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โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ  
17.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T สายการบิน เอมิเรตส 

(EK)  
เจาหนาที่ใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวก 

21.25 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  
โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK373 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ืองบิน) 

 
วันที่สอง ดูไบ  - มิลาน 
00.50 น. แวะเปล่ียนเคร่ืองที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
03.35 น. ออกเดินทางสู เมืองมิลาน ประเทศอิตาล ีโดยสายการบิน เอมิเรตส  

เที่ยวบินท่ี EK101 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ือง)  

08.15 น. เดินทางสู เวโรนา (Verona) หน่ึงในหัวเมืองใหญของ
แควน และเปนเมืองท่ีใหญเปนอันดับท่ี 3 ทางภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลี และยังเปนหน่ึงในเมือง
ทองเท่ียวท่ีสําคัญของอิตาลีตอนเหนืออีกดวย นําทาน
เที่ยวชมยานเมืองเกา ท่ียังคงเสนหของความเปนเมืองยุคกลางไวไดอยางครบถวน 
เมืองเวโรนาแหงน้ียังมีช่ือเสียงดวยการเปนเมืองโลเกช่ันของวรรณกรรมช่ือดัง
อยาง 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําทานชม บานโรมิโอ & จูเลียต (Casa di 

Giulietta) บานปูนสีขาวที่มีจุดเดนคือ ระเบียง 
สถานท่ีๆ โรมิโอและจูเลียตไดพบรักกัน จุดน้ีเองท่ี
ดึงดูดนักทองเท่ียวมากมายมายังเมืองเวโรนา เพ่ือชม
ตนกําเนิดของตํานานความรักช่ือดัง 

เย็น รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
นําทานเขาสูท่ีพัก ณ SHG BEDBANK Hotel  หรือระดับเดียวกัน 

 
 



 

  

 

 

วันที่สาม เวนิส - พระราชวังดอดจ - จัตุรัสเซนตมารค - สะพานถอนหายใจ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 ออกเดินทางสู เวนิส (Venice) โดยรถโคชปรับอากาศ  สูจุดหมายแรกของการ

เดินทางท่ี เวนิส เมสเตร (Venice Mestre) ยานเมืองเกาของ
เมืองเวนิส นําทุกทานน่ังเรือตอเพ่ือไปยัง ทาเรือซานมารโค 
(San Marco Pier) บนเกาะเวนิส แวะใหถายรูปสวยๆ เก็บ
เปนที่ระลึกกันที่ พระราชวังดอดจ (Doge’s Palace) 
พระราชวังริมน้ําแสนอลังการท่ีสรางต้ังแตศตวรรษที่ 14 ใน
สไตลเวเนเชียนโกธิค ท่ีเคยเปนที่ประทับของผูปกครองแตเกา

กอนของเวนิส แตต้ังแตป 1923 ก็ไดเปล่ียนเปนพิพิธภัณฑใหคนทั่วไปไดเขาชม 
เปนหน่ึงในแลนดมารกหลักของเวนิส 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันเดิน
เที่ยวชมแลนดมารคสําคัญตางๆ ใน
เมือง และเก็บภาพสถานท่ีตางของเมือง
แหงคลองไมวาจะเปน จัตุรัสเซนตมารค 
(St. Mark’s Square) จัตุรัสหลักของ

เมืองเวนิสและยังเปนศูนยกลางเมืองต้ังแตโบราณ ราย
ลอมไปดวยอาคารสวยๆ สไตลโกธิค และจุดเดนของ
จัตุรัสเซนตมารคแหงน้ีก็คือ มหาวิหารเซนตมารค (St. Mark’s Basilica) ท่ีต้ัง
อยูทางฝم�งตะวันตกของจัตุรัสเซนตมารค มหาวิหารใหญของศาสนาคริสตนิกาย
โรมันคาทอลิก อลังการดวยการตกแตงดวยโดมใหญ รูปปم�นมากมายที่ท้ังละเอียด
และประณีต และที่อยูติดกันและโดดเดนดวยความสูงถึง 50 เมตรก็คือ หอระฆัง 
ถือเปนหน่ึงในสัญลักษณของเมืองที่เห็นไดไมวาจะอยูมุมไหนของเมืองก็ตาม และที่
พลาดไมไดเลยก็คือ สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) สะพานอันโดงดัง
แหงน้ีต้ังอยูเหนือแมน้ําที่ค่ันกลางระหวางคุกเกากับพระราชวังดอดจ ทําจากหินปูน
ที่แกะสลักและออกแบบอยางงดงามเชนเดียวกับพระราชวังดอดจและอาคาร
โดยรอบ  

 
เย็น รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเขาสูท่ีพัก Russott Hotel หรือระดับเดียวกัน  
 



 

  

 

 

วันที่ส่ี  เวนิส - ฟลอเรนซ - ปซา 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางตอสู แควนทัส

คานี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแควนคือ 
ฟลอเรนซ (Florence) ที่ไดรับขนานนามวาเปน
เมืองศูนยกลางแหงศิลปะในยุคเรอเนสซองส ซ่ึง
ลวนแลวแตมี โบราณสถานสําคัญ และมีทิวทัศน
ตามธรรมชาติท่ีสวยงามจนไดรับการแตงต้ังใหเปน
มรดกโลกจาก องคกรยูเนสโกเมื่อ ป ค.ศ.1982 ทํา
ใหทัสคานีมีช่ือเสียงในฐานะดินแดนทองเท่ียวยอดนิยมระดับโลก อิตาลี จากน้ันนํา
ทานชมความย่ิงใหญ และอลังการของ มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟโอเร 

(Santa Maria Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอ
เรนซ ท่ีใหญเปนอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซ่ึงโดด 
เดนดวยสถาปตยกรรมที่ใชหินออนหลายสีตกแตง
ผสมผสานกันไดอยางงดงาม นําชม จัตุรัสเดลลา 
ซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึ่งราย

ลอมไปดวยรูปปم�น อาทิ เชน รูปปم�นเทพเจาเนปจูน (Fountain of Neptune), 
วีรบุรุษเปอรซิอุสถือหัวเมดูซา (Perseus with the Head of Medusa), รูป
ปم�นเดวิด ผลงานท่ีมีช่ือเสียงของ ไมเคิล แองเจโล จากน้ันนําทาน มาริมฝم�งแมน้ํา
อารโน จะพบกับ สะพานเวคคิโอ (Vecchio) สะพานเกาแกท่ีมีมีรานขายทอง 
และอัญมณีอยูทั้งสองขาง สะพาน ใหเวลาทานอิสระเลือกซ้ือสินคาทั้งของฝาก 
ของที่ระลึก รวมท้ังสินคาแฟช่ันนําสมัย 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางสู เมืองปซา (Pisa) เมืองแหงศิลปะที่สําคัญของอิตาลี เปนเมือง

เล็กๆอยูทางตะวันตก ของ Florence ดานตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอร
เรเนียน แมวาจะเปนเมืองเล็กๆ แต Pisa ก็
เปนเมืองท่ีมีช่ือเสียงและเปนท่ีรูจักของ
นักทองเที่ยวท่ัวโลก นําทานเขาสูบริเวณจัตุรัส
ดูโอโมแหงปซา หรือ จัตุรัสกัมโป เดย มีราโกลี 
(Compo Dei Miracoli) ท่ีประกอบดวย
กลุมอาคาร สถาปตยกรรมแบบโรมาเนสก 
โดยเร่ิมจากหอพิธีเจิมนํามนต (Baptistery 



 

  

 

 

of St. John) ที่ใหญท่ีสุดในอิตาลี ชมมหาวิหารดูโอโม (Duomo) ท่ีงดงามและ
หอเอนแหงเมืองปซาอันเล่ือง ชมหอเอนปซา (Leaning Tower of Pisa) 
สัญลักษณแหงเมืองปซา 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุค กลาง เร่ิมสรางเมื่อป 
ค.ศ.1173 ใชเวลาสรางประมาณ 175 ป แตระหวางการกอสรางตองหยุดชะงักลง
ไปเม่ือสรางไปไดถึงช้ัน 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานข้ึนมา และตอมาก็มีการสรางหอ
ตอเติมข้ึนอีก จนแลวเสร็จ โดยใชเวลาสรางท้ังหมดถึง 177 ป โดยที่หอเอนปซาน้ี 
กาลิเลโอ บิดาแหงวิทยาศาสตร ซ่ึงเปนชาวอิตาเลี่ยนไดใชเปนสถานท่ีทดลอง
ทฤษฎีแรงโนมถวงของโลกท่ีวา ส่ิงของสองช้ิน นําหนัก ไมเทากัน ถาปลอยส่ิงของ
ทั้งสองช้ินจากท่ีสูงพรอมกัน ก็จะตกถึงพ้ืนพรอมกัน จากน้ันใหทานอิสระ ใหทาน
ไดเลือกซ้ือสินคาที่ระลึกราคาถูก ที่มีรานคาเรียงรายอยูมากมาย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
นําทานเขาสูท่ีพัก ณ EURO HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

 
วันที่หา  ปซา - ลา สเปเซีย  -  เจนัว 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองลา สเปเซีย (La Spezia) เมืองในเขตลิกูเรีย ตอน
เหนือของอิตาลีอยู ระหวางเมืองเจนัว และ ปซา ในบริเวณอาวลิกูเรหน่ึงในอาวที่มี
ความสําคัญทางดานการคาและ การทหาร นํา
ทานโดยสารรถไฟสูชิงเกว แตรเร (Cinque 
Terre) หมูบานเล็กๆ ท่ีต้ังอยูบริเวณริม ชายฝم�ง
ริเวียราของอิตาลี ที่มีความหมายวา “ดินแดน
ทัง้หา (Five Land)” ต้ังบนหนาผาสูงชันเหนือ
ทะเลเมดิเตอรเรเนียน ติดทะเลบริเวณชายฝم�ง

แควนลิกูเรีย 
ประกอบดวยหมูบาน 5 แหง ไดแก MONTEROSSO AL 
MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ 
RIOMAGGIORE โดยทั้ง หาหมูบานน้ี มีหุบเขาลอมรอบ 
ประกอบกันเปนสวนหน่ึงของอุทยานแหงชาติฯ และไดรับ
การข้ึน ทะเบียนเปนมรดกโลกจากยูเนสโกอีกดวย นําทาน
ชมความงามของหมูบานที่มีสีสันสวยงาม สราง ลดหล่ันกัน

ตามเนินผาริมทะเล นําทานเดินเลนชม หมูบานริโอแมกจิโอเร (Rio - Maggiore) 



 

  

 

 

เปนหมูบานประมงเล็กๆ ที่มีเสนหและมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุกตา บานเรือน
ที่ต้ังลดหล่ันกันบนหนา ผาท่ีปกคลุมดวยตนไมเขียวขจีตัดกับน้ําทะเลเมดิเตอรเร
เนียนสีเทอรควอยซ อิสระใหทานชมความ งดงามและถายรูปตามอัธยาศัย 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากน้ันนําทานสู หมูบานมานาโรลา 
(Manarola) อาจไดช่ือวาเปนหมูบานท่ีเล็กเปน
อันดับสอง แตมี ความเกาแกที่สุดในบรรดา
หมูบานทั้ง 5 ท่ีสรางมาต้ังแตป ค.ศ. 1338 
จากน้ัน นําทานเดินทางสูเมืองเจนัว (Genoa) 
เมืองท่ีใหญที่สุดของอิตาลีทางภาคตะวันตกเฉียง 
เหนือชมเขตเมืองเกาศูนยกลางทางประวัติศาสตรท่ีใหญที่สุดของยุโรปเปนเมืองที่
มีความรุงเรืองมา ต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 11 มาจนถึง ค.ศ. 1797 ปจจุบันเปน
เมืองศูนยกลางเทคโนโลยีและ อุตสาหกรรมผลิตรถยนตของอิตาล่ีไดแก เฟยต, 
อัลฟ�าโรมีโอ, แลนเซีย นําทานชมมหาวิหารประจํา เมืองสถานที่ประกอบศาสนพิธี
อันงดงามและศักด์ิสิทธ์ิ เปนที่เคารพของทั้งคนในทองถ่ินและนักทองเที่ยวท่ัวไป
ที่มาเยือน 

เย็น รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
นําทานเขาสูท่ีพัก ณ Star President Hotel หรือระดับเดียวกัน 
 

วันที่หก เจนัว - Serravalle Outlet - มิลาน 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทาน ชมบานเกิดของคริสโตเฟอร โคลัมบัส (จากภายนอก) นัก

เดินทางผูย่ิงใหญคนพบทวีป อเมริกา เปนเมืองทาพาณิชยสําคัญ
ของอิตาลี ซ่ึงมีอายุกวาสองพันป มีตึกเกา สมัยโรมันยอน ยุค 
อาคารบานเรือนท่ีคอนขางแออัด บริเวณอาวเจนัวเปนท่ีทอดไว
ดวยเรือสําราญ เรือยอชทหรู เรือใบสีขาว เรือโบราณจําลอง
ขนาดยักษ และมีประภาคารสูงตระหงาน กลางเมืองท่ีน่ี มีน้ําพุ 
จตุรัสเฟอราร่ี ที่นักทองเท่ียวนิยมไปถายรูป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทุกทานสู SERRAVALLE OUTLET ใหเวลาทานไดอิสระชอปปم�งสินคาแบรนด

เนม 3 ช่ัวโมง กับสินคามากมาย อาทิ เชน GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, 



 

  

 

 

BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, 
LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆ อีกมากมาย  นําทุกทาน
เดินทางสูมิลาน 

เย็น รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
นําทานเขาสูท่ีพัก ณ Best Western Hotel Goldenmile หรือระดับเดียวกัน 
 

วันที่เจ็ด มิลาน – Galleria Vittorio - มหาวิหารมิลาน – สนามบิน 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 เดินทางถึงมิลาน เท่ียวชม เมืองมิลาน (Milan) หน่ึงในเมืองหลักของประเทศ

อิตาลี เปนศูนยกลางเมืองหลวงแหงแฟช่ันและการ
ออกแบบ แวะเที่ยวชมแลนดมารกของเมือง นําทาน
ถายรูปกับ มหาวิหารมิลาน (Milan Cathedral) 
มหาวิหารประจําเมืองขนาดใหญแหงน้ีคือโบสถที่ใหญ
ที่สุดในประเทศอิตาลี เดนดวยศิลปะแบบโกธิคที่
ตกแตงดานนอกดวยยอดแหลมจํานวนมากถึง 135 
ยอด พรอมดวยรูปแกะสลักจากหินออนจํานวนมากท่ีประดับอยูโดยรอบ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 อิสระชอปปم�ง ที่ Galleria Vittorio Emanuele II 

ที่ต้ังอยูทางฝم�งขวาของมหาวิหารมิลาน เปน
หางสรรพสินคาที่เกาแกท่ีสุดในอิตาลี โดยสรางข้ึนใน
ป 1877 มากมายดวยรานคา รานอาหาร มากมาย
ในอาคารขนาด 4 ช้ันสองขางทางเดินกวาง ท่ีโดดเดน
มากก็คือหลังคาทรงโดมเปนกระจกใส ทําให
สามารถชอปปم�งไดในทุกสภาพอากาศ ไดเวลาอันสมควร นําทุกทานเดินทางสู
สนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย 

22.20 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK92 แวะเปล่ียน
เคร่ือง (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

 
วันที่แปด ดูไบ – สุวรรณภูมิ  
06.25 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปล่ียนเคร่ือง 



 

  

 

 

09.40 น. เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเท่ียวบินที่ EK372 (บริการ
อาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

19.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
****************************************** 

 
อัตราคาบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) ไมมีเตียงลดทานละ 2,000 บาท 
พักเด่ียว เพ่ิมทานละ 10,000 บาท 
  
อัตราน้ีรวม 
✓ คาต๋ัวเครื่องบินช้ันทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 
✓ คาที่พักระดับมาตรฐาน (หองละ 2-3 ทาน) ตามท่ีระบุในรายการ 
✓ คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามท่ีระบุในรายการ 
✓ คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 
✓ คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
✓ คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 
 
อัตราน้ีไมรวม 
✗ คาธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซากลุมเชงเกน (3,500 บาท/ทาน) ทางสถานทูตจะไมคืน
เงินคาธรรมเนียมทุกกรณี 

วันเดินทาง   ราคา 
ตุลาคม 19-26 / 23-30 ต.ค. 62 39,900 

พฤศจิกายน 20-27 / 30 พ.ย. - 7 ธ.ค. 62 39,900 

ธันวาคม 5-12 ธ.ค. 62 39,900 



 

  

 

 

✗ คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุป
เหมาหรือตัดกรุปเทาน้ัน) 

✗ คาน้ําหนักของกระเป�าในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหน่ึงคน 
✗ คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเคร่ืองด่ืมใน
หองพัก 
✗ คาทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถทองถ่ิน ทานละ 2 ยูโร / คน / วัน (12 ยูโร / ทาน) 
✗ คาทิปหัวหนาทัวรไทย ข้ันต่ํา 100 บาท / วัน / คน  
 
เง่ือนไขในการจองทัวร 
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาทพรอมคาวีซา (3,500 บาท/
ทาน) (หลังจองภายใน 3 วัน) พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง 
2. ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน 
3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ 
 

การยกเลิกและคืนคาทัวร 
1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันข้ึนไป คืนมัดจําทั้งหมด 
2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 
4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรท้ังหมด 
5.ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

 
หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และ
ทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย 
และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 



 

  

 

 

3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ 
หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุก
กรณี 

4. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือ
ชําระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือวาทานรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ได
ระบุไวโดยท้ังหมด 
 
เอกสารท่ีตองใชในการย่ืนวีซา 
1. พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํากวา 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับเขาสู
ประเทศ หากมีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตามควรนําไป
แสดงดวยเพ่ือเปนการงายตอการอนุมัติวีซา 
2. รูปถายสีขนาด 2 น้ิว (แบบหนาใหญ) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉาก
หลังเปนสีขาวเทาน้ันและมีอายุไมเกิน 6 เดือน ไมสวมใสเคร่ืองประดับและแวนสายตา) 
3. เอกสาระสําคัญสวนบุคคล  
   3.1 สําเนาทะเบียนบาน  

3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ  
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)  
3.4 สําเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล (ถามี) 

4. กรณีเปนพนักงานบริษัท 
    ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน โดยระบุ
ตําแหนง อัตราเงินเดือนในปจจุบัน วันเดือนปที่เร่ิมทํางานกับบริษัทน้ี และชวงเวลาที่ขอลา
งาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด 
5. กรณีเปนเจาของกิจการ  

ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือ
ใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน พรอมฉบับแปลภาษา
อังกฤษ 
6. หลักฐานทางการเงิน  
- Statement ยอนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเทาน้ัน (นับจาก
วันปจจุบันในวันท่ีย่ืนวีซา) ควรเลือกเลมท่ีมีการเขาออกของเงินสมําเสมอ และมีจํานวนไม



 

  

 

 

ตํากวา 6 หลัก เพ่ือแสดงใหเห็นวามี ฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกับคาใชจายใน
การเดินทาง และสามารถท่ีจะใชจายไดอยางไมเดือดรอน เมือกลับสูภูมิลําเนา 

- Bank Certificate ฉบับจริง วันที่อัพเดทตรงกันกับ Statement 
(ในกรณีที่ผูอ่ืนเปนคนออกคาใชจายให ตองมีหลักฐานเช่ือมโยงความสัมพันธพรอมย่ืน
เอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษและจดหมายสปอนเซอร)  **สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชี
กระแสรายวัน** 

7. กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด 
นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพ่ือแสดง 
ความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายช่ือผูเดินทาง และ
เหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 
8. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา  

จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทานัน  
9. กรณีที่เด็กอายุตํากวา 20 ป  

9.1 ไมไดเดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจาก อําเภอ / เขต ท่ีทานอยู (เปน

ภาษาอังกฤษ) พรอมนําเอกสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปประทับตราที่กงสุลแจง
วัฒนะ หากไมมีการประทับตราทางสถานทูตอิตาลีจะไมรับพิจารณาทุกกรณี 

- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสูติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 
- เอกสารเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางผูเดินทางกับผูออกคาใชจายใหฉบับภาษาไทย 

และ ภาษาอังกฤษ 
9.2 เดินทางไปกับบิดา มารดา  
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสูติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

** หมายเหตุ!! ในวันที่มาย่ืนขอวีซา บิดาและมารดา ตองเดินทางมาเซ็นแบบฟอรมการรองขอวี
ซาใหกับบุตร ** 



 

  

 

 

10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุม
เชงเกน เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ได
ชําระไปแลว และหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หาก
สถานทูตมีการสุม เรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวย
ความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัท
ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร ดังกลาวเชนกัน 
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตเพ่ือใหอยูในดุลยพินิจของสถานฑูตเร่ืองวีซาของทานเน่ืองจากการขอวีซาในแตละ
ประเทศจะถูก บันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัท 
12. การย่ืนวีซาน้ันผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 ตอทานกอนเทาน้ันถึง
สามารถดําเนินข้ันตอนการย่ืนวีซาได 

** ทางบริษัทไมมีนโยบายการแปลเอกสารให ถาหากตองการใหทางเราแปลเอกสารจะมีคาใชจาย
เพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 

 
 
รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซาประเทศเชงเกน 

ระยะเวลาในการย่ืน 15 วันทําการ 
ผูเดินทางตองมาแสดงตัวและสแกนลายนิวมือ ณ ศูนยย่ืนวีซา ตามวันและเวลาที่นัดหมาย 
กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ  
ช่ือ-นามสกุล (ตามหนา
พาสปอรต)................................................................................................................. 
ช่ือ-นามสกุล (เดิม) 
....................................................................................................................................... 
ที่อยู
..........................................................................................................................................................
...... 



 

  

 

 

เบอรโทรศัพท..................................................... เบอรมือถือ
........................................................................ 
E-
Mail.................................................................................................................................................
.......... 
สถานะ  สมรส      โสด     หยาราง   แยกกันอยู 
เลขท่ีพาสปอรต................................................... วันหมดอายุ
...................................................................... 
วัน/เดือน/ป เกิด............................................. อาชีพ
................................................................................... 
สถานที่ทํางาน
.............................................................................................................................................. 
ที่อยูสถานท่ีทํางาน
....................................................................................................................................... 
เบอรโทรศัพทท่ีทํางาน.................................................  
การเดินทางในคร้ังน้ีทานออกคาใขจายเองหรือไม 
.......................................................................................... 
ช่ือผูออกคาใชจาย .............................................................................................. ความสัมพันธ 
.................... 
ในชวงระยะ 3 ปที่ผานมา ทานเคยมีวีซาเชงเกนหรือไม 



 

  

 

 

  เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ป ของวันออกวีซา (Issue).................................วันหมดอายุ
...............................  
  ไมเคย  
ในชวงระยะ 3 ปที่ผานมา ทานเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือทําวีซาหรือไม 
  เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ป ของวันออกวีซา (Issue).................................วันหมดอายุ
...............................  
  ไมเคย  
** หากเคยแสกนลายน้ิวมือแลว กรุณาถายรูปหนาวีซาเพ่ือใหเจาหนาที่ตรวจสอบ ** 


