
 

 

รหัสทัวร B2B2000047 
ทัวรยุโรป อิตาลี ชิงเกว แตรเร และโดโลไมท 9 วัน 6 คืน (TG) 
โรม | หอเอนปซา | หมูบานชิงเกว แตรเร | เกาะเวนิส| อุทยานแหงชาติโดโลไมท 

 

 
 
 



 

 

 
 

  

 

 

 

  

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
21.30  น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 2 
เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก 
 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – มิลาน – เวโรนา 
00.40 น. ออกเดินทางสูมิลาน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG 940  
07.35 น. ถึงสนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ

ไทย 5 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเปน 6 ชั๋วโมงในวันที่ 27 ตุลาคม 2562) นําทานผาน
พิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรจากน้ันเดินทางสูตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่
เรียกไดวา เปนเมืองหลวงแหงแฟชั่นของโลก นําทานถายรูปดานนอกกับ มหาวิหาร
แหงเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สรางดวยศิลปะแบบนีโอโกธิค ท่ีผสมผสาน
กัน เปนสถาปตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟم�นฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร 
เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่ นับวาเปนชอปปم� งมอลลที่
สวยงาม หรูหราและเกาแกที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ของกษัตริยวิคเตอร เอ็ม
มานูเอลที่ 2 ผูริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี และอนุสาวรียของศิลปนชื่อ
ดังในยุคเรเนซองสอีก 1 ทาน คือ ลิโอนารโด ดารวินซี่ ที่อยูในบริเวณดานหนาของ
โรงละครสกาลา มีเวลาใหทานเลือกซื้อสินคาแฟช่ันชั้นนําจากทั่วทุกมุมโลก 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ 
วนัที� �. กรุงเทพฯ – มิลาน – เวโรนา่ 
วนัที� �. เวโรนา่ – ออรท์ิเซ ่– ขึ �นกระเชา้สูเ่นินแอลป์ ดิ ซุสเซ ่– ทะเลสาบมิสรุนิา่ – ซานวิโต ้ดิ คาดอเร ่
วนัที� �. ซานวิโต ้ดิ คาดอเร ่– เกาะเวนิส – ปารม์า่ 
วนัที� �. ปารม์า่ – OUTLET – เจนวั 
วนัที� �. เจนวั – หมูบ่า้นชิงเกว แตรแ์ร - ปิซา่ 
วนัที� �. ปิซา่ – โรม – นครวาติกนั – โคลอสเซียม 
วนัที� �.โรม– สนามบิน 
วนัที� � สนามบิน 



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

         
บาย 

นําทานเดินทางสูเมืองเวโรนา (Verona) เมืองใหญอันดับ 2 รองจากเวนิส ของ
แควนเวเนโต และเมืองเวโรนายังไดขึ้นทะเบียนเปนเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมของ
องคการยูเนสโกเมื่อป คศ. 2000 อีกทั้งวิลเลียม เชกสเปยร นักกวีและนักเขียนบท
ละครชาวอังกฤษ ผูไดรับการยกยองวาเปนนักเขียนผูยิ่งใหญของอังกฤษและของโลก
ยังใชบรรยากาศและเรื่องราวความรักของหนุมสาวสองตระกูลในเวโรนา แตงเปน
ละครโศกนาฏกรรมขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1595 เรื่อง โรมิโอกับจูเลียต จากน้ันนําทานเดิน
ชมอาคารบานเรือนสีสดใสสวยงาม จัตุรัสกลางเมืองที่คึกครื้นมีชีวิตชีวา จากน้ันพา
ทานถายรูปกับโรงละครโรมันกลางแจง (Verona Arena) ที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 
3 ของโลก สรางขึ้นเมื่อตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 1 โดยมีลักษณะเชนเดียวกับโคลอส
เซียมในกรุงโรม เพียงแตมีขนาดเล็กกวา ซึ่งปจจุบันยังคงมีการเปดแสดงโอเปราหรือ
คอนเสิรตกลางเเจงในสนามกีฬาอยูเปนประจํา นําทานถายรูปดานนอกกับบานเลขที่ 
23 ของจูเลียต ชมระเบียงแหงเรื่องราว โรแมนติกที่จูเลียตเฝ�ารอคอยพบโรมิโอทุก
คํ่าคืน และบริเวณหนาบานยังมีรูปปم�นสําริดขนาดเทาตัวจริงของจูเลียต 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก MONTRESOR HOTEL TOWER หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 3 เวโรนา – ออรทิเซ – ขึ้นกระเชาสูเนินแอลป� ดิ ซุสเซ – ทะเลสาบมิสุรินา – ซาน
วิโต ดิ คาดอเร 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางเขาสูเมือง ออรทิเซ (Ortisei) ศูนยกลางของแถบอุทยานโดโลไมท 

โดยเมืองน้ีเปนเมืองที่อยูในหุบเขา มีเทือกเขาลอมรอบสวยงาม อิสระใหทานพักผอน
เพลิดเพลิน กับอากาศอันบริสุทธิ์ ชมวิวทิวทัศนที่สวยงามแปลกตา นําทานนั่งกระเชา
แบบกอนโดลาขนาดมาตรฐานขึ้นสูบนเนินเขาที่เรียกวา แอลป� ดิ ซุสเซ (Alpe di 
Siusi ) ชมวิวทิวทัศนบนทุงหญาราบเลียบบนภูเขา ที่ไดขึ้นชื่อวา “กวางใหญที่สุดใน
ยุโรป” ใหทานไดสัมผัสความมหัศจรรยของทิวทัศนมุมสูงของเทือกเขาโดโลไมท เวลา
ที่มองลงไปดานลางจะยังเห็นบานเรือนในสไตลยูโรเปم�ยนรีสอรทกระจายอยูตามไหล
เขา อิสระใหทานเดินเลน ถายรูปตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานน่ังกระเชากลับลงสู
ดานลาง ***การน่ังกระเชา หากสภาพอากาศหรือมีเหตุขัดของไมสามารถขึ้นไดทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดใหน่ังกระเชาเพ่ือความปลอดภัย *** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
       บาย นําทานเดินทางสูทะเลสาบมิสุรินา (Misurina Lake) ทะเลสาบสีเขียวมรกตที่ราย

ลอมไปดวยป�าสนแหงเทือกเขาแอลป� ในระดับความสูง 1,754 เมตรเหนือ
ระดับน้ําทะเล ที่น่ีเปนทะเลสาบที่ถูกถายรูปมากที่สุดแหงหน่ึงในแถบ Dolomite น้ี
เลย เน่ืองดวยความสวยงามของทะเลสาบ บางเวลาน้ําน่ิงราวกระจกเงาใส ที่
นักทองเท่ียวจะแวะเวียนมาอิสระทาน ถายภาพความงดงามของทะเลสาบจนเต็มอ่ิม  
หลังจากน้ันนําทานเดินทางเขาสูรานอาหารและที่พัก 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก HOTEL MARCORA หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 4 ซานวิโต ดิ คาดอเร – เกาะเวนิส – ปารมา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองเมืองเวนิส (Venice) เวนิสถูกสรางขึ้นจากการเช่ือมเกาะเล็ก 
ๆ จํานวนมากเขาดวยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเปนสวนหน่ึงของทะเลอาเด
รียตริก เปนเมืองทาโบราณ และเปนเมืองที่ใชคลองในการคมนาคม มากที่สุด  นํา
ทานเดินทาง สูทาเรือตรอนเคตโต (Tronchetto) นําทานลองเรือผานชมบานเรือน
ของชาวเวนิส สูเกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เปน
เมืองที่ไมเหมือนใคร โดยใชเรือแทนรถ ใชคลองแทนถนนมีสมญานามวาเปน "ราชินี
แหงทะเลเอเดรียติก" มีเกาะนอยใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกวา 
400 แหง ขึ้นฝم�งที่บริเวณซานมารโค ศูนยกลางของเกาะเวนิส  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  (สปารเก็ตตี้หมึกดํา) 
บาย จากน้ันนําทานเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of 

Sighs) ที่มีเร่ืองราวนาสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากหองพิพากษาไปสูคุก
จะไดมีโอกาสเห็นแสงสวางและโลกภายนอกเปนครั้งสุดทายระหวางเดินผานชอง
หนาตางที่สะพานน้ี  ซึ่งเชื่อมตอกับวังดอดจ(Doge’s Palace) อันเปนสถานที่
พํานักของเจาผูครองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผานสะพานน้ีมาเเล
วคือ คาสโนวาน่ันเอง นําทานถายรูปบริเวณจัตุรัสซานมารโค (St.Mark’s Square) 
ที่นโปเลียนเคยกลาวไววา “เปนหองน่ังเลนที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกลอมรอบ
ดวยอาเขตอันงดงาม รวมทั้งโบสถซานมารโค (St.Mark’sBacilica) ที่มีโดมใหญ 5 
โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน จากน้ันอิสระใหทานไดมีเวลาเท่ียวชมเกาะอันแสนโร
แมนติก เชนเพื่อชมมนตเสนหแหง   นครเวนิส, เขาชมโบสถซานมารโค, ชอปปم�ง
สินคาของที่ระลึก อาทิเชน เครื่องแกวมูราโน,หนากากเวนิส หรือน่ังจิบกาแฟในราน 
Café Florian ที่เปดใหบริการมาตั้งแตป ค.ศ.1720 สมควรแกเวลานําทานเดินทาง
สูเมืองปารมา (Parma) 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ปารมาแฮม) 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก BEST WESTERN HOTEL FARNESEหรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 5 ปารมา – OUTLET – เจนัว 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 จากน้ันนําทานเดินทางสู Fidenza Village Outlet ใหเวลาทานไดอิสระชอปปم�ง
สิ น ค าแบ รน ด เน มม าก มาย  อ าทิ  เช น   GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, 
BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, 
LACOSTE, NIKE,  OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย *** เน่ืองจาก 
OUTLET จะปดทําการในวันอาทิตย ถาหากคณะใดตรงกับวันอาทิตยในวันน้ัน ทาง
บริษัทขอสลับโปรแกรมไปในวันถัดไปแทน*** 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย นําทานสูเมือง เจนัว (Genoa) เมืองที่ใหญที่สุดของอิตาลีทางภาคตะวันตกเฉียง

เหนือ โดยเมืองน้ีมีช่ือเสียงจากการเปนบานเกิดของคริสโตเฟอร โคลัมบัส นักเดินเรือ
ที่ยิ่งใหญของโลก  ชมเขตเมืองเกาศูนยกลางทางประวัติศาสตรที่ใหญที่สุดของยุโรป 
เปนเมืองที่มีความรุงเรืองมาตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 11 มาจนถึง ค.ศ. 1797 ปจจุบัน
เปนเมืองศูนยกลางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมผลิตรถยนตของอิตาลี่ไดแก เฟยต, 
อัลฟ�าโรมีโอ, แลนเซีย  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก MERCURE GENOVA หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 6 เจนัว – หมูบานชิงเกว แตรเร - ปซา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานโดยสารรถไฟสูชิงเกว แตรเร (Cinque Terre) หมูบานเล็กๆ ที่ตั้งอยู

บริเวณริมชายฝم�งริเวียราของอิตาลี ที่มีความหมายวา “ดินแดนทั้งหา (Five Land)” 
ตั้งบนหนาผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอรเรเนียนติดทะเลบริเวณชายฝم�งแควนลิกูเรีย 
ประกอบดวยหมูบาน 5 แหง ไดแก MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, 
CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทั้งหาหมูบานน้ี มีหุบเขา
ลอมรอบ ประกอบกันเปนสวนหน่ึงของอุทยานแหงชาติฯ และไดรับการขึ้นทะเบียน
เปนมรดกโลกจากยูเนสโกอีกดวย นําทานชมความงามของหมูบานที่มีสีสันสวยงาม 
สรางลดหลั่นกันตามเนินผาริมทะเล นําทานเดินเลนชมหมูบานริโอแมกจิโอเร (Rio 
–Maggiore) เปนหมูบานประมงเล็กๆ ท่ีมีเสนหและมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุกตา 
บานเรือนที่ตั้งลดหลั่นกันบนหนาผาที่ปกคลุมดวยตนไมเขียวขจีตัดกับน้ําทะเลเมดิ
เตอรเรเนียนสีเทอรควอยซ อิสระใหทานชมความงดงามและถายรูปตามอัธยาศัย 



 

 

จากน้ันนําทานสูหมูบานมานาโรลา (Manarola) อาจไดชื่อวาเปนหมูบานที่เล็กเปน
อันดับสอง แตมีความเกาแกที่สุดในบรรดาหมูบานทั้ง 5 ที่สรางมาตั้งแตป ค.ศ. 
1338  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองปซา (Pisa) เมืองแหงศิลปะที่สําคัญของอิตาลี เปนเมือง
เล็กๆอยูทางตะวันตกของ Florence ดานตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอรเร
เนียน แมวาจะเปนเมืองเล็กๆ แต Pisa ก็เปนเมืองที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักของ นํา
ทานเขาสูบริเวณจัตุรัสกัมโป เดย มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบดวย
กลุมอาคารสถาปตยกรรมแบบโรมาเนสก โดยเร่ิมจากหอพิธีเจิมน้ํามนต (Baptistry 
of St. John) ที่ใหญที่สุดในอิตาลี, มหาวิหารดูโอโม (Duomo) ที่งดงามและหอเอน
แหงเมืองปซาอันเลื่อง ชมหอเอนปซา(Leaning Towerof Pisa) สัญลักษณแหง
เมืองปซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง เริ่มสรางเมื่อป ค.ศ.1173 ใชเวลา
สรางประมาณ 175 ป แตระหวางการกอสรางตองหยุดชะงักลงไปเมื่อสรางไปไดถึง
ชั้น 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึ้นมา และตอมาก็มีการสรางหอตอเติมขึ้นอีกจนแลว
เสร็จ โดยใชเวลาสรางทั้งหมดถึง 177 ป โดยที่หอเอนปซาน้ี กาลิเลโอ  บิดาแหง
วิทยาศาสตร ซ่ึงเปนชาวอิตาเล่ียนไดใชเปนสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโนมถวงของโลก
ที่วา สิ่งของสองชิ้น น้ําหนักไมเทากัน ถาปลอยสิ่งของทั้งสองชิ้นจากที่สูงพรอมกัน ก็
จะตกถึงพื้นพรอมกัน จากน้ันใหทานอิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ระลึกราคาถูก ท่ี
มีรานคาเรียงรายอยูมากมาย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก AC HOTEL MARIOTT หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 7 ปซา – โรม – นครวาติกัน – โคลอสเซียม 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

  นําทานเดินทางสูกรุงโรม (Rome) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี ศูนยกลางศาสนา
คริสตนิกายคาทอลิคและศูนยกลางของโรมัน  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บาย จากน้ันผานชมกลุมโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีตศูนยกลางทางดานการเมือง 
ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ที่สะทอนใหเห็นความเจริญรุงเรืองของ
อารยะธรรมโรมันในชวง 2,000 ปที่ผานมา  นําทานเดินทางพาทานเขาสูนครรัฐ
วาติกัน (Vatican) ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตั้งอยูใจกลางกรุงโรม เปนประเทศเดียว
ในโลกที่มีกําแพงลอมรอบเมืองเอาไวไดทั้งหมด ยกเวนดานหนาทางเขา และเปน
ศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกโดยมีพระสันตะปาปา มีอํานาจ
ปกครองสูงสุด นําทานชมมหาวิหารที่ใหญที่สุดในโลกมหาวิหารเซนตปเตอร 
(St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรมอันลือชื่อปเอตา (Pieta) ของมิเคลัน
เจโลและชมแทนบูชาบัลแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เปนซุมสําริดที่สราง
โดยจานโลเรนโซ แบรนินี ซึ่งสรางตรงบริเวณที่เช่ือกันวาเปนที่ฝงพระศพของนักบุญป
เตอร (ในกรณีมีพิธีดานใน อาจจะไมไดรับการเขาชม)  นําชมความยิ่งใหญในอดีต 
และเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลอสเซียม (Colosseum) 1 ใน 
7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ อดีตสนามประลองการตอสูที่ยิ่งใหญของชาวโรมัน



 

 

ที่สามารถจุผูชมไดถึง 50,000 คนนําชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและ
โยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ น้ําพุเทรวี่ (Trevi Fountain) สัญลักษณของกรุงโรมที่
โดงดัง นําทานเดินสูบริเวณยานบันไดสเปน (The Spainsh Step) แหลงแฟชั่น
ชั้นนําและแหลงนัดพบของคนรักการชอปปم�ง 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก IH HOTEL ROMA หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 8 โรม– สนามบิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสูสนามบิน เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ 

มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
13.55 น.  เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ TG 945 

 
วันที่ 9 กรุงเทพฯ 

05.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 
 

ราคาแนะนําเพียง 
GRAND ITALYCINQUE TERRE AND DOLOMITE อิตาลี ชิงเกวเตรเรและโดโลไมท 

9 วัน 6 คืน โดยสายการบนิไทย 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายไุมเกิน 
12ป 

พักกับผูใหญ 
1 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12ป 

[เสริมเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

ทานละ 

5-13 เม.ย. 63 66,900 66,900 66,900 66,900 34,155 7,900 
12-20 เม.ย. 63 66,900 66,900 66,900 66,900 34,155 7,900 
6-14 พ.ค. 63 55,900 55,900 55,900 55,900 32,725 7,900 

27 พ.ค. – 4 มิ.ย. 
63 55,900 55,900 55,900 55,900 32,725 7,900 

14-22 มิ.ย. 63 55,900 55,900 55,900 55,900 32,725 7,900 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้ งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 



 

 

 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  

 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. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
2 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทาง
หรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศอิตาลี (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปน

จํานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (16 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 ยูโร) 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง



 

 

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.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

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

 
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. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา
ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (อิตาลี) 

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ 15 วันทําการ 

ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  

และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 

 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

 

หมายเหตุ: การย่ืนวีซาแตละครั้งกับบริษัททัวร จะตองทําการย่ืนวีซา ประเภทหมูคณะ เทานั้น โดยการย่ืนเปนหมูคณะ ตองมี
จํานวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนยรับย่ืน จะเปนผูกําหนดวันย่ืนวีซาเทาน้ัน ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปย่ืนวีซาในวันที่
กําหนดได อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติม (Premium) ดังน้ี  

 ในกรณีที่เหลือระยะเวลาย่ืนวีซานอยกวา 11 วันทําการ นับจากวันเดินทาง  มีคาใชจายเพ่ิม  ทานละ 2,200 บาท   
 ในกรณีที่เหลือเวลาย่ืนวีซาเหลือนอยกวา 5 วันทําการ จะมีคา Fast Track เพ่ิมเติมอีก ทานละ 400 บาท รวม

เปน 2,600 บาท 
**ทั้งน้ี คาใชจายที่เกิดขึ้น ผูเดินทางตองชําระกับทางศูนยรับย่ืนโดยตรง** 

 
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุ

การใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 

***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู
ตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่
ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 



 

 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 
6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออม
ทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคาทํา
รายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วัน
กอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเปน Statement เทาน้ัน) 

3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน 
พอ แม พี่นอง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 

3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พรอมเอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สูติบัตร 
ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เปนตน 

3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูที่ออกให และผูที่ถูกรับรองคาใชจายให เชน สําเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบาน 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา, บัญชีกระแสรายวัน 

บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

4. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ 

สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน  

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือ
สถานทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือ
สถานทูตที่ยื่น) 

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



 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา 
6.1 บิดาหรือมารดา ตองทําหนังสือชี้แจงเปนภาษาอังกฤษวาใหเด็กเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไร
กันกับเด็ก คนละ 1 ชุด (ลูกคาเขียนหรือพิมพขึ้นเอง) 
6.2 บิดาหรือมารดา ตองขอหนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศจากเขตหรืออําเภอ (1 ใบ ตอ เด็ก 1 ทาน เทาน้ัน) 
6.3 ในกรณีพอหรือแมปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว ใหขอหนังสือปกครองบุตรจากเขตหรืออําเภอและจะตองเปนหนังสือที่มี
การสืบพยานและหลักฐานเสร็จเรียบรอยแลวเทาน้ัน 
6.4 ทานจะตองนําหนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศตัวจริง จากขอ 6.2 หรือ หนังสือปกครองบุตรเปนสําเนาจากขอ 6.3 
ไปแปลประทับตรากับกรมการกงสุลใหเสร็จเรียบรอยกอนนํามายื่น มิเชนน้ันทางศูนยรับยื่น vfs จะไมรับยื่นเอกสารของบุตรทาน
โดยเด็ดขาด 
6.5 เน่ืองจากการประทับตรากงสุล จะมีการเสียคาใชจาย หากทานไมแนใจวาเอกสารใชไดหรือไม รบกวนสอบถามบริษัททัวร
กอนนําไปประทับตรากงสุล มิเชนน้ันทานอาจจะตองไปเสียเงินและเสียเวลาอันมีคาของทานเพื่อไปทําเอกสารใหมอีกรอบ หาก
เอกสารที่ทานทํามาแลวน้ันกลายเปนเอกสารที่ใชยื่นไมได 
 
 
 
***โปรดอาน กอนที่ทานจะไปทําหนังสือยินยอมจากเขตหรืออําเภอใหบุตรของทาน 

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอม และระบุ
วาใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอม และระบุวาให
บุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับ
ใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครอง
บุตรแตเพียงผูเดียว 
 

*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายชี้แจงวาทําไมไมมี passport *** 

- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้ง
สองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 

7. หากพอหรือแมมีวีซาเชงเกนอยุแลวและไมไดยื่นวีซาพรอมลูก ใหทําจดหมายช้ีแจงภาษาอังกฤษ อธิบายวามีวีซาเชงเกนของประเทศ
อะไร ระบุวันเร่ิมและวันหมดอายุวีซา พรอมทั้งถายสําเนาหนาพาสปอรตและหนาวีซาน้ันมาแนบดวย 

8. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทาน้ัน 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศอิตาลี 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 

ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………….…………………………………………….. 

5. สถานที่เกิด (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศที่เกิด……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สัญชาติปจจุบัน ..................................สัญชาติโดยกําเนิดหากตางจากปจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

  หยา                แยกกันอยู                       หมาย 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอกช่ือ-นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………… 

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ................................................................. 

    อีเมล............................................. 

 



 

 

12. อาชีพปจจบัุน(หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน
.......................................................................................................... 

13. ช่ือบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยูของสถาบันศึกษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…………….…… 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

            ไมเคย 

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

15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

                  ไมเคย   เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

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

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

        กรุณาระบุช่ือ .............................................    

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..….  

   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 

   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหต ุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและ
คอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 

 


