
 

 

รหัสทัวร ITV1901222 
ทัวรอิตาลี วาติกนั โรม ฟลอเรนซ เจนัว มิลาน 7 วัน 4 คืน (TG) 
ช่ืนชมสถาปตยกรรมและประวัติศาสตรแหงความยิ่งใหญที่กรุงโรม  

ชม 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกท่ี โคลอสเซ่ียม และ หอเอนปซา  

เยือนเมืองฟลอเรนซ ดินแดนอันนาหลงใหล ตนกําเนิดของศิลปะเรอเนซองส  

ชมเมืองเวนิส เมืองแหงสายน้ําและสะพาน ด่ืมด่ํากับบรรยากาศท่ีสุดแสนจะโรแมนติก  

ชมมหาวิหารดูโอโมแหงมิลานท่ีงดงามและยิ่งใหญเปนอันดับ 3 ของโลก  

ชอปปم�งสินคาแบรนดเนมสช่ือดังที่แกลลอเรียวิคเตอรเอ็ม มานูเอล 
 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 
21.30  พรอมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขาออกช้ัน 4 โซน D เคานเตอร สายการบิน

ไทย (TG) เจาหนาท่ีใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดาน เอกสารติดแท็ก
กระเป�ากอนขึ้นเครื่อง 
 

วันท่ี 2 สนามบินลีโอดารโน ดารวินชี อิตาลี – โคลอสเซี่ยม – จัตุรัสโรมัน – น้ําพุเทรวี่ – 
บันไดสเปน -ฟลอเรนซ 

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

06.50  เดินทางถึง สนามบินลีโอดารโน ดารวนิชี กรุงโรม ประเทศอิตาลี นําทานผาน
ขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง และพิธีการทางศุลกากรและตรวจรับสัมภาระ
เรียบรอยแลว นําทานสูนครวาติกัน ซึ่งเปนรฐัอิสระ มีขนาดเล็กมากเพียง 250 ไร
และเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก เปนเมืองแหงศาสนจักร
และท่ีประทับของพระสันตะปาปา ประมุขสูงสุดแหงศาสนา หรือท่ีเรียกสั้นๆ วา
“โป�ป” นําทานถายรูปดานหนา มหาวิหารเซนตปเตอร St.Peter Basilica แหง
นครรัฐวาติกัน ท่ีงดงามดวยศิลปะในยุคเรเนซองส ใชเวลาสรางถึง 150 ป และยัง
ไดรับการตกแตงอยางโออาและหรูหรา ดานหนามหาวิหารเปนลานกวางเรียกวา 
St.Peter’s Square ประกอบไปดวยน้ําพุ 2 ดาน และเสาโอเบลิกส 1 ตน 
ลอมรอบไปดวยเหลาเทพเทวาบนหลังคาและกําแพงสูง(คาทัวรไมรวมคาเขา 
Vatican Museum และ Sistine Chapel) จากน้ันนําทานเดินทางสู กรุงโรม 
(Rome)(ระยะทาง6ก.ม./15นาที)  เมืองหลวงของประเทศอิตาลี อดีตแหง
จักรวรรดิโรมนัท่ียิ่งใหญมาเม่ือกวา 2,000 ป  ช่ืนชมกับสถาปตยกรรมและ
ประวติัศาสตรแหงความยิ่งใหญ นําทานสัมผัสความยิ่งใหญ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย
ของโลกท่ี โคลอสเซี่ยม (Colosseum) (ถายรูปดานนอก) เปนสนามกีฬากลางแจง
ขนาดใหญต้ังอยูใจกลางกรุงโรม เร่ิมสรางขึ้น ในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซียนแหง
อาณาจักรโรมันและสรางเสร็จ ในสมัยของจักรพรรดิติตัสในคริสตศตวรรษที1่ หรือ
ประมาณป ค.ศ.80 อัฒจันทรเปนรูปวงกลมกอดวยอิฐและหินทรายวัดโดยรอบได



 

 

ประมาณ 527เมตร สูง 57เมตร ใกลๆกันน้ันเปน ประตูชัยคอนสแตนติน (Arch 
of Constantine) ถือวาเปนมรดกสําคัญของประเทศอิตาลีอีกที่หน่ึง โดยสรางขึ้น
เพ่ือระลึกถึงชัยชนะของกรุงคอสสแตนติน เปนซุมประตูที่ใหญท่ีสุดของโรมันมีความ
สูงถึง 21 เมตร จากน้ันชมและถายรูป จัตุรัสโรมัน (Roman Forum) ซึ่งอยูใกลๆ
กันกับโคลอสเซ่ียม จัตุรัสโรมันถือวาเปนศูนยกลางดานตางๆ เชน การประชุมทาง
การเมือง การปกครอง บูชาเทพเจา ฯลฯ ของกรุงโรมในสมัยโบราณ ใชเวลาสราง
ยาวนานมากถึง 900 ป ปจจุบันเหลือแตซากปรักหักพังแตก็ยังรูสึกไดถึงความ
ยิ่งใหญอลังการ นําทานผานชม อนุเสาวรียวิกเตอรเอ็มมานูเอ็ล (Victor 
Emmanuell Monument) หรือ Altare Della Patria อนุสาวรียที่สรางขึ้นเพ่ือ
เปนเกียรติของวกิเตอรเอ็มมานูเอ็ล พระราชาองคแรกของอิตาลี ท่ีมีอํานาจแบบ
เบ็ดเสร็จครบวงจร และท่ีน่ียังเปนอนุสรณทหารท่ีกลาหาญเม่ือครั้งสงครามโลกคร้ัง
ท่ี 1 อีกดวย จากน้ันนําทานชม น้ําพุเทรวี่ (Trevi Fountain) ซึ่งมีรูปปم�นของเทพ
เจาเนปจูนต้ังโดดเดนอยูกลางน้ําพุ เปนหน่ึงในสัญลักษณท่ีสําคัญของกรุงโรม เปน
สถานท่ีนักทองเท่ียวมาโยนเหรียญเส่ียงทายตามเร่ืองราวจากภาพยนตรเร่ือง 
Three Coins in The Fountain 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที1่) อาหารจีน 

บาย  จากน้ันนําทานชมและถายรูปบริเวณยาน บันไดสเปน (Spanish steps) เปน
บันไดที่กวางที่สุดและยาวที่สุดในทวีปยุโรป ถูกเรียกช่ือตามสถานฑูตสเปน ซ่ึงต้ังอยู 
ณ บริเวณน้ัน ไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ช่ือ Francesco de 
Sanctis เร่ิมสรางเม่ือป คศ.1723 แลวเสร็จในป คศ.1725 ถือเปนสัญลักษณอีก
อยางหน่ึงของกรุงโรม นอกจากความสวยงามอลังการกวางขวางของบันไดสูง 138 
ขั้นท่ีลอมรอบไปดวยสถาปตยกรรมอันสวยงามแลว จัตุรัสน้ียังตอตรงกับถนน Via 
Condotti ท่ีเต็มไปดวยรานแบรนดเนมมากมาย ท้ัง Dior, Prada, 
Gucci,Valentio, Versace, Fendi, Ferragamo, Cartier, Bulgari, 
Rimowa, Longchamp, Furla, Tod’s Ferragamo Armani, Tag Heuer, 
Tissot และอ่ืนๆ เปนตน จากน้ันนําทานมุงหนาสู เคียนเชียโนแตรเม(Chianciano 
Terme) (ระยะทาง168ก.ม./ 2.30 ช่ัวโมง) เมืองเล็กๆของเซียนาในแควนทัสคานี
ตนกําเนิดของศิลปะแบบเรอเนซองส อดีตศูนยกลางดานสถาปตยกรรม วรรณกรรม 
และวัฒนธรรมอันรุงโรจน ดินแดนที่มีเสนหอันนาหลงใหลแหงน้ีไดช่ือวาเปนสถานท่ี



 

 

ท่ีนักทองเท่ียวใฝ�ฝนมาเยือนมากท่ีสุดดวย 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 2)  หลังอาหารเย็นนําทานเดินทางเขาสูท่ี

พัก 

ท่ีพัก:Grand Hotel Excelsior Chianciano Terme 4* หรือระดับใกลเคียง
กัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

 
 
 

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

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 3)  

นําทานเดินทางสู เขตเมืองเกา ของฟลอเรนซ ท่ีไดรับเลือกโดยองคการยูเนสโกให
ขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก เม่ือป ค.ศ. 1982 นําทานเดินชมความสวยงามบริเวณ 
Piazzale Michelangelo หน่ึงในจุดชมวิวหลักของเมืองฟลอเรนซท่ีนําเสนอ
ทัศนียภาพโดยรวมอันสวยงามของเมืองฟลอเรนซในมุมสูง มีไฮไลตเด็ดเปนการชม
วิวพระอาทิตยตกท่ีสวยงามมากท่ีสุด นําทานชม Giotto's Bell Tower ยืนอยูใน 
Piazza Duomo ในฟลอเรนซ ตัวอยางที่งดงามของสถาปตยกรรมแบบกอธิคของ
Florentineในป 1300Florence Baptistery ตัวหอเปนทรงแปดเหลี่ยมท่ี
ต้ังอยูกลางจตุรัสเดลดูโอโมตรงกันขามกับมหาวิหารฟลอเรนซและหอระฆังของจอต
โต ดี บอนโดเน (หอระฆังจอตโต) หอศีลจุมซันโจวันนีเปนสิ่งกอสรางที่เกาท่ีสุดสิ่ง
หน่ึงของฟลอเรนซ จัตุรัสดูโอโม Duomo Santa Maria Del Fiore ทีต้ังของมหา
วิหารแหงเมืองฟลอเรนซ ท่ีสวยงามและยิ่งใหญ 



 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที4่)อาหารจีน  

บาย  นําทานเดินทางสู เมืองปซา Pisa (ระยะทาง98ก.ม./ 1.30 ช่ัวโมง) อดีตเมือง
ทาเรือชายฝم�งทะเลเมดิเตอรเรเนียนและเปนท่ีต้ังของหอเอนปซา นําทานชม 
จัตุรัสกัมโป เดย มิราโกลี หรือ จัตุรัสดูโอโม Piazza del Duomo หรือทุง
มหัศจรรย เปนบริเวณท่ีลอมรอบดวยกําแพงใจกลางเมืองปซา และเปนที่ต้ังของ
มหาวิหารเกาแกทีมี่ขนาดใหญที่สุด และนําทานชมถายรูป 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของ
โลก หอเอนปซา ( Leaning Tower of Pisa) ใหทานเดินเลน ถายรูปกบัหอเอนป
ซาท่ีสรางขึ้นเพ่ือเปนหอระฆังแหงวิหารประจาํเมือง แตเพียงการเร่ิมตนของการ
สรางถึงบริเวณช้ัน 3 กเ็กิดการทรุดตัวและตองหยุดการกอสรางจนถดัมาอีกรวม 
100 ป ถึงไดสรางตอจนเสร็จสมบูรณและยังเปนสถานท่ีกาลิเลโอ เคยมาพิสูจนเร่ือง
แรงโนมถวงของโลก และการตกของวตัถดุวย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี5)อาหารจีน หลังอาหารเย็นนําทานเดิน
ทางเขาที่พัก 

ท่ีพัก: Mercure Viareggio 4* หรือระดับใกลเคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

 
 
 

วันท่ี 4 ลาสเปเซีย – ชิงเกว แตรเร - ริโอแมก จิโอเร – มานาโรลา – เลแวนโต - เมืองเจนัว 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี6) 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมือง ลา สเปเซีย (La Spezia) (ระยะทาง80ก.ม./ 1
ช่ัวโมง) เมืองในเขตลิกูเรียทางตอนเหนือของอิตาลี อยูระหวาง เมืองเจนัว และปซา 



 

 

บนทะเลลิกูเรีย และเปนหน่ึงในอาวท่ีมีความสําคัญทางดานการคาและการทหาร อีก
ท้ังยังเปนท่ีต้ังของสถานท่ีสําคัญทางประวัตศิาสตรและวัฒนธรรมดวย นําทาน
เดินทางสูสถานี La Spezia Centrale Railway Station นําทานเปลี่ยนการ
เดินทางโดยสารรถไฟสูดินแดนท้ังหา (Five Land) แหงชิงเกว แตรเร (Cinque 
Terre) ต้ังบนหนาผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอรเรเนียน ติดทะเลบริเวณชายฝم�งแค
วนลิกูเรีย ชม 2 ใน 5 หมูบานไดแก หมูบานประมงเล็กๆ ริโอแมก จิโอเร (Rio-
Maggiore) หมูบานชาวประมงที่สวยท่ีสุดในโลก เปนชุมชนชาวประมงเกา ท่ีมี
ทําเลท่ีนามหัศจรรย คือแตละหมูบานปลูกสรางอยูบนภูเขาหรือหนาผาสูง ปจจุบัน
แมยังมีการทําประมงกันอยูบาง แตก็ไมมากนัก เน่ืองจากชาวบานหันมาทําธุรกิจ
ทองเท่ียวเพื่อตอนรับเหลานักเดินทางท่ีแวะเวียนเขามาชมไขมุกน้ํางามของอิตาลี
เม็ดน้ีเสียมากกวา และ ชมหมูบานประมง มานาโรลา (Manarola) หมูบาน
ชาวประมงที่เล็กท่ีสุดของแควน แตกลับกลายเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสามารถดึงดูดให
นักเดินทางจากทั่วโลกตางก็อยากที่จะมาเยือน ณ หมูบานแหงน้ี กิจกรรมหลักของ
นักทองเท่ียวเม่ือมาถึงที่น่ีก็คือการเดินชมเมืองไปตามถนนสายเล็กท่ีลัดเลาะตัดผาน
ตัวเมืองไปตามความลานชัน เปนบรรยากาศท่ีสุดแสนจะเพลิดเพลิน จากน้ันเดินทาง
สูสถานีเลแวนโต (Levanto) เปล่ียนการเดินทางข้ึนรถโคชเพ่ือเดินทางไปที่เวโรนา 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที7่) 

บาย  นําทานเดินทางสู เจนัว (Genoa) (ระยะทาง 80 ก.ม./ 1 ช่ัวโมง) หรือในภาษา
อิตาลีเรียกวา เจโนวา มันเปนสวนหน่ึงของริเวียราของอิตาลี โดยตั้งอยูบริเวณ
ชายฝم�งทางตะวันตกเฉียงเหนือของอิตาลี เปนเมืองทาทางทะเลท่ีสําคัญของประเทศ
อิตาลี เปนเมืองหลักของจังหวัดเจนัวและแควนลีกูเรีย และเปนบานเกิดของบุคคล
ระดับโลกอยาง คริสโตเฟอร โคลัมบัส ซึ่งเปนนักเดินเรือระดบัโลกทีส่ามารถคนพบ
ทวีปอเมริกาไดสําเร็จ หลังจากน้ันนําทานเท่ียวชมยาน Piazza De Ferrari ถือวา
เปนจัตุรัสท่ีสําคัญท่ีสุดของเจนัวเปนท่ีต้ังของอาคารสําคัญของเมืองมากมาย 
Palazza Ducale และ Teatro Carlo Felice โรงโอเปราประจําเมือง ซ่ึง
ดานหนาอาคารมีอนุสาวรีย Monumento a Garibaldi ต้ังอยู ตรงกลางจัตุรัสมี
น้ําพุใหญเปนแบล็กกราวดถายรูปที่เปนที่นิยม ใกลๆกันมีพระราชวงั 3 แหง คือ 
Palazzi dei Rolli, Palazzo Doria-Tursi, และ Palazzo Rosso (ถายรูป
ดานหนา) สถาปตยกรรมท่ียอดเยี่ยมของถนน ภายในพวกเขาทั้งหมดที่สวยงาม เต็ม



 

 

ไปดวยประวติัศาสตรและผลงานศิลปะ 
เย็น  ถึงเวลานัดหมายนําทานไป รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 8)อาหารจีน 

หลังอาหารเย็นนําทานเดินทางเขาท่ีพัก 

ท่ีพัก: Hotel Mercure Genova San Biagio 4* หรือระดับใกลเคียง 

(ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

  
วันท่ี 5 เจนัว – McArtthurGlen Outlet - มิลาน - มหาวิหารแหงมิลาน – โรงละครลา

สกาลา – เมสเตร 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 9)  

นําทานเดินทางตอไปยัง Serravalle Scrivia (53 Km.) อิสระใหทานชอปปم�งจุใจ 
ณ McArthurGlen Outlet ศูนยรวมรานคากวา 160 ราน เชน แวนตา ผลิตภณัฑ
เคร่ืองหนัง รองเทา กระเป�า อุปกรณกีฬา แฟชั่นแบรนดแนม 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที1่0) อาหารจีน 

บาย  นําทานเดินทางสู กรุงมิลาน (Milan) หรือ มิลาโน (ระยะทาง 96 Km.) เมืองใหญ
เปนอันดับ 2 รองจากกรุงโรม ต้ังอยูทางตอนเหนือของประเทศมีช่ือเสียงในดวน
แฟช่ัน ศิลปะ และเครื่องหนัง เปนเมืองแหงแฟช่ันชั้นนําระดับโลก ในลักษณะ
เดียวกันกบั นิวยอรก ปารีส ลอนดอน อีกทั้งยังเปนศูนยกลางทางธุรกิจของประเทศ
อิตาลีอีกดวย จากน้ัน นําทานไปชมและถายรูปที ่กัสเตลโล สฟอรเซสโก Castello 
Sforzesco (ชมดานนอก)เปนป�อมปราสาทเกาแกหลายรอยปอันเปนแหลงรวม
แกลลอร่ีและพิพิธภัณฑท่ีมีช่ือเสียงของมิลาน  เปนปราสาทอันเกาแกที่มีอายุ
มากกวาหารอยน้ีเปนปราสาทในศตวรรษท่ี 15 ท่ีต้ังอยูใจกลางเมืองของมิ
ลาน จากน้ัน นําทานไปชม  มหาวิหารแหงมิลาน Duomo di Milano (ถายรูปดาน



 

 

นอก) มหาวิหารน้ีสรางดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิค ท่ีถือวามีความใหญโตเปน
อันดับสามของโลก เร่ิมสรางในป 1386 แตกวาจะเสร็จตองใชเวลากวา 400 ป 
ดานนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมที่ทําจากหินออนจํานวน 135 ยอด และมีรูปปم�นหิน
ออนจากสมัยตางๆ กวา 2,245 ช้ิน ยอดที่สูงท่ีสุดมีรูปปم�นทองขนาด 4 เมตรของ
พระแมมาดอนนาเปนสงาอยู จากน้ัน นําทานถายรูปดานนอกที ่โรงละครลาสกาลา 
(La Scala Theatre) เปนโรงละครคูเมืองมิลานมากวา 230 ป เปนสถานท่ีแสดง
โชวช่ือดังมากมาย และท่ีดานหนาโรงละครสกาลาบริเวณจัตุรัส พิอาซซา เดลลา 
สกาลา น้ีเองที่เราจะไดเห็นรูปปم�น อนุสรณแหงลีโอนารโด ดาวินซี (Statue of 
Leonardo Da Vinci) โดยสรางข้ึนเพ่ือเปนอนุสรณแดลีโอนารโด ดาวินซี นัก
ประดิษฐและนักวิทยาศาตรคนสําคัญของโลก อิสระใหทานชมเมือง และชอปปم�งตาม
อัธยาศัย 

ค่ํา  ถึงเวลานัดหมายนําทานไป  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 11) อาหาร
จีน หลังอาหารเย็นนําทานเดินทางเขาท่ีพัก 

ท่ีพัก:  Novotel Malpensa 4* หรือระดับใกลเคียง  
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

  
วันท่ี 6 ทาอากาศยานมิลาโน มัลเพนซา 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี12) 

09.00  สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานมิลาโน มัลเพนซา เพ่ือตรวจเช็ค
เอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกรุงเทพฯ (มีเวลาใหทานไดทําคืน
ภาษTีax Refund กอนการเช็คอิน) 

13.05  ออกเดินทางกลับสูประเทศไทยโดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG941 (เวลา



 

 

ประมาณ 10ช่ัวโมง 50นาที) 
 

วันท่ี 7 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
05.55  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

17 - 23 Aug 2019  45,900 45,900 45,900 22,950 12,500 

26 Sep - 01 Oct 
2019  45,900 45,900 45,900 22,950 12,500 

 

หมายเหตุ 

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

เงื่อนไขการใหบริการ 

1. การเดินทางคร้ังน้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน 25 ทานข้ึนไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว 

- จะสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน 

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอน
การเดินทาง 15 วัน 



 

 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง20ทานและทานยัง
ประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 

 2. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุก
ครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

การจองทัวรและชําระคาบรกิาร 

- กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 25,000 + วีซา 3,500 บาท (28,500 บาท) 

กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรมกรอกขอมูลย่ืนวีซาพรอมเอกสารชําระมัดจําคาทัวร 

- คาทัวรสวนท่ีเหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง 

**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับ
จากวันเดินทางไป-กลบัและจํานวนหนหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3หนา) 
**กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผดิชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุ **
กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 

การยกเลิกและคืนคาทัวร 

 เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินไดทุกกรณี และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น รวมถึงเม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 



 

 

 (ต๋ัวกรุปไมสามารถUpgradeท่ีน่ังเปนBusiness Class ได และตองเดินทางไป-กลับพรอมต๋ัว
กรุปเทาน้ันไมสามารถเล่ือนวันได) 

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับใกลเคียงกัน   

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน 

4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. คาน้ําหนักกระเป�า สายการบินไทย สัมภาระโหลดใตทองเคร่ือง 30 กิโลกรัม ถือข้ึนเครื่องได 
7 กิโลกรัม และคาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
และกรณีน้ําสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ สะสมไมลได50% กรุณา
แจงเลขสมาชิกรอยัลออรคิดพลัส กอนออกตั๋ว 

6.การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไป
ตางประเทศ กับ MSIG แบบแผนประกันภัยแบบ EASY VISA โดยจะมีความคุมครองเบ้ืองตน 
ดังน้ี 

- การสูญเสียชีวิต/อวยัวะจากอุบัติเหตุ 

  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 15-75 ปบริบรูณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 

  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 1-14 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 

  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 76-80 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 750,000 บาท 

คารักษาพยาบาลในตางประเทศผูเอาประกันท่ีมีอายุ 1-75 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 
2,000,000 บาท ผูเอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปบริบรูณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 

คารักษาพยาบาลตอเน่ืองในประเทศไทยผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ1-75 วงเงินคุมครอง 100,000 
บาท ผูเอาประกันท่ีมีอายุ 76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 

  ซึ่งความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกนัภัย  โดยทั้งน้ีการทําประกันน้ี
จากบริษัท  มากกวาขอบังคับตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเท่ียว ท่ีบังคับใหบริษัทนําเท่ียว ทําประกันเฉพาะ



 

 

อุบัติเหตุในการเดินทางเทาน้ัน แตทั้งน้ี ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและขอยกเวนแผน
เติมจากเว็บไซด Allianz ได  กรณีทานตองการซื้อความคุมครองเพ่ิมเติมสามารถแจงความ
ประสงคมาท่ีบริษัทฯ 

7. คาภาษีสนามบิน และคาภาษีนา มันตามรายการทัวร 

8.คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถ (กฎหมายไมอนุญาตใหคนขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วัน) 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 

2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คาโทรศัพท 
เปนตน 

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบรกิาร, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 

4. คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบิน 

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

6. คาพนักงานยกกระเป�าท่ีโรงแรม 

7. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 50 EURO ตอทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจและ
น้ําใจจากทาน 

8.คาวีซาเชงเกนและบริการทานละ 3,500 บาท 

กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทางบริษัทขอ
เก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชนคาวีซาและคาบริการยื่นวีซา/คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออก
ต๋ัวแลว)/คามัดจําแลนด (กรณีใกลวันเดินทาง) 



 

 

 7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมด
กับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลือ่นการเดินทางหรือปรบัราคาคาบรกิารขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไม
ถึง 20ทาน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบรษิัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกนัได  

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบรษิัทฯ อยาง
นอย 20วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 



 

 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ี
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ  

12. การประกนัภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเท่ียว ตามพ.ร.บ.การทองเท่ียวเทาน้ัน ไมไดครอบคลมุถึง สุขภาพ การเจ็บไข
ไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและ
ยอมรับขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกนัสุขภาพ ในระหวางการ
เดินทางไดจากบรษิัทประกันทั่วไปและควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด) 
13. มัคคเุทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัดไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ี
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

เอกสารในการขอยื่นวซีาประเทศเชงเกน(ประเทศอิตาลี) ระยะเวลาในการยื่น 15 วันทําการ 

** ผูเดินทางตองมาโชวตัวและสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาท่ีนัดหมาย ** 

1.  พาสปอรต ท่ียังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากหมดอายุกรุณา
นําไปตออายุกอนนําสง และมจีํานวนหนาเหลืออยางนอย 2-3 หนาเพ่ือติดวีซา หากมีพาสปอรต
เลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพ่ือเปนเอกสารอางอิงกับ
ทางสถานฑูต 



 

 

2.  รูปถาย รูปสีหนาตรงปจจบัุน ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 น้ิว หรือ 3.5 * 3 cm จํานวน 2 ใบ และ
มีอายุไมเกิน 3 เดือน หามตกแตงรูป หามสวมแวนสายตา หามมีเคร่ืองประดับ ตองเปนรูปที่ถาย
จากรานถายรูปเทาน้ัน 

3. เอกสารสวนตัว 

สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาบัตรขาราชการ (ถามี) 

สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา / สําเนาใบมรณะบัตร(กรณีคูสมรสเสียชีวิต) แปลเปน
ภาษาอังกฤษ 

สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล (ถาเคยทีการเปลี่ยน) แปลเปนภาษาอังกฤษ 

(กรณีเด็กอายุต่ํากวา20ป) แปลเปนภาษาอังกฤษ 

สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาสูติบัตร / หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา / สําเนาพาสปอรตบิดา-
มารดา 

4. หลักฐาน/ใบรับรองการทํางานจากบริษัทท่ีทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน โดยระบุ
ตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน,วันเดือนปที่เร่ิมทํางานกับบริษทัน้ีและชวงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือ
เดินทางไปยุโรป หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด ภาษาอังกฤษเทาน้ัน 

4.1 กรณีเปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํา
งานและชวงเวลาท่ีอนุมัติใหลาหยุดเพ่ือเดินทางไปยุโรป เทาน้ันไมตองระบุช่ือประเทศ หลังจากน้ัน
จะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด และตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา ตองเปน
ภาษาอังกฤษ และเปนหลักฐานปจจุบันเทาน้ัน พรอมประทับตราบริษัท โดยชื่อลูกคาท่ีระบุใน
หนังสือรับรองทางการงาน ตองสะกดชื่อ-สกลุใหตรงตามหนาพาสปอรต 

4.2 กรณีเจาของกิจการ สําเนาใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผู
เดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน พรอมท้ัง เซ็นช่ือรับรองสําเนาและประทับตราบริษัทฯ (คัดลอก
ไมเกิน 3 เดือน และเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 



 

 

4.3 กรณีเปนนักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองตัวจริงจากทางโรงเรียนหรือสถาบันท่ีกําลัง
ศึกษาอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทูตไมรับเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวาเปนชวงปดเทอม
และตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา) 

      เด็กอายุต่ํากวา 20 ป จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไป
กับบดิาจะตองมีใบรบัรองจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา 
หรือถาเด็กไมไดเดินทางกับบิดาและมารดา จะตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศจากท้ังบิดาและมารดา พรอมมีการรับรองคาใชจายใหกบับุตรกบัผูท่ีบุตรเดินทางไป
ดวย ตองไปทําท่ีสํานักงานเขตท่ีทําเบียนบานอยู  (พรอมแนบบัตรประชาชน ของบิดาและมารดา) 
โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือช่ือและประทับตรารับรองจากทางราชการอยาง
ถูกตอง  และบิดาหรือมารดาจะตองไปเซ็นเอกสารตอหนาเจาท่ีรับยื่นวีซาดวย กรณีเด็กที่บิดา-
มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมี
อํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

4.4 กรณีท่ีเกษียณอายุจากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย 

4.5 กรณีเปนแมบาน ใชสําเนาทะเบียนสมรส / ใบหยา /ใบมรณะ (กรณีคูสมรสเสียชีวิต) (ใช
หลักฐานการเงินของตัวเองหรือของสามีก็ได ในกรณีท่ีไมไดเดินทางไปกับสามี จะตองมีจดหมาย
รับรองคาใชจายจากสามี เปนภาษาอังกฤษ พรอมกับเขียนช่ือ-นามสกุล วันเดือนปเกิด ของสามี 
และบุตร ท่ีมีดวยกัน) 

4.6 กิจการไมจดทะเบียน อาทิ Freelance, ธุรกิจขายสินคาออนไลน ตองเขียนหนังสือแนะนํา
ตนเอง ช้ีแจงรายละเอียดการทํางาน แหลงที่มาของรายได พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน 
สัญญาเชาท่ี โฉนดท่ีดิน เปนตน (เปนภาษาอังกฤษ) 

5.  หลักฐานการเงิน 

5.1 ผูเดินทางออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยตัวจริง หรือสําเนาสมุดบัญชีเงิน
ฝากประจําสวนตัว ยอนหลัง 6 เดือน 1 ชุด (โดยปรับสมุดบญัชีของทานใหถึงปจจุบันดวย) ควร
เลือกเลมท่ีมีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพ่ือแสดงใหเห็นวามี
ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเม่ือกลับสูภูมิลําเนา 



 

 

** กรณีไมมีการอัพเดตสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยภายในระยะเวลา 6 เดือน ตองขอ 
Statement จากธนาคารเทาน้ัน ** 

5.2 ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ตองเขียนหนังสือรับช้ีแจงความสัมพันธ (Sponsot Letter) 
และขอหนังสือรับรองคาใชจาย โดยใหบุคคลท่ีออกคาใชจายใหเปนผูขอหนังสือรับรอง BANK 
SPONSOR หรือ BANK GUARANTEE ท่ีออกจากทางธนาคารเทาน้ัน (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดย
ระบุชื่อเจาของบัญชี บุคคลท่ีออกคาใชจาย สะกดชื่อ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต และระบุชื่อ
ผูเดินทาง สะกดชื่อ - สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต กรุณายื่นขอจากธนาคารลวงหนา บางแหง
อาจใชเวลาดําเนินการประมาณ 3 วัน และ 

5.3 กรณีท่ีบริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทาง ใหกับผูเดินทางท้ังหมด ทาง
บริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมา
ทํางานของทาน โดยระบุรายช่ือผูเดินทาง และเหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 

(เอกสารมีอายุ 1 เดือนกอนวันย่ืนคํารองขอวีซา) 

**กรุณาปรับอัพเดตสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย กอนแสดงตัวยื่นขอวีซา 3-5 วัน เทาน้ัน ** 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเงินฝากประจํา** 

6.  แบบฟอรมกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกน กรณุากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ 

กรุณากรอกแบบฟอรมท่ีแนบมาใหตรงกับความเปนจริง เน่ืองจากเปนขอมูลท่ีตองสงใหกับทาง
สถานทูตพิจารณาวีซา ทางบริษัทฯไมสามารถกรอกแทนทานไดเพราะถาขอมูลผิดพลาด ทาน
อาจจะถูกปฏิเสธวีซาได 

รายละเอียดเกี่ยวกับชือ่,นามสกุล,วันเดือนปเกิด,ญาติพ่ีนอง,สถานท่ีเกิด และจํานวนบุตรของผู
เดินทาง การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดกต็าม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุม
เชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไป
แลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง หากสถานทูตมีการสุม
เรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย 
และโปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน



 

 

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาว
เชนกัน 

กรณียกเลกิการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานทูตเพ่ือให
อยูในดุลยพินิจของสถานทูตเร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไว
เปนสถิติในนามของบรษิัท 

** เอกสารประกอบการยื่นวีซาตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน และทางบรษิัทไมมีนโยบายรับแปล
เอกสาร** 



 

 

 

ไม่สามารถแสดงรูปที�ลิงก์ได ้ ไฟล์นี�อาจไดร้ับการยา้ย เปลี�ยนชื�อหรือลบ ตรวจสอบว่าลิงก์ชี�ไปที�ไฟล์และตําแหน่งที�ตั �งที�ถูกตอ้ง



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศอิตาลี 

โปรดกรอกรายละเอียดใหครบถวน เพ่ือประโยชนในการยื่นวีซาของทาน (กรอกขอมูลเปน
ภาษาอังกฤษ) 

1. ช่ือ - นามสกุล 
(ภาษาไทย)       .............................................................................................................. 

2. ช่ือ - นามสกุล 
(ภาษาอังกฤษ)   .............................................................................................................. 

3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (ถา
มี)          .............................................................................................................. 

4. วัน-เดือน-ปเกิด   ......................  อายุ ............. ป   สถานท่ีเกิด ............................. 

5. เพศ        ⃣     ชาย        ⃣    หญิง 

5. ท่ีอยูปจจุบัน (ภาษาอังกฤษ) 

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

............................ รหัสไปรษณีย  .................... อีเมลแอดเดรส ................... 

โทรศัพทมือถือ ......................................  โทรศัพทบาน ............................ 

6. อาชีพปจจุบัน ............................. ตําแหนง .................................... 

7. ช่ือสถานท่ีทํางาน ธุรกิจรานคา โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการคาขาย โปรด
ระบุอยางชัดเจน) 

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

ท่ีอยูท่ีทํางาน ......................................................................................................................... 



 

 

รหัสไปรษณีย ............. โทรศัพทท่ีทํางาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ..................... อีเมล ................ 

8. รายไดตอเดือน ........................................................... บาท 

9. รายไดอ่ืนๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือรายไดหลัก ............................................... แหลงท่ีมาของ
รายไดน้ัน ........................................................................................... 

10 . สถานภาพ             ⃣   โสด            ⃣   สมรส                  ⃣   แตงงาน(ไมจดทะเบียน) 

  ⃣   หยา           ⃣   มาย          ⃣   อยูกินฉันสามี-ภรรยา   ⃣   แยกกันอยู 

11. ช่ือ-สกุลคูสมรส (ถามี) .............................................  วัน/เดือน/ป เกิด................  สถานท่ีเกิด 
..................... 

12. ช่ือ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ป เกิด................. สถานท่ีเกิด 
...................... 

13. ช่ือ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ป เกิด................  สถานท่ีเกิด 
...................... 

14. ทานมี Passport เลมเกาหรือไม ถามี ขอรายละเอียด ดังน้ี 

      เลขพาสปอรต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให ณ ประเทศ 
................... 

      เลขพาสปอรต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให ณ ประเทศ 
................... 

15. ยอดเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย 
............................................................................................................ 

16. เคยถกูพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

          ⃣   ไมเคย        ⃣   เคย  (กรุณาระบุวนั/เดือน/ป ท่ีดําเนินการ หากทราบ)  



 

 

17. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

     ⃣   ไมเคย    ⃣   เคยได  ใชไดตั้งแตวันที่ .............................. ถึงวันที่ ........................ 

18. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

       ⃣   ไมเคย             ⃣   เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ป ท่ีดําเนินการ หาก
ทราบ)  .........……………… 

19.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

        ⃣   ไมเคย             ⃣     เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ) ............................................... 

20. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

          ⃣   ตัวผูขอวีซาเอง             ⃣   มีผูอ่ืนออกคาใชจายให (บิดา-มารดา/ญาติ/บรษิัท/องคกร) 

          ⃣   เช็คเดินทาง                   กรุณาระบุชื่อ ...................................................... 

          ⃣   บัตรเครดติ                          

          ⃣   เงินสด 

  

** กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน เพราะขอมูลท้ังหมด เจาหนาท่ีจะตองกรอกในแบบฟอรมออนไลน
ของทาน ** 

-           หนังสือเดินทางเลมเกา จําเปนตองสงมาเพ่ือดูประวัตกิารเดินทางของทาน 

-           หากยังไมแนบจดหมายรับรองการทํางานฉบับจริง กรุณากรอกขอมูลการทํางานของทาน
เปนภาษาอังกฤษใหครบถวน ไดแก ช่ือบริษัท / ตําแหนงของทาน / ลักษณะงาน / รายไดตอเดือน 

หมายเหตุ : การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆท้ังสิ้น 
ท้ังน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 



 

 

ไม่สามารถแสดงรูปที�ลิงก์ได ้ ไฟล์นี�อาจไดร้ับการยา้ย เปลี�ยนชื�อหรือลบ ตรวจสอบว่าลิงก์ชี�ไปที�ไฟล์และตําแหน่งที�ตั �งที�ถูกตอ้ง

ไม่สามารถแสดงรูปภาพได้



 

 

 
  

  

  

 


