โดยระบุตำแหน่ง

งาน, เงินเดือนที่ได้รับ, วัน เดือน ปี ที่เริ่มทำงาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไม่ต้องระบุช่ือประเทศ ให้ใช้ European 

แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกำหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอำนาจอย่างชัดเจน (เอกสารออก

จากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

 
4.2 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดสำเนาไม่เกิน 
90 วัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 
4.3 กรณีท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่าน้ัน สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตรนักเรียน, ใบ

ประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนย่ืนคำร้องขอวีซ่า) 

 
4.4 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้สำเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณีที่ไม่ได้
เดินทางร่วมกันกับสามี จำเป็นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุช่ือ-สกุล    วัน เดือน ปีเกิด ของสามี
และบุตร ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน (จดหมายช้ีแจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 
4.5 กรณีกิจการท่ีไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จำเป็นต้อง
เขียนจดหมายแนะนำตนเอง ช้ีแจงรายละเอียดการทำงาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่าย
ร้าน, สัญญาเช่า, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เป็นต้น (จดหมายช้ีแจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 



5. หลักฐานการเงิน 

 
5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือสำเนาสมุดบญัชีเงนิฝากประจำ (บัญชีส่วนตัว) รายการเดินบัญชี
ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มปีระวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม่ำเสมอ) และมยีอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชี
นั้นๆไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับ
สู่ภูมิลำเนา 
 
5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง เขียนจดหมายช้ีแจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกบัผูเ้ดินทาง (Sponsor Letter) พร้อมแนบหนังสือ
รับรองการเงิน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่
สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม่ำเสมอ) 

 ทั้งนี้ ผู้ที่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผูเ้ดินทางได้ ต้องเป็นบิดา / มารดา / พี่-น้องท้องเดียวกัน สายเลือดเดียวกันเท่านั้น!! กรุณา
ระบุ ช่ือ-สกุล ลงในจดหมายช้ีแจ้งเป็นภาษาอังกฤษ และสะกดช่ือ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที่ใช้เดินทาง 

 
หมายเหต:ุ หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไมส่มบูรณ์ (Book Bank) หรือมปีระวัติการเดินบัญชีไม่ครอบคลมุตามเงื่อนไขที่กำหนด ท่าน

จำเป็นต้องขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง ที่ออกจากธนาคารเท่านั้น (Bank Statement) 
กรุณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้แสดงเป็นยอดลา่สุด ภายใน 1-2 วัน ก่อนวันนัดหมายยื่นวีซา่ 

** สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บญัชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท ** 
 

6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสำหรับยื่นวีซ่าเชงเก้น 

 
 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสำหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง เนื่องจากบริษัทฯ 
ต้องนำส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนมุัติคำร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูลส่วนตัวแทนผู้สมัคร
ได ้หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลา
ดำเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิ่งขึ้น 
 
 เมื่อท่านชำระเงินมัดจำค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หาก
ดำเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ชำระไปแล้วทุกกรณี 
  
 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 
 
 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามที่สถานทูต
นัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพื่อไปอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั้งช่วยประสานงานกับทางการ
สถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับทาง
บริษัท เพื่อนำส่งสถานทูตเช่นกัน 



 
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ินำเรียนสถานทูตเพื่อพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน เนื่องจาก

การขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
 

เอกสารทุกฉบับท่ีใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น !! 
พร้อมแนบสำเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไม่จำเป็นต้องเซ็นรบัรองสำเนาถูกต้อง) 

เพ่ือความสะดวกในการยื่นวีซา่ กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ และทางบรษิัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร 
 

 
แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้น (Italy) 

โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 

2. ช่ือ - สกุลเดมิ (ตอนเกิด)     ......................................................................................... .......... 

3. เพศ   ชาย          หญิง 

4. ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 

5. ที่อยูพ่ำนักปจัจบุัน กรณีไม่ตรงกบัสำเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 

6.โทรศัพทม์ือถือ (โปรดระบ)ุ ..............................................  โทรศัพทบ์้าน (ถ้ามี) .......................................... 

7. อาชีพปัจจบุัน .................................................... 

    ตำแหน่งงาน (ตรงกับทีร่ะบุในหนังสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ช่ือสถานที่ทำงาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลยั (หากประกอบกจิการค้าขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน) 

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

ที่อยู่ที่ทำงาน ........................................................................................................................................... 

รหสัไปรษณีย์ ............. โทรศัพทท์ี่ทำงาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อเีมล์ .......................... 

9. รายได้ต่อเดือน ........................................................... บาท 



10. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 

  ⃣   หย่า   ⃣   ม่าย   ⃣   อยู่กินฉันสามี-ภรรยา     ⃣   แยกกันอยู่ 

11. ช่ือ-สกลุคู่สมรส (ถ้าม)ี .............................................  วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถานที่เกิด ..................... 

12. ช่ือ-สกลุของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด................. สถานทีเ่กิด ...................... 

13. ช่ือ-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถานที่เกิด ...................... 

14. ท่านมี Passport เล่มเก่าล่าสุด หรือไม่ (ถ้าม)ี โปรดระบุ 

      เลขพาสปอร์ต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให้ ณ ประเทศ ................... 

15. ท่านเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา หรือไม ่(โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่า ............................) 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ต้ังแต่วันที่ .............................................. ถึงวันที่ .................................................. 

16. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่า Schengen กอ่นหน้านี ้

                    ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 

17.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม ่

     ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ) ................................................................. 

18. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างการเดนิทางและพำนักอยู่ของผูร้้องขอ 

           ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องค์กร) 

     เช็คเดนิทาง     กรุณาระบุช่ือ ............................................................. 

   บัตรเครดิต    ความสัมพันธ์ ............................................................ 

   เงินสด 

 หมายเหต:ุ หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         กรณีวีซ่าของท่านไม่ได้
รับการอนุมัติทันตามกำหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 
 เมื่อท่านได้จองทำการจองโปรแกรมทัวร์ และชำระเงินมัดจำค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 
 - กรุณาจัดส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลสำหรับยื่นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    พร้อมจัดส่ง

ให้กับบริษัทฯทันที !! หากดำเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ   ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที่จะใช้ยื่นสถานทูต เนื่องจาก

ข้อมูลทั้งหมด บริษัทฯจำเป็นต้องดำเนินการนำสง่สถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากนำส่งข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง อาจ
ส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 



  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการทำงานของท่านให้ชัดเจน (ระบุเป็น
ภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ช่ือบริษัท, ตำแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ได้รับ และวันเดือนปีที่เริ่มงาน 

 
 เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสำหรับยื่นวีซ่า จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 
  - กรุณาจัดส่งหนังสอืเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสำหรับยื่นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ ก่อนถึงวันนัด

หมายย่ืนวีซ่า 
          - ท่านจำเป็นต้องนำส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพื่อให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที่ผ่านมา 
 
 หมายเหต:ุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บรษัิทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทัง้สิ้น ทัง้นี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางที่คอย
ให้บรกิาร และอำนวยความสะดวกให้แกผู่้เดินทางเท่านั้น  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

 



 


