
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODE: ITEY01 ITALY TI Amo 8D5N BY EY 

ITEY01 ITALY TI Amo 8วนั 5คนื 
นครวาตกินั กรงุโรม เซยีนา่ ฟลอเรนซ ์ปิซา่ โบโลญญา่ เวนสิ เวโรนา มลิาน 

 

 เมอืงแหง่ประวตัศิาสตร ์สถาปตัยกรรม และวฒันธรรมอนัเกา่แก ่

 ชมสิง่มหศัจรรยโ์ลก โคลอสเซีย่ม สนามกฬีาโบราณยกัษ ์สญัลกัษณ์ของกรงุโรม 

 ชมความอลงัการ หอเอนปิซา่ สถาปตัยกรรมชือ่ดงัของประเทศอติาล ี

 เทีย่วมลิาน หนึง่ในเมอืงทีร่ า่รวยทีสุ่ดเมอืงหนึง่ของทวปียโุรป 

 ลอ่งเรอืสูเ่กาะเวนสิ ตน้ฉบบัความสวยงามเมอืงสายน า้และความโรแมนตกิ 

 น ัง่รถไฟสาย Cinque Terre ชม 2 หมูบ่า้นอนัโดดเดน่ ทีส่ถานรีโิอมจัจอรเ์ร ่และมานาโรลา่ 

แถมฟร!ี! แพ็คเกจ Test & Go 
เดนิทางโดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS 

น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 kg. / CARRY ON 7 kg. 

 

 

 

 

 



 

 

 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ เด็ก 2-11 ปี  

เสรมิเตยีง 

เด็ก 2-11 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

17-24 พ.ค. 65 55,900 55,900 47,400 11,500 20 
 

แถมฟร ีแพคเกจ 

Test & Go 22-29 พ.ค. 65 55,900 55,900 47,400 11,500 20 

>> ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร 5,000 บาท << 

  

 FLIGHT 

 DEPARTURE   :  EY407  BKK-AUH    19:30 – 23:10  

     EY085 AUH-FCO     01:40 – 05:50 

RETURN    :  EY088  MXP-AUH   10:10 – 18:05 

                 EY402 AUH-BKK    22:35 – 08:05    

 

 

 

16.30 น.  พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่ง

ประเทศขาออกช ัน้4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ สายการ

บนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวย

ความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรทีน่ั่ง โหลดสมัภาระ 

19.30 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอาบูดาบี กรุงอาบูดาบี สหรฐั

อาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิ

ที ่EY407  

23:10 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอาบดูาบ ี แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง 

 

 

 

 

 

01.40  น. น าท่านเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบิน 

ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่ EY085  

05.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานลโีอดารโ์น ดารว์นิชี  น าท่านผ่าน

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง และพธิีการทางศุลกากรและตรวจรับ

สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้ น าทา่นสู ่นครวาตกินั Vatican City 

(ระยะทาง30กม./ 45 นาที) ซึง่เป็นรัฐอสิระ มีขนาดเล็กมากเพียง 

250 ไร่และเป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิ เป็น

เมอืงแหง่ศาสนจักรและทีป่ระทับข  องพระสันตะปาปา ประมขุสงูสดุ

แห่งศาสนา หรือที่เรียกสัน้ๆ ว่า“โป๊ป” น าท่านถ่ายรูปดา้นหน้า 

โบสถ์น้อยซิสทีน  (Sistine Chapel) เป็นโบสถ์นอ้ยภายใน

พระราชวังพระสนัตะปาปา ซึง่เป็นทีป่ระทับอยา่งเป็นทางการของพระ

สันตะปาปาในนครรัฐวาติกัน โบสถ์นอ้ยซิสทีนมึชื่อเสียงในทาง

สถาปัตยกรรมเพราะเป็นสถานทีท่ีท่ าใหร้ะลกึถงึพระวหิารของพระเจา้

โซโลมอนในพันธสญัญาเดมิ, การตกแตง่, จติรกรรมฝาผนังโดยจติร

กรผูม้ชีือ่เสยีงในสมัยฟ้ืนฟศูลิปวทิยารวมทัง้มเีกลันเจโลผูว้าดเพดาน

ของโบสถจ์นทีเ่ป็นทีเ่ลือ่งลอื และสดุทา้ยคอืความส าคัญในการเป็น

สถานที่ท าการประชุมเลือกตัง้พระสันตะปาปาองคใ์หม่ มหาวหิาร

วนัทีห่นึง่ กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานาอาบดูาบ ี  แวะเปลีย่นเครือ่ง 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานอาบดูาบ ี - ทา่อากาศยานโอดารโ์น ดารว์นิช ีอติาล ี– นครวาตกินั –  โบสถ์

นอ้ยซสิทนี – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์- St.Peter’s Square - กรงุโรม – โคลอสเซีย่ม – ประตชูยัคอนส

แตนตนิ - โรมนัฟอรมั –วหิารแพนธอีนั -  บนัไดสเปน - เมอืงเซยีนา่                          อาหาร เทีย่ง,เย็น 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%82%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2


 

 

 

เซนตปี์เตอร ์St.Peter Basilica แหง่นครรัฐวาตกิัน ทีง่ดงามดว้ยศลิปะในยคุเรเนซองส ์ใชเ้วลา

สรา้งถงึ 150 ปี ดา้นหนา้มหาวหิารเป็นลานกวา้งเรยีกวา่ St.Peter’s Square ประกอบไปดว้ยน ้าพ ุ

2 ดา้น และเสาโอเบลกิส ์1 ตน้ ลอ้มรอบไปดว้ย

เหล่าเทพเทวาบนหลังคาและก าแพงสูง (ค่าทัวร์

ไม่ รวมค่ า เข ้า  Vatican Museum และ Sistine 

Chapel )  จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ กรุงโรม 

(Rome) (ระยะทาง5ก.ม./15นาท)ี  เมอืงหลวง

ของประเทศอติาล ี กรุงโรมเป็นเมืองหลวงและ

เมืองที่ใหญ่ที่สุดของแควน้ลาซีโอและประเทศ

อติาลีจา้ มีคนอาศัยประมาณ 2.5 ลา้นคนและน า

ท่านสู่ชื่นชมกับสถาปัตยกรรมและประวัตศิาสตร์

แห่งความยิ่งใหญ่ จากนั้น น าท่านสัมผัสความ

ยิง่ใหญ ่1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกที ่โคลอสเซีย่ม (Colosseum) (ถา่ยรปูดา้นนอก) เป็นสนาม

กฬีากลางแจง้ขนาดใหญต่ัง้อยูใ่จกลางกรุงโรม กอ่ดว้ยอฐิและหนิทรายวัดโดยรอบไดป้ระมาณ 527

เมตร สงู 57เมตร ใกล ้ๆ กันนัน้เป็น ประตูชยัคอนสแตนตนิ (Arch of Constantine) ถอืวา่เป็น

มรดกส าคัญของประเทศอติาลีอกีที่หนึ่ง โดยสรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึชัยชนะของกรุงคอสสแตนตนิ 

จากนัน้ น าทา่นสู ่โรมนัฟอรมั (Roman Forum) (ถา่ยรูปดา้นนอก)   อดตีอนัยิง่ใหญข่องกรงุโรม 

ทีเ่คยเป็นศูนยก์ลางของชมุชน ทัง้การเมอืง ศาสนา การคา้ และการปกครอง และน าท่านชมความ

งามของ วหิารแพนธอีนั (Pantheon) เป็นสิง่กอ่สรา้งทีตั่ง้อยูใ่นกรุงโรม เดมิสรา้งโดยมารค์ัส วพิ

ซานิอัส อกรพิพา (Marcus Vipsanius Agrippa) ส าหรับเป็นเทวสถาน (Roman temple) แกเ่ทพ

ตา่งๆ ของโรมันโบราณ ตอ่มาก็ไดรั้บการสรา้งใหมใ่นตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่2 แตตั่วสิง่กอ่สรา้งจะอทุศิ

ใหแ้กเ่ทพเทา่นัน้ ในปัจจุบันอนุสาวรยี์นี้เป็นทีเ่ป็นทีเ่ก็บศพของคนส าคัญ แพนธอีันเป็นสิง่กอ่สรา้ง

จากสมัยโรมันทีย่ังอยูใ่นสภาพทีส่มบรูณ์ทีส่ดุสิง่หนึง่ และไดรั้บการใชส้อยตลอดมาในประวัตศิาสตร ์

ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่7 ก็ใชเ้ป็นครสิตศ์าสนสถานของโรมันคาทอลกิ ทีอ่ทุศิให ้“พระแมม่ารแีละผู ้

พลชีพีเพือ่ศาสนา” ตัวตกึเป็นสิง่กอ่สรา้งทีม่โีดมขนาดใหญท่ีเ่กา่ทีส่ดุในกรงุโรม  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี1่) 

บา่ย น าท่านชมและถ่ายรูปบรเิวณย่าน บนัไดสเปน 

(Spanish steps) เป็นบันไดที่กวา้งที่สุดและ

ยาวที่สุดในทวปียุโรป ถูกเรียกชือ่ตามสถานฑูต

สเปน จัตุรัสนี้ยังต่อตรงกับถนน Via Condotti ที่

เต็มไปดว้ยรา้นแบรนด์เนมมากมาย ทั ้ง Dior, 

Prada, Gucci,Valentio, Versace, Fendi, 

Ferragamo, Cartier, Bulgari, Rimowa, 

Longchamp, Furla, Tod’s Ferragamo 

Armani, Tag Heuer, Tissot และอื่นๆ เป็นตน้ 

จากนั้นน าทุกท่าน เดินทางสู่  เมืองเซียน่ า 

(Siena) (ระยะทาง231ก.ม./3ชม.)   แควน้ตอสคานา ประเทศอติาล ีเป็นเมอืงคูแ่ขง่ของฟลอเรนซ์

ทีม่ชีือ่เสยีงทางศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุกลาง ใจกลางเมอืงเกา่ถูกขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก

โดยยเูนสโก เมือ่ปี ค .ศ . 1995 

เย็น    รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี2่)   

   ทีพ่กั: Hotel Executive 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

   (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%AA_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%AA_%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%AA_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%AA_%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ท ี3่)  

 จากนั้นน าทุ กท่ าน เที่ ย วสถานที่ห ลั กของ

เมือ ง เซี ย น่ า  เริ่ม ต ้น ที่  อาสน วิห าร เซี ย

น่า (Duomo di Siena) เป็นอาสนวหิารของ

ครสิตจักรโรมันคาทอลกิ เป็นอาสนวหิารประจ า

อัครมุขมณฑลเซียน่า-กอลเลดีวัลเดลซา -

มอนตัลชโีน เริม่ออกแบบและสรา้งเป็นครัง้แรก

ระหวา่งปี ค.ศ. 1215 ถงึ ค.ศ. 1263 บนฐานของ

โบสถ์หลังเดิม  แผนผังอาสนวิหารเป็นแบบ

กางเขนละตนิโดยมสีว่นขวางดา้นหนึง่ยืน่ออกมา

กวา่ปกต ิพรอ้มกับโดมและหอระฆัง โดมทีต่ัง้อยู่

บนหอแปดเหลีย่มมาสรา้งเพิม่โดยจัน โลเรนโซ 

แบรน์ีนี ทางเดนิกลางแยกจากทางเดนิขา้งดว้ย

ซุม้โคง้ครึง่วงกลม ภายนอกและภายในตกแต่ง

ดว้ยแถบหินอ่อนขาวสลับเขียวด ายกเวน้ดา้น

หนา้ที่แทรกดว้ยหินอ่อนสีชมพูแก่เกือบแดง สี

ขาวด าเป็นสสีัญลักษณ์ของเมืองเซียนาซึง่ตาม

ต านานกลา่ววา่เป็นสขีองมา้ของเซเนียสและอาส

เคียสผู ก้่อตั ้งเมือง จากนั้น น าท่านมุ่งหนา้สู ่ 

เมอืงฟลอเรนซ ์Florence  (ระยะทาง80 ก.ม./

1ชม. 15นาท)ี  เป็นเมอืงเล็กๆ ทีม่ ีแมน่ า้อารโ์น 

(Arno) ไหลผ่านทา่มกลางตกึอาคารทรงโบราณโทนสอีบอุน่และทวิเขาทีส่วยงาม ถงึจะเป็นเมอืง

เล็กๆ แตก็่มดีกีรเีป็นถงึเมอืงหลวงของ แควน้ทสัคาน (Tuscany) อกีทัง้ยังเคยเป็นเมอืงหลวงของ 

ประเทศอติาล ีตัง้แตปี่ ค .ศ.1865 จนถงึ 1871 อกีดว้ย จากนัน้น าทา่นชมเมอืงฟลอเรนซ ์ ยา่นเมอืง

เกา่ใจกลางเมอืงฟลอเรนซไ์ดรั้บการขึน้ทะเบยีนจาก UNESCO ใหเ้ป็นมรดกโลก มหาวหิารฟลอ

เรนซ ์(Cathedral of Santa Maria del Flore) หรอืทีเ่รยีกกันตดิปากวา่ ดูโอโม ่มหาวหิารที ่

 สรา้งขึน้ตัง้แต่ปลายศตวรรษที่13 และใชร้ะยะเวลาทัง้หมดถงึ 140 ปีถงึจะแลว้เสร็จในปี ค .ศ.

1436 ดว้ยเหต ุ นี้รปูแบบสถาปัตยกรรมของมหาวหิารจงึมกีารผสมผสานศลิปะของแตล่ะยคุสมัยเขา้

ดว้ยกัน ใกล ้ๆ  กันนัน้ก็จะมี ปาลาซโซเวคคโิอ  (Palazzo Vecchio) พระราชวังเกา่ของตระกูล

เมดชิีที่สรา้งขึน้ในช่วงปลายศตวรรษที่ 13-14 ปัจจุบันไดป้รับเปลี่ยนใหก้ลายมาเป็น ศาลาว่า

การเมอืงฟลอเรนซ ์บรเิวณดา้นหนา้เป็นพืน้ทีข่อง เปียซซาเดลลาซญิญอเรยี (Piazza della 

Signoria) จัตุรัสรูปตัว L ที่มีประติมากรรมยุคเรเนสซองส์ตัง้อยู่มากมาย รวมถงึ รูปปั้นเดวดิ 

(Statue of David) ที่จ าลองมาจากผลงานของหนึ่งในศิลปินผูย้ ิ่งใหญ่แห่งยุคเรเนสซองส ์ 

อยา่ง ไมเคลิแองเจโล  ชมสถาปัตยกรรมสวยๆ และดืม่ด ่ากับบรรยากาศอันสทุรยีข์องทีน่ี่ใจกลาง

เมอืงจะม ีจตัุรสัรพีบัลคิ (Republic Square) โดดเด่นดว้ยเครือ่งเล่นมา้หมุนที่ตัง้อยู่ตรงกลาง

จตรัุส ตรงนี้จะเป็นจดุศนูยร์วมของรา้นอาหาร รา้นไอตมิเจลาโต)้ คาเฟ่ และแหลง่ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นม

ตา่งๆ   

เทีย่ง           รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี4่)  

วนัทีส่าม เมอืงเซยีนา่ - อาสนวหิารเซยีนา่  เมอืงฟลอเรนซ ์- มหาวหิารฟลอเรนซ ์ - ปาลาซโซเวคคโิอ 

-เปียซซาเดลลาซญิญอเรยี -รปูปัน้เดวดิ - จตัรุสัรพีบัลคิ -  เมอืงปิซา่ – หอเอนปิซา่ - จตัรุสัดโูอโม ่                                                       

                                                                                                                        อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%8B%E0%B8%B2-%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%8B%E0%B8%B2-%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%86%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%8B_%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%8B_%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99


 

 

 

จนสมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปิซ่า 

Pisa (ระยะทา98 กม./ 1.30 ชม.) เมืองแห่ง

ศลิปะทีส่ าคัญของประเทศอติาล ีเป็นเมอืงเล็กๆ

อยู่ในแควน้ตอสคานา ฝ่ังแม่น ้าอารโ์น น าท่าน

ชมดา้นนอก จตัุรสักมัโป เดย ์มริาโกล ีหรือ 

จตัรุสัดโูอโม ่(Piazza del Duomo) หรอืทุง่

มหศัจรรย ์เป็นบรเิวณทีล่อ้มรอบดว้ยก าแพงใจ

กลางเมืองปิซ่า และเป็นที่ตั ้งของมหาวิหาร

เก่าแก่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และน าท่านชม

ถา่ยรปู 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก หอเอนปิ

ซ่า ( Leaning Tower of Pisa) ใหท้่านเดนิเล่น ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่าที่สรา้งขึน้เพื่อเป็นหอ

ระฆังแหง่วหิารประจ าเมอืง แตเ่พยีงการเริม่ตน้ของการสรา้งถงึบรเิวณชัน้ 3 ก็เกดิการทรดุตัวและตอ้ง

หยดุการกอ่สรา้งจนถัดมาอกีร่วม 100 ปี ถงึไดส้รา้งตอ่จนเสร็จสมบรูณ์และยังเป็นสถานทีก่าลเิลโอ 

เคยมาพสิจูนเ์รือ่งแรงโนม้ถว่งของโลก และการตกของวัตถดุว้ย  

เย็น     รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี5่) 

      ทีพ่กั: Hotel Galilei 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

      (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ท ี6่) 

จากนั้นน าทุกท่านเดนิทางสู่ สถานรีถไฟ La 

Spezia Centrale (ระยะทาง 77ก.ม. / 1ชม.

30นาท)ี เพือ่ชมความสวยงามตามเสน้ทางและ

สถานีตา่งๆ โดยรถบัสจะน ากระเป๋าของทา่นไป

รอที่สถานีปลายทาง สถานีรถไฟ La Spezia 

Centrale อันถอืไดว้า่เป็นประตูสูก่ารท่องเทีย่ว 

Cinque Terre (ซิงเคว เทรเ์ร( เลยก็ว่าได ้

เพราะเป็นจุดเริม่ตน้ของรถไฟสายทอ้งถิน่ทีว่ ิง่

เชื่อมระหว่างหมู่บา้นทั ้งหา้ และยังเป็นจุด

จ า ห น่ า ย บั ต ร  Cinque Terre Card ที่

จ าเป็นตอ้งใชใ้นการเดนิทางทอ่งเทีย่ว Cinque 

Terre ด ้ว ย  ส ถ า นี แ ร ก ที่ ถึ ง คื อ  ส ถ า นี 

Riomaggiore station (ร ิโอม ัจจอร ์เร่ ) 

ตัง้อยู่ใกลก้ับเมอืง La Spezia โดยจะเป็นป้าย

เเรกที่รถไฟมาถงึ หมู่บา้นนี้มีเอกลักษณ์ตรง

บา้นเรอืนสฉูีดฉาดทีป่ลกูเรยีงรายอยูบ่นโขดหนิ 

คลา้ยๆกับหมู่บา้น Manarola คือตัง้อยู่บนเนิน

ผารมิทะเล อาคารบา้นเรือนถูกปลูกลดหลั่น

กันลงไปจนถึงชายหาด เพียงเเต่โทนสีของ

หมู่บา้นนี้จะจัดจา้นกว่า และสถานีทีส่อง คอื สถานี Manarola station  (มานาโรล่า( สถานีรมิ

ทะเลทีม่รีางรถไฟเพยีง 2 ราง คอืจดุเริม่ตน้ทีห่นึง่และสองของหมูบ่า้นทัง้ 5 แหง่ของ Cinque Terre  

หมูบ่า้น Manarola สามารถเขา้ถงึไดโ้ดยเดนิผา่นอโุมงคค์นเดนิทีม่แีสงสวา่งเพยีงพอและไดรั้บการ

ดแูลอยา่งด ีเป็นยา่นทีม่รีา้นคา้ รา้นอาหาร และทีพั่กตัง้อยูม่ากมาย เป็นยา่นทีค่กึคักทีส่ดุของหมูบ่า้น

วนัทีส่ ี ่  เมอืงปิซา่ -สถานรีถไฟ La Spezia Centrale – สถานรีโิอมจัจอรเ์ร ่-  สถาน ีManarola -

สถานมีานาโรลา่ – เมอืง Levanto - เมอืงโบโลญญา่ – จตัรุสัมจัโจเล ่– โบสถซ์านเปโตรนโิอ - อาคารปา

ลาซโซ เดล โพเดสตา                                                                                     อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 



 

 

 

นี้ ถา้เดนิตอ่ไปอกีจนสดุถนน จะเป็นทา่เรอืเเละจดุชมววิทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมาถา่ยรปูกัน ถงึเวลาอัน

สมควรน่ังรถไฟมุง่หนา้สูจ่ดุหมายปลายทางทีเ่มอืง Lavanto  

เทีย่ง    รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี7่ )  

  จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่  เมืองโบโลญญ่ า 

Bologna (ระยะทาง 240 กม. / 3.30 ชม.) เมอืง

หลวงของแควน้เอมเีลียโรมัญญา โดยตัวเมอืงนั้น

ตัง้อยู่ระหว่างแม่น ้ าโปกับเทือกเขาแอแพนไนน ์

นอกจากนัน้ยังเป็นหนึง่ในเมอืงยคุกลางทีไ่ดรั้บการ

รักษาไว ้อยา่งดทีีส่ดุแห่งหนึ่งในยุโรป และยังเป็น

ที่ตัง้ของมหาวทิยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดคือ “Alma 

Mater Studiorum” ชมบรเิวณ จตัุรสัมจัโจเล ่

(Piazza Maggiore) จัตรัุสขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยูใ่จ

กลางเมอืงเกา่ที่ลอ้มรอบดว้ย โบสถซ์านเปโตรนโิอ  (Basilica of San Petronio) ซติี ้ฮอล 

ลานน ้าพุเทพเนปจูน (Fontana Del Nettuno) และอาคารปาลาซโซ เดล โพเดสตา 

(Palazzo Del Podesta) ใหท้า่นเดนิชมเมอืงและถา่ยรปูจนไดเ้วลานัดหมาย  

 เย็น    รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี ่8 ) 

    ทีพ่กั: Holiday Inn Bologna 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

    (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

  

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ท ี ่9) 

น าทา่นเดนิทางกลับสู ่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้(ระยะทาง 156 กม. / 2 ชม.) และ น ัง่เรอืจากทา่เรอืต

รอนเคตโตสู้ ่เกาะเวนสิ (Venice Island) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เมอืงเวนสิไดรั้บฉายาวา่ ราชนิี

แหง่ทะเลเอเดรยีตกิ (Queen of the Adriatic) เมอืงแหง่สายน ้า เมอืงแหง่สะพานและเมอืงแหง่แสง

สว่าง และน าท่านชมความสวยงามของ จตัุรสัซานมารโ์ค (Piazza San Marco หรอื Saint 

Mark Square) เป็นจัตุรัสกลางเมอืงเวนิส ทีข่ ึน้ชือ่วา่สวยทีส่ดุแห่งหนึ่งในอติาล ีลอ้มรอบดว้ยส

ถาปัตยกรมอนังดงาม อาท ิโบสถเ์ซนตม์ารก์ (St. Mark’s Basilica) เดมิทีเ่ป็นโบสถส์ว่นตัวของ

ผูค้รองเมอืงในสมัยนัน้ พระราชวงัดอจส ์(Doge’s Palace), ลโีอเน่ (Lione) รูปปัน้สงิโตตัวใหญ่

ตดิปีกพรอ้มถอืหนังสอื ซึง่ถอืเป็นสัญลักษณ์ประจาเมอืงเวนสิ เดนิชมตัวเมอืงจนถงึ สะพานรอิลัโต 

เป็นสะพานที่เก่าแกท่ี่สุดในเวนิสและเป็นสะพานแรกที่ขา้ม Grand Canal (คลองแกรนดค์าแนล) 

อิสระใหท้่านพักผ่อนและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย หรือท่านยังสามารถสัมผัส

ประสบการณ์ลอ่งเรอืกอนโดลา่ ชมความงามของเกาะเวนสิ (ไมร่วมในคา่ทัวร ์กรณีตอ้งการน่ัง

กอนโดล่า สามารถตดิต่อที่ไกดร์าคาล าละ 120 ยูโร 1 ล าสามารถน่ังไดส้งูสุด 4-6 ท่านค่ะ ล่อง

ประมาณ 30 นาท)ี 

วนัทีห่า้  เมอืงโบโลญญา่ – ทา่เรอืตรอนเคตโต ้– เกาะเวนสิ – จตัรุสัซานมารโ์ค – โบสถเ์ซนตม์ารก์ 

- พระราชวงัดอจส ์-  สะพานรอิลัโต – ทา่เรอืตรอนเคตโต ้-  McArthurGlen Noventa di Piave 

Designer Outlet  - เมอืงเวนสิเมสเตร                                                                      อาหาร เชา้,เทีย่ง 



 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี1่0) 

 จากนัน้ น าทา่นเดนิทางกลับสู ่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้และ น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง เมอืง Noventa 

อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงจใุจ ณ McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet (ระยะทาง 

45 กม. / 45 นาท)ี ศนูยร์วมรา้นคา้กวา่ 160 รา้น เชน่ แวน่ตา ผลติภัณฑเ์ครือ่งหนัง รองเทา้ กระเป๋า 

อปุกรณ์กฬีา แฟชัน่แบรนดแ์นมอกีมากมาย 

 เย็น   (อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยัทีเ่อา้ทเ์ล็ท เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง)  

น าท่านเดนิทางสู ่เวนสิ เมสเตร Venice Mestre ฝ่ังแผ่นดนิใหญ ่เป็น เมอืงเล็กๆ ทีส่วยงามเต็ม

ไปดว้ยสวนสาธารณะรา้นดีไซเนอรแ์บรนดด์ัง และจัตุรัสที่มีแลนดม์ารก์เกา่แก่ สัมผัสไดถ้งึความ

งดงามของอาคารประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอติาลใีนแบบดัง้เดมิ 

ทีพ่กั: Novotel Venezia Mestre Castellana 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ท ี ่11) 

   น า ทุ ก ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  เ มื อ ง เ ว โ ร น า 

(Verona) เมืองเล็กๆ ในแควน้เวเนโต ประเทศ

อติาลี ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทาง

วัฒนธรรมโดยองค์การ UNESCO มีสมญานาม

ว่ า  “Little Roman” โ ด ย ยั ง ค ง ส ภ า พ

สถาปัตยกรรมจากสมัยโรมันไวอ้ยา่งสมบรูณ ์ปัจจบุนั

เมอืงเวโรนาสามารถดงึดูดนักท่องเที่ยวเป็นจ านวน

มาก เนื่องจากเป็นเมืองที่มีความส าคัญทางศลิปะ 

และวัฒนธรรมเกา่แกท่ีย่ังมใีหเ้ห็นในงานนทิรรศการ

ประจ าปี โรงละคร และโอเปร่าในโรงละครกลางแจง้

ทีม่มีาแต่โบราณ ท าใหเ้มอืงนี้เป็นตน้ก าเนิดผลงาน

ปลายปากกาของวิลเลียม เชกสเปียร์ โดยเฉพาะ

โศกน าฏก รรม ต าน าน รักอมต ะของโรมิโอ จู

เลียต เที่ยวชมสถานที่โดดเด่นของเมือง เริม่ตน้ที ่

บ้านของจู เลียต (Casa di Giulietta( ถือจุด

เช็คอินที่ส าคัญมากเมื่อมาถึงเมืองนี้  เพราะเป็น

สถานที่สมมตใิหเ้ป็นบา้นของ จูเลียต นางเอกของโศกนาฏกรรมความรักจากบทประพันธ์ของ วิ

ลเลยีม เชกสเปียร ์)William Shakespeare) ปี ค .ศ . 1595 จุดเดน่ของบรเิวณบา้น คอื ก าแพงทีเ่ต็ม

ไปดว้ยขอ้ความและค าอธษิฐานเกีย่วกับความรัก ทัง้เขยีน แปะ เพน้ท ์รวมถงึกญุแจคลอ้งประต ูหรอื

ตามผนังมชีือ่คูรั่กหนุ่มสาวเต็มไปหมดจนแทบไมม่ทีีว่า่ง ขอ้ความทัง้หมดนัน้มาจากนักทอ่งเทีย่วบา้ง 

จากคนในอติาลีบา้ง เพราะเชื่อว่าจะท าใหค้วามรักมั่นคงยืนยาวเหมือนโรมโิอกับจูเลียต จตุรสั 

Piazza delle Erbe อีกหนึ่งจัตุรัสในเมืองเวโรนา ที่มีลานตลาดนัดเล็กๆ ขายของฝาก มีทั ้ง

หนา้กากหลากหลายแบบ เสน้พาสตา้ และของที่ระลึกต่างๆ นอกจากนี้ที่จัตุรัส Piazza delle 

Erbe ยังเป็นทีต่ัง้ของพระราชวังประวัตศิาสตรแ์หง่เวโรนา หรอื Palazzo Maffei และมหีอคอยใหข้ึน้

ไปชมววิไดด้ว้ยเรยีกวา่ หอระฆงัตอรเ์ร เดย แลมเบอรต์ ี(Torre dei Lamberti) เป็นหอคอยสงู 

84 เมตร ใน Verona ทางตอนเหนือของอติาล ีหอระฆังจากยคุกลางทีส่งูทีส่ดุในเมอืง Verona สรา้ง

โดยตระกลู Lamberti ในปี 1172 และดา้นบนของหอยคอยสามารถมองเห็นววิอันกวา้งไกลได  ้ใน

อดตีหอคอยแหง่นี้ใชส้ าหรับสงัเกตการณ์และเตอืนภัยในยคุทีม่สีงคราม ซึง่การขึน้ไปบนหอคอยตอ้ง

วนัทีห่ก  เมอืงเมสเตร – เมอืงเวโรนา –บา้นของจเูลยีต - จตรุสั Piazza delle Erbe - หอระฆงัตอรเ์ร 

เดย แลมเบอรต์ ี- ถนนคนเดนิ Via Mazzini – เมอืงมลิาน -มหาวหิารแหง่มลิาน – พระราชวงัมลิาน – โรง

ละครลาสกาลา่ - อนสุรณ์แหง่ดาวนิซ ี- Galleria Vittorio Emanuele II            อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 



 

 

 

ขึน้ลฟิตป์ระมาณ 7 ชัน้และเดนิขึน้บนัไดตอ่ไปอกี 2 ชัน้ ซึง่ดา้นบนจะมรีะฆังเหล็กขนาดยักษ์สง่เสยีง

ดังกังวานทุกครึง่ชั่วโมง ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมกันที ่ถนนคนเดนิ Via Mazzini  สองขา้งทาง

เต็มไปดว้ยรา้นแบรนด์เนมมากมาย อาทิ Mont Blanc, Burberry, Benetton, Prada, Louis 

Vuitton, Ralph Lauren, Swarovski, Bvlgari, Gucci, Givenchy, Valentino, MaxMara แ ล ะ 

Sisley ที่จ าหน่ายเสือ้ผา้แฟชั่น รองเทา้ กระเป๋า เครื่องประดับ เครื่องส าอาง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมี

บรรดาศลิปินเปิดหมวกทีม่าสรา้งสสีนัใหก้บัถนนคนเดนิแหง่นี้อยูเ่ป็นประจ าอกีดว้ย 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี1่2) 

บา่ย  น าท่านสู่จุดศูนย์กลางของ เมอืงมลิาน (ระยะทาง 

156 กม . / 2 ชม . 15 นาที) หรือที่คนอิตาเลียน

เรยีกวา่มลิาโน่ (Milano) เป็นเมอืงหลวงทางแฟชั่น

ของโลกแข่งกับปารีส ในประเทศฝ ร่ังเศส เป็น

ศูนย์กลางทางธุรกิจของอิตาลี นอกจากนั้นยังมี

ภาพวาดเฟรสโกท้ี่มีชื่อเสียงโด่งดัง และโรงละคร

โอเปรา่อนัลอืชือ่ เป็นตน้  จากนัน้ น าทา่นไปชม  มหา

วหิารแหง่มลิาน Duomo di Milano (ถา่ยรปูดา้น

นอก) มหาวหิารนี้สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิที่

ถอืวา่มคีวามใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก เริม่สรา้ง

ในปี 1386 แต่กว่าจะเสร็จตอ้งใชเ้วลากว่า 400 ปี 

ดา้นนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมที่ท าจากหินอ่อน

จ านวน 135 ยอด และมรีูปปั้นหนิอ่อนจากสมัยต่างๆ 

กว่า 2,245 ชิน้ ยอดที่สูงที่สุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 

เมตร ของพระแมม่าดอนน่าเป็นสงา่อยู ่จากนัน้พาทุก

ท่านแวะถ่ายภาพกับ พระราชวงัมิลาน  (Royal 

Palace of Milan)  เป็นที่ตัง้ของรัฐบาลในเมืองมิ

ลาน ของอติาลี เป็นเวลาหลายศตวรรษ ปัจจุบันท า

หนา้ที่เป็นศูนยว์ัฒนธรรมและเป็นที่ตัง้ของนิทรรศการศลิปะระดับนานาชาต ิครอบคลุมพื้นที่กว่า 

7,000 ตารางเมตร และเป็นทีจั่ดแสดงงานศลิปะสมัยใหมแ่ละร่วมสมัย และคอลเล็กชันทีม่ชีือ่เสยีง

โดยร่วมมอืกับพพิธิภัณฑแ์ละสถาบันทางวัฒนธรรมทีม่ชีือ่เสยีงจากท่ัวโลกเป็นประจ า ถา่ยรูปดา้น

นอกที ่โรงละครลาสกาล่า (La Scala Theatre) เป็นโรงละครคู่เมอืงมลิานมากว่า 230 ปี เป็น

สถานที่แสดงโชวช์ือ่ดังมากมาย และที่ดา้นหนา้โรงละครสกาล่าบรเิวณจตัุรสั พอิาซซ่า เดลล่า 

สกาลา่ นี้เองทีเ่ราจะไดเ้ห็นรปูปัน้ อนุสรณแ์หง่ลโีอนารโ์ด ดาวนิซ ี(Statue of Leonardo Da 

Vinci) โดยสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์แดล่โีอนารโ์ด ดาวนิซ ีนักประดษิฐแ์ละนักวทิยาศาตรค์นส าคัญ

ของโลก ไปชมและชอ้ปป้ิงที่หา้ง Galleria Vittorio Emanuele II  เป็นหนึ่งในศูนยก์ารคา้ที่

เกา่แกท่ีส่ดุในโลก มลีักษณะเป็นทางเดนิและอาคารขนาบ 4 ชัน้ คลมุดว้ยหลังคาทรงโคง้ ตัง้อยูใ่น

ใจกลางเมอืงมลิาน 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี1่3) 

ทีพ่กั: Best Western Plus Hotel Monza e Brianza Palace 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

  

06.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ (SET BOX ) (มือ้ท ี1่4) จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานมลิา

โนม่ลัเพนซา เมอืงมลิาน เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

10.10 น.     เดนิทางกลับประเทศไทย โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY088  

18.05 น.    เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอาบดูาบ ีกรงุอาบดูาบ ีสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

22.35 น.   เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY402 

 

วนัทีเ่จ็ด ทา่อากาศยานมลิาโน ่มลัเพนซา - ทา่อากาศยานอาบดูาบ ีแวะเปลีย่นเครือ่ง     อาหาร เชา้                                                                                  

https://en.wikipedia.org/wiki/Milan
https://en.wikipedia.org/wiki/Milan


 

 

 

 

 

 

08:05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

“ ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ฐับาลก าหนด แบบ ***Test and Go”  
ยงัคงตอ้งท าการจองโรงแรม AQ  คนื 1เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 *** 

Update 18/3/2565 

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

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

 

เง ือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( Update 18 มนีาคม 2565 ) 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ  (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน) 

2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ทีไ่ดรั้บวัคซนีครบถว้น

มาแลว้ 

3. เอกสาร International Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ทีไ่ดรั้บวัคซนี

ครบถว้นมาแลว้  

4. หลักฐานการจองโรงแรม AQ Test & Go 1 คนื พรอ้มคา่ตรวจ RT-PCR 1 ครัง้ และรถรับสง่จากสนามบนิ-โรงแรม 

 

► กอ่นเดนิทางเขา้ประเทศอติาล ี

ตามค าสัง่กระทรวงสาธารณสขุอติาล ีลงวนัที ่22 ก.พ. 2565 วา่ดว้ยมาตรการเกีย่วกบัการเดนิทางเขา้มายังอติาล ีมี

ผลบงัคบัใชร้ะหวา่งวนัที ่1 - 31 ม.ีค. 2565 ก าหนดใหผู้ท้ีเ่ดนิทางจากประเทศนอกกลุม่ประเทศสมาชกิอยี ู(รวมผู ้

เดนิทางจากประเทศไทย) ทีจ่ะเดนิทางเขา้มายังอติาลตีอ้งด าเนนิการดังตอ่ไปนี้ 

1. แสดงแบบฟอรม์ EU Digital Passenger Locator Form (dPLF) เพือ่แสดงตอ่เจา้หนา้ทีม่อี านาจเรยีกตรวจ 

2. แสดงหลักฐาน QR code ของแอปพลเิคชัน่ Green Pass โดยแปลง QR code จาก EU Digital Covid Certificate 

จากแอปพลเิคชนัหมอพรอ้ม 

3. ไดรั้บการฉีดวัคซนีป้องกนั COVID-19 ครบตามเกณฑท์ีผู่ผ้ลติวัคซนีก าหนด  

►วคัซนีทีย่อมรบัส าหรบัผูท้ ีจ่ะเดนิทางเขา้ประเทศอติาล ี

(1) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) ครบ 2 โดส เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั 

(2) Johnson & Johnson ครบ 1 โดส เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 4 สปัดาห ์

(3) Sinovac และ Sinopharm จะตอ้งไดร้บัเข็มที ่3-4 ดว้ย Pfizer, Moderna, AstraZeneca เป็นเวลาไม่

นอ้ยกวา่ 14 วนั หรอื Johnson & Johnson เป็นเข็มที ่3 เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 4 สปัดาห ์

4. ผูโ้ดยสารทีเ่ดนิทางเขา้หรอืออกจากอติาลตีอ้งสวมหนา้กากอนามัย FFP2 ตลอดการเดนิทาง 

(ขอ้มูลจาก Royal Thai Embassy 22/02/65 ขอ้มูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงโปรดอพัเดทกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้) 

 

►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass  
ช ัน้ตอนการขอ “Thailand Pass” เพือ่เดนิทางเขา้ประเทศไทย  
ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) 

2. VISA (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลไทย มากกวา่ 14 วันกอ่นเดนิทาง 

4. ประกนัสขุภาพทีค่รอบคลมุการรักษาโควดิในตา่งประเทศวงเงนิ USD 20,000 (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน “Thailand Pass” 
1. ลงทะเบยีนอยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

2. กรอกรายละเอยีดขอ้มลูสว่นตัวรวมถงึแบบฟอรม์และอปัโหลดเอกสารทีจ่ าเป็นตามรายละเอยีดขัน้ตอนที ่1 

วนัทีแ่ปด ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ                                                                                      



 

 

 

3. รอการอนุมัตเิอกสารรับรองการฉีดวัคซนี 

4. เมือ่อนุมัตแิลว้จะไดรั้บ “Thailand Pass QR Code” ส าหรับการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

ข ัน้ตอนที ่3 : เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 
1. แสดงเอกสาร “Thailand Pass QR Code แสดงตอ่เจา้หนา้ทีส่นามบนิทีท่า่นมาถงึ 

2. ผา่นกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคมุโรค 

3. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีรั่ฐบาลก าหนด แบบ “Test & Go” ยังคงตอ้งกกัตัวทีโ่รงแรม AQ 1 คนื เพือ่รอ

ผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 (ไมร่วมอยูใ่นคา่ทัวร ์ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับทา่นทีส่นใจ) 

ข ัน้ตอนที ่4 : ระหวา่งรอตรวจหาเชือ้โควดิ-19  
เขา้รับการตรวจเรยีบรอ้ยแลว้เมือ่ผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดนิทางตอ่ไดโ้ดยไมต่อ้งกกัตัว  
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 10 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนทั์วรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 

วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) 

โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ั๋วโดยสารภายในประเทศ  กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

  - กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท + คา่วซีา่และบรกิาร 5,000 บาท (รวมมดัจ า25,000บาท) 

 กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทัวร ์

- ค่าทัวรส์่วนที่เหลือช าระ 20-25 วันก่อนออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกต๋ัวหรือวีซ่าออกใกลว้ันเดนิทางท่าน

จ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง )จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-

กลับและจ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ หนา้3** (กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิท

มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ  ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า 

 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 

ไดทุ้กกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออก

เดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์

ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

(บรษิทั ด าเนนิการให ้กรณียกเลกิท ัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟีนัดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้  )ตั๋วกรุ๊ปไม่

สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป -กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนั

ได ้(  

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพัก ทา่นถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม 3 ไมม่หีอ้ง TRP3) ทา่นมคีา่ใชจ้า่ยพัก) 2หอ้ง อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก (

(เดีย่วเพิม่ กรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวนัหยดุ มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดทีพั่กในเมอืง

ใกลเ้คยีงแทน 

4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  



 

 

 

6. คา่น ้าหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืข ึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศ

ภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามที่

สายการบนิเรยีกเก็บ  

7. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั 

Allianz Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลมุการรักษากรณีลกูคา้ตดิเชือ้

โควดิ -19 หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวนัเดนิทาง และลกูคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนั

ครอบคลมุการรักษาเทา่นัน้  ) เขา้รับรักษาในรปูแบบอืน่ๆประกนัจะไมค่รอบคลมุ (ซึง่สามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิ

จากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่

ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  ประกนัภัยเดนิทางอนันีโดยทัง้นี้การท า

ประกนันี้จากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคับ ตาม พ.ร.บ .ธรุกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะ

อบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บ

ไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

8. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันตามรายการทัวร ์

9. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับ กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขับรถ ขับเกนิ 12 ชม. ตอ่วัน 

10. แพ็คเกจ“ Test & Go” กกัตัวทีโ่รงแรม AQ 1 คนื และคา่ตรวจหาเชือ้โควดิ 1 ครัง้ พรอ้มรถรับสง่สนามบนิ เพือ่รอ

ผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรม

ไปแลว้ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่ VISA เชงเกน้  5,000 บาท  

8. ค่าทปิไกด ์คนขบัรถ ท่านละ 70 EURO  หรอื 2,600 บาทท่าน ส าหรบัหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความ/

ประทบัใจและน า้ใจจากทา่น 

 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เคร ือ่งบนิ 

 

หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทาง

บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  



 

 

 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี่/

ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการ

เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

1 2 . การประกนัภัย บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กับ Allianz Travel 

แบบแผนประกนัภยั Group tour ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภัย  โดยทัง้นี้

การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บังคับ ตาม พ .ร.บ .ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนั

เเฉพาะอบุตัเิหตใุนการดนิทาง ทา่น ัน้ แตทั่ง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจาก

เว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  

14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ (Italy) 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 10-15 วนัท าการ 

ผูส้มคัรตอ้งเดนิทางมาแสดงตวั และสแกนลายนิว้มอื ตามวนัเวลานดัหมายยืน่วซีา่ 

โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 

 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายุไม่ต ่ากว่า  6 เดอืน ก่อนวันหมดอาย ุโดยนับจากวันที่เดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมี

จ านวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้ เพือ่ใหท้างสถานทูตตดิหนา้วซีา่  )หากมอีายไุม่เพยีงพอ กรุณาด าเนนิการท า

 (พาสปอรต์เล่มใหม่ ก่อนจัดส่งใหก้ับเจา้หนา้ทีหากผูส้มัครเคยไดรั้บวซีา่เชงเกน้ กรุณาจัดสง่หลักฐานใหก้ับทาง

บรษัิททัวร ์     เพือ่น าไปแสดงตอ่สถานทตู 
 

2. รปูถา่ย รูปสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด2 x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมอีายุไมเ่กนิ3 

เดือน หา้มตกแต่งรูป,หา้มสวมแว่นตา,หา้มใส่เครือ่งประดับ,หา้มใส่คอนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรูปที่ถ่ายจากรา้น

ถา่ยรปูเทา่นัน้ 

 หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนบีกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหร้ปูถา่ยช ารดุ และไมส่ามารถใชง้านได ้**

** 



 

 

 

)ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80 % ของขนาดภาพ(    
 

3. เอกสารสว่นตวั )ถา้มี(  

 - ส าเนาบตัรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบตัรขา้ราชการ )ภาษาไทย(  
 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ) ถา้ม ี(ทา่นจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบยีนสมรส /ส าเนาทะเบยีนหยา่/ ส าเนาใบมรณะบตัร  ) กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ( 

 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ -สกลุ )ถา้เคยมี การเปลีย่น( 
 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า18ปี บดิาและ)มารดาเดนิทางไปดว้ย( จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

ดังนี ้

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี /บดิา)มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง( จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 

 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา -มารดา  

โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านัน้ หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพียงผูเ้ดียว จะตอ้งมหีนังสอื

รับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมให ้

บุตรเดนิทางจากมารดาบดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับ

บุคคลที่สาม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุนค่าใชจ้่ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ี่ส านักงานเขต/

) อ าเภอตามหลักฐานที่อยู่ตามทะเบียนบา้นของท่านพรอ้มแนบส าเนาพาสปอร์ต-ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา/

 (มารดาโดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย 

โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยืน่ค ารอ้งขอวีซ่า บดิามารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบุตร และเซ็น-

 เอกสารต่อหนา้เจา้ที่ที่ รับยื่นวีซ่ากรณีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมี

รายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

จากนั้น ผูป้กครองจ าเป็นตอ้งน าหนังสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ ทั ้งฉับภาษาไทย และฉบับ)

สง่ใหก้รมการกงสลุ กระทรวงระหว่างประเทศ ประทับตราลงนาม อนุมัตใิหเ้ด็กเดนิทางไปต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ

(สามารถขอดตูัวอยา่งไดท้ีแ่ผนกวซีา่ของบรษัิททัวร)์ กอ่นน าสง่บรษัิททัวร ์

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ างานปัจจบุนั (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิททีท่่านท างานปัจจุบัน   

โดยระบตุ าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ริม่ท างาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยโุรป (โดยไม่

ตอ้งระบชุ ือ่ประเทศ ใหใ้ช ้European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตรา

บรษัิท และลงนามผูม้อี านาจอยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบยีนการคา้ )พค.0403( , หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ 

)DBD(, )คัดส าเนาไมเ่กนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ(  
 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจรงิจากสถาบนัการศกึษาเทา่นัน้ สถานทตูไมรั่บพจิารณา

บตัรนักเรยีน, ใบประกาศนยีบตัร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 
 



 

 

 

4.4 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ)กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ(, หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  

ในกรณีทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางร่วมกันกับสาม ีจ าเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองค่าใชจ้่ายจากสาม)ี Sponsor Letter) ระบุชือ่-

สกลุ    วัน เดอืน ปีเกดิ ของสามแีละบตุร ทีม่คีวามสมัพันธร์ว่มกนั จดหมาย)ชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้( 
 

4.5 กรณีกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ )Freelance(, ธรุกจิขายสนิคา้ออนไลน ์

ฯลฯ จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหลง่ทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐาน

หรอืเอกสารประกอบ อาท ิรปูถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้  )จดหมาย ชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้( 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5 .1 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์หรอืส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากประจ า  )บัญชี

สว่นตัว( รายการเดนิบญัชยีอ้นหลัง 6 เดอืน )กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบญัชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้ -ออก 

สม ่าเสมอ ( และมยีอดเงนิคงเหลอือยู่ในบัญชนัีน้ๆไมต่ ่ากว่า 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะทางการเงนิเพยีงพอ 

ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่ทา่นเดนิทางกลับสูภ่มูลิ าเนา 
 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ้่ายเอง เขยีนจดหมายชีแ้จงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผูเ้ดนิทาง )Sponsor 

Letter( พรอ้มแนบหนังสอืรับรองการเงนิ ส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากออมทรัพยท์ีม่รีายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง  เดอืน 6

(ออก สม า่เสมอ-กรณุาเลอืกบญัชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบญัชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้) 

 ทัง้นี้ ผูท้ี่สามารถสนับสนุนค่าใชจ้่ายใหผู้เ้ดนิทางได ้ตอ้งเป็นบดิา / มารดา  /พี่นอ้งทอ้งเดยีวกัน สายเลือด-

เดยีวกนัเทา่นัน้!! กรณุาระบ ุชือ่ สกลุ ลงในจดหมายชีแ้จง้เป็นภาษาองักฤษ-และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกับพาสปอรต์ที่

ใชเ้ดนิทาง 
 

หมายเหต:ุ หากสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยไ์มส่มบรูณ์  ) Book Bank( หรอืมปีระวัตกิารเดนิบญัชไีมค่รอบคลมุตาม

เงือ่นไขทีก่ าหนด ทา่นจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลัง ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ )Bank 

Statement( 

กรณุาเคลือ่นไหว/ปรบั /อพัเดต เงนิใน สมดุบญัชอีอมทรพัย ์ไมเ่กนิ 5 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 

** สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 
 

 เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่ กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ 

เนื่องจากบรษัิทฯ ตอ้งน าส่งขอ้มูลใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพื่ออนุมัตคิ ารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถ

กรอกประวัตขิอ้มลูสว่นตัวแทนผูส้มคัร/ได ้หากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มลูของทา่นเป็นเท็จขอ้มลูไมถ่กูตอ้งกบัความเป็น/

 จรงิทา่นอาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 

 เมือ่ท่านช าระเงนิมัดจ าค่าทัวรเ์รยีบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดส่งใหก้ับบรษัิทฯ

ทันท ี!! หากด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 
  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มคัรตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
 

 บางกรณี สถานทูตอาจมกีารสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผูส้มัครบางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมือในการเชญิท่านไป

สมัภาษณ์ตามทีส่ถานทตูนัดหมาย )โปรด แตง่กายสภุาพ( ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอ านวยความสะดวกแกท่า่น 

ตลอดทัง้ชว่ยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่

ขอความรว่มมอืใหท้า่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่น าสง่สถานทตูเชน่กนั 
 



 

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดรั้บวซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทูตเพือ่พจิารณาต่อวซีา่

ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 
 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย )โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง(  

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

 

 

 

 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (Italy) 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

1 .ชือ่ - นามสกลุ )ภาษาองักฤษ (   ............................................................................................ ........ 

2 .ชือ่ -  สกลุเดมิ )ตอนเกดิ  (    ......................................................................................... .......... 

3 .เพศ    ชาย          หญงิ 

4 .ทีอ่ยู่ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น  )ภาษาองักฤษ(  

.........................................................................................................................................................

.... 

.................................... .............รหัสไปรษณีย์  .................... อเีมลแ์อดเดรส 

.............................................. 

ทีอ่ยู ่.5พ านักปัจจบุนั กรณีไมต่รงกบัส าเนาทะเบยีนบา้น(ภาษาองักฤษ)  

.........................................................................................................................................................

.... 

.................................... .............รหัสไปรษณีย์  .................... อเีมลแ์อดเดรส 

.............................................. 

6. โทรศัพทม์อืถอื )โปรดระบุ( ...........................................  ... โทรศัพทบ์า้น )ถา้มี( 

..........................................  

7 .อาชพีปัจจบุนั ....................................................  

    ต าแหน่งงาน )ตรงกบัทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองการงาน ( ......................................................................  

8 . ชือ่สถานทีท่ างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย )หากประกอบกจิการคา้ขาย  โปรดระบอุยา่งชดัเจน( 

........................................................................................ ...............................................................

....... 

ทีอ่ยูท่ีท่ างาน 

...........................................................................................................................................  

รหัสไปรษณีย ์ ............. โทรศัพทท์ีท่ างาน /โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ....................... ............อเีมล์ 

..........................  

9. รายไดต้อ่เดอืน  ........................................................... บาท 

10 .สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣    แตง่งาน )ไมจ่ดทะเบยีน(  

  ⃣   หยา่   ⃣   มา่ย   ⃣   อยูก่นิฉันสามี -ภรรยา     ⃣   แยกกนัอยู ่

11.  ชือ่ -สกลุคูส่มรส )ถา้มี  ............................................. (วั น/เดอืน/ปี เกดิ ................  สถานทีเ่กดิ 

.....................  



 

 

 

21.  ชือ่ -สกลุ ของบดิา   ..................................................... วัน /เดอืน/ ปี เกดิ ................. สถานทีเ่กดิ 

......................  

31.  ชือ่ -สกลุ ของมารดา   ..................................................วั น/เดอืน/ปี เกดิ ................  สถานทีเ่กดิ 

......................  

14. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่ลา่สดุ หรอืไม ่)ถา้ม ี(โปรดระบ ุ

      เลขพาสปอรต์  ..................... วันออก  ..................... วันหมดอายุ  .................. ออกให ้ณ ประเทศ 

...................  

15 . ทา่นเคยไดรั้บวซีา่ Schengen ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา หรอืไม ่)โปรดระบรุหัสประเทศและเลขวซีา่ 

............................( 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที่  ..............................................  ถงึวันที ่

..................................................  

16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่ Schengen กอ่นหนา้นี ้

                    ไมเ่คย  เคย  )กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ (  

……………………………………… 

17.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

     ไมเ่คย เคย  )เหตผุลในการปฏเิสธ( .................................................................  

18 .ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ  

            ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้  ) บดิา -มารดา/ ญาติ /บรษัิท/องคก์ร ) 

     เชค็เดนิทาง     กรณุาระบชุือ่ ................................................... .......... 

   บตัรเครดติ    ความสมัพันธ ์ ................................................... ......... 

   เงนิสด 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารใหบ้รษัิทฯล่าชา้ อาจสง่ผลต่อกระบวนการพจิารณาวซี่าจากทางสถานทูต         

กรณีวซีา่ของทา่นไมไ่ดรั้บการอนุมัตทัินตามก าหนดวนัเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 

 เมือ่ทา่นไดจ้องท าการจองโปรแกรมทัวร ์และช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 - กรณุาจัดสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มลูส าหรับยืน่วซีา่ )เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร์(     

พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทันท ี!! หากด าเนนิการล่าชา้ อาจสง่ผลต่อกระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิ ์  ไมรั่บผดิชอบทกุกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจน โดยขอ้มูลที่ท่านกรอกตอ้งตรงกับเอกสารที่จะใชย้ื่น

สถานทตู เนือ่งจากขอ้มลูทัง้หมด บรษัิทฯจ าเป็นตอ้งด าเนนิการน าสง่สถานทตูผา่นระบบออนไลน ์หากน าสง่ขอ้มลู

ทีไ่มส่อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

   -หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มูลการท างานของท่านให ้

ชดัเจน )ระบเุป็นภาษาองักฤษ (ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ และวันเดอืนปีทีเ่ริม่

งาน 
 

 เมือ่ทา่นไดรั้บยนืยันการเดนิทางใบนัดหมาย/ส าหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

  - กรุณาจัดส่งหนังสอืเดนิทาง )Passport) และเอกสารฉบับจรงิส าหรับยืน่วซีา่ใหก้ับบรษัิทฯ อย่างชา้ไมเ่กนิ 2 

สปัดาห์ กอ่นถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 

          - ทา่นจ าเป็นตอ้งน าสง่ หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดูประวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่า่นมา 
 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นีบ้รษัิท

เป็นเพยีงตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


