
 

 

รหัส VTG 2000085 
ทัวร  South Italy with Amalfi  อิตาลใีต อมาลฟ8 �م วัน (TG) 
โรม – ทิโวลี ่– เนเปم�ล – อมาลฟم� – ซอรเรนโต – เกาะคาปร ี– ชอปปم�งเอาทเล็ต – วาติกัน –  
มหาวิหารเซนตปเตอร – น้ําพุเทรวี ่- บันไดสเปน  
 

 



 

 

 
โดยสายการบินไทย (TG) 

 
บริษัทฯ ขอนําทานเดินทางขามขอบฟ�าสูประเทศอิตาลี ประทับใจกับดินแดนอันยิ่งใหญและเคย

รุงเรืองมาในอดีตกบัจกัรวรรด์ิโรมันอันแสนศักดิ์สิทธิ์บนคาบสมุทรอิตาลี พบกับ
วัฒนธรรม, ศลิปะ และสถาปตยกรรมอันงดงามตางๆ มากมายหลายแหง และยังเปน
ประเทศที่เปนศูนยกลางแหงคริสตศาสนาโลกแหงนครวาติกันกบัเมืองตาง ๆ ดงัน้ี:- 

 
โรม เมืองหลวงที่ยิ่งใหญของจักรวรรดิโรมันมีอายุเกาแกกวา 2,000 ป ชมเมืองและ

สถานที่ท่ีเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกและนครวาตกิัน มหาวิหารที่เปน
ศูนยกลางแหงคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิคของโลก 

เนเปم�ล  หรือ นาโปล ี เมืองทาท่ีสําคญัทางตอนใตของอิตาล ีเมืองใหญอันดับ 3 ของประเทศ 
และเปนเมืองใหญและมีความสําคญัทางดานเศรษฐกิจของอิตาลตีอนใต ตวัเมือง
ตั้งอยูริมอาวนาโปล ี 

อมาลฟ  เมืองที่เคยมีอํานาจทางทะเล สมญานามวา Queen of Mediterranean เมืองน้ีมี
ระบบการปกครองเหมอืนกับเมืองเวนิส 

ซอรเรนโต  หน่ึงเมืองสวยซึ่งสรางบานลดหลั่นกันอยูตามริมหนาผาหนิปูน ติดชายฝم�งทะเลเมดิ
เตอรเรเนียน เปนเอกลักษณตามแบบของอิตาลีตอนใต อันเปนเสนหที่นักทองเที่ยว
ลวนแลวแตหลงใหล และอยากกลับมาเยือนอีก ดงัเพลงที่วา Come Back to 
Sorrento 

เกาะคาปร ี เกาะท่ีมีชื่อเสียงเกาะหนึ่งของอิตาลี เน่ืองจากมีสถานที่ที่เปนเอกลักษณอยางถํ้าบลู
กอตโต (Blue Grotto) ซึ่งดงึดดูนักทองเที่ยวจํานวนมากไปสัมผัสกับความสวยงาม
ของถํ้าเรืองแสงแหงน้ี 

 
 
 
 
 



 

 

 
                  กําหนดการเดินทาง   8-15 ก.พ. / 2-9 มิ.ย.2563 
 
วันแรก  สุวรรณภูมิ  
 
21.00 น.  นัดคณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชัน้ 4 ประตูทางเขาหมายเลข 2-3 

เคานเตอร 
สายการบิน Thai Airways เคานเตอร ROW D เจาหนาที่คอยใหความสะดวก
เรื่องเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ 

 
วันที่สอง สุวรรณภูมิ-โรม-ทิโวลี่-เนเปم�ล 
 
00.01 น.  นําทานออกเดนิทางสูกรุงโรม ประเทศอิตาลี  โดยสายการบิน Thai Airways 

เที่ยวบินที่ TG944 
 

**กรณีที่บางทานเดินทางมาจากตางประเทศหรือตางจังหวัดกรุณาตรวจสอบ
เวลาการเดินทางแตละกําหนดการเดินทางอีกครั้งกอนทําการจองตั๋วโดยสาร
สวนตัวของทาน เน่ืองจากรายการทัวรเปนรายการซรีี่และไดมีการดําเนินการไว
ลวงหนาหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เล็กนอย** 
 

06.00 น. เดินทางถึงสนามบินลโีอนารโด ดารวนิชี-ฟูมิชิโน ประเทศอิตาลี หลังผานขั้นตอน
การตรวจคนเขาเมือง และตรวจรับสมัภาระเรียบรอยแลว รถโคชรอรับทานเดิน
ทางเขาสูเมืองทิโวลี่ Tivoli ตั้งอยูไมไกลจากกรุงโรม โดยตั้งอยูบริเวณแมน้ําแอนินี่ 
ทางภาคตะวันออกของกรุงโรม ซึ่งบริเวณเมืองน้ีมีสภาพอากาศที่ดีและสดชื่น จึง
ไดรับความนิยมมาตั้งแตสมัยโบราณในการเปนเมืองตากอากาศของกลุมชนชั้นสงูใน
อิตาล ีจนถึงปจจบุนัมคีวามงดงามอลังการและสวยงามทรงคุณคาจนไดรับการขึ้น
ทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก(ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) นํา



 

 

ทานเขาชม Villa D’Este (Unesco Listed) สถานตากอากาศทีม่ีความสวยงาม 
สรางขึ้นในป ค.ศ.1550 ในสมัยของคารดินัลอิพโพลิโต เดสเต โดยสรางขึ้นมีลักษณะ
คลายกับพระราชวัง เพ่ือความบนัเทิงและตอนรับแขกบานแขกเมมือง ประดบัและ
ตกแตงดวยภาพเขียนแบบปูนเปยกหรือแบบเฟรสโก ทานสามารถเดินชมหองตางๆ 
ที่ไดรับการตกแตงอยางงดงาม รวมถึงสวนสวยและลานน้ําพุที่ตกแตงอยางหรูหรา 
สวนสวยแหงน้ีก็ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโกดวย
เชนเดียวกันเพ่ือยกยองความสําคัญของประวตัิศาสตรการออกแบบสวยและนํ้าพุซึ่งมี
ชื่อเสียงไปทั่วโลก พรอมการแสดงของน้ําพุสวยงามเชนการแสดง Fountain of the 
Dragons, Water Oragan เปนตน     

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางเขาสูภูมิภาคทางตอนใตของคาบสมุทรอิตาลีอันมีเสนหเร่ือง

ทัศนียภาพ พืชผลทองถิ่น และอาหารพื้นเมืองรสจัดจาน สู เมืองเนเปم�ลหรือในภาษา
อิตาเลี่ยนเรียกวา นาโปลี Naples / Napoli (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 
ชั่วโมง) เมืองหลวงของแควนกมัปาเนียและเปนเมืองทาที่สําคัญทางตอนใตของอิตาลี 
เมืองเนเปم�ลหรือนาโปลี เปนเมืองใหญอันดับ 3 ของประเทศและเปนเมืองใหญและมี
ความสําคัญทางดานเศรษฐกิจของอิตาลีตอนใต ตวัเมืองตั้งอยูริมอาวนาโปล ี โดย
เปนพื้นที่บริเวณกึ่งกลางระหวาง ภูเขาไฟวิสุเวียส และภูเขาไฟกมัปเฟลเกรย ถือวา
เปนเมืองที่ร่ํารวยดวยประวตัิศาสตรที่ยาวนานเเละมีรองรอยทางประวัติศาสตร
มากมาย ทั้งทางดานศิลปะ เเละวัฒนธรรมจนไดรับการขึ้นเบียนจากองคการยูเนสโก
ใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ.1995 เเละท่ีสําคัญก็คือท่ีเมืองเเหงน้ีเปนเเหงเเรกที่เร่ิมทํา
พิซซามารับประทานกนั จึงนับไดวาเปนเมืองตนตํารบัของพิซซาอยางเเทจริงเเละเปน
เมนูหลักที่นักทองเที่ยวใหความสนใจมาลองลิ้มชิมรสชาดกันอยางมาก เรียกวาหาก
มาเที่ยวเนเปลสตองไมพลาดสั่งพิซซามาลองชิม นําทานเดินเลนชม 

 เมืองบริเวณจัตรุัสการิบัลดี Piazza Garibaldi ถายรูปกบัอนุเสาวรียจูเซปเป การิ
บัลดี วรีบรุุษในชวงของการรวมชาติอิตาลี ซึ่งต้ังอยูปลายจัตุรัสและช่ือปอัซซาน้ีถูก
ตั้งขึ้นเพื่อเปนเกียรติแกเหลาวีรบุรุษน้ี และเดินชมเขตเมืองเกา Centro Storico 
เขตเมืองเกาท่ีมีสถาปตยกรรมในเเบบอารตนูโว เเละมีโบสถทีม่ีความสวยงามดวย
ศิลปะเชิงศาสนา โดยมถีนนที่ปูดวยกรวดที่มคีวามเกาเเกสวยงามเปนอยางมาก และ



 

 

สวนของอุโมงคกรีกโบราณท่ีตํ่าลงไปประมาณ 30 เมตร พรอมถายรูปไปกับ
สถาปตยกรรมดงามของโบสถแคปเพลลา ซานเซเวโร Capella Sansevero และ
ประตมิากรรมอันงดงามของโบสถเกสุนูโอโว Gesu Nuovo และถายรูปกับภายนอก
ของพระราชวังเนเปم�ลและปราสาทเดลโดโว Castel dell’Ovo  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน 
  จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก Holiday Inn Naples หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่สาม เนเปم�ล-อมาลฟم�-ซอรเรนโต 
 
เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองอมาลฟم� ดวยเสนทางชายฝم�งอมาลฟم� Amalfi Coast เปน

เสนทางท่ีไดชื่อวาเสนทางสวรรคอิตาลีใต เปนแนวชายฝم�งทางตอนใตของอาวซาร
เลอโนบนทะเลติเรนเน่ียน ซึ่งเสนทางน้ีเร่ิมจากเมือง 

 โพสิตาโนที่อยูทางตะวันตก และผานเมอืงตางๆ อาทิ ปรายาโน, ฟูโรเร, กอนกาเดย
มินี, มาโยริ, มิโนริ, ราเวลโล, สกาลา จนถึงเมืองวิเอตริมาเร ที่อยูทางตะวันออก 
ตลอดเสนทางจะมีทัศนียภาพท่ีสวยงามอยางยิ่งโดยเฉพาะชายฝم�งเขตเมืองอมาลฟم�เปน
แถบเมืองที่มีชื่อเสียงวามีทิวทัศนงดงามราวกบัรูปถาย และไดรบัการขึ้นทะเบียนให
เปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกในป ค.ศ.1997 ซึ่งชายฝم�งของเมืองน้ีเคยใชเปนฉาก
ในการถายทําภาพยนตรเร่ือง Postitano หรือนายไปรษณีย ในป ค.ศ.1953 จากนว
นิยายที่เขียนโดยนักเขียนชาวอเมริกันจอหน สไตนเบ็ก เสนทางน้ียังมอีาวฟมัลฟم�ท่ีมี
เสนหมากที่สุดแหงหน่ึงของโลกและเปนหน่ึงในชายฝم�งท่ีงดงามที่สุดของทวีปยุโรป 
ถนนชายฝم�งท่ีคดเค้ียวผานหมูบานชาวประมงบนหนาผาสูงชัน มวีิวทิวทัศนอันอันสวย
สดงดงาม และความโดดเดนทางสถาปตยกรรมยุคกลาง ปจจุบันชายฝم�งอมาลฟم�ไดเปน
สถานที่ทองเที่ยวที่ดึงดดูชาวอิตาเลียนและนักทองเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บาย นําทานชมเมืองอมาลฟم� Amalfi ในอดีตเปนเมืองศูนยกลางการคาทางทะเลในยุคไบ

แซนไทนศูนยกลางเมืองอยูท่ีจัตุรัสดุโอโม อันเปนที่ต้ังของน้ําพุเซ็นตแอนดรูว 
Sant’Andrea Fontana และเปนที่ต้ังของมหาวิหารประจําเมือง Amalfi Duomo 



 

 

มีประตูสําริดจากศตวรรษที่ 11 ภาพโมเสก และ สุสานใตดินของเซนตแอนดรูวที่
อัญเชิญพระศพมาจากกรุงคอนสแตนติโนเปล (ปจจุบันคืออิสตันบลู) เมื่อป ค.ศ.
1208 รอบๆ จัตุรัสมีรานคา รานอาหารและรานขายของที่ระลกึอยูมากมาย สวน
ชายทะเลที่ติดทาเรือน้ัน เหมาะจะเปนจุดชมทิวทัศนอาคารบานเรือนท่ีตั้งลดหลัน่อยู
บนเชิงเขา เปนภาพที่งดงามไมแพโพสิตาโน สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับสู
เมืองเนเปم�ลและเดินทางตอสูเมืองซอรเรนโต Sorrento เมืองบานเกิดของโซเฟย 
ลอเรน ตั้งอยูทางตอนใตของอิตาลี เปนเมืองตากอากาศของคนรวยยุโรป จุดเดนของ
เมืองซอรเรนโต คือ หนาผาหินชัน ที่เราสามารถเดินไปแวะถายรูปได ปจจบุันเปน
เมืองทองเที่ยว มีที่พักระดับ 5 ดาว และมชีายฝم�งอมาลฟم�ที่เลียบริมทะเลไปตามหนา
ผายาวถึง 50 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
  จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก Grand Hotel Flora หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่สี่  ซอรเรนโต-เกาะคาปร-ีซอรเรนโต 
 
เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
  นําทานเดินทางสูทาเรือเพื่อนําทาน โดยสารเรือเจท็ฟอยลสู เกาะสวรรคคาปรี 

Capri เปนเกาะในทะเลติรเรเนียน ทางทิศใตของอาวเนเปลส ในแควนกมัปาเนีย 
ประเทศอิตาล ีเมืองหลักช่ือคาปรีซึง่มชีื่อเดียวกับเกาะซึ่งเปนสถานที่ตากอากาศยอด
นิยมมาแตสมัยโบราณ ในระหวางสงครามนโปเลียนถูกอังกฤษและฝร่ังเศสผลัดกัน
เขายึดครองและกลับคนืเปนของอิตาลีในป ค.ศ. 1813 นําทานเปลี่ยนพาหนะเปนเรือ
เล็ก เพ่ือเดินทางไปชม ถํ้าบลูกร็อตโต ซึ่งอยูตอนเหนือของเกาะ ปากถํ้ามรีูปราง
คลายรูกุญแจ ซึง่สวนใหญจะอยูใตน้ํา สวนที่อยูเหนือน้ําจะสูงกวาผิวน้ําเพียง 4 ฟุต
เทาน้ัน เรือเล็กจะเขาไปในถํ้าไดเฉพาะเวลาน้ําทะเลลด แสงอาทิตยที่สองผานนํ้าเขา
มาจากปากถํ้า จะทําใหน้ําในถํ้ามีสีฟ�าแปลกตาจึงไดชื่อวา บลูกรอตโต 

 **หมายเหตุ การเขาชมชมถํ้า Blue Grotto ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ และ
ระดับนํ้าทะเลในวันนัน้ๆ**  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง 



 

 

บาย มีเวลาใหทานเดินเลนชมเมืองเล็กๆ นารักๆ มีเอกลักษณเฉพาะตัว ที่มีทัศนียภาพ
สวยงามโดยเฉพาะเวลา บรรยากาศทะเลและถนนที่สรางบนไหลหินผาช้ัน ลวน
แลวแตเปนอีกเสนหหน่ึงของที่น่ี พรอมทั้งเลือกซื้อสินคาของที่ระลึก จากนั้นนําทาน
โดยสารเรือเจ็ทฟอยลกลับสูตัวเมืองซอรเรนโตอีกครัง้ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมืองและไอศครีมเจลาโตที่มีชื่อเสียงของ
อิตาล ี

  จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก Grand Hotel Flora หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่หา ซอรเรนโต-ชอปปم�งเอาทเล็ต-โรม 
 
เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
 นําทาเดินทางสู กรุงโรม นครหลวงแหงสาธารณรัฐอิตาล ีอดีตแหงจักรวรรดิโรมัน 

อาณาจักรที่ยิ่งใหญมาเมื่อกวา 2,000 ป โดยใชเสนทางผานพรีเมี่ยมเอาทเล็ต (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ใหทานมีเวลาเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมที่ทานชื่น
ชอบในราคาโปรโมชัน่ ท่ี Castel Romano เอาทเล็ตในเครือของแม็คอาเธอรเก
ลนดีไซเนอรเอาทเล็ท McArthur Glen Designer Outlet (เพ่ือความสะดวก
ในการเลือกซื้อสินคา อิสระใหทานรับประทานอาหารกลางวันภายในเอาทเล็ต
ตามอัธยาศัย) และอิสระใหทานชอปปم�งเอาทเล็ตที่อยูไมไกลจากกรงุโรมและเปน
แหลงชอปปم�งใหญ มีรานคามากกวา 120 ราน สินคาแบรนดชื่อดังตางๆ จากทุกมมุ
โลก มสีินคาแบรนดเนมและพบกับโปรโมชั่นสวนลดใหเลือกมากมายอาท ิเชน 
รองเทา เสื้อผา เครื่องประดบั ของตกแตงบาน พบกบัแบรนดชั้นนําตางๆ มากมาย 
อาทิ Adidas, Burberry, Calvin Klein, Coach, Diesel, Fossil, Gap, 
Guess, Lacoste, Levi’s, Moschino, Michael Kors, New Balance,  

 Nike, Sisley, Samsonite, Superdry, Swatch, Tommy Hilfiger, The 
North Face, Swarovski, Versace, Valentino เปนตน สมควรแกเวลานํา
ทานเดินทางเขาสู กรุงโรม นครหลวงแหงสาธารณรัฐอิตาลี อดตีแหงจักรวรรดิโรมัน 
อาณาจักรที่ยิ่งใหญมาเมื่อกวา 2,000 ป (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาท)ี นํา
ทานชมกรงุโรม ชื่นชมกับสถาปตยกรรมและประวตัิศาสตรแหงความยิ่งใหญ โรมเปน



 

 

มหานครที่มีสีสันเฉพาะตัว ถายรูปภายนอกของสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม สิ่งกอสรางที่
เปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก ซึ่งเปนสนามกีฬายักษที่จคุนไดกวา 50,000 คน  
ผานชมประตูชยัแหงคอนสแตนติน Arch of Constantine โดยสรางขึ้นเพ่ือระลึก
ถึงชัยชนะของกรงุคอสสแตนติน เปนซุมประตทูี่ใหญที่สุดของโรมันมคีวามสูงถงึ 21 
เมตร, อนุเสาวรียวกิเตอรเอ็มมานูเอ็ล หรอื Altare Della Patria อนุเสาวรียที่สราง
ขึ้นเพ่ือเปนเกียรติของวิกเตอรเอ็มมานูเอ็ล พระราชาองคแรกของอิตาลี ที่มีอํานาจ
แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร และที่น่ียังเปนอนุสรณทหารที่กลาหาญเมื่อครั้งสงครามโลก
ครั้งที่ 1 อีกดวย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจนี 
  จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก IH Hotel Roma Z3 – Area A หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่หก โรม-วาติกัน-โรม 
 
เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
 นําทานสูนครวาติกัน ซึ่งเปนรัฐอิสระและศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกาย

โรมันคาทอลิก ที่ต้ังของมหาวิหารเซนปเตอร นําทานเขาชมภายในของมหาวิหาร
เซนตปเตอร St.Peter Basilica แหงนครรัฐวาติกัน ที่งดงามดวยศิลปะในยุคเรเน
ซองสและยังไดรับการตกแตงอยางโออาและหรูหรา  ชมรูปปم�นและจิตรกรรมอันลํ้าคา
โดยฝมือของจิตรกรเอกชื่อดังกองโลก ชมรูปแกะสลักปเอตาท่ีพระแมประคองรางพระ
เยซูหลังปลดลงจากไมกางเขนผลงานช้ินเอกของไมเคิล แองเจลโล หรือเสาพลับพลาท่ี
ออกแบบโดยแบรนีนี และยอดโดมขนาด 

 ใหญที่หาชมไดยาก ซึง่ปจจุบันลวนแตเปนสิ่งลํ้าคาของประเทศอิตาลี และใหทาน
ถายรูปกับจตัุรัสหนาวหิารเซนตปเตอร ที่ทานอาจเคยเห็นจากการถายทอดทาง
โทรทัศนในชวงเวลาสําคัญๆ ของคาทอลิค 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมืองกับเมนูพิซซามารเกอริตาแบบ
อิตาเลี่ยน 

บาย นําทานเดินทางสูบริเวณ นํ้าพุเทรวี่ Trevi Fountain หน่ึงในสัญลักษณที่สําคัญของ
กรุงโรม สถานที่นักทองเที่ยวมาโยนเหรียญเส่ียงทายตามเร่ืองราวจากภาพยนตรเร่ือง



 

 

Three Coins in The Fountain ใหเวลาทานไดเก็บภาพเปนที่ระลึก และนําทานสู 
Spanish Step หรอืบันไดสเปน แหลงผูคนและวัยรุนมาน่ังเลนและเลือกซื้อสินคา
แบรนดเนมตางๆ และใหเวลาทานเลือกซื้อสินคาจากรานคาปลอดภาษี แหลงรวม
สินคาแบรนดเนม อาทิ Rimowa, Michael Kors, Gucci, Tag Heuer, 
Armani, Bally, Gabs, Bvlgari, Mido, Longchamp, Rado, Ferragamo 
เปนตน  (เพ่ือความสะดวกในการเลือกซื้อสินคา อิสระใหทานรบัประทานอาหาร
คํ่าตามอัธยาศัย) 

  สมควรแกเวลานัดหมายนําทานเดินทางเขาสูที่พัก IH Hotel Roma Z3 – Area A 
หรือระดับเทียบเทา 

 
วันที่เจ็ด โรม-สนามบิน 
 
เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
                ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินฟูมิชิโน กรุงโรม และเผ่ือเวลา                   

สําหรับการทําคืนภาษีทีส่นามบิน 
13.30 น.    นําทานออกเดนิทางจากสนามบินกรุงโรม  โดยสายการบิน Thai Airways 

เที่ยวบินที่ TG945 
 
วันที่แปด สุวรรณภูมิ 
 
06.05 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ..  

 
** ชวงเปลี่ยนฤดูกาลเที่ยวบินหรือเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย ทานที่
เดินทางมาตอเคร่ือง กรุณาเช็คเที่ยวบินและเวลาที่แนนอนอีกครัง้** 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 



 

 

รายการทัวรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ
อื่นๆ ทีไ่มคาดคิดหรอืมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร  หรอืสถานที่ใดทีไ่มสามารถเขา
ชมไดดวยสาเหตุตางๆ หรือสถานที่ปดโดยมิไดรับแจงใหทราบลวงหนา  บรษัิทฯ ขออนุญาต
ทําการเปลี่ยนแปลงสถานที่อื่นๆ ทดแทนให ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของคณะเปนสําคัญ 
 
                     อัตราคาเดินทาง 8-15 ก.พ. / 2-9 มิ.ย.2563 
   

South Italy with Amalfi  
อิตาลี ใต อมาลฟ8 �م วัน  (TG) 8-15 ก.พ.63 2-9 มิ.ย.63 

ผูใหญ ทานละ 47,500 52,900 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป พักกับผูใหญ 1 

ทาน 
45,500 50,900 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 
ทาน เสริมเตียง 

43,500 48,900 

พักเด่ียว เพ่ิมทานละ 4,900 6,500 
ราคาไมรวมตั๋วโดยสาร (กรณทานที่มี
ตั๋วโดยสารอยูแลวมาเดินทางรวมกับ

คณะ) 

28,900 33,900 

 
**ไมรวมคาบริการดานวีซาและคาบริการทานละ 3,500 บาท //  
คาทิปคนขับ, ทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 1,800 บาท   
ทั้งหมดชําระพรอมคาทัวรกอนเดินทาง ** 
 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาภาษนีํา้มัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บ
เพ่ิมเติมภายหลัง *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม *** 
 
 



 

 

หมายเหตุ 
 อัตราคาเดินทางน้ีตองมีจํานวนผูโดยสารที่เปนผูใหญจํานวนไมตํา่กวา 25 ทาน และจะตอง

ชําระมัดจํา หลังจากยืนยันการจองทัวรทันที 
 การดําเนินการขอวีซาจะตองใชเวลาพิจารณาวีซาโดยรวมประมาณ 15 วนั ดังนัน้จึงขอ

ความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารสําหรับการย่ืนขอวีซาใหครบถวนและสมบูรณ ทั้งนี้
เพ่ือเปนผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินการขอวีซาและทุกทานจะตองไปแสดง
ตัวตอเจาหนาที่สถานทูตพรอมถายภาพและสแกนนิ้วมือ 

 กรณีทานที่ตองการอยูตอ ชําระคาธรรมเนยีมในการทําตั๋วอยูตอที่สนามบินเดิมไดไมเกิน 7 
วัน นับจากวันที่เดินทางออกจากตนทาง คาธรรมเนียม 4,500 บาทตอทาน แตทั้งน้ีขึ้นอยู
กับในวันนัน้ๆ จะสามารถยืนยันการเดินทางได และการย่ืนวีซาจะตองแยกย่ืนวซีาเดี่ยว 
ประกันตางๆ ผูเดินทางจะตองซื้อเพ่ิมเติมเพ่ือใหครอบคลุมกับวันที่เดินทาง ซึ่งคาใชจาย
เหลานี้ไมรวมในราคาทัวร 

 กรณีทานที่มีตั๋วโดยสารแลว แลวเดินทางไมพรอมหมูคณะ ตรวจสอบตารางการเดินทาง
ของทานวามีการพํานกัอยูในประเทศอื่นมากกวาในประเทศอิตาลหีรือไม หากมีและ
ระยะเวลาในการพํานกันานกวาในเขตประเทศอิตาลี ทานจะตองดําเนินการย่ืนวีซาที่
ประเทศน้ันๆ แทน โดยทานจะตองดําเนินการดวยตนเอง โดยคาธรรมเนียมและคาบริการ
ในการย่ืนวีซาประเทศน้ันๆ ไมไดรวมในราคาทัวร 

 
อัตรานี้รวมบริการ 
 
 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบัโดยสายการบิน Thai Airways ชั้นประหยดั เสนทาง กรงุเทพฯ-โรม-

กรุงเทพฯ 
 คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบ ุ(2 ทาน / 1 หอง) *ที่พักบางแหงหรือบางเมืองไมมีหองแบบ 

3 เตียงใหบริการ* 
 คาเขาชมสถานทีต่างๆ, คาอาหารและเครื่องด่ืม, คารถรับสงระหวางนําเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาบรกิารหัวหนาทัวรของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการ

เดินทางในตางประเทศ 



 

 

 คาทิปพนักงานขับรถ, มัคคุเทศกทองถิน่ในเขตเมืองเกาและพระราชวังและหัวหนาทัวรที่เดินทาง
ไป-กลับพรอมคณะ 

 คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท สําหรับซึ่งเด็กอายตุํ่ากวา 1 ป 
และผูใหญอายุเกิน 75 ป วงเงินคุมครอง 500,000 บาท (เฉพาะคารักษาพยาบาลเทาน้ัน 
ไมไดรวมถงึคาใชจายอ่ืนๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ คาต๋ัวโดยสาร, คาท่ีพัก, คาอาหารหรือ
อ่ืนๆ ทั้งน้ีเปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกนัฯ) 

 คาภาษีน้ํามันเช้ือเพลงิและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเกบ็จากสายการบิน ซึ่งเปน
อัตราเรียกเก็บ ณ วันที ่21 พ.ย.2562หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันคาน้ํามันหรือ
ภาษีใดๆ จะตองมกีารชําระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน   

 
อัตรานี้ไมรวมบริการ 
 
 คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน) 
 คาธรรมเนียมการยื่นวซีาเชงเกนและบริการดานเอกสารนัดหมายและงานวีซา ทานละ 3,500 

บาท (ซึ่งจะจัดเกบ็พรอมคาทัวรกอนออกเดินทาง) 
 คาทิปพนักงานขับรถ,คาทิปไกดทองถิ่นและคาทิปหัวหนาทัวร เดินทางไป-กลบัพรอมคณะ ทาน

ละ 1,800 บาท (ซึ่งจะจัดเก็บพรอมคาทัวรกอนออกเดินทาง) 
 คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 
 คาทิปพนักงานยกกระเป�าทุกแหง ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินของทานดวยตัวทาน

เองหรือหากตองการการบรกิารยกกระเป�าจะตองชําระคาทิปตามที่โรงแรมน้ันๆ เรียกเกบ็และที่
มีใหบรกิาร 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารที่ส่ังเพิ่มเองคา
โทรศัพท คาซักรดีฯลฯ 

 คาอาหารหรือเครือ่งด่ืมที่ไมไดระบไุวในรายการ 
 คาใชจายอ่ืนๆ ที่มิไดคาดคิด เชน การปรับคาน้ํามัน, คาบริการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมที่เกี่ยวกับวีซา หรือ

อ่ืนๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ 
 คาน้ําด่ืมระหวางทัวร (ไมไดแจกน้ําด่ืมระหวางทัวร) 
 คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 



 

 

 คาประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุรายแรงในตางประเทศ
ที่นอกเหนือจากประกนัอุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไวให ทานสามารถซื้อประกันเพ่ิมเติมได 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3% 
 

การชําระเงิน  
 
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามดัจําเปนจํานวน 20,000 บาทตอผูโดยสารหน่ึงทาน สําหรับ
การจองทัวร โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร สวนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดกอนเดินทาง
อยางนอย 21 วันทําการ มฉิะนั้นทางบรษิัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจําท้ังหมด 
 
การยกเลิก 
 
 หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันทําการแตไมเกนิ 90 วันทําการ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

มัดจําคาตัว๋โดยสารของทานน้ันๆ (เงื่อนไขคามัดจําตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ) 
 หากมีการยกเลิกนอยกวา 45 วันทําการ บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทั้งหมด 
 หากมีการยกเลิกนอยกวา 15 วันทําการ บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด 
 หากผูโดยสารทานใด ยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัต ิผูโดยสารตองชําระคามดัจํา 20,000.- 

บาท และคาวีซาตามที่สถานทูตเรียกเก็บ 
 หากผูโดยสารทานใดวซีาผานแลวแจงยกเลิกกอนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการคืนคามดัจํา  
 หากผูโดยสารแจงยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

คืนคาทัวรทั้งหมด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ  
 
1. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน 

โรงแรมที่พักในตางประเทศ  เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึง
ความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

2. กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศที่ผูเดินทางกําลังจะไป หากมี
เหตุการณตางๆ เกดิขึน้และมีเหตุทําใหการเดินทางไมสามารถออกเดินทางตามกําหนดได 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกวาจะไดรับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรอื
หนวยงานจากตางประเทศที่บริษัททัวรติดตอวาสามารถคืนเงินได  

3. บริษัทฯจะไมรบัผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ  เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ ความประพฤติสอไปในทาง
เส่ือมเสีย  หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมอาจคืน
เงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน 

4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
5. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง

ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 
6. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบตอกรณีเกดิการสูญเสีย, สูญหายของกระเป�า และสัมภาระของ

ผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของ
กรมการบินพาณิชย ซึง่จะรับผดิชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงิน
ตามที่สายการบินกําหนด รวมถึงไมรับผดิชอบกรณีเท่ียวบินลาชาหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

7. ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป�าอาจจะถูก
กําหนดใหต่ํากวามาตรฐานได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน 

8. ในประเทศตาง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเร่ืองการงดสบูบุหร่ี บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่
ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหร่ี 
ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม 

9. กรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรบัการ
ดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดิน
ทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแล



 

 

สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมคีวาม
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

10. ทานที่มีอาการ แพอาหาร, มีปญหาดานสุขภาพหรือตองมีการใชยาเฉพาะ, รวมถึงทานที่
ตองการความชวยเหลือและการดูแลเปนพิเศษ อาทิ ทานท่ีตองใชวลีแชรตลอดการเดินทาง เปน
ตน ขอใหแจงทางบริษทัฯ ใหทราบลวงหนาต้ังแตเริ่มจองทัวร เน่ืองจากกฏทางดานการรักษา
ความปลอดภัย  ดานโภชนาการ ดานการบิน และดานการบริการ อาจจะไมไดรบัความสะดวก
สําหรับผูท่ีมีปญหาขางตน  

11. การจัดโปรแกรมทัวร เปนการกําหนดตลอดทัง้ป หรือกําหนดลวงหนาคอนขางนาน หากวัน
เดินทางดังกลาวตรงกบัวันที่สถานที่เขาชมน้ันๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ 
การเปดรับจองผานทางออนไลน โดยในวันทีค่ณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดงักลาวได 
ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพ่ือใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวใหได หรือ คืนเงินคาเขาชมน้ัน 
ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ไดรับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แตหากมีการลาชา หรอื 
เหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได 
ทางบริษัทฯ จะไมมีการคืนเงินใดๆ ใหแกทาน เน่ืองจากไดชําระคา Reservation Fee ไปแลว  

12. หากชวงที่เดินทางเปนชวงอีสเตอร, คริสมาสตหรือปใหม ซึง่เปนชวงวันหยุดของชาวยุโรป 
รานคาปดเปนสวนใหญ ดงัน้ันขอใหพจิารณากอนการจองทัวร 
 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจ

ทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และ
หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไม
ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต
อาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม หรือแยกพักแบบ 1 หองคู และ 1 หอง
เดี่ยว โดยทานจะตองชําระคาพักเดี่ยวเพ่ิม ประมาณ 1,500 บาทหรือแลวโรงแรมเรียก
เก็บของคืนที่พักนั้นๆ  

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน

เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 



 

 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มี
ขนาดกะทัดรตั และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหอง
แตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกนั 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. หนังสือเดินทางมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน  
o โดยนับวันเร่ิมเดินทางเปนหลัก หากนับแลวเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถใชได แต

หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางจะตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหมที่
กองหนังสือเดินทาง  

o หนาหนังสือเดินทางจะตองมีหนาวางสําหรับวซีาอยางนอยไมตํ่ากวา 3 หนา   
o หากทานเปลี่ยนหนังสือเดินทางเลมใหม กรณุาเตรียมเลมเกาใหดวยเนื่องจากประวตัิการ

เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา  
o ทานที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไมจําเปนตองสงใหกบับรษิัททัวร หากมีการ

สูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ  

หลกัฐานการยื�นวีซ่าสถานทูตอิตาลี 
***การยื�นวีซ่าอิตาลี ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครั �งที�มีการเดินทางเพื�อสแกนลายนิ�วมือที�ศนูยย์ื�น VFS ITALY *** 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซี่า �� วนัทําการ  
เอกสารในการขอวซี่า  (กรุณาจดัสง่ภายใน 30 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

***สิ�งที�ท่านควรทราบก่อนยื�นวีซ่า*** 
1. สถานทตูอติาลไีม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างที�สถานทตูพจิารณาวซี่า  
2. สาํหรบัผูเ้ดนิทางที�ศกึษาหรอืทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนนิเรื�องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที�ตนพาํนักหรอืศกึษา

อยู่เท่านั �น 
3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารที�ดแีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณาของ

สถานทตูงา่ยขึ�น 
หมายเหตุ  กรณีลูกคา้ท่านใดมกีารใชพ้าสปอรต์เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื�นวซี่า ลูกคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้าเพื�อวางแผนใน
การขอวซีา่ของท่าน 



 

 

 
รูปถายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จํานวน 2 รูป 
เนนขนาดใบหนา  
- ฉากหลังสีขาวเทาน้ัน เน่ืองจากสถานทูตจะตอง

สแกนรูปลงบนวีซา (ไมควรสวมเสื้อสีขาว)   
- รูปถายหนาตรงหามใสแวน, หามคาดผมและหาม

ใสหมวกหรือเครื่องประดับ 
บดบงัหนาตา, หามใสคอนแท็กเลนสชนิดสีหรือบ๊ิกอายส ** 
 

2.สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
- กรณีเปนเด็ก อายุตํ่ากวา 20 ป  
- ใชสําเนาสูติบัตร พรอมฉบบัแปลเปนภาษาอังกฤษ  
- หากเด็กอายตุํ่ากวา 20 ป และยังศกึษาอยูถงึแมมีบตัรประชาชนแลว ทางสถานทูตขอสําเนา

สูติบัตรดวยและกรุณาแนบฉบบัแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 
3. หมายเลขโทรศัพททีส่ามารถติดตอไดทั้งเบอรที่ทํางาน, เบอรบานและเบอรมือถือ  
4. สําเนาทะเบียนสมรส กรณีทานที่สมรสแลว  
5. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีทานที่มีการเปลี่ยนชื่อ 
6. สําเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีทานที่มีการเปลี่ยนนามสกุล 
7. สําเนาใบหยา กรณีทานที่หยาแลว  
8.หนังสือรับรองการทํางาน หรือเอกสารบงช้ีการมีอาชีพและมีรายไดของผูเดินทาง 
 
 *** การสะกดช่ือ นามสกุลของผูย่ืนคํารองขอวีซาในเอกสารการงาน ตองสะกดใหตรงตาม
หนังสือเดินทาง มิเชนนั้น สถานทูตจะไมรบัพิจารณา (สําคัญมาก) *** 

- กรณีลูกจาง ใชใบรับรองการทํางานของบริษทัท่ีทํางานอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (ตัวจริง) 
โดยมรีายละเอียดการเขาทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหนงงาน (หนังสือรับรองการทํางาน
ออกมาไมเกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซา) เปนตน 



 

 

- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใชหนังสือรับรองการทํางานจะตองคัดเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (ตัว
จริง) โดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจบุัน, วันเดือนปที่เริม่ทํางานกับหนวยงาน หรือ 
องคกร พรอมใบลาและ สําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชดุ (หนังสือรับรองการทํางาน
ออกมาไมเกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซา) 

- กรณีเปนเจาของกิจการ ใชสําเนาทะเบียนการคา หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการคา หรอื 
สําเนาหนังสือรบัรองความเปนเจาของกิจการ โดยจะตองคัดมาไมตํ่ากวา 3 เดือน 
พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 

- กรณีทานที่เปนแมบาน   
 หากไมมีอาชีพหรือเปนแมบาน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี พรอม แสดง

สําเนาทะเบียนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจดทะเบียน ใชเอกสารการทาํงานและการเงินของสามี พรอม แสดง

สําเนาทะเบียนสมรสพรอมแสดงสําเนาสูติบัตรบุตร ทั้งน้ีเพ่ือแสดงความสัมพันธการเปน
สามี-ภรรยา   หากไมมีบุตรดวยกัน ควรคดัหนังสือช้ีแจงเกี่ยวกับความสัมพันธการเปน
สามี-ภรรยากัน โดยมิไดจดทะเบียน     

 
- กรณีทานที่วางงาน ไมมีรายได  จะตองมีผูสนับสนุนคาใชจาย พรอมแสดงหลักฐานการ

ทํางานและหลักฐานทางดานการเงินของผูรับรอง พรอมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเปน
ลายลักษณอักษร ช้ีแจงการรบัรองคาใชจายใหแกผูเดินทางพรอมแสดงความสมัพันธ โดย
เบ้ืองตน ควรมีความสัมพันธใกลชิด หรือญาติใกลชดิ  (กรณีน้ีหากความสัมพันธไมสามารถ
สืบได หรือไมเปนความจริง ทานอาจถูกปฏิเสธการยื่นคํารองขอวีซาน้ี)   

- กรณีเปนเด็กนักเรียนและนักศึกษา  ใชหนังสือรับรองทางการศกึษาและแสดงความเปน
นักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน  เปนภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)  
 

9.หลักฐานการเงิน   
- ใชสําเนาสมุดบัญชีเงนิฝากออมทรัพยสวนตัว อัพเดทไมเกิน 7 วันกอนย่ืนพรอมถาย

สําเนายอนหลัง 6 เดือนแสดงช่ือเจาของบญัชี  โดยช่ือและนามสกุลตองสะกดให
ถูกตองตามหนาพาสปอรต 



 

 

- หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาสําเนาหนาแรกที่มีชื่อเจาของบญัชีของเลมเกาทีต่อ 
พรอมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเปนปจจบุัน 

- หากรายการปรับสมุดบัญชีของทานมบีางเดือนหายไป ขอใหออกเปน statement จาก
ธนาคารยอนหลังไมตํ่ากวา 6 เดือนและปรับยอดใหลาสุด ไมตํ่ากวา 7 วันนบัจากวันนัด
หมายยื่นวีซา แตหากใช statement แลวยงัคงไมมีการเคลื่อนไหวทุกเดือน ขอใหทํา
หนังสือหรือจดหมายเปนลายลักษณอักษรช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษ ตามความเปนจรงิ อาทิ ไม
มีการเคลื่อนไหวเน่ืองจากไมไดตดิตอธนาคารเปนระยะเวลานานหรือเหตุผลอ่ืนๆ ตามแตละ
บุคคล เปนตน  

- กรณีมีเงินฝากในบัญชนีอยเกินไปใน 1 เลม กรณุาแสดงสําเนาสมุดบัญชอ่ืีนแนบดวย อาทิ 
เชน บญัชีเงินฝากประจํา เปนตน 

- กรณีรบัรองคาใชจายใหบุคคลในครอบครัว ตองทําจดหมายรับรองคาใชจายใหบุคคลใน
ครอบครัวเปนภาษาอังกฤษพรอมระบคุวามสมัพันธเพ่ือช้ีแจงตอสถานทูต 1 ฉบบั โดยเฉพาะ
คูสามี-ภรรยา จะตองมีสําเนาสมดุบัญชกีารเงินสวนตัวประกอบดวยแมวาจะจดทะเบียน
สมรสแลวก็ตาม หากมกีารเงินในบญัชีนอย ฝ�ายท่ีมีการเงินมากกวาตองทําจดหมายรับรอง
คาใชจายพรอมระบุชื่อและความสัมพันธชี้แจงตอสถานทูตเปนลายลักษณอักษรดวย 

 
*** สถานทูตไมรับบญัชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพ่ือแสดงใหเห็นวามีฐานะทาง
การเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเม่ือกลับสูภูมิลําเนา  

 
10.กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป (กรณีไมไดเดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา 
หยาราง)  
- จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือมารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตองมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตองคัดจดหมาย

ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมกีารรับรองคาใชจายพรอมแจง
ความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัด
เปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเปนภาษาอังกฤษแนบ
ดวย พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแกบตุรดวย 



 

 

- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา   โดยบดิาจะตองคัดจดหมาย
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมกีารรับรองคาใชจายพรอมแจง
ความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัด
เปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเปนภาษาอังกฤษแนบ
ดวย พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย 

- หากเด็กไมไดเดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมกีารรบัรองคาใชจายพรอมแจงความสัมพันธและยินดี
ชดเชยคาเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือ
หากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทั้งแนบ
สถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรบัรองแกบตุรดวย 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูดูแลบุตร พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 

 
*** การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน
เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและ
หากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 
***  หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัท ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สมัภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความ
สะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวน
ทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 
***    กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
แจงสถานทูต ยกเลิกวซีาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทกึไวเปนสถิติใน
นามของบริษัทฯ 
***   เมื่อทานไดชําระเงินคามดัจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ หรือ
ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรบัในเงื่อนไขตาง ๆ ของบริษัทฯท่ีได
ระบุไวโดยทั้งหมด 
 



 

 

** กรณีมกีารขอใชหนังสือเดินทางในระหวางการยื่นวีซา ทานสามารถจะตองแจงความจํานง
แกบริษัททัวรใหทราบลวงหนา แตหากกรณีทานที่ตองใชหนังสือเดินทางกอนกําหนดวันยืน่วีซาและ
ทานไมสามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงไดทัน ทานน้ันจะตองมายืน่เด่ียวและแสดงตัวที่สถานทูต
ตามกําหนดการของสถานทูตเชนเดียวกัน  ** 

 
 ***   ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะ

เดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอ
ยื่นวีซาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
เงิน โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรอกเดินทางภายใน 20 วนั 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก   

                     
 
*********************************************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กรอกขอมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการย่ืนขอวีซาเขายุโรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไมเหมือนกับความเปนจริงหรือไมเหมือนกบัตอนนําเอกสารสงย่ืนคํารอง
ขอวีซา ทางศูนยย่ืนหรอืสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล

ในระบบออนไลน และเสียคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาใหม 
กรุณากรอกใหครบถวน อยาปลอยวางไว อาทิ เกษยีณ / แมบาน / อาชีพอิสระ /  

ไมไดศกึษาแลว / รอศึกษาตอ เปนตน รบกวนระบุมาใหเรียบรอย 
(กรุณาใชแบบฟอรมน้ีและกรอกเปนภาษาอังกฤษ เพื่อป�องกนัความผิดพลาดในการสะกดตัวอักษร

และเพื่อใหเกิดความสะดวกตอการทําเอกสารออนไลนตอไป) 
 
1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................. 
 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอนแตงงาน 
 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาอังกฤษ).......................................................... 
     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วันเดือนป เกิด ................................................. 
     วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 
     สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................... 
 
2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตงงานจดทะเบียน    ......... แตงงานไมจดทะเบียน   ......... หยา   ......... หมาย 
 
3.   กรณีทานที่แตงงานแลว ไมวาจะเปนแบบจดทะเบียนหรือไมก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูสาม-ีภรรยา 
      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 
      วันเกิด ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานที่เกิด สามี-ภรรยา ..................................... 
 
4.  ที่อยูปจจุบันตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................ 
    ............................................................................................................. รหัสไปรษณีย ............................. 
     ที่อยูปจจุบันปจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบานใหเขียนวา As above (ภาษาอังกฤษ)....................................... 
      ................................................................................................................................................................ 
     รหัสไปรษณีย ...............................................     โทรศัพทบาน ................................................................... 
 โทรศัพทมอืถือ ................................................. อีเมลล ...........................................................................  
 
5.  ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................. 
 (กรุณาแจงดวยวา กิจการที่ทําน้ันเกี่ยวกับอะไร ดานใด ..................................................................................) 
  
 



 

 

     กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจงลักษณะการงานและที่อยูที่ทํางานใหชัดเจนเชนกัน)  
  ที่อยูสถานที่ทํางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................ 
 ............................................................................................................  รหัสไปรษณีย ............................. 
  
 ตําแหนงหนาที่ (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................... 
 โทรศัพท ............................................  หมายเลขตอภายใน (ถามี) ................................. 
 
 กรณีศึกษาอยู กรุณาแจงระดับชั้นหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ............................................................... 
 กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจงคณะและวิชาหลักที่ศกึษา (ภาษาอังกฤษ) ...................................................... 
 
7.  ช่ือบุคคลที่รวมเดินทางไปดวย.......................................................................................................................... 
   ความสัมพันธกับผูเดินทางรวมคร้ังน้ี (ระบุ)........................................................................................................          
 
8.  ทานเคยไดวีซาเชงเกนเดินทางเขายุโรปใน 3 ปที่ผานมาหรือไม    ........ ไมเคย   ......... เคย (กรณีเคยใหระบุวันที่) 
 กรณีที่เคยไดวีซาเชงเกน วีซาออกโดยสถานทูตใด......................................................................... 
 วีซาใชเดินทางต้ังแตวันที่ ...................................... ถึงวันที่ ......................................... รวม ........... วัน 
 ทานเคยไดรับการสแกนน้ิวมือหรือไม   ........ ไมเคย   ......... เคย  
กรณีที่ทานเคยไดรับการสแกนน้ิวแลว กรุณาระบุวันที่ ............................................................... 
 
9.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม   ........ ไมเคย   ......... เคย (กรณีเคยใหระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
................................................................................................................................................................. 
 
10.  ทานสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางดวยตัวทานเองหรือไม   ........ ตัวเอง   ......... มีผูสนับสนุนคาใชจาย 
(กรณีที่มีผูสนัสนุนคาใชจายใหระบุผูสนับสนุนคาใชจายของทานและระบุความสัมพันธและเดินทางดวยกันหรือไม) 
ผูสนับสนุนคาใชจายของทานคือ ......................................................................................................................... 
ความสัมพันธกับทาน ......................................................................................................................................... 
เดินทางดวยกันกับทานหรือไม   ........ เดินทางดวยกัน   ......... ไมไดเดินทางดวยกัน 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 


