
 

 

รหัส ITV1903635  
ทัวร  GRAND ITALY  8 วนั 5 คืน (TG) 
นครวาติกัน – มหาวิหารเซนตปเตอร - กรุงโรม – โคลอสเซี่ยม  
จัตุรัสโรมัน – บันไดสเปน - เขตเมืองเกาฟลอเรนซ 
 
CODE: TG995 GRAND ITALY >> ROME VATICAN FLORENCE MILAN 8D5N 
 

 
 
GRAND ITALY  โรม วาติกัน ฟลอเรนซ มิลาน โคโม 8 วัน 5 คืน  
ทัวรสุดคุม!! เที่ยวเจาะลึก”แกรนดอิตาล”ี 

 ชื่นชมสถาปตยกรรมและประวัตศิาสตรแหงความยิ่งใหญที่กรุงโรม ชมความยิ่งใหญอลังการ1 ใน 7 
สิ่งมหัศจรรยของโลกที ่โคลอสเซี่ยม และหอเอนปซา เยือนเมืองฟลอเรนซ ดินแดนอันนาหลงไหล ตน
กําเนิดของศิลปะเรอเนซองส ชมเมืองเวนิส เมืองแหงสายน้ําและสะพาน ดื่มดํ่ากับบรรยากาศทีสุ่ดแสน
จะโรแมนตกิ ชมมหาวิหารดูโอโมแหงมิลานทีง่ดงามและยิ่งใหญเปนอันดับ 3 ของโลก ชอปปم�งสินคาแบ



 

 

รนดเนมชื่อดังทีแ่กลลอเรียวิคเตอรเอ็ม มานูเอล ชมทะเลสาบ ทะเลสาบโคโม(Lake Como) ที่ไดชื่อวา
เปนทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาล ี
 
เดินทางโดยสายการบินไทย Thai Airways (TG) สะสมไมลได 50% 

 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
ราคาเด็ก 0-2 ป 

(พักกับผูใหญ 2ทานไมเสริม
เตียง) 

พัก
เดี่ยว
เพ่ิม 

ที่นั่ง หมายเหตุ 

21 – 28 เมษายน 2563 42,888 
(เด็กไมเกิน2ขวบ/Infant – 
21,888 ) 
 

12,500 31  
12 – 19 พฤษภาคม 2563 41,888 12,500 31  
26 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2563 42,888 12,500 31  
09 – 16 มิถนุายน 2563 39,888 12,500 31  
*คาทัวรยังไมรวมคาวีซาและบริการ 4,000 บาท** 
 
 FLIGHT:  
DEPARTURE:  TG944 BKK-FCO 00.20-06.50 
RETURN:         TG941 MXP-BKK 14.05-05.55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ สนามบินสวุรรณภูมิ  
 
21.30 น.  พรอมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกช้ัน 4 เคานเตอร  D 

เคานเตอร สายการบนิไทย(TG) เจาหนาท่ีใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดาน
 เอกสารติดแท็กกระเป�า 

 
วันที่สอง สนามบินลีโอดารโน ดารวินช ีอิตาลี – นครวาติกัน – มหาวิหารเซนตปเตอร – กรุงโรม 
– โคลอสเซี่ยม –จัตุรัสโรมัน – บนัไดสเปน – เมืองเซียนา     อาหาร เที่ยง,เย็น 
 
00.20 น. นําทานเดินทางสู กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG944 (ใช

เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง 55 นาท)ี  
06.50 น. เดินทางถึง สนามบินลโีอดารโน ดารวนิชี กรุงโรม ประเทศอิตาล ีนําทานผานขั้นตอนการ

ตรวจคนเขาเมือง และพิธีการทางศุลกากรและตรวจรับสัมภาระเรียบรอยแลว นําทานสูนคร

วาติกัน Vatican City (ระยะทาง30กม./ 45 นาท)ี ซึ่งเปนรัฐ
อิสระ มีขนาดเล็กมากเพียง 250 ไรและเปนศูนยกลางของศาสนา
คริสตนิกายโรมันคาทอลิก เปนเมืองแหงศาสนจักรและที่ประทับข  
องพระสันตะปาปา ประมุขสูงสุดแหงศาสนา หรือที่เรียกสั้นๆ วา“โป�ป” นําทานถายรูป



 

 

ดานหนา มหาวิหารเซนตปเตอร St.Peter Basilica แหงนครรฐัวาติกัน ที่งดงามดวย
ศิลปะในยุคเรเนซองส ใชเวลาสรางถึง 150 ป และยังไดรบัการตกแตงอยางโออาและหรูหรา 
ดานหนามหาวิหารเปนลานกวางเรียกวา St.Peter’s Square ประกอบไปดวยน้ําพ ุ2 
ดาน และเสาโอเบลิกส 1 ตน ลอมรอบไปดวยเหลาเทพเทวาบนหลังคาและกําแพงสูง(คาทัวร
ไมรวมคาเขา Vatican Museum และ Sistine Chapel )  จากน้ัน นําทานเดินทางสู กรุง
โรม (Rome)(ระยะทาง50ก.ม./15นาที)  เมืองหลวงของประเทศอิตาลี  กรงุโรมเปนเมอืง
หลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของแควนลาซีโอและประเทศอิตาลีจา มคีนอาศัยประมาณ 2.5 
ลานคนแนะ ถือเปนเมอืงทองเที่ยวท่ีสวยและนาไปที่สุดอีกเมืองหน่ึงของอิตาลีเลยละคะ มี
ประวตัิศาสตรยาวนานมากกวา 2,800 ป ทั้งสถาปตยกรรม ประติมากรรม สถานที่เที่ยว
ตางๆ คลุกเคลาความคลาสสิคสไตล นําทานสูชื่นชมกับสถาปตยกรรมและประวตัิศาสตรแหง
ความยิ่งใหญ จากน้ัน นําทานสัมผัสความยิ่งใหญ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกที ่โคลอส
เซี่ยม (Colosseum)(ถายรูปดานนอก) เปนสนามกีฬากลางแจงขนาดใหญตั้งอยูใจกลาง
กรุงโรม เร่ิมสรางขึ้น ในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซียนแหงอาณาจักรโรมันและสรางเสร็จ ในสมัย
ของจักรพรรดิตติัสในคริสตศตวรรษที1่ หรือประมาณป ค.ศ.80 อัฒจันทรเปนรูปวงกลมกอ
ดวยอิฐและหินทรายวัดโดยรอบไดประมาณ 527เมตร สูง 57เมตร ใกลๆกันนัน้เปน 
ประตูชัยคอนสแตนตนิ(Arch of Constantine) ถือวาเปนมรดกสําคัญของประเทศอิตาลี
อีกที่หน่ึง โดยสรางขึ้นเพื่อระลึกถึงชัยชนะของกรุงคอสสแตนติน เปนซุมประตูที่ใหญที่สุดของ
โรมันมีความสูงถึง 21 เมตร จากน้ัน นําทานสู โรมันฟอรัม(Roman Forum)(ถายรูปดาน
นอก) อดีตอันยิ่งใหญของกรุงโรม ที่เคยเปนศนูยกลางของชุมชน ทั้งการเมือง ศาสนา การคา 
และการปกครองดวย ปจจุบันคงเหลือแตซากปรักหกัพังแตก็ยังสามารถเห็นเคาโครงของ
ความยิ่งใหญได จากนัน้ นําทานชมวิหารแพนธีออน(Pantheon)(ถายรูปดานนอก) เปน
วิหารรูปทรงจตรุัสท่ีเกาแกที่สุดในกรุงโรม โดยมีอายุมากกวา 2,000 ป แมวาจะมีประวตัิ
และความเปนมาท่ียังไมแนชัด แตวิหารแหงน้ีแสดงใหเห็นไดชัดถึงศิลปะเกาแกในยุคโรมัน 
รวมถึงฝมือและความชาญฉลาดในการออกแบบอยางรอบคอบของสถาปนิกในอดีต นอกจาก
ความสวยงามและความศักด์ิสิทธ์ิแลว Pantheon ยังเปนสถานที่อันทรงเกียรติอันเปน
สถานที่เก็บศพของบุคคลสําคัญ ทั้งศิลปนคนสําคัญอยางราฟาเอลและกษัตริยเอมานูแอลที่
สองผูที่ทรงรวบรวมอิตาลีใหเปนหน่ึงเดียว 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่1) เมนูอาหารจีน 



 

 

บาย จากน้ัน นําทานชมและถายรูปบริเวณยาน บนัไดสเปน(Spanish steps) เปนบันไดที่กวาง
ที่สุดและยาวที่สุดในทวีปยุโรป ถูกเรียกชื่อตามสถานฑูต
สเปน ซึ่งตั้งอยู ณ บริเวณน้ัน ไดรับการออกแบบโดย
สถาปนิกชาวอิตาเลียน ชื่อ Francesco de Sanctis 
เร่ิมสรางเมื่อป คศ.1723 แลวเสร็จในป คศ.1725 ถือ
เปนสัญลักษณอีกอยางหน่ึงของกรุงโรม นอกจากความสวยงามอลังการกวางขวางของบันได
สูง 138 ขั้นที่ลอมรอบไปดวยสถาปตยกรรมอันสวยงามแลว จัตุรัสน้ียังตอตรงกบัถนน Via 
Condotti  ที่เตม็ไปดวยรานแบรนดเนมมากมาย ทั้ง Dior, Prada, Gucci,Valentio, 
Versace, Fendi, Ferragamo, Cartier, Bulgari, Rimowa, Longchamp, Furla, 
Tod’s Ferragamo Armani, Tag Heuer, Tissot และอ่ืนๆ เปนตน จากน้ัน นําทานมุง
หนาสู เซียนา(Siena) (ระยะทาง231ก.ม./ 3.30 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆของเซียนาในแควนทัส
คานีตนกําเนิดของศิลปะแบบเรอเนซองส อดีตศูนยกลางดานสถาปตยกรรม วรรณกรรม และ
วัฒนธรรมอันรุงโรจน ดินแดนที่มีเสนหอันนาหลงใหลแหงน้ีไดชื่อวาเปนสถานที่ท่ีนักทองเที่ยว
ใฝ�ฝนมาเยือนมากที่สุดดวย  

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่2) เมนูอาหารพ้ืนเมือง 
 หลังอาหารเย็นนําทานเดินทางเขาท่ีพัก 
    ที่พัก: Hotel Garen 4* หรือระดับใกลเคียงกัน   
  (ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง) 
 
วันที่สาม        เมืองเซียนา – ฟลอเรนซ – เขตเมืองเกาฟลอเรนซ – เมืองปซา – หอเอนปซา   
                 อาหาร เชา,เที่ยง,เย็น 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  (ม้ือที่3) 

จากน้ัน นําทานถายรปู Piazza Del Duomo Siena  
วิหารของเซียนาแหงน้ีเปนโบสถแบบโกธิคทีด่ทีี่สุดแหงหน่ึง
ของประเทศอิตาลีมีทั้งภายในและภายนอกที่สวยงามโดยมี
ผลงานของศิลปนที่ดีที่สุดในอิตาลี จากนั้น ปาลัซโซปุบบลี
โก (Palazzo Pubblico) เปนสิ่งกอสรางแบบโร



 

 

มาเนสกตั้งอยูที่ในเมอืงเซียนา เปนจัตุรัสยคุกลางท่ีสมบูรณทีสุ่ดแหงหนึ่งในยุโรป เปนจตัุรัสที่
มีชื่อเสียงในเร่ืองความงามและความสมบรูณของงานสถาปตยกรรมไปทั่วโลก จากน้ัน นํา
ทานเดินทางสู เมืองฟลอเรนซ (ระยะทาง 76 ก.ม./ 1.30 ช.ม.)ที่ไดรับเลือกโดยองคการ
ยูเนสโกใหขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก เมื่อป ค.ศ. 1982 นําทานเดินชมความสวยงามบริเวณ 
จัตุรัสดูโอโม(Duomo Santa Maria Del Fiore) (ถายรูปดานนอก)  ทีต่ั้งของมหาวิหาร
แหงเมืองฟลอเรนซ ที่สวยงามและยิ่งใหญ จัตุรัสชิกนอเรีย(piazza della signoria)(
ถายรูปดานนอก)  เปนจัตุรัสสวยงามดวยประติมากรรมมากมายท่ีตัง้เรียงรายอยูดานหนาของ
พระราชวังเวคคิโอ เชน รปูแกะสลักเพอรซิอุส วีรบรุุษกรีกโบราณตอนบ่ันคอเมดูซา รูป
แกะสลักเฮอรคิวลีส และรูปสลัก the Rape of the Sabine Women จากน้ัน นําทาน
ถายรูปดานหนา ปาลาซโซ เวคคิโอ(Palazzo Vecchio) พระราชวังเกาแกในเมืองฟลอ
เรนซ สรางสําเร็จในป ค.ศ.1322 มีสัญลกัษณคือหอระฆัง Campanile ในอดีตใชเปน
สถานที่แจงขาวสารใหกับชาวเมือง ทางการจะตีระฆังสงสัญญาณ หากมีไฟไหม,น้ําทวม, 
ขาศึกโจมตี ฯลฯ ถือเปนสถานที่ประวัตศิาสตรสําคัญของฟลอเรนซ จากน้ัน นําทานชม 
สะพานปอนเต เวคคิโอ(Ponte Vecchio) สะพานเกาแกที่สุดของเมือง เปนสะพานเดียว
ของฟลอเรนซที่รอดพนการทําลายจากชวงสงครามโลกมาได ทอดขามแมน้ําอารโน ซึ่งอดีต
เปนแหลงขายทองคําที่เกาแกของฟลอเรนซและยังคงอนุรักษบรรยากาศแบบดัง่เดิมไวได
อยางด ีชมทัศนียภาพของตัวเมืองที่มีแมน้ําอารโน ไหลผานนครที่ยังคงรกัษาสถาปตยกรรม
โบราณไวอยางนาชื่นชม สะพานเกาแกที่สรางขึ้นเพ่ือใชในการสัญจรขามแมน้ําอารโน บน
สะพานน้ันเปนที่ตั้งของอาคารรานคา ซึง่เปนตัวแทนจําหนายงานศิลปะ อัญมณ ีและของท่ี
ระลึกจํานวนมากอิสระใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึก ชอปปم�งตามอัธยาศัย 

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่4) อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองปซา Pisa (ระยะทาง85ก.ม./ 1.30 

ชั่วโมง) อดีตเมืองทาเรือชายฝم�งทะเลเมดิเตอรเรเนียนและ
เปนที่ต้ังของหอเอนปซา นําทานชม จัตุรัสกัมโป เดย มิรา
โกลี หรือ จัตุรัสดูโอโม Piazza del Duomo หรือทุง
มหัศจรรย เปนบริเวณที่ลอมรอบดวยกําแพงใจกลางเมืองป
ซา และเปนที่ต้ังของมหาวิหารเกาแกที่มีขนาดใหญที่สุด 
และนําทานชมถายรูป 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก หอเอนปซา ( Leaning Tower of 



 

 

Pisa) ใหทานเดินเลน ถายรปูกบัหอเอนปซาที่สรางขึ้นเพื่อเปนหอระฆังแหงวิหารประจํา
เมือง แตเพียงการเร่ิมตนของการสรางถึงบริเวณช้ัน 3 ก็เกดิการทรดุตัวและตองหยุดการ
กอสรางจนถัดมาอีกรวม 100 ป ถึงไดสรางตอจนเสร็จสมบูรณและยังเปนสถานที่กาลิเลโอ 
เคยมาพิสูจนเรื่องแรงโนมถวงของโลก และการตกของวตัถุดวย  

คํ่า    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่5) อาหารพ้ืนเมือง 
   หลังอาหารเย็นนําทานเดินทางเขาท่ีพัก 
     ที่พัก: Hotel Galilei 4* หรือระดับใกลเคียงกัน  
      (ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง) 
 
วันที่สี่           ลาสเปเซีย – ชิงเกว แตรเร – ริโอแมก จิโอเร – มานาโรลา – เลแวนโต  
 อาหาร เชา,เย็น 
 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่6) 

จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองลา สเปเซีย(La Spezia) 
(ระยะทาง77ก.ม./ 1.30 ชั่วโมง) เมืองในเขตลิกูเรียทาง
ตอนเหนือของอิตาล ีอยูระหวาง เมืองเจนัว และปซา บน
ทะเลลิกูเรีย และเปนหน่ึงในอาวที่มีความสําคญัทางดาน
การคาและการทหาร อีกทั้งยังเปนที่ตั้งของสถานที่สําคัญ
ทางประวัตศิาสตรและวัฒนธรรมดวย นําทานเดินทางสู
สถานี La Spezia Centrale Railway Station นําทาน
เปลี่ยนการเดินทางโดยสารรถไฟสูดินแดนทั้งหา (Five 
Land) แหง ชิงเกว แตรเร (Cinque Terre) ตั้งบนหนา
ผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอรเรเนียน ติดทะเลบริเวณชายฝم�ง
แควนลิกูเรีย ชม 2 ใน 5 หมูบานไดแก หมูบานประมงเล็กๆ ริโอแมก จิโอเร (Rio-
Maggiore) หมูบานชาวประมงที่สวยที่สุดในโลก เปนชุมชนชาวประมงเกาที่มีทําเลท่ีนา
มหัศจรรย คือแตละหมูบานปลูกสรางอยูบนภูเขาหรือหนาผาสูง ปจจุบันแมยังมกีารทําประมง
กันอยูบาง แตก็ไมมากนัก เน่ืองจากชาวบานหันมาทําธุรกิจทองเที่ยวเพื่อตอนรับเหลานัก
เดินทางที่แวะเวียนเขามาชมไขมกุนํ้างามของอิตาลีเม็ดน้ีเสียมากกวา และชมหมูบานประมง 



 

 

มานาโรลา (Manarola) หมูบานชาวประมงที่เล็กที่สุดของแควน แตกลับกลายเปนแหลง
ทองเที่ยวท่ีสามารถดึงดูดใหนักเดินทางจากทัว่โลกตางก็อยากที่จะมาเยือน ณ หมูบานแหงน้ี 
กิจกรรมหลักของนักทองเท่ียวเมื่อมาถึงที่น่ีก็คือการเดินชมเมืองไปตามถนนสายเล็กที่ลัดเลาะ
ตัดผานตัวเมืองไปตามความลานชัน เปนบรรยากาศที่สุดแสนจะเพลิดเพลิน จากนั้น เดินทาง
สูสถานีเลแวนโต (Levanto) เปลี่ยนการเดินทางขึ้นรถโคชเพ่ือเดินทางไปทีเ่มืองเมสเตร 
อิสระอาหารกลางวันไมรวมอยูในรายการทัวร 

  
บาย จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองเมสเตร(Mestre) (ระยะทาง 356 ก.ม./ 4.30 ชั่วโมง) เปน 

เมืองเล็กๆ ที่สวยงามเต็มไปดวยสวนสาธารณะรานดีไซเนอรแบรนดดัง และจัตุรัสท่ีมีแลนด
มารกเกาแก สัมผัสไดถึงความงดงามของอาคารประวัตศิาสตรและวัฒนธรรมอิตาลีในแบบ
ดั้งเดิม 

                 
คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 7) เมนูอาหารจีน 
  หลังอาหารเย็นนําทานเดินทางเขาท่ีพัก 
    ที่พัก:  Russott Hotel 4* หรือระดับใกลเคียง  
  (ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง) 

 
 
วันที่หา    เมสเตร – ทาเรือตรอนเคตโต – เวนิส – จตัุรัสซานมารโค – โบสถเซนตมารก – 

พระราชวังดอจส – McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet  – 
เมืองเวโรนา          อาหาร เชา,เย็น                                                          

 
เชา   รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่8) 

นําทานเดินทางตอไปยัง ทาเรือตรอนเคตโต (10 ก.ม./ 20 นาที)  เปนทาเรือท่ีมีเรือบริการ
ในการเดินทางไปในทีต่าง ๆ ของเมือง เพ่ือชมทิวทัศนธรรมชาติของ 2 ฝم�งคลองโดยทางเรือ 
นับเปนเมืองที่คลองมากกวาถนนอีกเมืองหน่ึงของโลก จากน้ัน นําทานน่ังเรือสู เกาะเวนิส 
(Venice Island) ดินแดนแสนโรแมนติก เมอืงเวนิสไดรับฉายาวา ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก 
(Queen of the Adriatic) เมืองแหงสายน้ํา เมืองแหงสะพานและเมืองแหงแสงสวาง ถูก



 

 

สรางขึ้นจากการเช่ือมเกาะเล็กๆจํานวนมากเขาดวยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเปน
สวนหน่ึงของทะเลอาเดรียตกิ เปนเมืองทาโบราณ และเปนเมืองที่ใชคลองในการคมนาคม
มากที่สุด นําทานถายรูปชมความสวยงามของ จัตุรัสซาน
มารโค(Piazza San Marco หรือ Saint Mark 
Square) เปนจัตรุัสกลางเมืองเวนิส ที่ขึ้นช่ือวาสวยที่สดุ
แหงหน่ึงในอิตาล ีลอมรอบดวยสถาปตยกรมอันงดงาม อาทิ 
โบสถเซนตมารก (St. Mark’s Basilica) เดิมที่เปนโบสถ
สวนตัวของผูครองเมืองในสมัยน้ัน พระราชวงัดอจส (Doge’s Palace), ลีโอเน (Lione) 
รูปปم�นสิงโตตัวใหญตดิปกพรอมถือหนังสือ ซึ่งถือเปนสัญลักษณประจาเมืองเวนิส เดินชมตัว
เมืองจนถึง สะพานรอิลัโต เปนสะพานที่เกาแกที่สุดในเวนิสและเปนสะพานแรกที่ขาม 
Grand Canal (คลองแกรนดคาแนล) ชมสะพาน Bridge of Sighs สะพานสะอื้น หรือ
บางคนเรียกวา "สะพานแหงการทอดถอนใจ” ซึ่งทอดขามดานหลังวังของผูปกครองเวนิ
สในอดีต ไปยังคุกที่อยูอีกฟากฝم�งคลองวากันวาสะพานแหงน้ีคือจุดหายใจเฮือกสุดทายแหง
อิสรภาพของเหลานักโทษ และคุกแหงน้ีเองเปนที่คุมขังนักรกักระเด่ืองนามคาสโนวา ใน
ตํานานเลาวาการจูบบนเรือกอนโดลาใตสะพานแหงน้ีจะนําไปสูความรักนิรันดร นับเปนหน่ึง
ในจุดที่โรแมนตกิทีสุ่ดจุดหน่ึงในเวนิสอิสระใหทานเดินชมความโรแมนติกของเกาะแหงน้ี หรือ
ทานยังสามารถสัมผัสประสบการณลองเรือกอนโดลา ชมความงามของเกาะเวนิส (ไมรวม
ในคาทัวร กรณีตองการนั่งกอนโดลา สามารถติดตอที่ไกดราคาลําละ 120 ยูโร 1 ลาํ
สามารถน่ังไดสูงสุด 4-6 ทานคะ ลองประมาณ 30 นาที) 

 
 
    
 
 
 
 
  
 



 

 

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที ่9) เมนูอาหารพ้ืนเมือง 
บาย นําทานกลับสูฝم�งแผนดินใหญ  จากน้ัน นําทานเดินทางตอไป

ยัง เมือง Noventa อิสระใหทานชอปปم�งจุใจ ณ 
McArthurGlen Noventa di Piave Designer 
Outlet (45 ก.ม./1 ชม.) ศูนยรวมรานคากวา 160 ราน 
เชน แวนตา ผลิตภัณฑเครื่องหนัง รองเทา กระเป�า อุปกรณ
กีฬา แฟชั่นแบรนดแนม จากน้ัน นําทานเดินทางสู เวโรนา (Verona)(ระยะทาง151 ก.ม./ 
2.30 ชั่วโมง) เปนเมืองที่ต้ังอยูแควนเวเนโตเปนหน่ึงในเจ็ดเมืองหลวงของทางตอนเหนือของ
อิตาลี มีสถานที่ท่ีดึงดดูนักทองเที่ยวดวยเหตทุี่มีความสําคัญทางศิลปะและวัฒนธรรมที่เห็นได
งานนิทรรศการประจําปหลายงาน โรงละคร และอุปรากรในโรงละครกลางแจงที่สรางโดย
โรมัน และเปนเมืองสําคัญในประวตัิศาสตรและเศรษฐกิจจากตําแหนงที่ต้ังทางภูมิศาสตรที่
ตั้งอยูตรงโคงของแมน้ําอดิเจ (Adige River) ไมไกลจากทะเลสาบการดา ทีต่ั้งน้ีทําใหเกิด
น้ําทวมขึ้นหลายครั้งจนกระทั่ง ค.ศ. 1956 เมื่อมีการสรางอุโมงคโมริ-ทอรโบเลที่เปนทาง
ระบายน้ํา 500 คิวบิคเมตรลงไปในทะเลสาบการดาเมื่อมคีวามจําเปน อุโมงคลดสถติิน้ําทวม
ทุกเจ็ดสิบปไปเปนทุกสองรอยป    

                      
เย็น            รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 10) เมนูอาหารจนี 

     หลังอาหารเย็นนําทานเดินทางเขาท่ีพัก 
  ที่พัก:  Best Western Hotel Turismo 4* หรือระดับใกลเคียง  
 (ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หก           เวโรนา – มิลาน – มหาวิหารมิลาน – พระบรมมหาราชวังแหงมิลาน – Galleria 
Vittorio Emanuele II           อาหาร เชา, กลางวัน 

 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที ่11) 

   นําทานเดินทางชมเมืองเวโรนา และนําทานถายรูป บานจูเลียต (Juliet’s house) 
ภายในบานหลังน้ีคือ พิพิธภัณฑขนาด  กะทัดรัดที่เตม็ไปดวยของเกาจากสมัยศตวรรษ
ที1่6 และ 17 ไมวาจะเปน เฟอรนิเจอร ภาพเขียน งานศิลปะ และเครื่องเคลือบ ก็ลวนแต
เกี่ยวของกับบทประพนัธของ Shakespeare หอคอย Lamberti Tower เปน
หอคอยสูง 84 เมตร หอคอยแหงน้ีมีระฆังสองแหง Marangona สงสัญญาณ ไฟเวลา
ทํางานและเวลาของวันในขณะที ่Rengo ใหญที่สุดถูกใชเพ่ือเรียกประชากรให ติดอาวุธ
หรือเรียกเทศบาลของเมือง จากน้ัน ใหทานอิสระชอปปم�งสนิคาช่ือดังตามอัธยาศัยที ่ณ 
Piazza delle Erbe , Via Mazzini  

  
 จากน้ัน นําทานเดินทางสู มิลาน Milan (155 ก.ม. / 2.30 ชัว่โมง) หรือที่คนอิตาเลียน

เรียกวา มิลาโน (Milano) เปนเมืองหลวงทางแฟช่ันของโลกแขงกับปารีสในประเทศ
ฝร่ังเศส เปนศูนยกลางทางธุรกิจของอิตาลี นอกจากน้ันยังมีภาพวาดเฟรสโกที่มีชื่อเสียง
โดงดงั และโรงละครโอเปราอันลือช่ือ เปนตน           

  
เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที ่12) เมนูอาหารจีน 
บาย นําทานชมเมืองมิลาน และนําทานถายรูป มหาวิหารมิ

ลาน ( Duomo di Milano) (ถายรปูดานนอก) เปน
มหาวิหารที่มีสถาปตยกรรมแบบกอธิค อันไดชื่อวา
เปนวิหารแบบกอธิคที่ใหญที่สุดในโลกที่ต้ังอยูที่จัตุรัส



 

 

กลางเมืองมิลาน เปนแลนดมารคสําคัญอันเปนสัญลักษณของมิลาน พระบรมมหาราชวัง
แหงมิลาน (Royal Palace of Milan) เปนที่ต้ังของรัฐบาลในเมอืง มิลาน ของ อิตาล ีมา
นานหลายศตวรรษ มีหนาท่ีเปนศูนยวัฒนธรรม และเปนที่ต้ังของนิทรรศการศิลปะนานาชาติ 
หอระฆัง(Bell Tower in St. Gottardo in Corte) เปนโบสถในมิลานทางตอนเหนือ
ของอิตาล ีคริสตจักรในราชวังแหงน้ีถกูสรางขึ้นเปน โบสถ  Ducal โดย Azzone Visconti 
ในป 1330 ในการออกแบบโดย Pecorari Francesco หอระฆังทรงแปดเหลี่ยมม ีเสาสี
ขาวมากมายสวยงาม และปลอยใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย ณ Galleria Vittorio 
Emanuele II อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัยที่เอาทล็ท เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
สมควรแกเวลาจากน้ันนําทานเดินทางเขาสูที่พัก 

                   
นําทานเดินทางเขาที่พัก 
  ที่พัก:  Holiday Inn Milan  4* หรือระดับใกลเคยีง  

  (ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง) 
 
    
วันที่เจ็ด        มิลาน – เมืองโคโม – ทะเลสาบโคโม – สนามบินมัลเพนซา มิลาน                   
                   อาหาร เชา 
 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  (ม้ือที่ 13) 

นําทานเดินทางสู เมืองโคโม
(Como)(ระยะทาง54กม./ 1 
ชม.) ซึ่งเปนเมืองศูนยกลาง
อุตสาหกรรมผาไหมของอิตาลีท่ีมี
ชื่อเสียง และมีทะเลสาบโคโม
(Lake Como) ที่ไดชือ่วาเปน
ทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี 
นําทานชม ทะเลสาบโคโม ที่ลอมรอบดวยภูเขาสูงที่ยังมีป�าไมเขียวชอุม หลายจุดบนชายฝم�ง
เปนชองเขาแคบ และหนาผาท่ีสวยงาม ทางเหนือของทะเลสาบ คือเทือกเขาแอลป�ยาวเหยียด



 

 

สุดสายตาเปนกําแพงธรรมชาติที่สรางฉากหลังอันงดงามอลังการใหกับดินแดนบริเวณน้ี 
เทือกเขาแอลป�น้ันมีหิมะปกคลุมอยูตลอดป จึงทําใหสามารถเลนสกีหิมะไดตลอดเวลา น่ีคือ
จุดดึงดูดใหผูคนจากทัว่โลกหลั่งไหลมาทองเที่ยว จากน้ัน นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานมิ
ลาโน มัลเพนซา  เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตวัเดินทางกรุงเทพฯ 
(มีเวลาใหทานไดทําคืนภาษTีax Refund กอนการเช็คอิน) 

                
14.05 น.      ออกเดินทางกลับสูประเทศไทยโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG941 (เวลา
ประมาณ 10ชั่วโมง 50นาที) 
 
 
วันที่แปด        ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ         
05.55 น.   เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
 
***************************** 
หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา โดยทางผูจดัจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถงึผลประโยชนของทานเปนหลัก เพ่ือใหทาน
ทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม 
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีจานวน 25 ทานขึน้ไป กรณีไมถงึจํานวนดังกลาว 

- จะสงจอยนทัวรกบับริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอน
การเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง20ทานและทานยัง
ประสงคเดนิทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 



 

 

2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุก
ครั้ง มิฉะนัน้ทางบรษัิทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
3.การจองทัวรและชําระคาบริการ  
- กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 25,000 + วีซา 4,000 บาท (29,000 บาท) 
กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรมกรอกขอมูลยื่นวีซาพรอมเอกสารชําระมัดจําคาทัวร 
- คาทัวรสวนที่เหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง  
**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับและจํานวนหนหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3หนา) **กรุณา
ตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผดิชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุ ** กรุณาสงพรอม
พรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
4.การยกเลิกและคืนคาทัวร  
 เน่ืองจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน 
ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิให
เดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆท้ังสิ้น  รวมถงึ เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบรกิารและเงินมัดจาคืน ไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น  
5.อัตราคาบริการน้ีรวม  
1. คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยดัพรอมคาภาษีสนามบนิทุกแหงตามรายการทัวรขางตน 
   (ตั๋วกรุปไมสามารถUpgradeที่นั่งเปน Business Classได และตองเดินทางไป-กลบัพรอมตั๋วกรุป
เทานั้นไมสามารถเล่ือนวันได) 
2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือ ระดับใกลเคียงกัน  
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน  
4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 
5. คานํ้าหนักกระเป�า สายการบินไทย สัมภาระโหลดใตทองเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได 7
กิโลกรัม และคาประกนัวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มกีารเรียกเก็บ และกรณีน้ํา



 

 

สัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ สะสมไมลได50% กรุณาแจงเลขสมาชิกรอยัล 
ออรคิด พลัส กอนออกตั๋ว  
6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศ 
กับ Allianz แบบแผนประกันภัยแบบ Worldwide  โดยจะมีความคุมครองเบ้ืองตน ดังน้ี  
- การสูญเสียชวีิต/อวยัวะจากอุบัติเหตุ  
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุมากกวา 16 ป หรือนอยกวา 75 ป วงเงินคุมครอง 1,000,000 บาท 
  ผูเอาประกันภัยท่ีอายุนอยกวา 16 ป หรือมากกวา 75 ป วงเงินคุมครอง 500,000 บาท 
  คารักษาพยาบาลในตางประเทศ ไมเกินวงเงิน 1,500,000 บาท 
  คารักษาพยาบาลตอเน่ืองในประเทศไทย ไมเกินวงเงิน 50,000 บาท  
  ซึ่งความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกนัภัย  โดยทั้งน้ีการทําประกันน้ีจาก
บริษัท  มากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยว ที่บังคับใหบริษัทนําเที่ยว ทําประกันเฉพาะ
อุบัติเหตุในการเดินทางเทาน้ัน แตทั้งน้ี ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและขอยกเวนแผนเติม
จากเว็บไซด Allianz ไดกรณีทานตองการซื้อความคุมครองเพ่ิมเติมสามารถแจงความประสงคมาท่ีบรษิัทฯ  
7. คาภาษีสนามบิน และคาภาษีนา มันตามรายการทัวร 
8. คารถปรบัอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถ(กฎหมายไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 
ช.ม./วัน) 
 
6.อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ  
2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุอาทิเชน คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรดี คาโทรศัพท เปนตน  
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบรกิาร, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน และไดทําการขาย
โปรแกรมไปแลว 
5. คาพนักงานยกกระเป�าท่ีโรงแรม  
6. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 60 EURO ตอทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจและ
นํ้าใจจากทาน  
7. คาวีซาเชงเกนและบริการทานละ 4,000 บาท 
8. น้ําด่ืมบนรถ มบีรกิารจําหนายบนรถบัสราคา 1-2 EURO 



 

 

 
กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วซีาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทางบริษัทขอ
เก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชนคาวีซาและคาบริการย่ืนวซีา/คามัดจําตั๋วเครื่องบิน 
 
7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมด
กบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรบัราคาคาบรกิารขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถงึ 20
ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับข้ึนกอนวัน
เดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือ
ความรบัผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พัก
ในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจดัในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุใน
โปรแกรม  
8. การจดัการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผู
สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความ
พรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบรษิัทฯ อยางนอย14วัน
กอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  



 

 

10. มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธใินการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมอํีานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 
11. ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบัตัวแทนตางๆ 
ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขา
เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   
12. การประกันภัย บรษิัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศ กับ 
Allianz แบบแผนประกันภัย ซึ่งความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย โดย
ทั้งน้ีการทําประกันน้ีจากบรษิัท  มากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยว ที่บังคับใหบริษัทนําเที่ยว 
ทําประกันเฉพาะอุบัตเิหตุในการเดินทางเทานั้น แตทั้งน้ี ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและ
ขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด Allianz ไดกรณีทานตองการซื้อความคุมครองเพ่ิมเติมสามารถแจงความ
ประสงคมาท่ีบริษัทฯ  
13. มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมอํีานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
14. ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตวัแทนตางๆ 
ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมืองไมวาจะเปนกองตรวจคนเขา
เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการย่ืนคํารองขอวีซาเชงเกน (Italy) 
ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 10-15 วันทําการ 
ผูสมัครตองเดินทางมาแสดงตัว และสแกนลายน้ิวมือ ตามวันเวลานัดหมายย่ืนวีซา 
โปรดดําเนินการตามคําแนะนําของเจาหนาที่ เน่ืองจากสถานทตูมีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดเง่ือนไข 
รวมถึงเอกสารที่ใชสําหรับย่ืนคํารองขอวีซาอยูเปนประจํา 
 
 
1. พาสปอรต โดยมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันหมดอาย ุโดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศ

ไทย และมีจํานวนหนาเหลืออยางนอย 2-3 หนา เพ่ือใหทางสถานทูตติดหนาวีซา (หากมอีายุไม
เพียงพอ กรุณาดําเนินการทําพาสปอรตเลมใหม กอนจัดสงใหกบัเจาหนาที) หากผูสมัครเคยไดรบัวีซา
เชงเกน กรุณาจดัสงหลักฐานใหกับทางบรษิทัทัวร      เพ่ือนําไปแสดงตอสถานทูต 
 

2. รูปถาย รูปสีหนาตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5นิ้ว หรือ 4.5x3.5cm  จํานวน2ใบ รูปถายมีอายุ
ไมเกิน 3เดือน หามตกแตงรูป,หามสวมแวนตา,หามใสเครื่องประดบั,หามใสคอนแทคเลนส และตอง
เปนรูปที่ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน 

** หามขีดเขียน แมก็ หรือใชคลิปลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจสงผลใหรูปถายชํารุด และไมสามารถ
ใชงานได ** 

   (ใบหนาใหญ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. เอกสารสวนตัว (ถามี) 
 - สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรขาราชการ (ภาษาไทย) 
 
หากมีเอกสารอ่ืนๆ เพ่ิมเติม (ถามี) ทานจําเปนตองยื่นเอกสารใหสถานทูตตรวจสอบ พรอมแปลเปน

ภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูสมรสเสียชีวิต) 
 - สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถาเคยมกีารเปลีย่น) 
 
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา18ป (บิดาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเปนตองยื่นเอกสารเพิ่ม พรอมแปลเปน

ภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร 
 
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา18ป (บิดา/มารดา ไมไดเดินทาง) จําเปนตองยื่นเอกสารเพิ่ม พรอมแปลเปน

ภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสตูิบัตร 
 - หนังสือยินยอมจากบดิา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบดิา-มารดา 
โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทาน้ัน หากเด็กเดนิทางไปกับบิดาเพียงผูเดียว จะตอง

มีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพียงผูเดียว จะตองมี
หนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมไดเดินทางกับบดิา-มารดา จะตองมี
หนังสือรับรอง ยินยอมใหบุตรเดินทางกบับคุคลท่ีสาม พรอมกับยนิยอมสนับสนุนคาใชจายการเดินทาง
ใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานที่อยูตามทะเบียนบานของทาน 
(พรอมแนบสําเนาพาสปอรต/สําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต 
ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายท่ีเด็กแสดงตัวยื่น
คํารองขอวีซา บิดา-มารดา จําเปนตองเดินทางไปแสดงตัวพรอมกับบุตร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาที่ที่รับ
ยื่นวีซา กรณีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ�ายใด
เปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 



 

 

จากน้ัน ผูปกครองจําเปนตองนําหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ (ทั้งฉับภาษาไทย และ
ฉบับภาษาอังกฤษ) สงใหกรมการกงสุล กระทรวงระหวางประเทศ ประทับตราลงนาม อนุมัติใหเด็ก
เดินทางไปตางประเทศ กอนนําสงบรษิัททัวร (สามารถขอดูตัวอยางไดที่แผนกวีซาของบริษทัทัวร) 
4. หลักฐานการงาน/หนงัสือรับรองการทํางาน ที่ทํางานปจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน กอนยื่นคํารอง

ขอวีซา) 
 
4.1 กรณีเปนพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใชหนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทาน
ทํางานปจจุบัน   โดยระบุตําแหนงงาน, เงินเดือนท่ีไดรับ, วัน เดือน ป ที่เริม่ทํางาน, และชวงเวลาที่ขอลา
งานไปเท่ียวยุโรป (โดยไมตองระบุชื่อประเทศ ใหใช European แทน) และกลับมาปฏิบตัิงานตามปกติ
หลังครบกําหนดวันลา พรอมประทับตราบริษทั และลงนามผูมีอํานาจอยางชัดเจน (เอกสารออกจาก
หนวยงานเปนภาษาอังกฤษเทานั้น) 
 
4.2 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ใชสําเนาใบทะเบียนการคา (พค.0403), หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดสําเนาไมเกิน 90 วัน พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ) 
 
4.3 กรณีที่เปนนักเรียน/นักศึกษา ใชหนังสือรับรองฉบบัจรงิจากสถาบันการศกึษาเทาน้ัน สถานทูตไม
รับพิจารณาบัตรนักเรยีน, ใบประกาศนียบัตร และใบรบัรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน กอนยื่น
คํารองขอวีซา) 
 
4.4 กรณีเปนแมบาน ใชสําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูสมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของ
ตนเองหรือสามี   ในกรณีที่ไมไดเดินทางรวมกันกับสาม ีจําเปนตองมีจดหมายรับรองคาใชจายจากสามี 
(Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วัน เดือน ปเกดิ ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธรวมกัน 
(จดหมายช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษเทานั้น) 
 
4.5 กรณีกิจการที่ไมไดจดทะเบียน อาทิ รานขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขาย
สินคาออนไลน ฯลฯ จําเปนตองเขียนจดหมายแนะนําตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการทํางาน แหลงที่มา
ของรายได พรอมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาท ิรปูถายราน, สัญญาเชา, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เปน
ตน (จดหมายช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษเทานั้น) 



 

 

5. หลักฐานการเงิน 
 
5.1 กรณีออกคาใชจายเอง ใชสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจํา 
(บัญชีสวนตัว) รายการเดินบัญชยีอนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบญัชทีี่มีประวตัิการเดินบญัชีที่สมบูรณ 
มียอดเงิน เขา-ออก สมํ่าเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยูในบัญชีน้ันๆไมตํ่ากวา 6 หลัก เพื่อแสดงให
เห็นวามฐีานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อทานเดินทางกลับสู
ภูมิลําเนา 

 
 
5.2 ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง เขียนจดหมายชี้แจงความสัมพันธระหวางตนกับผูเดินทาง 
(Sponsor Letter) พรอมแนบหนังสือรับรองการเงิน สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยที่มีรายการ
เดินบัญชยีอนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบญัชทีี่มีประวตัิการเดินบญัชีที่สมบูรณ มียอดเงิน เขา-ออก 
สมํ่าเสมอ) 

 ทั้งน้ี ผูท่ีสามารถสนับสนุนคาใชจายใหผูเดินทางได ตองเปนบิดา / มารดา / พี-่นองทองเดียวกัน 
สายเลือดเดียวกันเทาน้ัน!! กรุณาระบุ ช่ือ-สกุล ลงในจดหมายชี้แจงเปนภาษาอังกฤษ และสะกดชื่อ - สกุล 
ใหตรงกบัพาสปอรตทีใ่ชเดินทาง 
 
หมายเหต:ุ หากสมุดบญัชีเงนิฝากออมทรัพยไมสมบูรณ (Book Bank) หรือมปีระวตัิการเดินบัญชีไม

ครอบคลมุตามเงื่อนไขที่กําหนด ทานจําเปนตองขอรายการเดินบัญชยีอนหลัง ที่ออกจากธนาคาร
เทาน้ัน (Bank Statement) 

กรุณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยใหแสดงเปนยอดลาสุด ภายใน 1-2 วัน กอนวันนัดหมายย่ืน
วีซา 
** สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท ** 

 
6. แบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับย่ืนวีซาเชงเกน 
 
 เพ่ือประโยชนในการยืน่วีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับยื่นวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรงกบัขอมูล
ความเปนจริง เน่ืองจากบรษิัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนุมัติคํารองขอวีซา และ



 

 

ทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวัติ/ขอมูลสวนตัวแทนผูสมัครได หากสถานทูตตรวจพบวาขอมูลของทาน
เปนเท็จ/ขอมูลไมถูกตองกับความเปนจรงิ ทานอาจถูกปฏิเสธวีซา หรืออาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการ
พิจารณาเอกสารลาชามากยิ่งขึ้น 
 
 เมื่อทานชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอย กรุณากรอกขอมูลในแบบฟอรมทายรายการทัวร พรอมจัดสง
ใหกับบริษัทฯทันท ี!! หากดําเนินการลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมรับผดิชอบทุกกรณี 

 
 การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการ
ถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมทีท่านไดชําระไปแลวทุกกรณี 
  
 หากถูกปฏิเสธวีซา และมีความประสงคที่จะยืน่คํารองขอวีซาใหม ผูสมัครตองชําระคาธรรมเนียมใหมทกุ
ครั้ง 
 
 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุมเรียกสัมภาษณผูสมัครบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญ
ทานไปสัมภาษณตามที่สถานทูตนัดหมาย (โปรดแตงกายสุภาพ) ทั้งน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีเพ่ือไปอํานวย
ความสะดวกแกทาน ตลอดทั้งชวยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงคขอ
เอกสารเพิ่มเติมจากทางบริษัท ใครขอความรวมมือใหทานจัดสงเอกสารดังกลาวใหกับทางบริษัท เพื่อ
นําสงสถานทูตเชนกัน 
 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดรับวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธินํ์าเรียนสถานทูตเพ่ือ
พิจารณาตอวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถกูบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ 

 
เอกสารทุกฉบับที่ใชประกอบการย่ืนคํารองขอวีซา ตองแปลเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน !! 
พรอมแนบสําเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจาํเปนตองเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง) 
เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซา กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหสมบูรณ และทางบริษัทไมมีนโยบายรับ
แปลเอกสาร 
 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกน (Italy) 
โปรดกรอกรายละเอียดใหครบถวน เพื่อประโยชนในการยื่นวีซาของทาน (กรอกขอมลูเปนภาษาอังกฤษ) 
1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 
2. ช่ือ - สกุลเดิม (ตอนเกิด)     ................................................................................................... 
3. เพศ   ชาย          หญิง 
4. ที่อยูตามสําเนาทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษ) 
............................................................................................................................................................. 
................................................. รหัสไปรษณีย  .................... อีเมลแอดเดรส .............................................. 
5. ที่อยูพํานักปจจุบัน กรณีไมตรงกับสําเนาทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษ) 
............................................................................................................................................................. 
................................................. รหัสไปรษณีย  .................... อีเมลแอดเดรส .............................................. 
6.โทรศัพทมือถือ (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพทบาน (ถามี) .......................................... 
7. อาชีพปจจุบัน .................................................... 
    ตําแหนงงาน (ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 
8. ช่ือสถานที่ทํางาน ธุรกิจรานคา โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการคาขาย โปรดระบุอยางชัดเจน) 
.............................................................................................................................................................. 
ที่อยูที่ทํางาน ........................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ............. โทรศัพทที่ทํางาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล .......................... 
9. รายไดตอเดือน ........................................................... บาท 
10. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตงงาน(ไมจดทะเบียน) 

  ⃣   หยา   ⃣   มาย   ⃣   อยูกินฉันสาม-ีภรรยา     ⃣   แยกกันอยู 
11. ช่ือ-สกุลคูสมรส (ถามี) .............................................  วัน/เดือน/ป เกิด................  สถานที่เกิด ..................... 
12. ช่ือ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ป เกิด................. สถานที่เกิด ...................... 
13. ช่ือ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ป เกิด................  สถานที่เกิด ...................... 
14. ทานมี Passport เลมเกาลาสุด หรือไม (ถามี) โปรดระบุ 
      เลขพาสปอรต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให ณ ประเทศ ................... 
15. ทานเคยไดรับวีซา Schengen ในระยะเวลา 3 ปทีผ่านมา หรือไม (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซา ............................) 

ไมเคย 
เคยได  ใชไดต้ังแตวันที ่.............................................. ถึงวันที ่.................................................. 

16. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซา Schengen กอนหนาน้ี 
                    ไมเคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ป ที่ดําเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 
17.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
     ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ) ................................................................. 
 



 

 

18. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
            ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกคาใชจายให (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องคกร) 

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุช่ือ ............................................................. 
   บัตรเครดิต    ความสัมพันธ ............................................................ 

   เงินสด 
 หมายเหต:ุ หากจัดสงเอกสารใหบริษัทฯลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซาจากทางสถานทูต         
กรณีวีซาของทานไมไดรับการอนุมัติทันตามกาํหนดวันเดินทาง บริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบทุกกรณี 
 
 เมื่อทานไดจองทําการจองโปรแกรมทัวร และชําระเงินมดัจําคาทัวรเรียบรอยแลว 
 - กรุณาจัดสงสําเนาหนาพาสปอรต และ แบบฟอรมใบกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซา (เอกสารแนบทาย

โปรแกรมทัวร)    พรอมจัดสงใหกบับรษิัทฯทันท ี!! หากดําเนินการลาชา อาจสงผลตอกระบวนการ
พิจารณาวีซา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์   ไมรับผดิชอบทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอรมใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน โดยขอมูลท่ีทานกรอกตองตรงกบัเอกสารที่
จะใชยื่นสถานทูต เน่ืองจากขอมูลท้ังหมด บรษิัทฯจําเปนตองดําเนินการนําสงสถานทูตผานระบบ
ออนไลน หากนําสงขอมูลท่ีไมสอดคลองกับความเปนจริง อาจสงผลตอผลการพิจารณาวีซา 

  - หากหนวยงานยังไมสามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบบัจรงิได กรุณากรอกขอมูลการทํางาน
ของทานใหชัดเจน (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) ไดแก ชื่อบรษิัท, ตําแหนงงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที่
ไดรับ และวันเดือนปที่เร่ิมงาน 

 
 เมื่อทานไดรับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสําหรับยื่นวีซา จากเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
  - กรุณาจัดสงหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสาํหรับยื่นวีซาใหกับบรษิัทฯ อยาง

ชาไมเกิน 2 สัปดาห กอนถึงวันนัดหมายยื่นวซีา 
          - ทานจําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเลมเกา เพื่อใหสถานทูตดูประวัตกิารเดินในชวงที่ผานมา 
 
 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมมสีวนเกี่ยวของใดๆท้ังสิ้น ทั้งน้ี
บริษัทเปนเพียงตัวกลางที่คอยใหบริการ และอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน  
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 


