
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

18.00 น. พร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช ั้น 4 ประตู 2 ROW  เคาน์เตอร์สายการการ์ต้าร์แอร์เวย์ QATAR 

AIRWAT (QR) โดยมีเจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกแกทุ่กทา่น 

20.25 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองโดฮา ประเทศการ์ตา้ร์ โดยเทีย่วบนิที ่QR 833  (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

 
 

 

 

 

 

 

 

23.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตโิดฮา  จากนัน้ รอเปลีย่นเครือ่ง 

 

 

 

01.40 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองมลิาน ประเทศอติาลี โดยสายการบนิฟินแอร์ เทีย่วบนิที ่ QR 123   

07.00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานมลิาโนมลัเปนซา มิลาน ประเทศอติาลี น าทา่นผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองเป็นทีเ่รียบรอ้ย 

(**เวลาทอ้งถิน่ของประเทศอติาลีชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชม. ในฤดูรอ้น และ 6 ชม. ในฤดูหนาว กรุณาปรบันาฬกิา

ของทา่นเพือ่สะดวกในการนดัหมาย) 

 

 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภูม ิ• สนามบนิโดฮา • มลิาน • มหาวหิารดูโอโม ่• เวโรน่า •เวนิชเมสเตร ้

                                    (-/-/-) 

 

วนัสอง  สนามบนิสวุรรณภูม ิ• สนามบนิโดฮา • มลิาน • มหาวหิารดูโอโม ่• เวโรน่า •เวนิชเมสเตร ้

                                    (-/กลางวนั/เย็น) 

 



 

 

จากนัน้ เดนิทางเขา้สู ่ตวัเมืองแหง่แฟชั่น เมืองมลิาน (MILAN) พาทา่นถา่ยรูปบรเิวณดา้นหน้า มหาวหิารมลิาน 

(DUOMO DI MILANA ) หน่ึงในโบสถ์ศรสิต์สถาปตัยกรรมกอธคิทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก ภายใน วหิารเชือ่กนัวา่มี

การบรรจุหมดุตรงึไมก้างเขนของจรงิทีใ่ชใ้นการประหารชีวติพระเยซู บรเิวณดา้นหน้าตกแตง่ดว้ยรูปสลกัหนิออ่น

ทีว่จิติรเป็นอยา่งยิง่ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัชอ้ปป้ิงมอลล์ทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดแหง่หนึ่งของยุโรปที ่กลัเลรีอาวติโตรีโยเอ

มานูเอเลเซ คอนโด (Galleria Vittorio Emanuele II) ทีอ่ดัแน่นไปดว้ย แบรนดช์ ัน้น าระดบัโลก ทีบ่างแบรนด์

นัน้ก็ยงัถือ ก าเนิด ณ เมืองแหง่น้ี อาท ิPrada, Versace, Armani, Dolce & Gabbana, Valentino รวมไป

ถงึแบรนด์เนมทีคุ่น้หู อีกมากมายอยา่ง Gucci, LOUIS VUITTON, Swarovski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาทอ้งถิน่ 

จากนัน้ เดนิทางสู ่เมืองเวโรน่า (VENORA) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ั่วโมง เมืองเวโรน่ายงัไดข้ึน้ทะเบียนเป็นเมือง

มรดกโลกทางวฒันธรรมขององค์การยูเนสโกเมือ่ปี ค.ศ.2000 อีกท ัง้วลิเลียม เชกสเปียร์ นกักวีและนกัเขียนบท

ละครชาวองักฤษ ผูไ้ดร้บัการยกยอ่งวา่เป็นนกัเขียนผูย้ิง่ใหญข่ององักฤษและของโลกยงัใชบ้รรยากาศและเรือ่งราว

ความรกัของหนุ่มสาวสองตระกูลในเวโรน่า แตง่เป็นละครโศกนาฎกรรมขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1595 เรือ่งโรมโิอกบัจู

เลียต  

น าทา่นถา่ยรูปดา้นนอกกบั บา้นเลขที ่23 ของจูเลียต JULIET’S 

HOUSE ชมระเบียงแหง่เรือ่งราว โรแมนตกิทีจู่เลียตเฝ้ารอคอยพบ

โรมโิอทุกค ่าคืน และบรเิวณหน้าบา้นยงัมีรูปปั้นส ารดิขนาดเทา่ตวั

จรงิของจูเลียต  

 



 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองเวนิสเมสเตร(้VENICE MESTRE) ฝั่งแผน่ดนิใหญเ่มืองหลวงของแควน้เวเนโต 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารจีน 

ทีพ่กั  Hotel Novotel Venezia Mestre หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมทีน่ าเสนอเบื้องตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงแตโ่รงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรม

ระดบัเทยีบเทา่กนั โดยจะแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นการเดนิทาง) 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรือตรอนเคตโต ้(TRONCHETTO) น าทา่นลอ่งเรือผา่นชมบา้นเรือนของชาวเวนิส สูเ่กาะเว

นิสหรือเวเนเซีย(VENEZIA) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมืองทีไ่มเ่หมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ ใช้คลองแทน

ถนน มีสมญานามวา่เป็น “ราชนีิแหง่ทะเลเอเดรียตกิ” มีเกาะน้อยใหญก่วา่ 118 เกาะ และมีสะพานเชือ่มถงึกนักว่า 

400 แหง่ ขึน้ฝั่งทีบ่รเิวณ ซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส น าทา่นเดนิชมความงามของเกาะเวนิส  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นถา่ยรูปบรเิวณจตัุรสัเซ็นท์ มาร์ค (St.Mark’s Square) ทีจ่กัรพรรดนิโปเลียนยกยอ่งวา่เป็นหอ้งรบัแขกที่

สวยทีสุ่ดของยุโรป และยงัเป็นทีต่ ัง้ของ มหาวิหารซนัมาร์โก(San Marco Basillica) มหาวิหารประจ าเขตอคัร

บดิรเวนิส สรา้งขึน้ในแบบสถาปตัยกรรมไบแซนไทน์ซึง่หาไดย้ากในปจัจุบนั เน่ืองจากถูกท าลายไปเกือบหมดสิน้

ในคร ัง้ทีอ่อกโตมนัเขา้ยดึ ซึง่ภายในโบสถ์นัน้จะมีภาพโมเสกบอกเลา่เรือ่งราวในคร ัง้นัน้อยู ่โดยเซ็นท์มาร์โกถือวา่

เป็นนกับวชทีส่ าคญัในการเผยแพรศ่าสนาในสมยัศตวรรษที ่5 ส าหรบัตวัมหาวหิารจะเชื่อมกบั พระราชวงัดอร์จ

วนัทีส่าม เวนิสเมสเตร ้• เกาะเวนิส • ฟลอเรน้ซ์     (เชา้/กลางวนั/เย็น ) 



 

 

(Doge’s Palace) พระราชวงัแบบเวนิส-โกธคิทีค่ร ัง้หน่ึงเคยเป็นทีป่ระทบัของยุคแห่งเวนิสคร ัง้ที่เมืองน้ียงัเป็น 

สาธารณะรฐัเวนิส ก่อนได้รบัการปรบัปรุงเป็นพิพิธภณัฑ์และเปิดอย่างเป็นทางการในปี 1923 และยงัมี หอ

ระฆงัซนัมาร์โก (St Mark’s Campanile) หอระฆงัสูง 98.6 เมตร โดยองิการสรา้งจากรูปแบบเดมิในปี 1514 

และพงัทลายลงในปี 1902 ไมไ่กลกนัจะเป็นที่ต ัง้ของ สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) สะพานซุ้มโคง้ที่

เชือ่มระหวา่งพระราชวงัดอร์ดและเรือนจ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**หมายเหต ุท ัง้น้ีไมร่วมคา่นั่งเรือกอนโดลา่ หากทา่นสนใจนั่งเรือกอนโดลา่ สามารถแจง้ทางหวัหน้าทวัร์เพือ่ประสานงานใหไ้ด ้ท ัง้น้ี

ไมแ่นะน าใหท้า่นตดิตอ่กบัเรือเองเพื่อความปลอดภยัของทา่นเน่ืองจากอาจมีมจิฉาชีพแอบแฝงตวัมา  

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั พรอ้มเมนูสปาเก็ตตี้เสน้หมกึเวนีส 



 

 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางกลบัสูฝ่ั่งแผน่ดนิใหญ ่VENICE MESTRE  เพือ่เดนิทางสู ่เมืองฟลอเรน้ซ์ (FLORENCE )               

( ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.) เมืองทีค่ร ัง้หน่ึงเคยเป็นเมอืงหลวงของอติาลี และเมืองหลวงของยุคฟ้ืนฟู

ศลิปวทิยาการ เป็นเมืองซึง่เป็นทีถื่อก าเนิดของจติรกรระดบัโลกมากมาย ไมว่า่จะเป็น มีเกลนัเจโล ลีโอนาโด ดาวนิ

ชี ่ราฟาเอล ซานตี และอีกมากมาย  

พาทา่นถา่ยรูปมมุสูงของเมืองที ่จตัุรสัมเิกลลนัเจลโล ่(Piazzale Michelangelo) ซึง่ถือวา่เป็น 1 ในมุมทีด่ีทีสุ่ดที่

จะไดเ้ห็นทศันียภาพแบบพาโนรามา่ บนน้ีทา่นจะสามารถเหน็กลุม่อาคารส าคญัๆ มากมาย ไมว่า่จะเป็นมหาวหิาร

ฟลอเรนซ์ สะพานเวคคโิอ พระราชวงัปิต ิและยงัเป็นทีต่ ัง้ของรูปปั้นเดวดิจ าลองอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นชมชมความยิง่ใหญ ่และอลงัการของ มหาวหิารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) 

วหิารของเมืองฟลอเรนซ์ ทีใ่หญเ่ป็นอนัดบั 4 ของทวีปยุโรป ซึง่โดดเดน่ดว้ยสถาปตัยกรรมทีใ่ชห้นิออ่นหลายสี

ตกแตง่ผสมผสานกนัไดอ้ยา่งงดงาม  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าชมจตัุรสัเดลลาซญิญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึง่รายลอ้มไปดว้ยรูปปั้น อาท ิเชน่ รูปปั้นเทพเจา้

เนปจูน (Fountain of Neptune), วีรบรุุษเปอร์ซอิุสถือหวัเมดูซา่ (Perseus with the Head of Medusa), 

รูปปั้นเดวดิ ผลงานทีม่ชืีอ่เสียงของ ไมเคลิ แองเจโลเ่ป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั HOTEL WALL ART หรือเทียบเทา่ 4 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมทีน่ าเสนอเบื้องตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงแตโ่รงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็น
โรงแรมระดบัเทียบเทา่กนั โดยจะแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นการเดนิทาง) 

 



 

 

 

 

 

 

 

เชา้              บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มื้อที ่4 ) 

เดนิทางสู ่เมืองปิซา่ (Pisa) ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. น าทา่น เขา้ชม จตัุรสัเปียซซา เดล ดโูอโม (PIAZZA DEL 

DUOMO) ศาสนสถานทีส่ าคญัทีสุ่ดของเมือง ซึง่จตัรุสัแหง่น้ีจะประกอบไปดว้ย หอศีลจุม่ วหิาร และหอระฆงั ซึง่

ทีน่ี่มีหอระฆงัทีโ่ดง่ดงัระดบัโลก นัน้คือ หอระฆงัเอน แหง่เมอืงปิซา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นชมบรเิวณรอบหอระฆงัแหง่น้ีพรอ้มเก็บรูปเป็นทีร่ะลกึกบั หอเอนเมืองปีซา่ ( LEANING TOWER OF 

PISA ) หอระฆงัทรงกระบอก 8 ช ัน้  โดยเอกลกัษณ์และสาเหตุทีท่ าใหห้อระฆงัแหง่น้ีไดเ้ป็นสิง่มหศัจรรย์ของโลก

นัน้คือการทีต่วัอาคารมีลกัษณะเอียงไปทางเหนือประมาณ 3.97 องศา หอเอนแหง่ปิซา่แรกเริม่สรา้งในปี 1174 

แตเ่มือ่สรา้งขึน้ไปเพียง 3 ช ัน้ ฐานอาคารก็เกดิการทรุดตวัลง เน่ืองจากเน้ือดนิในบรเิวณน้ีไมม่ีช ัน้หนิแทรก 

ประกอบกบัต ัง้อยูใ่กลแ้มน่ ้าอาร์โน ท าใหด้นิมีความช้ืนและเหลวกวา่ปกต ิจนท าใหต้อ้งยตุกิารกอ่สรา้งไปกวา่ 94 

ปี จนกระท ั่งปี 1272 สถาปนิกนาม จีโอวานี ดี ซีโมเน่ (Giovanni di Simone) ไดม้าสานตอ่ดว้ยเทคนิคการ

สรา้งใหเ้พดานไมเ่ทา่กนัเพือ่รกัษาอาหารใหส้มดลุ แตก่็ตอ้งยุตกิารกอ่สรา้งในปี 1284 จากภยัสงคราม กอ่นชัน้ที ่

7 ของอาคารจะเสร็จในปี 1319 และตวัหอระฆงัถูกเตมิจนเสร็จสิน้เมือ่ปี 1372 นบัเป็นเวลารว่ม 199 ปี นบัจาก

วนัทีเ่ริม่สรา้ง โดยตวัอาคารเคยเอียงมากสุดถงึ 5.5 องศา ในปี 1990 ให ้

 

วนัทีส่ี ่  ฟลอเรน้ซ์ • ปิซา่ • จตัรุสัเปียซซา เดล ดโูอโม • หอเอนปิซา่ • เซียน่า   

          (เชา้/กลางวนั/เย็น ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองเซียน่า ( SIENA ) อีกหน่ึงเมืองทอ่งเทีย่วทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.

1995 น าท่านเดินเข้าสู่ตวัเมืองเก่า เพื่อชมจตัุรสัเดล คมัโป (Piazza del Campo) ที่นบัว่าเป็นจตุรสัทีม่ีความ

สวยงามมากอีกแห่งหน่ึงในอิตาลี ให้เวลาท่านชมและเดินเล่นถ่ายรูปบริเวณรอบนอกของปาลาซโซ พบับลิโค 

(Palazzo Pubblico) เป็นพระราชวงัเกา่ทีส่รา้งขึน้ดว้ยศลิปะแบบโรมาเนสก์  ต ัง้แตปี่ค.ศ.1297  และ หอระฆงั

มานเจีย (Torre del Mangia) อีกหนึง๋สญัลกัษณ์ของเซียนา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จากนั้นน าท่านชมความงดงามบริเวณภายนอกของ มหา

วิหารเซียนา (Siena Cathedral) หรือ ดูโอโมดิเซียนา 

(Duomo di Siena) ทีถู่กสรา้งขึน้ในช่วงระหว่างปี 1215 

-1263 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมกอธิค และต่อเติมด้วย

ศลิปะแบบเรอเนซองส์ในยุคตอ่มา 

 

ค ่า รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

 

ทีพ่กั  Four Points by Sheraton Siena หรือเทียบเทา่ 4 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมทีน่ าเสนอเบื้องตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงแตโ่รงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็น

โรงแรมระดบัเทียบเทา่กนั โดยจะแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นการเดนิทาง) 

 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูศ่นูย์กลางการปกครองของอติาลี

ที ่กรุงโรม (Rome) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 

ชม.    เมืองหลวงของประเทศอติาลี และเคยเป็น

เมืองหลวงของอาณาจกัรโรมนัทีรุ่ง่เรืองถือเป็น

รากฐานของสงัคมและวฒันธรรมของชาตยิโุรป 

ไมว่า่จะเป็น ปฏทินิตามหลกัสุรยิะคต ิกฎหมาย 

การประชุมในสภาในรูปแบบสาธารณรฐั เป็นตน้ 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

ดว้ยเมนูพซิซา่สูตรอติาลีแท ้!! 

 

น าทา่นชมความงามของ น ้าพุเทรวี ่(TREVI  FOUNTAIN ) ทีม่กักลา่วกนัวา่เป็นน ้าพุทีส่วยทีสุ่ดแหง่หน่ึงใน 

โลก น าทา่นเดนิชมและถา่ยรูปบรเิวณ บนัไดสเปน (SPANISH  STEPS ) บนัไดทีก่วา้งทีสุ่ดในยุโรป เชือ่ม

ระหวา่งจตัรุสัสปงันา กบัโบสถท์รีนิตี้ นอกจากนัน้ยงัมีสนิคา้แบรนด์เนมหลากหลายใหท้า่นไดเ้ลือกสรรค์อยา่ง

เต็มที ่ไมว่า่จะเป็น Gucci, Louis Vuitton, Prada, Longchamp, Chanel, DIOR, Balenciaga เป็นตน้ 

แตห่ากสนใจชมิกาแฟเอสเปรสโซต่น้ต าหรบั ก็มรีา้นกาแฟมากมายใหท้า่นไดล้ิม้ลอง 

วนัทีห่า้ ปิซา่ • โรม • น ้าพุเทรวี ่• บนัไดสเปน      (เชา้/กลางวนั/- ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า อสิระอาหารเย็น เพือ่ความสะดวกและไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น 

ทีพ่กั Novotel Roma Est หรือเทยีบเทา่ 4 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมทีน่ าเสนอเบื้องตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงแตโ่รงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็น

โรงแรมระดบัเทียบเทา่กนั โดยจะแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นการเดนิทาง) 

 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเขา้ชม มหาวหิารนกับญุปีเตอร์ ( ST. PETER’ BASILICA ) ศาสนสถานของครสิต์ทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก 

และเป็นทีฝ่งัพระศพของพระสนัตะปาปาพระองค์แรกทีถู่กลงโทษประหารชีวติดว้ยการตรงึไมก้างเขนในสมยัของ

จกัรพรรดเินโร เมือ่ปี ค.ศ. 68 ถือเป็นศูนยร์วมท ัง้ทางกายและทางใจของวาตกินั  

โดยมหาวหิารแหง่น้ีไดส้รา้งทบัวหิารหลงัเดมิทีส่รา้งในสมยัศตวรรษที ่4 ออกแบบโดยมีเกลนัเจโลสุดยอดจติกร

รว่มสมยักบัดาวนิชี ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก  โรม • นครรฐัวาตกินั • มหาวหิารเซน้ท์ปีเตอร์ • โคลอสเซีย • สนามบนิฟูมซิโิน่   

           (เชา้/กลางวนั/- ) 



 

 

 

 

ภายในถูกตกแตง่อยา่งวจิติรดว้ยหนิออ่น โดยมีประตมิากรรมชือ่กอ้งโลกอยา่ง ปีเอตา้ (Pietà) เป็นรูปปั้นพระแม่

นารียท์รงโอบอุม้พระเยซูหลงัจากสิน้พระชนม์ ซึง่ท าจากหนิออ่นเพียงกอ้นเดียวและใชเ้วลาในการแกะสลกั 7 ปี 

บรเิวณดา้นหน้าคือ จตัุรสันกับญุปีเตอร์ (St. Peter's Square) ออกแบบโดย จาน ลอเรนโซ เบอร์นินี อีกหน่ึง

ประตมิากรผูไ้ดฉ้ายาวา่ สามารถเสกหนิออ่นใหห้ายใจได ้จตัรุสัสามารถจุคนไดป้ระมาณ 60,000 คน ตรงกลางมี

เสาโอบีสสิหนิแกรนิตแดง สูง 25.5 เมตร จากอียปิต์ ซึง่เป็นการแสดงถงึแสงยานุภาพของโรมนัทีม่ีตอ่ประเทศใน

ยุโรปและแถบเมดเิตอร์เรเนียนในขณะนัน้    (ในกรณีมีพธิดีา้นใน อาจจะไมไ่ดร้บัการเขา้ชม) 

 

 

 

 

 

 

 
จากนัน้  น าทา่นแวะถา่ยบรเิวณดา้นนอก โคลอสเซีย่ม (COLOSSEUM)  หรือชือ่อยา่งเป็นทางการวา่ ฟราเวียนแอมฟิ

เธียเตอร์ อีก 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง ตน้แบบของสนามกีฬาของโลก เป็นแหลง่บนัเทงิทีใ่หญท่ีสุ่ดใน

โรมนั สรา้งขึน้ในสมยัของจกัพรรดเิวสปาเซียนในปี ค.ศ. 70 กอ่นเปิดอยา่งเป็นทางการในอีก 10 ปีตอ่มาในสมยั

พระเจา้ไททสั เป็นสนามกีฬาทีจ่ะเป็นการประชนัการตอ่สูร่ะหวา่งเหลา่นกัรบกลาดเิอเตอร์ดว้ยกนัเอง และกบัสตัว์

ดุรา้ย เชน่ สงิโต ชา้ง แรด เป็นตน้ โดยบา้งก็กลา่วกนัวา่การตอ่สูใ้นโคลอสเซีย่มท าใหส้ตัว์บางชนิดแทบจะศูนย์

พนัธุ์เลยทีเดียว การสรา้งอาคารแบบอฒัจนัทร์กลม 3 ช ัน้ขนาดใหญแ่หง่น้ียงัถือวา่เป็นการผลติซีเมนต์แหง่แรกๆ 

ของโลกอีกดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

พาทา่นถา่ยรูปดา้นหน้า กบั โรมนัฟอร ั่ม ( ROMAN’S 

FORUM  ) อดตีศนูย์กลางทางสงัคม เศรษฐกจิ และ

วฒันธรรมของอาณาจกัรโรมนั โดยบรเิวณน้ีนัน้เป็นทีต่ ัง้

ของประตูชยั 2 แหง่ ทีเ่ป็นตน้แบบของฝร ั่งเศส นั่นคือ 

ประตชูยัคอนสแตนตนิ สรา้งขึน้ในคร ัง้ทีพ่ระเจา้คอนสแตน

ตนิไดช้ยัชนะเหนือพระเจา้แมกเซนเทียส และประตูชยั

ไททสัทีส่รา้งขึน้หลงัจากไดร้บัชยัชนะเหนือเมืองเยลูซาเล็ม

ในปีค.ศ. 81 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเลโอนาร์โด ดา วนิชี-ฟีอมูีชีโน (Aeroporto Leonardo da 

Vinci di Fiumicino) เพือ่ใหท้า่นไดม้ีเวลาท าการคืนภาษี (Tax Refund) 

16.35 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิการ์ตา้ร์แอร์เวย์ เทีย่วบนิที ่QR 132 **บรกิารอาหาร

และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

22.55 น. ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดฮา ประเทศการ์ตา้ร์  (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 3 ช ั่วโมง) ใหท้า่นผอ่นคลาย

อรยิบทระหวา่งรอเวลาเปลีย่นเครือ่ง 

วนัทีเ่จ็ด ทา่อากาศยานนานาชาตโิดฮา • ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิ   ( - / - / - ) 

02.20 น. ออกเดนิทางสูอ่ากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิ โดยสายการบนิการ์ตา้ร์แอร์เวย์ เทีย่วบนิที ่QR 836  

**บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง**  

13.10 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมดิว้ยความประทบัใจ 

 

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสมท ัง้น้ีขึน้อยูก่บัสภาวะ

อากาศ และเหตุสดุวสิยัตา่งๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหน้า เชน่ บางสถานทีใ่นยโุรปอาจปิดในวนัอาทติย์ หรืออาจะมีการปิด

ปรบัปรุง หรืออาจท าการจองไมไ่ดเ้น่ืองจากตอ้งรอกรุป๊คอนเฟิร์มกอ่นท าการจอง หากวนัเดนิทางตรงกบัวนัเหลา่น้ี โดยทางบรษิทัฯ

จะค านึงถงึผลประโยชน์ และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั และขอขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมโดยแจง้ให้

ทา่นทราบลว่งหน้า หากทราบเวลาและสถานทีท่ีแ่น่นอนกอ่นเดนิทาง 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

วนัเดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ ่
เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

เด็กอายุต า่กวา่ 12 

ปีพกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น(เสรมิเตียง) 

พกัเดีย่ว 

9-15 ม.ิย. 65 25+1 65,999 65,999 64,999 5,500 

12-18 ก.ค. 65 25+1 65,999 65,999 64,999 5,500 

19-25 ส.ค. 65 25+1 67,999 67,999 66,999 5,500 

16-22 ก.ย. 65 25+1 67,999 67,999 66,999 5,500 

12-18 ต.ค. 65 25+1 67,999 67,999 66,999 5,500 

11-17 พ.ย. 65 25+1 59,999 59,999 58,999 5,500 

10-16 ธ.ค. 65 25+1 65,999 65,999 64,999 5,500 

26ธ.ค.-1 ม.ค. 66 25+1 69,999 69,999 68,999 7,900 

 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ ราคา 

ช ัน้ธุรกจิ Business Class เพิม่เงนิจากราคาเดมิ 
***กรุณาเช็คกบัทางเจา้หน้าทีก่อ่นท าการจองคะ่*** 110,000-120,000 

 

*** การนัต ี15 ทา่นออกเดนิทางพรอ้มหวัหน้าทวัร์คนไทย*** 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ต ั๋วเครื่องบินช ั้นประหยดั Economy Class ไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป เส้นทาง (กรุงเทพฯ-โดฮา - มิลาน-โรม - โดฮา-

กรุงเทพฯ)  

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบุ 

 คา่ระวางน ้าหนกักระเป๋าไมเ่กนิ 23 กก.ตอ่ 1 ใบ(โหลดไดท้า่นละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 กก.ตอ่ 1 ใบ 

(ท ัง้น้ีหากสายการบนิมีการแจ้งเปลีย่นแปลงในเรือ่งของน ้าหนกักระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออืน่ใดทีเ่ป็นประกาศ

จากสายบนิ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึตามการเปลีย่นแปลงตามประกาศนัน้ๆ) 

 คา่รถโคช้น าเทีย่วตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช ั่วโมงตอ่วนั) 

 คา่น ้าดืม่บนรถวนัละ 1 ขวด/ทา่น 

 คา่ธรรมเนียมการยืน่วีซา่เชงเกน้ สถานฑูตจะไมค่ืนคา่วีซา่ใหท้า่นไมว่า่จะผา่นการพจิารณาหรือไมก่็ตาม 

กรณีมีวีซ่าแล้ว จะคืนเงนิใหท้า่น 4,000 บาท 

 คา่ไกด์ทอ้งถิน่และหวัหน้าทวัร์น าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัโควดิ-19 วงเงนิคุม้ครองคา่รกัษาพยาบาล 50,000 USD 

 ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ 2,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบตัเิหตุและคา่รกัษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอุบตัิเหตุระหว่างการ

เดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสียทรพัย์สนิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัและปญัหาสุขภาพอืน่ๆของผูเ้ดนิทาง 

 ภาษีน ้ามนัและภาษีต ั๋วทุกชนิด(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรบัผูถ้ือพาสปอร์ตตา่งชาติ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิิบาร์,ซกัรีดทีไ่มไ่ด้ระบุไวใ้น

รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถูก

ปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเขา้เมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มืองไทยและตา่งประเทศซึง่

อยูน่อกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ 

 คา่โรงแรม AQ 1 คืน + คา่ใชจ้า่ยการตรวจ RT-PCR เมือ่เดนิทางกลบัมาถงึประเทศไทย 

**ทปิหวัหน้าทวัร์/ไกด์ทอ้งถิน่/คนขบัรถ ไมบ่งัคบั ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น** 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ ั่งและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 



 

 

 กรุณาจองทวัร์ลว่งหน้า กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 30,000 บาท สว่นทีเ่หลือช าระทนัทีกอ่นการเดนิทางไมน้่อยกวา่ 

30 วนั มฉิะนัน้ถือวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ชว่งเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดนิทาง 45 วนั) 

กรณียกเลกิ : (จอยกรุป๊) 

 ยกเลิกกอ่นการเดนิทาง 45 วนั บริษทัฯ จะคืนเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเว้นในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั จะคืนเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด  

 ยกเลกิน้อยกวา่ 45 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร์ 50%จากราคาขาย และยดึเงนิมดัจ าท ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ท ัง้สิน้ 

 ยกเลกิน้อยกวา่ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทวัร์ท ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ท ัง้สิน้ 

กรณียกเลกิ : (ตดักรุป๊) 

 ยกเลกิหรือเลือ่นการเดนิทางตอ้งท ากอ่นการเดนิทาง 60 วนั บรษิทัฯจะคืนเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุ

เทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไมม่ีเงือ่นไขใดๆท ัง้สิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทางภายใน 60 วนั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไมม่ีเงือ่นไขใดๆท ัง้สิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทางหลงัช าระเตม็จ านวนทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทวัร์ท ัง้หมดโดยไมม่ีเงือ่นไขใดๆท ัง้สิน้ 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อน            

การเดินทางของทา่นไปยงัคณะต่อไป แต่ท ัง้น้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่มส่ามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดต้าม

ความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหน้าเพียง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคืนเงนิทุกกรณี 

กรณีวีซา่ทีท่า่นยืน่ไมผ่า่นการพจิารณาและคณะสามารถออกเดนิทางไดท้า่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้ดงัตอ่ไปน้ี 

 คา่ธรรมเนียมการยืน่วีซา่และคา่ด าเนินการตามจรงิ ทางสถานทูตจะไมค่ืนคา่ธรรมเนียมใดๆท ัง้สิน้แมว้า่จะ ผา่นหรือไมผ่า่น

การพจิารณา  

 คา่มดัจ าต ั๋วเครือ่งบนิ หรือต ั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วนัยืน่วีซา่ ซึ่งต ั๋วเป็นเอกสารทีส่ าคญัในการยืน่วีซา่ หากทา่นไมผ่า่น

การพิจารณา ต ั๋วเครือ่งบนิถา้ออกต ั๋วมาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีคา่ธรรมเนียมทีท่า่นต้องถูกหกับางสว่น และ

สว่นทีเ่หลือจะคืนใหท้า่นภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของแตล่ะสายการบนิ) ถา้ยงัไม ่ออกต ั๋วทา่นจะเสียแตค่า่มดัจ าต ั๋วตามจรงิ

เทา่นัน้  

 คา่หอ้งพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวีซา่ ตามกฎทา่นจะตอ้งโดนคา่มดัจ าหอ้งใน 2 

คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เข้าพกั ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทั

จะแจง้ใหท้า่นทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้า่นเขา้ใจ  

 หากทา่นผา่นการพจิารณาวีซา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 100%  

 ทางบริษทัเริ่มตน้ และจบ การบริการ ที่สนามบนิสุวรรณภูมกิรณีท่านเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดั หรือ  ต่างประเทศ และจะ

ส ารองต ั๋วเครื่องบนิ หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดทีใ่ช้ในการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบริษทั จะไมร่บัผดิชอบคา่ใช้จา่ยใน

ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้น ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% 

กอ่นทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  



 

 

 บริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมือ่ในคณะมีผูส้ ารองทีน่ ั่งครบ 10 ท่าน และได้รบัคิวการตอบรบัจาก ทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัจะต้องใช้เอกสารตา่งๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ต ั๋วเครื่องบนิ, ห้องพกัที่ไดร้บั การยืนยนัมาจากทาง

ยุโรป ,ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางทา่นจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ทา่น จงึจะสามารถยืน่ วีซา่ใหก้บัทางทา่นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 หากในชว่งทีท่า่นเดนิทางควิวีซา่กรุป๊ในการยืน่วีซา่เต็ม ทางบรษิทัตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วีซา่เดีย่ว ซึ่งทาง ทา่นจะตอ้ง

เดนิทางมายืน่วีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบรษิทั  คอยดูแล และอ านวย

ความสะดวก 

 เอกสารตา่งๆทีใ่ชใ้นการยืน่วีซา่ทอ่งเทีย่วทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้ าหนดออกมา มใิชบ่รษิทัทวัร์เป็นผูก้ าหนด ทา่นทีม่ี

ความประสงค์จะยืน่วีซา่ทอ่งเทีย่วทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้น ตามทีส่ถานทูตตอ้งการ เพราะ

จะมีผลตอ่การพิจารณาวีซา่ของทา่น บริษทัทวัร์เป็นแตเ่พียงตวักลาง และอ านวย ความสะดวกในการยืน่วีซ่าเทา่นั้น มไิด้

เป็นผูพ้จิารณาวา่วีซา่ใหก้บัทางทา่น 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายท ัง้หมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสียหายตอ่ทางบรษิทัฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ

เดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผูเ้ดนิทางไมถ่ึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิเ์ลื่อนวนัเดนิทาง 

หรือ ยกเลกิการเดนิทาง และกรณีผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมผ่า่นการพจิารณาวีซา่ไดค้รบ 15 ทา่น ทางบรษิทัฯยนิดีคืนเงนิให้

ท ัง้หมดหลงัจากหกัคา่ธรรมเนียมการยืน่วีซ่าและคา่ใช้จา่ยท ัง้หมดทีเ่กดิขึน้จรงิ โดยทางบรษิทัจะแจ้งใหท้า่นทราบลว่งหน้า 

15 วนักอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ั๋วภายใน เช่น (ต ั๋วเครื่องบนิ, ต ั๋วรถทวัร์, ต ั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออก

ต ั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า ทางบริษทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ทา่นออกต ั๋วภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟล์ทบนิมีการปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถือวา่

ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 

 กรณีใช้หนงัสือเดนิทางราชการ (เล่มน ้าเงนิ) เดนิทางเพื่อการทอ่งเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากทา่นถูกปฏเิสธในการเขา้ – ออก

ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่ืนคา่ทวัร์และรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิน้ 

 เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรือท ัง้หมด ทางบรษิทัฯจะถือวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุว้

ในรายการทวัร์ท ัง้หมด 

โรงแรมทีพ่กัและสถานทีทอ่งเทีย่ว 

 ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น บรษิทัฯขอแนะน า

ใหท้า่นเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญก่บัเตียงพบัเสรมิ หรือไม่

มีหอ้งพกัแบบ 3 เตียงเลย 

 การวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมจะมีความแตกตา่งกนั อาจท าใหห้อ้งพกัแบบเดีย่วSingle หอ้งคู ่Twin/Double 

อาจจะไมต่ดิกนัหรืออยูค่นละช ัน้ 

 โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจมีขนาดกะทดัรตัและไมม่ีอา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการ

ออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งพกัแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 กรณีมีการจดังานประชุมนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรือยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 



 

 

 โรงแรมในยุโรปสว่นมากจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นภมูภิาคทีม่ีอุณหภูมติ ่า จะมีบรกิารเครือ่งปรบัอากาศ

เฉพาะในฤดูรอ้นเทา่นัน้ 

 บางสถานทีใ่นยุโรปอาจปิดในวนัอาทติย์ หรืออาจะมีการปิดปรบัปรุงในชว่งฤดหูนาว หากวนัเดนิทางตรงกบัวนัเหลา่น้ี ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมโดยแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหน้า หากทราบเวลาทีแ่น่นอนกอ่นเดนิทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษิทัฯมีสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทาง

เป็นส าคญั 

 หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายุการใช้งานเหลือไมน้่อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์เดนิทางเพื่อทอ่งเที่ยว

เทา่นัน้ (หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไมน้่อยกวา่ 6 เดือน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุเหลือไมถ่งึและไมส่ามารถ

เดนิทางได ้) 

 ทางบริษทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากเกดิความล่าช้าของสายการบนิ ,สายการบนิยกเลิกบนิ , เปลี่ยนแปลงเทีย่วบนิ 

เวลาบนิ , การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรือกรณีทา่นถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าทีต่รวจคน

เขา้เมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยั

พิบตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจากอุบตัเิหตุ

ในรายการท่องเทีย่ว(ซึ่งลูกคา้จะต้องยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บรษิทัทวัร์) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่านอาหาร

บางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง

เรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตัิเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมืองท ัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่ืนคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิน้ 

 ต ั๋วเครื่องบินเป็นต ั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ

เปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่่าท ัง้หมดหรือบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะ

ถือวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่ีการคืนเงนิมดัจ าหรือคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากพาสปอร์ตไมต่รงกบัใบหน้าปจัจุบนั ถึงจะยงัไมห่มดอายุก็ตาม อาจท าใหท้า่น

โดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหน้าเปลีย่นไป ดงันัน้ ทา่นตอ้งท า

พาสปอร์ตเลม่ใหมก่อ่นท าการจองทวัร์  



 

 

 กรณีมี “คดีความ” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัร์วา่ทา่นสามารถ

เดนิทางออกนอกประเทศไดห้รือไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไม่

รบัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ 

 กรณี “หญงิต ัง้ครรภ์” ทา่นจะตอ้งมีใบรบัรองแพทย์ ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอียดอายุ

ครรภ์ทีช่ดัเจน สิง่น้ีอยูเ่หนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ 

 กรณีใชห้นงัสือเดนิทางราชการ(เลม่น ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร์ หากทา่นถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศ

ใดๆก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่ืนคา่ทวัร์และรบัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ 

**กรุณากรอกขอ้มลูส าคญัส าหรบักรอกวีซา่อนิเดียออนไลน์ดา้นลา่งใหค้รบถว้นดว้ยคะ่** 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท้แลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของทา่นเอง 

ทางบรษิทัฯจะถือวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุในรายการทวัร์ท ัง้หมด 

 

เอกสารการขอวีซา่เชงเกน้  (ประเทศอติาลี) 

ยืน่วีซา่แสดงตนทีศ่นูย์ยืน่วีซา่ VFS Global (จามจุรสีแควร์) 

   

 

 

 

 

 

ในการยืน่วีซา่ทางสถานทูตจะเก็บหนงัสือเดนิทาง ไวจ้นกวา่จะไดก้ารรบัอนุมตัผิลวีซา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสือเดนิทางออกมาใชไ้ด ้  

ระยะเวลาในการพจิารณาวีซา่ประมาณ  15  วนัท าการ ไมร่วมวนัหยดุ เสาร์-อาทติย์ และ วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ และวนัหยดุของทาง

สถานทูต หรือ อาจชา้หรือเร็วกวา่ก าหนดขึน้อยูก่บัสถานทูต         

*** สถานทตูมีการเปลีย่นแปลงกฎเกณฑ์ในการยืน่เอกสารตลอดเวลา*** 

 

 
 
1. หนงัสอืเดนิทาง 

 

*** การยืน่วีซา่กบัทางบรษิทัทวัร์ จะตอ้งท าการยืน่วีซา่ ประเภทหมูค่ณะเทา่นัน้  การยืน่หมูค่ณะตอ้งมีจ านวน 10 คนขึน้ไป  ซึง่

ทางศูนยร์บัยืน่จะเป็นผูก้ าหนดวนัยืน่วีซา่เทา่นัน้ ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถก าหนดวนัยืน่ไดเ้อง หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่   วีซา่

ในวนัทีท่างศูนยร์บัยืน่ก าหนดได ้ มีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ( PREMIUM ) ดงัน้ี *** 

1.กรณีทีเ่หลือระยะเวลายืน่วีซา่ น้อยกวา่ 11 วนัท าการ นบัจากวนัเดนิทาง  มีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทา่นละ 2,200.บาท   

2.ในกรณีทีเ่หลือเวลายืน่วีซา่เหลือน้อยกวา่ 5 วนัท าการ จะมคีา่ Fast Track เพิม่เตมิอีก ทา่นละ 400 บาท  

   รวมเป็น 2,600 บาท 

                               **ท ัง้น้ี คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศูนยร์บัยืน่โดยตรง** 

 

 



 

 

หนงัสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสือเดนิทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรบัประทบัวีซ่าอย่าง

น้อย 2 หน้า อายุการใชง้านเหลือไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทางกลบั  และหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารุด 

(หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วีซา่ดว้ย)  

 
 
 
 
 
 
 
***ส าหรบัหนงัสือเดนิทาง ต้องใช้เป็นหนงัสือเดนิทางบุคคลท ั่วไป (สีเลือดหมู) เท่านั้น ห้ามใช้หนงัสือเดนิทาง

ราชการ (สีน ้าเงิน) หนงัสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนงัสือเดินทางบุคคลท ั่วไป โดย

เด็ดขาด*** 

 

 

   
 

รูปถา่ยสหีน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว  จ านวน 2 ใบ       

(พื้นหลงัขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน กรุณารวบผมใหเ้ห็นใบหน้าใหช้ดัเจน หา้มสวมแวน่ตาหรือ

เครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส์ รูปไมเ่ลอะหมกึ) 

สถานทูตอาจมกีารเปรียบเทียบรูปถา่ยของทา่นกบัวีซา่ ทีท่า่นเคยไดร้บัยอ้นหลงไป 6 เดอืน 

หากพบวา่ทา่นใชรู้ปถา่ยเคยมวีีซา่ทีเ่กนิ 6 เดอืนแลว้ ทา่นตอ้งถา่ยรูปใหม ่ทางสถานทูตฯ  

เขม้งวดเรือ่งรูปถา่ยมาก หากทา่นไมป่ฏบิตัติามขอ้ก าหนด ทา่นอาจตอ้งเสยีเวลาไปถา่ยรูป 

และตอ้งมาแสดงตวัใหมใ่นการยืน่วีซา่ 

***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สญัชาติไทย แต่พ านกัอยู่ต่างประเทศ , ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนกัเรียน 

นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีข่องทางบริษทัให้ทราบทนัที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมี

เงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตฯ ตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวีซา่ใน

ประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดน้ีรวมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่ือพาสปอร์ตตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถา่ย 

 



 

 

 

 
หลกัฐานทางการเงนิใชป้ระเภทบญัชีออมทรพัย์ ประกอบดว้ย 

 Bank Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืน  ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ 

 บญัชอีอมทรพัย์ธรรมดาของธนาคารท ั่วไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 3 เดอืน 

 (รบกวนลูกคา้ท ารายการเดนิบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบญัชีไมเ่กนิ 7วนั )  

กอ่นวนัยืน่วีซา่   รบกวนตรวจสอบ ชือ่และนามสกุล ตอ้งสะกดเป็นภาษาองักฤษถูกตอ้งตรงตามกบัพาสปอร์ต 

ส าคญัมาก !!! หา้มท าการโอนเงนิเขา้ไปเป็นยอดใหญใ่นคร ัง้เดยีวก่อนการยืน่วีซา่เด็ดขาด 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใช้จา่ยเอง โดยบคุคลทีส่ามารถรบัรองคา่ใช้จา่ยไดน้ ัน้ คือ 
 

-  พอ่, แม ่สามารถรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้ตุรได้ 
- สาม ีภรรยา ทีจ่ดทะเบยีนสมรส รบัรองใหก้นัและกนัได ้
- เพือ่น ไมส่ามารถรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหก้นัได ้
 

 กรณีทีม่ผีูอ้อกคา่ใช้จา่ยให ้จะตอ้งมเีอกสารของผูส้นบัสนุนดงัน้ี  
 

- ตอ้งท าเป็นหนงัสือรบัรองคา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) เป็นภาษาองักฤษ พรอ้มเอกสารแสดง
ความสมัพนัธ์ เชน่ สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

       -   ถา่ยส าเนาสมดุบญัชี  หรือ  Statement   ยอ้นหลงั 3  เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใช้จ่าย   

เป็นภาษาองักฤษ          

 

 
 
  

 เจา้ของกจิการ หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ีชือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรือ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

 เจา้ของกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบียน จดหมายชี้แจงการท างานเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มเอกสารประกอบ 

เชน่ รูปถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

 พนกังานท ั่วไป  หนงัสอืรบัรองการท างาน จากบรษิทัฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน พรอ้ม

ระบวุนัลาและประเทศทีเ่ดนิทางทางตามโปรแกรม 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดอืน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหน้าพาสปอร์ต  

3. หลกัฐานการเงนิ 
 

4. หลกัฐานการท างาน 
 



 

 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

 

 นกัเรียนหรือนกัศกึษา ใชห้นงัสอืรบัรองการเรียน ทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดอืน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหน้าพาสปอร์ต) 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

 

 

 
 ส าเนาทะเบยีนบา้น 

 ส าเนาบตัรประชาชน 

 สตูบิตัร(กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี) 

 ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

 ใบเปลีย่นชือ่-นามสกุล (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 
 

 หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนงัสือยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือ

ยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา)พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามา

ดว้ย 

 หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนงัสอื

ยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบดิามา

ดว้ย 

 หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ท ัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืระบยุนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั (1 ใบ ตอ่ เด็ก 1 ทา่น เทา่นัน้) 

พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบดิาและมารดา และ  

หมายเหต ุ ***บดิาหรือมารดา ตอ้งท าหนงัสือชี้แจงเป็นภาษาองักฤษวา่ใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มี

ความสมัพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก คนละ 1 ชุด  (ลูกคา้สามารถเขยีนหรือพมิพ์ขึน้เองได)้*** 

*ส าหรบัหนงัสอืยนิยอมนัน้ ใหข้อเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบบั และ ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั จากทางส านกังานเขต 

หรืออ าเภอ* 

 กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้ี

อ านาจปกครองบตุรแตเ่พียงผูเ้ดยีว 

 กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รบัรองในแบบฟอร์มสมคัรวีซา่  พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับตุรที่

สถานทูตดว้ย ท ัง้สองทา่น  

5. เอกสารสว่นตวั 
 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิาหรือมารดา 
มารดา 

 



 

 

 ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รบัรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค ารอ้งขอวีซา่เทา่นัน้ 

เอกสารยืน่วีซ่าอาจมีการปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม่เตมิ 

**  หมายเหต ุ** 

เอกสารตวัจรงิทีต่อ้งน าตดิตวัมาในวนัทีต่อ้งสแกนลายนิ้วมอื  

 บตัรประชาชน /ทะเบยีน / ทะเบยีนสมรส /ใบเปลีย่นชือ่ เปลีย่นนามสกุล /สตูบิตัร (กรณีอายุต ่ากวา่ 18 ปี ) 

 สมดุเงนิฝากธนาคาร ใหต้รงกบับญัชีในการขอยืน่วีซา่ 

 เวลาการอนุมตัิผลวีซ่าจะอยู่  10-15 วนั ท าการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 

วนัหยุดของทางสถานทูต หรือ ในบางกรณีอาจใชร้ะยะพจิารณานานกวา่ทีก่ าหนด         

 ระหวา่งพจิารณาไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 คา่แปลเอกสารทุกอยา่งไมร่วมอยูใ่นคา่ด าเนินการของทวัร์ 

การพิจารณาผล VISA ขึน้อยู่กบัดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีย่วข้องกบัการพิจารณาใดๆ

ท ัง้สิน้  บริษทัเป็นเพียงตวัแทนที่คอยอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น ข้อมูลและเอกสารทุกอย่างต้อง

เป็นความจรงิความบดิเบยีน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิ ในกรณีที ่VISA ไมผ่า่นทุกกรณี *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลค ารอ้งขอยืน่ วีซา่ ประเทศอติาลี  (โปรดระบุขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 

*****  กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นทุกขอ้  เพือ่เป็นประโยชน์ในการพจิารณาวีซ่า ***** 

แบบฟอร์มส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วีซา่ประเทศอติาลี 



 

 

1.) ขอ้มูลเกีย่วกบัหนงัสือเดนิทางของผูเ้ดนิทาง  

       ชือ่และนามสกุล   __________________________________________________ 

       ชือ่และนามสกุลเกา่(ถา้ม)ี  __________________________________________________ 

       ชือ่และนามสกุล (ระบเุป็นภาษาองักฤษ)  ________________________________________ 

       หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั  

 

       

       วนั/เดอืน/ปีเกดิค.ศ.________________________ 

        สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั) _______________________ 

 

2.) ขอ้มูลของผูเ้ดนิทาง และครอบครวั 

ทีอ่ยูป่จัจุบนั(ทีส่ามารถตดิตอ่ได)้   

________________________________________________________________ 

โทรศพัท์มอืถือ  _______________________________    E-mail :   

_______________________________ 

สถานภาพ :                โสด             สมรสโดยจดทะเบยีนสมรส             สมรสไมไ่ดจ้ดทะเบยีน 

 

            หยา่            หมา้ย 

 

วนั/เดอืน/ปี ค.ศ. การเปลีย่นสถานภาพ(สมรส, หยา่ ฯลฯ)  ____________________________ 

ถา้ทา่นสมรส โปรดระบรุายละเอยีดของคูส่มรส 

ชือ่และนามสกุลคูส่มรส (ระบเุป็นภาษาองักฤษ)   ___________________________________ 

       วนั/เดอืน/ปีเกดิ ค.ศ. ของคูส่มรส   ________________________ 

       สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั)  _______________________ 

 

 

3.) ขอ้มูลของผูเ้ดนิทางเกีย่วกบัอาชีพ, หรือถา้ก าลงัศกึษาอยู ่ใหล้งรายละเอยีดของสถานทีศ่กึษา และลงรายละเอยีด

อืน่ๆ  

ลงในช่องวา่ง 

3.1) ชือ่บรษิทัทีท่ างาน, โรงเรียน, มหาวทิยาลยั (ระบเุป็นภาษาองักฤษ) 

             



 

 

_________________________________________________________________________

__________ 

3.2) ทีอ่ยูข่องบรษิทัทีท่ างาน, โรงเรียน, มหาวทิยาลยั (ระบเุป็นภาษาองักฤษ) 

_________________________________________________________________________

__________ 

3.3) งานปจัจุบนัท าอาชีพ โปรดระบตุ าแหน่ง (ระบเุป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย) 

_________________________________________________________________________

__________ 

3.4) เบอร์โทรศพัท์ทีท่ างาน หรือเบอร์โทรศพัท์สถาบนัทีท่า่นก าลงัศกึษาอยู ่ 

_______________________________ 

 

       4.)  ขอ้มลูเกีย่วกบัการเดนิทางไปตา่งประเทศ 

4.1) ทา่นเคยมวีีซา่เชงเกน้ในกลุม่เชงเกน้ภายในระยะเวลา 3 ปี (ถา้มโีปรดระบุ) 

           ม ี    วนัทีอ่อกวีซา่ และวนัทีห่มดอายุวีซา่ ใหต้รวจสอบทีห่น้าเชงเกน้ทีท่า่นเคยเดนิทาง 

ประเทศ ______________  วนัทีอ่อกวีซา่  ___________________วนัหมดอายุวีซา่  

___________________ 

ประเทศ ______________  วนัทีอ่อกวีซา่  ___________________วนัหมดอายุวีซา่  

___________________ 

ประเทศ ______________  วนัทีอ่อกวีซา่  ___________________วนัหมดอายุวีซา่  

___________________ 

ประเทศ ______________  วนัทีอ่อกวีซา่  ___________________วนัหมดอายุวีซา่  

___________________ 

          ไมเ่คยมวีีซา่เชงเกน้ 

                       4.1.1) ถา้ทา่นเคยมวีีซา่เชงเกน้ โปรดระบวุนัทีส่แกนลายนิ้วมอืลา่สดุ   

                    (ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบรายละเอยีด วนั เดอืน ปี ทีส่แกนลายนิ้วมอืลา่สดุ  

                      ไดจ้ากหน้าวีซา่เชงเกน้ลา่สดุทีท่า่นเคยเดนิทาง) 

                     ประเทศ ______________ วนัทีส่แกนลายนิ้วมือลา่สุด  ___________________ 

5.) คา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง  

ออกคา่ใชจ้า่ยเอง                       มผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้                  ระบชุือ่  

 ความสมัพนัธ์   


