
 
 

 

รหัสทัวร 1900017  
ทัวรอิตาลี  โรม  วาติกัน  ฟลอเรนซ  โบโลญญา  8 วัน 5 คืน (TG) 
โคลอสเซี่ยม  น้ําพุเทรว่ี  บันไดสเปน  มหาวิหารเซนตปเตอร  หอเอนเมืองปซา  จตุรัส
ซานมารโค   เวนิส 

 
 

 

 



 
 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 
21.30  พรอมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขาออกช้ัน 4 โซน D เคานเตอร สายการบินไทย 

(TG) เจาหนาที่ใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดาน เอกสารติดแท็กกระเป�ากอน
ขึ้นเคร่ือง 

วันที่ 2 สนามบินลีโอดารโน ดารวินชี อิตาลี - นครวาติกัน – มหาวิหารเซนตปเตอร – กรุง
โรม – โคลอสเซี่ยม – จัตุรัสโรมัน – น้ําพุเทรวี่ – บันไดสเปน – ฟลอเรนซ 

00.20  นําทานเดินทางสู กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG944 
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 11 ช่ัวโมง 54 นาที) 

06.50  เดินทางถึง สนามบินลีโอดารโน ดารวินชี กรุงโรม ประเทศอิตาลี นําทานผานขั้นตอน
การตรวจคนเขาเมอืง และพิธีการทางศุลกากรและตรวจรับสัมภาระเรียบรอยแลว นําทานสู
นครวาติกัน ซึ่งเปนรัฐอิสระ มีขนาดเล็กมากเพียง 250 ไรและเปนศูนยกลางของศาสนา
คริสตนิกายโรมันคาทอลิก เปนเมืองแหงศาสนจักรและที่ประทับของพระสันตะปาปา 
ประมุขสูงสุดแหงศาสนา หรือที่เรียกส้ันๆ วา“โป�ป” นําทานถายรูปดานหนา มหาวิหาร
เซนตปเตอร St.Peter Basilica แหงนครรัฐวาติกัน ที่งดงามดวยศิลปะในยุคเรเน
ซองส ใชเวลาสรางถึง 150 ป และยังไดรับการตกแตงอยางโออาและหรูหรา ดานหนามหา
วิหารเปนลานกวางเรียกวา St.Peter’s Square ประกอบไปดวยน้ําพุ 2 ดาน และเสา
โอเบลิกส 1 ตน ลอมรอบไปดวยเหลาเทพเทวาบนหลังคาและกําแพงสูง 

(คาทัวรไมรวมคาเขา Vatican Museum และ Sistine Chapel) จากน้ันนําทาน
เดินทางสู กรุงโรม (Rome)(ระยะทาง6ก.ม./15นาที)  เมืองหลวงของประเทศอิตาลี อดีต
แหงจักรวรรดิโรมันที่ยิ่งใหญมาเมื่ อกวา 2,000 ป  ช่ืนชมกับสถาปตยกรรมและ
ประวัติศาสตรแหงความยิ่งใหญ นําทานสัมผัสความยิ่งใหญ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลก
ที่ โคลอสเซี่ยม (Colosseum) (ถายรูปดานนอก) เปนสนามกีฬากลางแจงขนาดใหญ
ต้ังอยูใจกลางกรุงโรม เร่ิมสรางขึ้น ในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซียนแหงอาณาจักรโรมันและ
สรางเสร็จ ในสมัยของจักรพรรดิติตัสในคริสตศตวรรษที่1 หรือประมาณป ค.ศ.80 
อัฒจันทรเปนรูปวงกลมกอดวยอิฐและหินทรายวัดโดยรอบไดประมาณ 527เมตร สูง 57



 
 

 

เมตร ใกลๆกันน้ันเปน ประตูชัยคอนสแตนติน (Arch of Constantine) ถือวาเปน
มรดกสําคัญของประเทศอิตาลีอีกที่หน่ึง โดยสรางขึ้นเพื่อระลึกถึงชัยชนะของกรุงคอสส
แตนติน เปนซุมประตูที่ใหญที่สุดของโรมันมีความสูงถึง 21 เมตร จากน้ันชมและถายรูป 
จัตุรัสโรมัน (Roman Forum) ซึ่งอยูใกลๆกันกับโคลอสเซี่ยม จัตุรัสโรมันถือวาเปน
ศูนยกลางดานตางๆ เชน การประชุมทางการเมอืง การปกครอง บูชาเทพเจา ฯลฯ ของกรุง
โรมในสมัยโบราณ ใชเวลาสรางยาวนานมากถงึ 900 ป ปจจุบันเหลือแตซากปรักหักพังแต
ก็ยังรูสึกไดถึงความยิ่งใหญอลังการ นําทานผานชม อนุเสาวรียวิกเตอรเอ็มมานูเอ็ล 
(Victor Emmanuell Monument) หรือ Altare Della Patria อนุสาวรียที่สรางขึ้น
เพื่อเปนเกียรติของวิกเตอรเอ็มมานูเอ็ล พระราชาองคแรกของอิตาลี ที่มีอํานาจแบบ
เบ็ดเสร็จครบวงจร และที่น่ียังเปนอนุสรณทหารทีก่ลาหาญเมือ่คร้ังสงครามโลกคร้ังที่ 1 อีก
ดวย จากน้ันนําทานชม น้ําพุเทรวี่ (Trevi Fountain) ซึ่งมีรูปปم�นของเทพเจาเนปจูนต้ัง
โดดเดนอยูกลางน้ําพุ เปนหน่ึงในสัญลักษณที่สําคัญของกรุงโรม เปนสถานที่นักทองเที่ยว
มาโยนเหรียญเส่ียงทายตามเร่ืองราวจากภาพยนตรเร่ือง Three Coins in The 
Fountain 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที1่)  
บาย  จากน้ันนําทานชมและถายรูปบริเวณยาน บันไดสเปน (Spanish steps) เปนบันไดที่

กวางที่สุดและยาวที่สุดในทวปียุโรป ถูกเรียกช่ือตามสถานฑูตสเปน ซ่ึงตั้งอยู ณ บริเวณน้ัน 
ไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ช่ือ Francesco de Sanctis เร่ิมสราง
เมื่อป คศ.1723 แลวเสร็จในป คศ.1725 ถือเปนสัญลักษณอีกอยางหน่ึงของกรุงโรม 
นอกจากความสวยงามอลังการกวางขวางของบันไดสูง 138 ขั้นที่ลอมรอบไปดวย
สถาปตยกรรมอันสวยงามแลว จัตุรัสน้ียังตอตรงกับถนน Via Condotti ที่เต็มไปดวยราน
แ บ รน ด เน ม ม าก ม าย  ทั้ ง  Dior, Prada, Gucci,Valentio, Versace, Fendi, 
Ferragamo, Cartier, Bulgari, Rimowa, Longchamp, Furla, Tod’ s 
Ferragamo Armani, Tag Heuer, Tissot และอ่ืนๆ เปนตน จากน้ันนําทานมุงหนาสู 
ฟลอเรนซ (Florence) (ระยะทาง274ก.ม./4 ช่ัวโมง) เมืองหลวงของแควนทัสคานี ตน
กําเนิดของศิลปะแบบเรอเนซองส อดีตศูนยกลางดานสถาปตยกรรม วรรณกรรม และ
วัฒนธรรมอันรุงโรจน ดินแดนที่มี เสนหอันนาหลงใหลแหงนี้ได ช่ือวาเปนสถานที่ที่
นักทองเที่ยวใฝ�ฝนมาเยือนมากที่สุดดวย 



 
 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 2)  หลังอาหารเย็นนําทานเดินทางเขาสูที่
พัก 

ที่พัก: Best Western Plus CHC Florence  4* หรือระดับใกลเคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง) 

วันที่ 3 เขตเมืองเกาฟลอเรนซ – เมืองปซา - จัตุรัสกัมโป เดย มิราโกลี - หอเอนปซา - เมือง 
ลาสเปเซีย 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 3)  

นําทานเดินทางสู เขตเมืองเกา ของฟลอเรนซ ที่ไดรับเลือกโดยองคการยูเนสโกใหขึ้น
ทะเบียนเปนมรดกโลก เมื่อป ค.ศ. 1982 นําทานเดินชมความสวยงามบริเวณ จัตุรัสดูโอโม 
Duomo Santa Maria Del Fiore ทีต้ังของมหาวิหารแหงเมืองฟลอเรนซ ที่สวยงามและ
ยิ่งใหญ จัตุรัสชิกนอเรีย (piazza della signoria) เปนจัตุรัสสวยงามดวยประติมากรรม
มากมายที่ต้ังเรียงรายอยูดานหนาของพระราชวังเวคคิโอ เชน รูปแกะสลักเพอรซิอุส วีรบุรุษ
กรีกโบราณตอนบ่ันคอเมดูซา รูปแกะสลักเฮอรคิวลีส และรูปสลัก the Rape of the 
Sabine Women ถายรูปดานหนา ปาลาซโซ เวคคิโอ Palazzo Vecchio หรือ Old 
Palace พระราชวังเกาแกในเมืองฟลอเรนซ สรางสําเร็จในป ค.ศ.1322 มีสัญลักษณคือหอ
ระฆัง Campanile ในอดีตใชเปนสถานที่แจงขาวสารใหกับชาวเมือง ทางการจะตีระฆังสง
สัญญาณ หากมีไฟไหม,น้ําทวม, ขาศึกโจมตี ฯลฯ ถือเปนสถานที่ประวัติศาสตรสําคัญของ
ฟลอเรนซ ชมสะพานปอนเต เวคคิโอ (Ponte Vecchio) สะพานเกาแกที่สุดของเมือง 
เปนสะพานเดียวของฟลอเรนซทีร่อดพนการทาลายจากชวงสงครามโลกมาได ทอดขามแมน้ํา
อารโน ซึ่งอดีตเปนแหลงขายทองคําที่เกาแกของฟลอเรนซและยังคงอนุรักษบรรยากาศแบบ
ด่ังเดิมไวไดอยางดี ชมทัศนียภาพของตัวเมืองที่มีแมน้ําอารโน ไหลผานนครที่ยังคงรักษา
สถาปตยกรรมโบราณไวอยางนาช่ืนชม สะพานเกาแกที่สรางขึ้นเพื่อใชในการสัญจรขามแมน้ํา
อารโน บนสะพานน้ันเปนที่ต้ังของอาคารรานคา ซึ่งเปนตัวแทนจําหนายงานศิลปะ อัญมณี 
และของที่ระลึกจํานวนมากอิสระใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึก ชอปปم�งตามอัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที4่)  
บาย  นําทานเดินทางสู เมืองปซา Pisa (ระยะทาง98ก.ม./ 1.30 ช่ัวโมง) อดีตเมืองทาเรือชายฝم�ง



 
 

 

ทะเลเมดิเตอรเรเนียนและเปนที่ต้ังของหอเอนปซา นําทานชม จัตุรัสกัมโป เดย มิราโกลี 
หรือ จัตุรัสดูโอโม Piazza del Duomo หรือทุงมหัศจรรย เปนบริเวณที่ลอมรอบดวย
กําแพงใจกลางเมืองปซา และเปนที่ต้ังของมหาวิหารเกาแกที่มีขนาดใหญที่สุด และนําทานชม
ถายรูป 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลก หอเอนปซา ( Leaning Tower of Pisa) ใหทาน
เดินเลน ถายรูปกับหอเอนปซาที่สรางขึ้นเพื่อเปนหอระฆังแหงวิหารประจําเมือง แตเพียงการ
เร่ิมตนของการสรางถึงบริเวณช้ัน 3 ก็เกิดการทรุดตัวและตองหยุดการกอสรางจนถัดมาอีก
รวม 100 ป ถึงไดสรางตอจนเสร็จสมบูรณและยังเปนสถานที่กาลิเลโอ เคยมาพิสูจนเร่ืองแรง
โนมถวงของโลก และการตกของวัตถุดวย 

ค่ํา  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที5่) หลังอาหารเย็นนําทานเดินทางเขาที่พัก 

ที่พัก: Grand Hotel Bonanno 4* หรือระดับใกลเคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมที่ทานพกัทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนดัหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง) 

 
วันที่ 4 ลาสเปเซีย – ชิงเกว แตรเร - ริโอแมก จิโอเร – มานาโรลา – เลแวนโต - เมืองเวโรนา 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่6) 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมือง ลา สเปเซีย (La Spezia) (ระยะทาง80ก.ม./ 1ช่ัวโมง) 
เมืองในเขตลิกูเรียทางตอนเหนือของอิตาลี อยูระหวาง เมืองเจนัว และปซา บนทะเลลิกูเรีย 
และเปนหน่ึงในอาวที่มีความสําคัญทางดานการคาและการทหาร อีกทั้งยังเปนที่ ต้ังของ
สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมดวย นําทานเดินทางสูสถานี La Spezia 
Centrale Railway Station นําทานเปลี่ยนการเดินทางโดยสารรถไฟสูดินแดนทั้งหา 
(Five Land) แหงชิงเกว แตรเร (Cinque Terre) ต้ังบนหนาผาสูงชันเหนือทะเลเมดิ
เตอรเรเนียน ติดทะเลบริเวณชายฝم�งแควนลิกูเรีย ชม 2 ใน 5 หมูบานไดแก หมูบานประมง
เล็กๆ ริโอแมก จิโอเร (Rio-Maggiore) หมูบานชาวประมงที่สวยที่สุดในโลก เปนชุมชน
ชาวประมงเกา ที่มีทําเลที่นามหัศจรรย คือแตละหมูบานปลูกสรางอยูบนภูเขาหรือหนาผาสูง 
ปจจุบันแมยังมีการทําประมงกันอยูบาง แตก็ไมมากนัก เนื่องจากชาวบานหันมาทําธุรกิจ
ทองเที่ยวเพื่อตอนรับเหลานักเดินทางที่แวะเวียนเขามาชมไขมุกน้ํางามของอิตาลีเม็ดน้ีเสีย



 
 

 

มากกวา และ ชมหมูบานประมง มานาโรลา (Manarola) หมูบานชาวประมงที่เล็กที่สุด
ของแควน แตกลับกลายเปนแหลงทองเที่ยวที่สามารถดึงดูดใหนักเดินทางจากทั่วโลกตางก็
อยากที่จะมาเยือน ณ หมูบานแหงน้ี กิจกรรมหลักของนักทองเที่ยวเมื่อมาถึงที่น่ีก็คือการเดิน
ชมเมืองไปตามถนนสายเล็กที่ลัดเลาะตัดผานตัวเมืองไปตามความลานชัน เปนบรรยากาศ
ที่สุดแสนจะเพลิดเพลิน จากน้ันเดินทางสูสถานีเลแวนโต (Levanto) เปลี่ยนการเดินทางขึ้น
รถโคชเพ่ือเดินทางไปท่ีเวโรนา 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่7) 
บาย  นําทานเดินทางสู เวโรนา (Verona) (ระยะทาง283ก.ม./ 4 ช่ัวโมง) เปนเมืองที่ต้ังอยูแควน

เวเนโตเปนหน่ึงในเจ็ดเมืองหลวงของทางตอนเหนือของอิตาลี มีสถานที่ที่ดึงดูดนักทองเที่ยว
ดวยเหตุที่มีความสําคัญทางศิลปะและวัฒนธรรมที่เห็นไดงานนิทรรศการประจําปหลายงาน 
โรงละคร และอุปรากรในโรงละครกลางแจงที่สรางโดยโรมัน และเปนเมืองสําคัญใน
ประวัติศาสตรและเศรษฐกิจจากตําแหนงที่ต้ังทางภูมิศาสตรที่ต้ังอยูตรงโคงของแมน้ําอดิเจ 
(Adige River) ไมไกลจากทะเลสาบการดา ที่ต้ังน้ีทําใหเกิดน้ําทวมขึ้นหลายคร้ังจนกระทั่ง 
ค.ศ. 1956 เมื่อมีการสรางอุโมงคโมริ-ทอรโบเลที่เปนทางระบายน้ํา 500 คิวบิคเมตรลงไป
ในทะเลสาบการดาเมื่อมีความจําเปน อุโมงคลดสถิติน้ําทวมทุกเจ็ดสิบปไปเปนทุกสองรอยป 
นําทานชมยานเมืองเกา ที่ยังคงสภาพบานเรือนแบบโบราณ ใหเดินเที่ยวชมจัตุรัสเออรเบ 
(Piazza delle Erbe หรือ Market's square) ที่ รายลอมไปดวยคฤหาสน วังเกาของ
ตระกูลที่เคยปกครองเวโรนา เดินผานโรมัน อารีนา (Verona Arena) สนามกีฬากลางแจง
แบบโบราณในสมัยน้ัน แลวนํา ทานถายรูปกับบานของจูเลียต ถายรูปกับระเบียงที่โรมิโอปน
เขาหาจูเลียต และ รูปปم�นสัมฤทธิ์ ปم�นโดย N.Costantini วากันวาใครอยากสมหวังในเร่ือง
ความรักก็ใหไปจับที่หนาอกของจูเลียต นอกจากน้ีภายในบริเวณกําแพง บานจูเลียตยังมี การ
เขียนแสดงความรักกันมากมายจนแทบไมเห็นพื้นสีกําแพงเดิม 

เย็น  ถึงเวลานัดหมายนําทานไป รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 8)  

หลังอาหารเย็นนําทานเดินทางเขาที่พัก 

ที่พัก: Hotel Fiera 4* หรือระดับใกลเคียง 

(ช่ือโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง 



 
 

 

วันที่ 5 เวโรนา - ทาเรือตรอนเคตโต - เกาะเวนิส - จัตุรัสซานมารโค – โบสถเซนตมารก – 
Noventa di Piave Designer Outlet 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 9)  

นําทานเดินทางสู เวนิส (215กม. 2 ช่ัวโมง) ถึง ทาเรือตรอนเคตโต เปนทาเรือท่ีมีเรือบริการ
ในการเดินทางไปในที่ตาง ๆ ของเมือง เพื่อชมทิวทัศนธรรมชาติของ 2 ฝم�งคลองโดยทางเรือ 
นับเปนเมืองที่คลองมากกวาถนนอีกเมืองหน่ึงของโลก นําทานน่ังเรือสู เกาะเวนิส (Venice 
Island) ดินแดนแสนโรแมนติก ชมความสวยงามของ จัตุรัสซานมารโค (Piazza San 
Marco หรือ Saint Mark Square) เปนจัตุรัสกลางเมืองเวนิส ที่ขึ้นช่ือวาสวยที่สุดแหง
หน่ึงในอิตาลี ลอมรอบดวยสถาปตยกรมอันงดงาม อาทิ โบสถเซนตมารก (St. Mark’s 
Basilica) เดิมที่เปนโบสถสวนตัวของผูครองเมืองในสมัยน้ัน พระราชวังดอจส (Doge’s 
Palace), ลีโอเน (Lione) รูปปم�นสิงโตตัวใหญติดปกพรอมถือหนังสือ ซึ่งถือเปนสัญลักษณ
ประจาเมืองเวนิส เดินชมตัวเมืองจนถึงสะพานริอัลโต เปนสะพานที่เกาแกที่สุดในเวนิสและเปน
สะพานแรกที่ขาม Grand Canal (คลองแกรนดคาแนล) ชมสะพาน Bridge of Sighs 
สะพานสะอ้ืน หรือบางคนเรียกวา "สะพานแหงการทอดถอนใจ” ซึ่งทอดขามดานหลังวังของ
ผูปกครองเวนิสในอดีต ไปยังคุกที่อยูอีกฟากฝم�งคลอง วากันวาสะพานแหงน้ีคือจุดหายใจเฮือก
สุดทายแหงอิสรภาพของเหลานักโทษ และคุกแหงน้ีเองเปนที่คุมขังนักรักกระเด่ืองนามคาสโน
วา ในตํานานเลาวาการจูบบนเรือกอนโดลาใตสะพานแหงน้ีจะนําไปสูความรักนิรันดร นับเปน
หน่ึงในจุดที่โรแมนติกที่สุดจุดหน่ึงในเวนิส 

อิสระใหทานเดินชมความโรแมนติกของเกาะแหงน้ี และทานไมควรพลาดกับประสบการณ
ลองเรือกอนโดลา ชมความงามของเกาะเวนิส (ไมรวมในคาทัวร กรณีตองการน่ังกอนโด
ลา สามารถติดตอที่ไกด) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที1่0) เมนูอาหารทองถิ่น 

บาย  นําทานกลับสูฝم�งแผนดินใหญ นําทานเดินทางตอไปยัง เมือง Noventa อิสระใหทานชอปปم�ง
จุใจ ณ McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet ศูนยรวมรานคากวา 
160 ราน เชน แวนตา ผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง รองเทา กระเป�า อุปกรณกีฬา แฟช่ันแบรนดแนม 
(อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัยที่เอาทล็ท เพื่อความสะดวกในการชอปปم�ง จนถึง เวลานัดหมาย



 
 

 

นําทานดินทางสูเมือง Mestre นําทานเขาที่พัก 

ที่พัก:  Novotel Mestre Castellana 4* หรือระดบัใกลเคียง  
(ช่ือโรงแรมที่ทานพกัทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนดัหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง) 

 

วันที่ 6 มิลาน – มหาวิหารแหงมิลาน - แกลลอเรีย วิคเตอร เอ็มมานูเอล - สนามบินมิลาโน มัล
เพนซา 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (ม้ือที่ 12) 

นําทานเดินทางสู กรุงมิลาน (Milan) หรือ มิลาโน(ระยะทาง272ก.ม./ 4 ช่ัวโมง) เมืองใหญ
เปนอันดับสองรองจากกรุงโรม ต้ังอยูทางตอนเหนือของประเทศ มีช่ือเสียงในดานแฟช่ัน ศิลปะ 
และเคร่ืองหนัง เปนเมืองแหงแฟช่ันช้ันนําของโลก ในลักษณะเดียวกับ นิวยอรก ปารีส 
ลอนดอน อีกทั้งยังเปนศูนยกลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกดวย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที1่3) 
บาย  จากน้ันนําท านไปชม พามาชมอาคารที่ ทํ าการของ City Hall เมืองมิลาน อิตาลี

ช่ือ Palazzo Marino ปาลาซโซ มารีโน จากน้ันนําทานสูจุดศูนยกลางอันศักดิ์สิทธิ์ของเมือง
มิลาน ชม มหาวิหารแหงมิลาน (Duomo di Milano) (ถายรูปดานนอก) มหาวิหารน้ีสราง
ดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิค ที่ถือวามีความใหญโตเปนอันดับสามของโลก เร่ิมสรางในป 
1386 แตกวาจะเสร็จตองใชเวลากวา 400 ป ดานนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมที่ทําจากหิน
ออนจํานวน 135 ยอด และมีรูปปم�นหินออนจากสมัยตางๆ กวา 2,245 ช้ิน ยอดที่สูงที่สุดมีรูป
ปم�นทองขนาด 4 เมตรของพระแมมาดอนนา  เปนสงาอยู จากน้ันใหทานอิสระกับการชอปปم�ง
สินคาแบรนดเนมช่ือดังของโลก อาทิเชน LV,PRADA,GUCCI, TOD’S ณ แกลลอเรีย วิค
เตอร เอ็มมานูเอล (Galerie Victor Emmanuel) (ราน Prada รานแรกของโลก) ทาน
สามารถถายรูปเปนท่ีระลึกจากดานในซ่ึงเปนอาคารกระจกที่เกาแกและสวยงาม 

ค่ํา  ถึงเวลานัดหมายนําทานไป รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 14) 

ที่พัก:  Holiday Inn Milan Assago 4* หรือระดบัใกลเคียง  
(ช่ือโรงแรมที่ทานพกัทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนดัหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง 



 
 

 

วันที่ 7 ทาอากาศยานมิลาโน มัลเพนซา 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที1่5) 
09.30  สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานมิลาโน มัลเพนซา เพื่อตรวจเช็คเอกสารการ

เดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกรุงเทพฯ (มีเวลาใหทานไดทําคืนภาษีTax Refund 
กอนการเช็คอิน) 

13.05  ออกเดินทางกลับสูประเทศไทยโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG941 (เวลาประมาณ 10
ช่ัวโมง 50นาที) 

 
วันที่ 8 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
05.55  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพ่ือใหทาน
ทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม 

อัตราคาบริการ 
เดินทางโดยสายการบนิไทย Thai Airways (TG) สะสมไมลได 50% 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 
14 - 21 May 2019 49,900 49,900 49,900 15,000 12,500 

26 May - 02 Jun 2019 49,900 49,900 49,900 15,000 12,500 

23 - 30 Jun 2019 49,900 49,900 49,900 15,000 12,500 

 



 
 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1. การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว 

- จะสงจอยนทัวรกับบริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน 

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการ
เดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง20ทานและทานยังประสงค
เดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 

2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุก
ครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.การจองทัวรและชําระคาบริการ 

- กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 20,000 บาท  

กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรมกรอกขอมูลยื่นวีซาพรอมเอกสารชําระมัดจําคาทัวร 

- คาทัวรสวนที่เหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง 

- กรณีบริษัทตองออกต๋ัวหรือวีซาออกใกลวันเดินทาง ทานจําเปนตองชําระคาทัวรสวนที่เหลือตามที่
บริษัทกําหนดแจงเทาน้ัน 

**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับ
จากวันเดินทางไป-กลับและจํานวนหนหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3
หนา) **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรต
หมดอายุ **กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 

 

 



 
 

 

การยกเลิกและคืนคาทัวร 

เน่ืองจากเปนราคาตั๋วเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก 
เลื่อน ขอคืนเงินไดทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิ
ใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวร
ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงเมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใด
รายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน 
ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

อัตรคาบริการน้ีรวม 

1. คาตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน 

 (ต๋ัวกรุปไมสามารถUpgradeที่นั่งเปนBusiness Class ได และตองเดินทางไป-กลับพรอมต๋ัวกรุป
เทาน้ันไมสามารถเล่ือนวันได) 

2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับใกลเคียงกัน   

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 

4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. คาน้ําหนักกระเป�า สายการบินไทย สัมภาระโหลดใตทองเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได 
7 กิโลกรัม และคาประกันวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเงือ่นไขของแตละสายการบินที่มกีารเรียกเก็บ และกรณี
น้ําสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ สะสมไมลได50% กรุณาแจงเลขสมาชิก
รอยัลออรคิดพลัส กอนออกตั๋ว 

6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศ 
กับ Allianz แบบแผนประกันภัยแบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล โดยจะมีความคุมครอง
เบ้ืองตน ดังน้ี 



 
 

 

- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ 

  ผูเอาประกันภัยที่มีอายุมากกวา 16 ป หรือนอยกวา 75 ป วงเงินคุมครอง 3,000,000 บาท 

  ผูเอาประกันภัยที่อายุนอยกวา 16 ป หรือมากกวา 75 ป วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 

  คารักษาพยาบาลในตางประเทศ วงเงิน 2,000,000 บาท 

  คารักษาพยาบาลตอเน่ืองในประเทศไทย วงเงิน 200,000 บาท 

ซึ่งความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย  โดยทั้งน้ีการทําประกันน้ีจาก
บริษัท  มากกวาขอบังคับตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยว ที่บังคับใหบริษัทนําเที่ยว ทําประกันเฉพาะ
อุบัติเหตุในการเดินทางเทาน้ัน แตทั้งน้ี ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและขอยกเวนแผน
เติมจากเว็บไซด Allianz ได  กรณีทานตองการซื้อความคุมครองเพิ่มเติมสามารถแจงความประสงคมา
ที่บริษัทฯ 

7.รวมคาวีซาวีซาเชงเกน (สถานฑูตอิตาลี)แลว กรณีลูกคามีวีซาอยูแลวหักออกจากคาทัวร 2,200 บาท 

8. คาภาษีสนามบิน และคาภาษีนา มันตามรายการทัวร 

9.คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถ (กฎหมายไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 
12 ช.ม./วัน) 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 

2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร  
    เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คาโทรศัพท เปนตน 

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 
4. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบิน 



 
 

 

5. คา Vat 7% และ คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

6. คาพนักงานยกกระเป�าที่โรงแรม 

7. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 45 EURO ตอทริป สําหรับหวัหนาทัวรแลวแตความประทบัใจและน้ําใจ
จากทาน 

กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทางบริษัท
ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชนคาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา/คามัดจําตั๋วเครื่องบิน (กรณี
ออกตั๋วแลว)/คามัดจําแลนด (กรณีใกลวันเดินทาง) 

 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมด
กับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มผีูรวมคณะไมถงึ 20
ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 



 
 

 

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่
พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพกัสําหรับผู
สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความ
พรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพเิศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 20
วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ  ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบัตัวแทนตางๆ 
ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขา
เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุจาก
การเดินทางทองเที่ยว ตามพ.ร.บ.การทองเที่ยวเทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย 
ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับ
ขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางไดจาก
บ ริ ษั ท ป ร ะ กั น ทั่ ว ไ ป แ ล ะ ค ว ร ศึ ก ษ า เ งื่ อ น ไ ข ค ว า ม คุ ม ค ร อ ง ใ ห ล ะ เ อี ย ด ) 
13. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัดไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจ



 
 

 

คนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 
ๆ 

 เอกสารในการขอย่ืนวีซาประเทศเชงเกน(ประเทศอิตาลี) ระยะเวลาในการย่ืน 15 วันทําการ 

** ผูเดินทางตองมาโชวตัวและสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย ** 

1.  พาสปอรต ที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํา่กวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากหมดอายุกรุณานําไป
ตออายุกอนนําสง และมีจํานวนหนาเหลืออยางนอย 2-3 หนาเพื่อติดวีซา หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวา
จะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนเอกสารอางอิงกับทางสถานฑูต 

2.  รูปถาย รูปสีหนาตรงปจจุบัน ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 น้ิว หรือ 3.5 * 3 cm จํานวน 2 ใบ และ
มีอายุไมเกิน 3 เดือน หามตกแตงรูป หามสวมแวนสายตา หามมีเคร่ืองประดับ ตองเปนรูปที่ถายจาก
รานถายรูปเทาน้ัน 

3. เอกสารสวนตัว 

สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาบัตรขาราชการ (ถามี) 

สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา / สําเนาใบมรณะบัตร(กรณีคูสมรสเสียชีวิต) แปลเปน
ภาษาอังกฤษ 

สําเนาใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล (ถาเคยทีการเปล่ียน) แปลเปนภาษาอังกฤษ 

(กรณีเด็กอายุตํ่ากวา20ป) แปลเปนภาษาอังกฤษ 

สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาสูติบัตร / หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา / สําเนาพาสปอรตบิดา-
มารดา 

4. หลักฐาน/ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุ
ตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน,วันเดือนปที่เร่ิมทํางานกับบริษัทน้ีและชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อ
เดินทางไปยุโรป หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด ภาษาอังกฤษเทานั้น 



 
 

 

4.1 กรณีเปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน
และชวงเวลาที่อนุมัตใิหลาหยุดเพื่อเดินทางไปยุโรป เทาน้ันไมตองระบุช่ือประเทศ หลังจากน้ันจะกลบัมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนด และตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนย่ืนวีซา ตองเปนภาษาอังกฤษ และ
เปนหลักฐานปจจุบันเทาน้ัน พรอมประทับตราบรษัิท โดยช่ือลูกคาที่ระบุในหนังสือรับรองทางการงาน 
ตองสะกดช่ือ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต 

4.2 กรณีเจาของกิจการ สําเนาใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มี ช่ือของผู
เดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน พรอมทั้ง เซ็นช่ือรับรองสําเนาและประทับตราบริษัทฯ (คัดลอกไมเกิน 
3 เดือน และเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 

4.3 กรณีเปนนักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองตัวจริงจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษา
อยูเปนภาษาอังกฤษเทานั้น (สถานทูตไมรับเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวาเปนชวงปดเทอมและตองมี
อายุไมเกิน 1 เดือนกอนย่ืนวีซา) 

เด็กอายุตํ่ากวา 20 ป จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกับบิดา
จะตองมีใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา หรือถาเด็ก
ไมไดเดินทางกบับิดาและมารดา จะตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากทั้งบิดาและ
มารดา พรอมมีการรับรองคาใชจายใหกับบุตรกับผูที่บุตรเดินทางไปดวย ตองไปทําที่สํานักงานเขตที่ทํา
เบียนบานอยู  (พรอมแนบบัตรประชาชน ของบิดาและมารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลง
ลายมือช่ือและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง  และบิดาหรือมารดาจะตองไปเซ็น
เอกสารตอหนาเจาที่รับย่ืนวีซาดวย กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการ
สลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย 

4.5 กรณีเปนแมบาน ใชสําเนาทะเบียนสมรส / ใบหยา /ใบมรณะ (กรณีคูสมรสเสียชีวิต) (ใชหลักฐาน
การเงินของตัวเองหรือของสามีก็ได ในกรณีที่ไมไดเดินทางไปกับสามี จะตองมีจดหมายรับรองคาใชจาย
จากสามี เปนภาษาอังกฤษ พรอมกับเขียนช่ือ-นามสกุล วันเดือนปเกิด ของสามี และบุตร ที่มีดวยกัน) 



 
 

 

4.6 กิจการไมจดทะเบียน อาทิ Freelance, ธุรกิจขายสินคาออนไลน ตองเขียนหนังสือแนะนําตนเอง 
ช้ีแจงรายละเอียดการทาํงาน แหลงที่มาของรายได พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาที่ 
โฉนดที่ดิน เปนตน (เปนภาษาอังกฤษ) 

5.  หลักฐานการเงิน 

5.1 ผูเดินทางออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยตัวจริง หรือสําเนาสมุดบัญชีเงิน
ฝากประจําสวนตัว ยอนหลัง 6 เดือน 1 ชุด (โดยปรับสมุดบัญชีของทานใหถึงปจจุบันดวย) ควรเลือกเลม
ที่มีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงิน
เพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา 

** กรณีไมมีการอัพเดตสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยภายในระยะเวลา 6 เดือน ตองขอ Statement 
จากธนาคารเทาน้ัน ** 

5.2 ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ตองเขียนหนังสือรับช้ีแจงความสัมพันธ (Sponsot Letter) 
และขอหนังสือรับรองคาใชจาย โดยใหบุคคลที่ออกคาใชจายใหเปนผูขอหนังสือรับรอง BANK 
SPONSOR หรือ BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยระบุ
ช่ือเจาของบัญชี บุคคลที่ออกคาใชจาย สะกดช่ือ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต และระบุช่ือผู
เดินทาง สะกดช่ือ - สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต กรุณายื่นขอจากธนาคารลวงหนา บางแหงอาจใช
เวลาดําเนินการประมาณ 3 วัน และ 

5.3 กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทาง ใหกับผูเดินทางทั้งหมด ทาง
บริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางาน
ของทาน โดยระบุรายช่ือผูเดินทาง และเหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 

(เอกสารมีอายุ 1 เดือนกอนวันยื่นคํารองขอวีซา) 

 

**กรุณาปรับอัพเดตสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย กอนแสดงตัวย่ืนขอวีซา 3-5 วัน เทาน้ัน ** 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเงินฝากประจํา** 



 
 

 

6.  แบบฟอรมกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกน กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ 

กรุณากรอกแบบฟอรมที่แนบมาใหตรงกับความเปนจริง เน่ืองจากเปนขอมูลที่ตองสงใหกับทางสถานทูต
พิจารณาวีซา ทางบริษัทฯไมสามารถกรอกแทนทานไดเพราะถาขอมูลผิดพลาด ทานอาจจะถูกปฏิเสธวี
ซาได 

รายละเอียดเกี่ยวกับช่ือ,นามสกุล,วันเดือนปเกิด,ญาติพี่นอง,สถานที่เกิด และจํานวนบุตรของผูเดินทาง 
การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการ
ถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการ
ขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน 
ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ี
บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตเพื่อใหอยู
ในดุลยพินิจของสถานทูตเร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติ
ในนามของบริษัท 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซาตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปล
เอกสาร** 

 

 

แบบฟอรม์สําหรับกรอกขอ้มลูยื�นวซีา่เชงเกน้ประเทศอติาล ี
โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชน์ในการยื�นวซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

 

1. ชื�อ - นามสกลุ (ภาษาไทย)       .............................................................................................................. 

2. ชื�อ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)   .............................................................................................................. 

3. ชื�อ / นามสกลุเดมิ (ถา้ม)ี          .............................................................................................................. 

4. วนั-เดอืน-ปีเกดิ   ..............................................  อายุ ............. ปี   สถานที�เกดิ ........................................ 



 
 

 

5. เพศ   ชาย          หญงิ 

5. ที�อยู่ปัจจุบัน (ภาษาองักฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 

โทรศพัทม์อืถอื ..........................................................  โทรศพัทบ์า้น .......................................................... 

6. อาชพีปัจจุบัน .................................................... ตําแหน่ง ...................................................................... 

7. ชื�อสถานที�ทํางาน ธุรกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยั (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบุอย่างชดัเจน) 

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

ที�อยู่ที�ทํางาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์............. โทรศพัทท์ี�ทํางาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลยั ................................... อเีมล ์.......................... 

8. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 

9. รายไดอ้ื�นๆนอกเหนือจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลกั ......................................................................................... 

      แหลง่ที�มาของรายไดนั้�น .......................................................................................................................... 

 

 

10 . สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส   ⃣   แตง่งาน(ไม่จดทะเบยีน) 

  ⃣   หย่า   ⃣   ม่าย   ⃣   อยู่กนิฉันสาม-ีภรรยา    ⃣   แยกกนัอยู่ 

11. ชื�อ-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วนั/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานที�เกดิ ..................... 

12. ชื�อ-สกลุของบดิา ..................................................... วนั/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานที�เกดิ ...................... 

13. ชื�อ-สกลุของมารดา .................................................. วนั/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานที�เกดิ ...................... 

14. ท่านม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม่ ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดงันี� 

      เลขพาสปอรต์ ..................... วนัออก ..................... วนัหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 

      เลขพาสปอรต์ ..................... วนัออก ..................... วนัหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 

15. ยอดเงนิคงเหลอืในบัญชอีอมทรัพย ์............................................................................................................ 

16. เคยถูกพมิพล์ายนิ�วมอืเพื�อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี� 

                    ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวนั/เดอืน/ปี ที�ดําเนนิการ หากทราบ)   

17. วซีา่เชงเกนที�เคยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีที�ผ่านมา 

ไม่เคย 



 
 

 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ั �งแตว่นัที� .............................................. ถงึวนัที� .................................................. 

18. เคยถูกพมิพล์ายนิ�วมอืเพื�อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี� 

                    ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวนั/เดอืน/ปี ที�ดําเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

19.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม่ 

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ) 

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

20. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

           ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ื�นออกคา่ใชจ้่ายให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

     เช็คเดนิทาง     กรุณาระบุชื�อ .............................................................. 

   บัตรเครดติ    

   เงนิสด 

 

** กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น เพราะขอ้มูลท ั�งหมด เจา้หนา้ที�จะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น ** 

- หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จาํเป็นตอ้งสง่มาเพื�อดูประวตักิารเดนิทางของทา่น 
- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการทาํงานฉบบัจรงิ กรณุากรอกขอ้มลูการทํางานของทา่นเป็นภาษาองักฤษให้

ครบถว้น ไดแ้ก ่ชื�อบรษิทั / ตําแหนง่ของทา่น / ลกัษณะงาน / รายไดต้อ่เดอืน  
 

หมายเหต ุ : การอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งใดๆท ั�งสิ�น ท ั�งนี�บรษิทัเป็น
เพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั�น 

 



 
 

 

 
 

 

 

 


