
 

 

รหัสทัวร B2B1901644 

ทัวรอิตาลี ชิงเกวเตรเรและโดโลไมท 
CINQUE TERRE AND DOLOMITES 8 วัน 5 คืน (TG) 
มหาวิหารเซนตปเตอร   สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม   ชมหอเอนปซา   ชิงเกว แตรเร 

มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟโอเร   หมูบานริโอแมกจิโอเร 
หมูบานมานาโรลา   เกาะเวนิส   สะพานถอนหายใจ   ทะเลสาบมิสุรินา 
กอรตีนาดัมเปซโซ   แอลป� ดิ ซุสเซ   โรงละครโรมันกลางแจง 
แกลเลอรี วิคเตอร เอ็มมานูเอล 

 



 

 

 กําหนดการเดินทาง 
วันที่  8 -15, 17-24 ก.ย. 62  55,900 
วันที่  8 - 15 ต.ค. 62 55,900 
วันที่  20 -27 ต.ค. 62  54,900 
วันที่  27 ต.ค. - 3 พ.ย. 62  54,900 
วันที่  17-24 พ.ย. 62 , 28 พ.ย. – 5 ธ.ค. 62  53,900 
 

 
โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพ 
21.00 น. คณะพรอมกันณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ

ประตู 2 เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาที่คอยอํานวยความ
สะดวก 

วันที่ 2 โรม – มหาวิหารเซนตปเตอร – โคลอสเซี่ยม – นํ้าพุเทรวี่ – ปราโต 
00.20 น. ออกเดินทางสูกรุงโรม โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG 944  

***คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 27 ต.ค. 62 เปนตนไปจะออกเดินทาง
เวลา 00.01 น. และจะถึงกรุงโรม เวลา 06.00 น.   

06.50 น.  
 
 

ถึงสนามบินฟูมิชิโนกรุงโรม ประเทศอิตาลี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทย 5 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเปน 6 ชั๋วโมงในวันที่ 27 ตุลาคม 2562) 
นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากน้ันผานชมกลุม
โรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีตศูนยกลางทางดานการเมือง 
ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ที่สะทอนใหเห็นความ
เจริญรุงเรืองของอารยะธรรมโรมันในชวง 2,000 ปที่ผานมา  นําทาน
เดินทางพาทานเขาสูนครรัฐวาติกัน (Vatican) ประเทศที่เล็กที่สุดใน
โลกตั้งอยูใจกลางกรุงโรม เปนประเทศเดียวในโลกที่มีกําแพงลอมรอบ
เมืองเอาไวไดทั้งหมด ยกเวนดานหนาทางเขา และเปนศูนยกลางของ
ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกโดยมีพระสันตะปาปา มีอํานาจ
ปกครองสูงสุด นําทานชมมหาวิหารที่ใหญที่สุดในโลกมหาวิหารเซนตป



 

 

เตอร(St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรมอันลือชื่อป เอตา 
(Pieta) ของมิเคลันเจโลและชมแทนบูชาบัลแดคคิโน (St. Peter's 
Baldachin) เปนซุมสําริดที่สรางโดยจานโลเรนโซ แบรนินี ซ่ึงสรางตรง
บริเวณที่เชื่อกันวาเปนที่ฝงพระศพของนักบุญปเตอร   

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําชมความยิ่งใหญในอดีต และเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนาม

กีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุค
โบราณ อดีตสนามประลองการตอสูที่ยิ่งใหญของชาวโรมันที่สามารถจุ
ผูชมไดถึง 50,000 คนนําชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและ
โยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ น้ําพุเทรวี่ (Trevi Fountain) สัญลักษณ
ของกรุงโรมที่ โดงดัง นําทานเดินสูบริเวณยานบันไดสเปน (The 
Spainsh Step) แหลงแฟชั่นชั้นนําและแหลงนัดพบของคนรักการช
อปปم�ง จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองปราโต (Prato) 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก ART MUSEO หรือเทียบเทา 
วันที่ 3 ปราโต – ฟลอเรนซ – ปซา – ลุกกา 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางตอสูแควนทัสคานี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของ

แควน คือ ฟลอเรนซ (Florence)ที่ ไดรับขนานนามวาเปนเมือง
ศูนยกลางแหงศิลปะในยุคเรอเนสซองส ซึ่งลวนแลวแตมีโบราณสถาน
สําคัญ และมีทิวทัศนตามธรรมชาติที่สวยงาม จนไดรับการแตงตั้งให
เปนมรดกโลกจากองคกรยูเนสโกเมื่อ ป ค.ศ.1982 ทําใหทัสคานีมี
ชื่อเสียงในฐานะดินแดนทองเที่ยวยอดนิยมระดับโลก นักทองเที่ยวทั่ว
โลก ชมความยิ่งใหญ และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟ
โอเร (Santa Maria Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ ที่ใหญ
เปนอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซ่ึงโดดเดนดวยสถาปตยกรรมที่ใชหินออน
หลายสีตกแตงผสมผสานกันไดอยางงดงาม นําชมจัตุรัสเดลลาซิญญอ
เรีย (Piazza Della Signoria) ซึ่งรายลอมไปดวยรูปปم�น อาทิ เชน 



 

 

รูปปم�นเทพเจาเนปจูน (Fountain of Neptune),วีรบุรุษเปอรซิอุสถือ
หัวเมดูซา (Perseus with the Head of Medusa), รูปปم�นเดวิด 
ผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล จากน้ันนําทาน มาริมฝم�งแมน้ํา
อารโน จะพบกับสะพานเวคคิโอ (Vecchio) สะพานเกาแกที่มีมีราน
ขายทอง และอัญมณีอยูท้ังสองขาง 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย 
 
 
 

นําทานเดินทางสูเมืองปซา (Pisa) เมืองแหงศิลปะที่สําคัญของอิตาลี 
เปนเมืองเล็กๆอยูทางตะวันตกของ Florence ดานตะวันตกของเมือง
ติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน แมวาจะเปนเมืองเล็กๆ แต Pisa ก็เปน
เมืองที่มีช่ือเสียงและเปนที่รูจักของ นําทานเขาสูบริเวณจัตุรัสกัมโป เดย 
มี ร าโกลี  (Compo Dei Miracoli) ที่ ป ระกอบด วยกลุ ม อาคาร
สถาปตยกรรมแบบโรมาเนสก  โดยเริ่มจากหอพิธี เจิม น้ํามนต  
(Baptistry of St. John) ที่ ใหญที่สุดในอิตาลี, มหาวิหารดูโอโม 
(Duomo) ที่งดงามและหอเอนแหงเมืองปซาอันเลื่อง ชมหอเอนปซา
(Leaning Towerof Pisa) สัญลักษณแหงเมืองปซา 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรยของโลกยุคกลาง เริ่มสรางเมื่อป ค.ศ.1173 ใชเวลาสราง
ประมาณ 175 ป แตระหวางการกอสรางตองหยุดชะงักลงไปเม่ือสราง
ไปไดถึงชั้น 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึ้นมา และตอมาก็มีการสรางหอ
ตอเติมขึ้นอีกจนแลวเสร็จ โดยใชเวลาสรางทั้งหมดถึง 177 ป โดยที่หอ
เอนปซาน้ี กาลิเลโอ  บิดาแหงวิทยาศาสตร ซึ่งเปนชาวอิตาเลี่ยนไดใช
เปนสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโนมถวงของโลกที่วา สิ่งของสองชิ้น 
น้ําหนักไมเทากัน ถาปลอยสิ่งของทั้งสองชิ้นจากที่สูงพรอมกัน ก็จะตก
ถึงพื้นพรอมกัน จากน้ันใหทานอิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ระลึก
ราคาถูก ที่มีรานคาเรียงรายอยูมากมาย ไดเวลาอันสมควรนําทาน
เดินทางสูเมืองลุกกา (Lucca) 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก BEST WESTERN GRAND HOTEL 

GUINIGI หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 4 ลุกกา – ลา สปาเซีย – ชิงเกวเตรเร – เวนิส เมสเตร   
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองลา สเปเซีย (La Spezia) เมืองในเขตลิกูเรีย 

ตอนเหนือของอิตาลีอยูระหวางเมืองเจนัว และ ปซา ในบริเวณอาวลิกูเร
หน่ึงในอาวที่มีความสําคัญทางดานการคาและการทหาร   

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
บาย 

 

นําทานโดยสารรถไฟสูชิงเกว แตรเร (Cinque Terre) หมูบานเล็กๆ 
ที่ตั้งอยูบริเวณริมชายฝم�งริเวียราของอิตาลี ท่ีมีความหมายวา “ดินแดน
ทั้งหา (Five Land)” ตั้งบนหนาผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอรเรเนียน
ติดทะเลบริเวณชายฝم�งแควนลิกูเรีย ประกอบดวยหมูบาน 5 แหง ไดแก 
MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, 
MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทั้งหาหมูบานน้ี มีหุบเขา
ลอมรอบ ประกอบกันเปนสวนหน่ึงของอุทยานแหงชาติฯ และไดรับการ
ขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากยูเนสโกอีกดวย นําทานชมความงามของ
หมูบานที่มีสีสันสวยงาม สรางลดหลั่นกันตามเนินผาริมทะเล นําทาน
เดินเลนชมหมูบานริโอแมกจิโอเร (Rio –Maggiore) เปนหมูบาน
ประมงเล็กๆ ที่มีเสนหและมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุกตา บานเรือน
ที่ต้ังลดหลั่นกันบนหนาผาที่ปกคลุมดวยตนไมเขียวขจีตัดกับน้ําทะเลเมดิ
เตอรเรเนียนสีเทอรควอยซ อิสระใหทานชมความงดงามและถายรูป
ตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานสูหมูบานมานาโรลา (Manarola) อาจได
ชื่อวาเปนหมูบานที่เล็กเปนอันดับสอง แตมีความเกาแกที่สุดในบรรดา
หมูบานทั้ง 5 ที่สรางมาต้ังแตป ค.ศ. 1338 จากนั้นนําทานเดินทางกลับ
สูเมืองลา สเปเซีย (La Spezia) จากน้ันนําทานเดินทางสู เมือง
เมืองเวนิส (Venice Mestre) ฝم�งแผนดินใหญ เมืองหลวงของแควน
เวเนโต เวนิสถูกสรางขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็ก ๆ จํานวนมากเขา
ดวยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเปนสวนหน่ึงของทะเลอาเดรียต
ริก เปนเมืองทาโบราณ และเปนเมืองที่ใชคลองในการคมนาคม มาก
ที่สุด   



 

 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก NOVOTEL VENICE MESTRE 

CASTELLANA หรือเทียบเทา 
วันที่ 5 เวนิสเมสเตร – เกาะเวนิส – เวนิสเมสเตร – ทะเลสาบมิสุรินา – 

กอรตีนาดัมเปซโซ  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทาง สูทาเรือตรอนเคตโต (Tronchetto) นําทานลองเรือ

ผานชมบานเรือนของชาวเวนิส สูเกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) 
ดินแดนแสนโรแมนติก เปนเมืองที่ไมเหมือนใคร โดยใชเรือแทนรถ ใช
คลองแทนถนนมีสมญานามวาเปน "ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก" มีเกาะ
นอยใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกันกวา 400 แหง ข้ึนฝم�ง
ที่บริเวณซานมารโค ศูนยกลางของเกาะเวนิส จากน้ันนําทานเดินชม
ความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) 
ที่มีเรื่องราวนาสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากหองพิพากษา
ไปสูคุกจะไดมีโอกาสเห็นแสงสวางและโลกภายนอกเปนครั้งสุดทาย
ระหวางเดินผานชองหนาตางที่สะพานน้ี  ซึ่งเชื่อมตอกับวังดอดจ
(Doge’s Palace) อันเปนสถานที่พํานักของเจาผูครองนครเวนิสในอ
ดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผานสะพานน้ีมาเเลวคือ คาสโนวาน่ันเอง 
นําทานถายรูปบริเวณจัตุรัสซานมารโค (St.Mark’s Square) ที่นโป
เลียนเคยกลาวไววา “เปนหองน่ังเลนที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูก
ล อ ม รอ บ ด ว ย อ า เข ต อั น งด ง าม  ร ว ม ทั้ ง โบ ส ถ ซ าน ม า ร โค 
(St.Mark’sBacilica) ที่มีโดมใหญ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน 
จากน้ันอิสระใหทานไดมีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เชนเพื่อ
ชมมนตเสนหแหง   นครเวนิส, เขาชมโบสถซานมารโค, ชอปปم�งสินคา
ของที่ระลึก อาทิเชน เครื่องแกวมูราโน,หนากากเวนิส หรือน่ังจิบกาแฟ
ในราน Café Florian ที่เปดใหบริการมาตั้งแตป ค.ศ.1720 สมควร
แกเวลานําทานเดินทางกลับสูฝم�งแผนดินใหญ Venice Mestre  
 



 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (สปาร
เก็ตตี้หมึกดํา) 

บาย นําทานเดินทางสูทะเลสาบมิสุรินา (Misurina Lake) ทะเลสาบสีเขียว
มรกตที่รายลอมไปดวยป�าสนแหงเทือกเขาแอลป�ในระดับความสูง 
1,754 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ที่น่ีเปนทะเลสาบที่ถูกถายรูปมากที่สุด
แห งหน่ึงในแถบ Dolomite น้ี เลย เน่ืองดวยความสวยงามของ
ทะเลสาบ บางเวลาน้ําน่ิงราวกระจกเงาใส ที่นักทองเที่ยวจะแวะเวียน
มาอิสระทาน ถายภาพความงดงามของทะเลสาบจนเต็มอ่ิม จากน้ันนํา
ทานสูเมือง กอรตีนาดัมเปซโซ (Cortina D Ampezzo) เปนเมืองที่มี
ประวัติเกาแกนับพันปและเปนแหลงทองเที่ยวที่ยาวนาน รวมทั้งหอม
ลอมไปดวยยอดเขาอันงดงามสวนหน่ึงของมรดกโลกทางธรรมชาติ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HOTEL BELLEVUE SUITES & 

SPA  หรือเทียบเทา 
วันที่ 6 กอรตีนาดัมเปซโซ – ออรทิเซ – ขึ้นกระเชาสูแอลป� ดิ ซุสเซ – เวโร

นา – มิลาน  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางเขาสูเมือง ออรทิเซ (Ortisei) ศูนยกลางของแถบ

อุทยานโดโลไมท โดยเมืองน้ีเปนเมืองที่อยูในหุบเขา มีเทือกเขา
ลอมรอบสวยงาม อิสระใหทานพักผอนเพลิดเพลิน กับอากาศอัน
บริสุทธิ์ ชมวิวทิวทัศนที่สวยงามแปลกตา นําทานน่ังกระเชาแบบกอนโด
ลาขนาดมาตรฐานขึ้นสูบนเนินเขาที่เรียกวา แอลป� ดิ ซุสเซ (Alpe di 
Siusi ) นําทานชมวิวทิวทัศนบนทุงหญาราบเลียบบนภูเขา ที่ไดขึ้นชื่อ
วา “กวางใหญที่สุดในยุโรป” ใหทานไดสัมผัสความมหัศจรรยของ
ทิวทัศนมุมสูงของเทือกเขาโดโลไมท เวลาที่มองลงไปดานลางจะยังเห็น
บานเรือนในสไตลยูโรเปم�ยนรีสอรทกระจายอยูตามไหลเขา อิสระใหทาน
เดินเลน ถายรูปตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานน่ังกระเชากลับลงสู
ดานลาง ***การน่ังกระเชา หากสภาพอากาศหรือมีเหตุขัดของไม



 

 

สามารถขึ้นไดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดใหน่ังกระเชาเพื่อความ
ปลอดภัย ***  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสูเมืองเวโรนา (Verona) เมืองใหญอันดับ 2 รอง
จากเวนิส ของแควนเวเนโต และเมืองเวโรนายังไดขึ้นทะเบียนเปนเมือง
มรดกโลกทางวัฒนธรรมขององคการยูเนสโกเมื่อป คศ. 2000 อีกทั้งวิ
ลเลียม เชกสเปยร นักกวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษ ผูไดรับการ
ยกยองวาเปนนักเขียนผูยิ่งใหญของอังกฤษและของโลกยังใชบรรยากาศ
และเรื่องราวความรักของหนุมสาวสองตระกูลในเวโรนา แตงเปนละคร
โศกนาฏกรรมขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1595 เรื่อง โรมิโอกับจูเลียต จากน้ันนํา
ทานเดินชมอาคารบานเรือนสีสดใสสวยงาม จัตุรัสกลางเมืองท่ีคึกครื้นมี
ชีวิตชีวา จากน้ันพาทานถายรูปกับโรงละครโรมันกลางแจง (Verona 
Arena) ที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 3 ของโลก สรางขึ้นเมื่อตั้งแตสมัย
ศตวรรษที่ 1 โดยมีลักษณะเชนเดียวกับโคลอสเซียมในกรุงโรม เพียงแต
มีขนาดเล็กกวา ซึ่งปจจุบันยังคงมีการเปดแสดงโอเปราหรือคอนเสิรต
กลางเเจงในสนามกีฬาอยู เปนประจํา นําทานถายรูปดานนอกกับ
บานเลขที่ 23 ของจูเลียต ชมระเบียงแหงเรื่องราว โรแมนติกที่จูเลียต
เฝ�ารอคอยพบโรมิโอทุกคํ่าคืน และบริเวณหนาบานยังมีรูปปم�นสําริด
ขนาดเทาตัวจริงของจูเลียต จากน้ันนําทานเดินทางสูตัวเมืองมิลาน 
(Milan)  เมืองที่เรียกไดวา เปนเมืองหลวงแหงแฟชั่นของโลก นําทาน
ถายรูปดานนอกของมหาวิหารแห งเมืองมิลาน (Duomo di 
Milano) ที่สรางดวยศิลปะแบบนีโอโกธิค ผสมผสานกัน ชมความ
งดงามอันนาอัศจรรย ของสถาปตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟم�นฟู
ศิลปวิทยาการ นําทานชมแกลเลอรี วิคเตอร เอ็มมานูเอล (Galleria 
Vittorio Emanuele II) ซึ่ ง นับวาเป นชอปปم� งมอลลที่ สวยงาม 
หรูหราและเกาแกที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ของกษัตริยวิคเตอร 
เอ็มมานูเอล ที่ 2 ผูริเร่ิมการรวมชาติหัวเมืองตางๆในอิตาล ี

คํ่า  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 



 

 

ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก KLIMA HOTEL MILANO FIERE 
หรือเทียบเทา 

วันที่ 7 มิลาน – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสูสนามบิน เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax 

Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายใน
สนามบิน 

14.05 น. เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ TG 941  
*** สําหรับคณะที่ เดินทางตั้งแต 27 ตุลาคมเป�นตนไปจะออก
เดินทางเวลา 13.05 น. และไปถงึกรุงเทพเวลา 05.55 น.*** 

วันที่ 8 กรุงเทพ 
05.55 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ 
 
 
 
CINQUE TERRE AND DOLOMITES 
อิตาลี ชิงเกวเตรเรและโดโลไมท 
8 วัน 5 คืน 
โดยสายการบินไทย (TG) 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหอง
ละ 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

8 -15 ก.ย. 62 55,900 55,900 55,900 55,900 31,900 6,500.- 
17 - 24 ก.ย. 62 55,900 55,900 55,900 55,900 31,900 6,500.- 
 8 - 15 ต.ค. 62 55,900 55,900 55,900 55,900 31,900 6,900.- 



 

 

20 - 27 ต.ค. 62 54,900 54,900 54,900 54,900 30,900 6,900.- 
27 ต.ค. - 3 พ.ย. 62 54,900 54,900 54,900 54,900 30,900 6,900.- 

17-24 พ.ย.62 53,900 53,900 53,900 53,900 31,900 6,900.- 
28 พ.ย. – 5 ธ.ค. 62 53,900 53,900 53,900 53,900 30,900 6,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจํา
แลวเทานั้น 

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการ
จองคิวย่ืนวีซาภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติ
ยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ
3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรยีมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 
6.      หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี

โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจาก
การเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแล คณะทัวรทั้งหมด 

 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1 คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
        คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
        คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
         ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
         **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
         [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น,  คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 



 

 

4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศอิตาลี (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปนจํานวนเงิน
โดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (15 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 ยูโร) 
 
 
 

 
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 



 

 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5.     บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและ

มีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) 
เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6.    กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตอง



 

 

เสียคาใชจายที่ ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ ว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที ่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานได
ชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คา
วีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว)   คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การ  ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 
3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน
และบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 
เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิ
ตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความ
เหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตาง 

 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (อิตาลี) 
ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซาประมาณ 15 วันทําการ 

ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  

และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 
 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

 
หมายเหตุ: การย่ืนวีซาแตละครั้งกับบริษัททัวร จะตองทําการย่ืนวีซา ประเภทหมู
คณะ เทานั้น โดยการย่ืนเปนหมูคณะ ตองมีจํานวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนยรับ
ย่ืน จะเปนผูกําหนดวันย่ืนวีซาเทานั้น ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปย่ืนวีซาในวันที่
กําหนดได อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติม (Premium) ดังน้ี  
 ในกรณีที่เหลือระยะเวลาย่ืนวีซานอยกวา 11 วันทําการ นับจากวันเดินทาง  

มีคาใชจายเพ่ิม  ทานละ 2,200 บาท   
 ในกรณีที่เหลือเวลาย่ืนวีซาเหลือนอยกวา 5 วันทําการ จะมีคา Fast Track 

เพ่ิมเติมอีก ทานละ 400 บาท รวมเปน 2,600 บาท 
**ทั้งน้ี คาใชจายที่เกิดขึ้น ผูเดินทางตองชําระกับทางศูนยรับย่ืนโดยตรง** 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา
เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวซีาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของ
ทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง



 

 

สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศ
ไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

 
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ 

(พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือ
เครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดบัญชี 
หรือ Statement บัญชีออมทรัพยธรรมดาของธนาคาร
ทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคา
ทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 
วันกอนวันยื่นวีซา และหากบัญชกีระโดดเดือนตองขอเปน Statement เทาน้ัน) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได ตอง
เปน พอ แม พี่นอง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พรอม
เอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เปนตน 
3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออก
คาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูที่ออกให และผูที่ถูกรับรองคาใชจายให เชน 
สําเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบาน 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา, บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

4. หลักฐานการทาํงาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการ

หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน

เร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 



 

 

WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา 

6.1 บิดาหรือมารดา ตองทําหนังสือช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษวาใหเด็กเดินทางไป
ตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก คนละ 1 ชุด (ลูกคาเขียน
หรือพิมพขึ้นเอง) 
6.2 บิดาหรือมารดา ตองขอหนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศจากเขต
หรืออําเภอ (1 ใบ ตอ เด็ก 1 ทาน เทาน้ัน) 
6.3 ในกรณีพอหรือแมปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว ใหขอหนังสือปกครองบุตรจาก
เขตหรืออําเภอและจะตองเปนหนังสือที่มีการสืบพยานและหลกัฐานเสร็จเรียบรอย
แลวเทานั้น 
6.4 ทานจะตองนําหนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศตัวจริง จากขอ 6.2 
หรือ หนังสือปกครองบุตรเปนสําเนาจากขอ 6.3 ไปแปลประทับตรากับกรมการกงสุล
ใหเสร็จเรียบรอยกอนนํามายื่น มิเชนน้ันทางศูนยรับยืน่ vfs จะไมรับยื่นเอกสารของบุตร
ทานโดยเด็ดขาด 
6.5 เนื่องจากการประทับตรากงสุล จะมีการเสียคาใชจาย หากทานไมแนใจวา
เอกสารใชไดหรือไม รบกวนสอบถามบริษัททัวรกอนนําไปประทับตรากงสุล มิเชนน้ัน
ทานอาจจะตองไปเสียเงินและเสียเวลาอันมีคาของทานเพื่อไปทําเอกสารใหมอีกรอบ 
หากเอกสารที่ทานทํามาแลวน้ันกลายเปนเอกสารที่ใชยื่นไมได 
 



 

 

***โปรดอาน กอนที่ทานจะไปทําหนังสือยินยอมจากเขตหรืออําเภอใหบุตรของทาน 
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 

(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอม และระบวุาใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบดิา) 
พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอม และระบวุาใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) 
พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก 
จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 

*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมาย
ช้ีแจงวาทําไมไมมี passport *** 

 
- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอม

เดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 
7. หากพอหรือแมมีวีซาเชงเกนอยุแลวและไมไดยื่นวีซาพรอมลูก ใหทําจดหมายชี้แจง

ภาษาอังกฤษ อธิบายวามีวีซาเชงเกนของประเทศอะไร ระบุวันเริ่มและวันหมดอายุวีซา 
พรอมทั้งถายสําเนาหนาพาสปอรตและหนาวีซาน้ันมาแนบดวย 

8. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอ
วีซาเทาน้ัน 
 
 
 
 
 



 

 

 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา 

หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 

 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศอิตาลี 

 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซา

ของทาน) 
 
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………….…………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  
6. ประเทศที่เกิด……………………….……………………………..…………………………………………… 
7. สัญชาติปจจุบัน ..................................สัญชาติโดยกําเนิดหากตางจาก

ปจจุบัน………………………….. 
8. เพศ  ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ    โสด            แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              

  หยา                แยกกันอยู                       หมาย 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมี
อํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 

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

 



 

 

11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………… 

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ................................................................. 
    อีเมล............................................. 
12. อาชีพปจจุบัน(หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปนตน
.......................................................................................................... 
13. ชื่อบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอก

ชื่อ ที่อยูของสถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…………….…… 
 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
         ไมเคย 
     เคยได      ใชไดตั้งแตวันที่...............................ถึงวันที.่.................................... 
15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย   เคย (กรุณาระบุวนัที่ หากทราบ)................................ 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมา
ดวย** 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุชื่อ .............................................    

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..….  
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดติ      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    
************************************************ 

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเก่ียวของ
ใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผู
เดินทางเทานั้น 


