
 

 

 

CODE: TG96 ITALY >>  MILAN VENICE PISA BOLONYA FLORENCE ROME 7D4N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code : TG96 Hello Italy ทวัรอ์ติาล ีITALY 
โปรโมช ัน่พเิศษเกนิคุม้ ทวัรอ์ติาล ี7วนั4คนืเพยีง39,900บาท 

เทีย่วครบทุกไฮไลทข์องอติาล ี 
โรม ฟลอเรนซ ์โบโลญญา่ ปิซา่ เวนสิ มลิาน 

เดนิทางโดยสายการบนิไทย Thai Airways (TG) บนิตรง สะสมไมลไ์ด5้0% 

ITALY มลิาน เวนสิ ปิซ่า โบโลญญา่ ฟลอเรนซ ์โรม 7วนั 4คนื  
 เยอืนเมืองภาคเหนือของอติาล ีเมืองหลวงทางแฟชั่นของโลกทีม่ลิาน ชมมหาวหิารดูโอโม่แห่งมลิานที่งดงามและยิง่ใหญ่

เป็นอันดบั 3 ของโลก เยือนเมอืงแห่งสายน ้า สุดแสนโรแมนตกิ แห่งแควน้เวเนโตที่เมอืงเวนสิ เยือนเมอืงโบโลญญ่า เมอืงหลวง

ของแควน้เอมเีลยีโรมัญญา ตัง้อยู่ระหวา่ง แม่น ้าโปกบัเทอืกเขาแอแพนไนน์ ชมความยิง่ใหญ่อลงัการ1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก

ที ่โคลอสเซีย่ม และหอเอนปิซ่าที่เมอืงปิซา่ เยือนเมืองฟลอเรนซ ์ดนิแดนอนัน่าหลงใหล เมืองส าคัญทางศลิปะ วฒันะธรรมเป็น

เมอืงตน้ก าเนดิของศลิปะเรอเนซองส ์ชืน่ชมสถาปัตยกรรมและประวตัศิาสตรแ์ห่งความยิง่ใหญ่ทีก่รงุโรม  

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 0-2 ปี 

(พกักบัผูใ้หญ ่2ทา่นไมเ่สรมิเตยีง) 
พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

19-25 กนัยายน  39,900 เด็กอาย ุ0-2 ปี/Infant 

15,000 บาท 

 

12,500 25  

6-12 พฤศจกิายน  39,900 12,500 25 
 



 

 

 

20-26 พฤศจกิายน 39,900 12,500 25 
 

30 พฤศจกิายน-6 ธนัวาคม  39,900 12,500 25  

7-13 ธนัวาคม  39,900 12,500 25  

*ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซี่าอติาลแีละคา่บรกิาร** 4,000บาท/ทา่น 

 

 

 

 

สายการบนิไทย TG บนิตรง 
เทีย่วบนิขาไป     DEPARTURE TG940 BKK - MXP 00.35 - 07.10 

เทีย่วบนิขากลบั   RETURN TG945 FCO - BKK 13.30 - 06.50+1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่นึง่ กรงุเทพฯ  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ 

21.30 น.        พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสุวรรณภมู ิขาออกช ัน้ 4 โซน D เคานเ์ตอรส์ายการ 

                      บนิ ไทย (TG) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและ 

                     ตดิแท็กกระเป๋า กอ่นขึน้เครือ่ง  

 

วนัทีส่อง        ทา่อากาศยานมลิาโน มลัเพนซา – มลิาน –  มหาวหิารแหง่มลิาน – โรงละครลาสกาลา่ – เมสเตร  

                    อาหาร เทีย่ง,เย็น 

00.35  น. น าท่านเดนิทางสูก่รงุมลิานประเทศอติาลโีดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG940 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7

ชัว่โมง45นาท)ี 

07.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน มลิาโน มลัเพนซา Milan Malpensa Airport (MXP) กรุงมลิานอติาล ีน าท่านผ่าน

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง และพิธีการทางศุลกากรและตรวจรับสัมภาระ

เรียบรอ้ยแลว้ จากนั้น น าท่านสู่จุดศูนย์กลางของเมืองมิลาน (ระยะทาง50
กม./42นาที) ถึงเมืองมิลาน มลิาน Milan หรือที่คนอติาเลยีนเรียกว่า มลิาโน ่

(Milano) เป็นเมืองหลวงทางแฟชั่นของโลกแข่งกับปารีสในประเทศฝรั่งเศส 

เป็นศูนยก์ลางทางธุรกจิของอติาล ีนอกจากนัน้ยังมภีาพวาดเฟรสโกท้ี่มชีือ่เสยีง

โดง่ดงั และโรงละครโอเปร่าอนัลอืชือ่ เป็นตน้ จากนัน้ น าท่านไปชมและถ่ายรูปที ่ 

กสัเตลโล  สฟอรเ์ซสโก Castello Sforzesco (ชมด้านนอก)เป็นป้อม

ปราสาทเก่าแก่หลายรอ้ยปีอันเป็นแหล่งรวมแกลลอรี่และพิพิธภัณฑท์ี่มี

ชือ่เสียงของมิลาน  เป็นปราสาทอันเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่าหา้รอ้ยน้ีเป็น

ปราสาทในศตวรรษที่ 15 ที่ตัง้อยู่ใจกลางเมืองของมลิาน จากนัน้ น าท่าน

ไปชม  มหาวหิารแห่งมลิาน Duomo di Milano (ถ่ายรูปดา้นนอก) 

มหาวหิารน้ีสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ที่ถือว่ามีความใหญ่โตเป็น

อันดับสามของโลก เริม่สรา้งในปี 1386 แต่กว่าจะเสร็จตอ้งใชเ้วลากว่า 

400 ปี ดา้นนอกมหีลังคายอดเรยีวแหลมทีท่ าจากหนิออ่นจ านวน 135 ยอด 

และมรีูปป้ันหนิอ่อนจากสมัยต่างๆ กว่า 2,245 ชิน้ ยอดที่สูงที่สุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่า



 

 

 

เป็นสง่าอยู่ จากนัน้ น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกที ่โรงละครลาสกาล่า (La Scala Theatre) เป็นโรงละครคูเ่มอืงมิ

ลานมากวา่ 230 ปี เป็นสถานที่แสดงโชวช์ือ่ดังมากมาย และที่ดา้นหนา้โรงละครสกาลา่บรเิวณจตัุรสั พอิาซซ่า 

เดลล่า สกาล่า น้ีเองที่เราจะไดเ้ห็นรูปป้ัน อนุสรณ์แห่งลโีอนารโ์ด ดาวนิซี (Statue of Leonardo Da 

Vinci) โดยสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณแ์ดล่โีอนารโ์ด ดาวนิซ ีนักประดษิฐแ์ละนักวทิยาศาตรค์นส าคญัของโลก 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) เมนูอาหารทอ้งถิน่  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เวนสิ เมสเตร Venice Mestre ฝ่ังแผ่นดนิใหญ่ (ระยะทาง264กม./ใชเ้วลาประมาณ4ชม.) 
เป็น เมอืงเล็กๆ ทีส่วยงามเต็มไปดว้ยสวนสาธารณะรา้นดไีซเนอรแ์บรนดด์งั และจัตรุัสทีม่แีลนดม์ารก์เกา่แก่ สมัผัส

ไดถ้งึความงดงามของอาคารประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอติาลใีนแบบดัง้เดมิ เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพัก

แรมกอ่นเดนิทางไปสู ่เกาะเวนสิ ซึง่ห่างกนัไม่กีน่าท ี

ค า่                  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี  (มือ้ที2่) เมนูอาหารจนี 

หลงัอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  

ทีพ่กั: Novotel Venice Mestre Castellana หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

วนัทีส่าม        เมสเตร – ทา่เรอืตรอนเคตโต ้– เกาะเวนสิ – เมอืงโบโลญญา่                                 อาหาร เชา้,เย็น  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที3่) 

                  น าท่านเดนิทางสู ่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้Tronchetto Pier เป็นท่าเรอืที่มี

เรอืบรกิารในการเดนิทางไปในทีต่า่งๆของเมอืง เพือ่ชมทวิทัศนธ์รรมชาติ

ของ 2 ฝ่ังคลองโดยทางเรือ นับเป็นเมืองที่คลองมากกว่าถนนอีกเมือง

หนึ่งของโลก จากนั้น น าท่านน่ังเรือสู่  เกาะเวนิส (Venice Island) 

ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เมอืงเวนสิไดร้ับฉายาว่า ราชนีิแห่งทะเลเอเดรี

ยตกิ (Queen of the Adriatic) เมืองแห่งสายน ้า เมืองแห่งสะพานและ

เมืองแห่งแสงสว่าง ถูกสรา้งขึน้จากการเชือ่มเกาะเล็กๆจ านวนมากเขา้

ดว้ยกนัในบรเิวณทะเลสาบเวนเิทีย ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของทะเลอาเดรียตกิ 

เป็นเมอืงท่าโบราณ และเป็นเมอืงทีใ่ชค้ลองในการคมนาคมมากทีส่ดุ ชม

ความสวยงามของ  จตัุรสัซานมารโ์ค  (Piazza San Marco หรือ 

Saint Mark Square) เป็นจัตุรัสกลางเมืองเวนสิ ทีข่ ึน้ชือ่วา่สวยที่สุด

แห่งหนึ่งในอติาลี ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรมอันงดงาม อาทิ โบสถ์

เซนตม์ารก์ (St. Mark’s Basilica) เดมิที่เป็นโบสถส์่วนตัวของผูค้รอง

เมอืงในสมัยนัน้ พระราชวงัดอจส ์(Doge’s Palace), ลโีอเน่ (Lione) รูป

ปั้นสงิโตตัวใหญ่ตดิปีกพรอ้มถือหนังสือ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ประจา

เมืองเวนิส เดนิชมตัวเมืองจนถงึ สะพานรอิลัโต เป็นสะพานที่เก่าแก่

ที่สุดในเวนิสและเป็นสะพานแรกที่ขา้ม Grand Canal (คลองแกรนด์

คาแนล) ชมสะพาน Bridge of Sighs สะพานสะอืน้ หรือบางคน

เรียกว่า "สะพานแห่งการทอดถอนใจ” ซึ่งทอดขา้มดา้นหลังวังของ

ผูป้กครองเวนิสในอดีต ไปยังคุกที่อยู่อีกฟากฝ่ังคลองว่ากันว่าสะพาน

แห่งน้ีคอืจุดหายใจเฮอืกสดุทา้ยแห่งอสิรภาพของเหล่านักโทษ และคุก

แห่งน้ีเองเป็นที่คุมขังนักรักกระเดือ่งนามคาสโนว่า ในต านานเล่าวา่การ

จูบบนเรือกอนโดล่าใตส้ะพานแห่งน้ีจะน าไปสู่ความรักนิรันดร ์นับเป็น

หนึ่งในจุดที่โรแมนตกิที่สุดจุดหนึ่งในเวนิสอสิระใหท้่านเดนิชมความโร

แมนตกิของเกาะแห่งน้ี หรือท่านยังสามารถสัมผัสประสบการณ์ล่องเรอื

กอนโดล่า ชมความงามของเกาะเวนสิ (ไม่รวมในค่าทวัร)์ อสิระ

รบัประทานอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั เพื่อใหท้่านไดม้ีเวลาสัมผัส

บรรยากาศของเกาะเวนสิอย่างเต็มอิม่   

บา่ย   น าท่านเดนิทางกลับสู่ท่าเรอืตรอนเคตโต  ้จากนั้น น าท่านเดนิทางสู ่

เมืองโบโลญญ่า (Bologna) (ระยะทาง 156 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 

ประมาณ 2.15 ชั่วโมง) เมืองหลวงของแควน้เอมีเลียโรมัญญา โดยตัว



 

 

 

เมอืงนัน้ตัง้อยู่ระหวา่งแม่น ้าโปกบัเทอืกเขาแอแพนไนน ์นอกจากนัน้ยังเป็นหนึง่ในเมืองยุคกลางทีไ่ดร้ับการรักษาไว ้

อย่างดทีีส่ดุแห่งหนึง่ในยุโรป และยังเป็นที่ตัง้ของมหาวทิยาลยัที่เกา่แกท่ีส่ดุคอื “Alma Mater Studiorum” ชม

บรเิวณ จตัุรสัมจัโจเล่ (Piazza Maggiore) จัตุรัสขนาดใหญ่ที่ตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่าที่ลอ้มรอบดว้ยโบสถ์

ซานเปโตรนโิอ (Basilica of San Petronio) ซติี ้ฮอล ลานน า้พุเทพเนปจูน (Fontana Del Nettuno) 

และอาคารปาลาซโซ เดล โพเดสตา (Palazzo Del Podesta) ใหท้่านเดนิชมเมืองและถ่ายรูปจนไดเ้วลานัด

หมาย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่ ) เมนูอาหารจนี หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั 

              ทีพ่กั: Hotel NH Bologna Villanova  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

                 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวัน  เดนิทาง) 

 

วนัทีส่ ี ่      โบโลญญา่ – เมอืงปิซา่ – จตัุรสัดูโอโม ่– หอเอนปิซา่ – เมอืงฟลอเรนซ ์   อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที5่) 

                     น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปิซ่า Pisa (ระยะทาง169กม./ 2.20 ชม.) อดตี
เมืองท่าเรือชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนและเป็นที่ตัง้ของหอเอนปิซ่า 

น าท่านชม จตัุรสักมัโป เดย ์มริาโกล ี(Miracle Squae) หรอื จตัุรสัดู

โอโม่ Piazza del Duomo หรือทุ่งมหศัจรรย  ์เป็นบรเิวณที่ลอ้มรอบ

ดว้ยก าแพงใจกลางเมืองปิซ่า และเป็นที่ตัง้ของมหาวหิารเก่าแก่ที่มี

ขนาดใหญ่ที่สุด ที่ตัง้ของโบสถด์ูโอโม่แห่งปิซ่า (Duomo di Pisa), 

หอบพัตสิ (Baptistery) และน าท่านชมถ่ายรูป 1 ใน 7  สิง่มหัศจรรย์

ของโลก หอเอนปิซ่า( Leaning Tower of Pisa) ใหท้่ านเดินเล่น 

ถ่ายรูปกบัหอเอนปิซา่ทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นหอระฆังแห่งวหิารประจ าเมอืง แต่เพียงการเริม่ตน้ของการสรา้งถงึบรเิวณ

ชัน้ 3 ก็เกดิการทรุดตวัและตอ้งหยุดการกอ่สรา้งจนถัดมาอกีร่วม 100 ปี ถงึไดส้รา้งตอ่จนเสร็จสมบูรณแ์ละยังเป็น

สถานทีก่าลเิลโอ เคยมาพสิจูนเ์รือ่งแรงโนม้ถ่วงของโลก และการตกของวตัถุดว้ย  

 

เทีย่ง          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่ ) เมนูอาหารจนี 

บา่ย                น าท่านเดนิทางสู่ เขตเมอืงเก่าของฟลอเรนซ์ (ระยะทาง90 
กม./ 1.30 ชม.) ทีไ่ดร้ับเลอืกโดยองคก์ารยูเนสโกใหข้ึน้ทะเบียน
เป็นมรดกโลก เมือ่ปี ค.ศ. 1982 แนะน าใหท้่านลองชมิไอศกรมีเจ

ลาโต (GELATO) ไอศกรีมขึน้ชื่อที่ท่านไม่ควรพลาดเมื่อมาถึง

อติาลนี าท่านเดนิชมความสวยงามบรเิวณ จตัุรสัดูโอโม Duomo 

Santa Maria Del Fiore ที่ตั ้งของมหาวิหารแห่งเมืองฟลอ

เรน้ซ ์ที่สวยงามและยิ่งใหญ่ จตุรสัมเิคลลนัเจโล (Piazzale 

Michelangelo) เ ป็ น จุ ด ช ม วิ ว ข อ ง เมื อ ง  Florence ที่

นักท่องเที่ยวรวมไปถงึชาว Florence เอง มักขึน้มาชมบรรยากาศ

ในมุมสูงของเมือง ซึง่จะเห็นหลังคาสแีดงของอาคารบา้นเรือน

ตา่งๆ รวมไปถงึ Duomo เรียงรายกันเป็นแนวสวยงาม "รูปเดวดิ" 

ตัวเปล่าเล่าเปลอืยตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่กลางลาน ถือเป็นจุดหนึ่งที่

ดงึดูดนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก จากนั้น น าท่าน ถ่ายภาพกับ 

จอตโต แคมพานลี ี(GIOTTO’S CAMPANILE) หรอื จอต

โต เบล ทาวเวอร ์(GIOTTO’S BELL TOWER) หอระฆังที่

เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิหารฟลอเรนซ์ ถูกสรา้งขึ้นในรูปแบบ

สถาปัตยกรรมโกธคิ ดว้ยความสูงประมาณ 84.7 เมตร (277.9 

ฟตุ) ตวัหอคอยถูกตกแตง่ดว้ยรูปปั้น รูปแกะสลกัอย่างงดงาม และไม่ไกลจากกนันักจะเป็นทีต่ัง้ของหอท าพธิศีลี

จุม่ (Florence Baptistery) เป็นอาคารทางศาสนาที่มีสถานะเป็นโบสถข์นาดเล็กเป็นหนึ่งในอาคารที่เก่าแก่ 

ที่สุดในเมือง โดยหอแห่งน้ีถูกสรา้งขึน้ในช่วงระหว่างปี 1059 – 1128 อสิระใหท้่านชมเมือง และชอ้ปป้ิงตาม

อธัยาศยั  

 เย็น            รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารเมอืง Florence  (มือ้ที ่7) เมนูอาหารจนี 

                     หลงัอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กัเมอืง Prato  

 ทีพ่กั:   President Prato หรอืระดบัใกลเ้คยีง 



 

 

 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีห่า้            กรงุโรม – โคลอสเซีย่ม – จตัุรสัโรมนั – น า้พุเทรวี ่– บนัไดสเปน                        อาหาร เชา้,เทีย่ง 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่8) 

                     น าท่านสู่ กรุงโรม(ระยะทาง27กม./ 3 ชม.) เมอืงหลวงของประเทศอติาล ี273กม. 4ชม. กรุงโรมเป็นเมือง

หลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแควน้ลาซโีอและประเทศอติาลจีา้ มคีนอาศัยประมาณ 2.5 ลา้นคนแน่ะ ถือเป็น

เมืองท่องเทีย่วที่สวยและน่าไปทีสุ่ดอกีเมืองหนึง่ของอติาลเีลยล่ะค่ะ มีประวัตศิาสตรย์าวนานมากกวา่ 2,800 ปี 

ทัง้สถาปัตยกรรม ประตมิากรรม สถานที่เที่ยวต่างๆ คลุกเคลา้ความ

คลาสสคิสไตล ์

เทีย่ง            ร ับป ระท าน อาห ารกล างว ัน  ณ  ภ ัต ต าค าร  (มื้อ ที่  9  )  

                     เมนูอาหารจนี  

บา่ย น าท่านสู่ชื่นชมกับสถาปัตยกรรมและประวัตศิาสตรแ์ห่งความยิง่ใหญ่ 

น าท่านสัมผัสความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ของโลกที่ โคลอส

เซี่ยม (Colosseum) (ถ่ายรูปดา้นนอก) เป็นสนามกีฬากลางแจง้

ขนาดใหญ่ตัง้อยู่ใจกลางกรุงโรม เริม่สรา้งขึน้ ในสมัยจักรพรรดเิวสปา

เซยีนแห่งอาณาจักรโรมันและสรา้งเสร็จในสมัยของจักรพรรดติติัสใน

ครสิตศ์ตวรรษที่1 หรือประมาณปี ค.ศ.80 อัฒจันทรเ์ป็นรูปวงกลมก่อ

ดว้ยอิฐและหินทรายวัดโดยรอบไดป้ระมาณ 527เมตร สูง 57เมตร 

ใกล ้ๆ กันนั้นเป็น ประตูชยัคอนสแตนตนิ(Arch of Constantine) 

ถือว่าเป็นมรดกส าคัญของประเทศอติาลีอีกที่หนึ่ง โดยสรา้งขึน้เพื่อ

ระลกึถงึชัยชนะของกรุงคอนสแตนตนิ เป็นซุม้ประตูที่ใหญ่ที่สุดของ

โรมันมีความสูงถึง 21 เมตร จากนั้นชมและถ่ายรูป จตัุรสัโรมนั

(Roman Forum) ซึง่อยู่ใกล ้ๆ กันกับโคลอสเซี่ยม จัตุรัสโรมันถือว่า

เป็นศูนย์กลางดา้นต่างๆ  จากนั้นน าท่ านชม น ้าพุ เทรวี่(Trevi 

Fountain) ซึง่มีรูปปั้นของเทพเจา้เนปจูนตัง้โดดเด่นอยู่กลางน ้าพุ 

เป็นหนึง่ในสญัลักษณ์ทีส่ าคัญของกรุงโรม เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวมา

โยนเหรยีญเสีย่งทายตามเรือ่งราวจากภาพยนตรเ์รื่อง Three Coins in 

The Fountain จากนัน้น าท่านอสิระตามอัธยาศยักับการเลอืกซือ้สนิคา้

แฟชั่นและของที่ระลกึในบริเวณ ย่านบนัไดสเปน(The Spanish 

Step) ซึง่เป็นแหล่งแฟชั่นชัน้น าสุดหรู BRANDNAME ดังๆ มากมาย

พรอ้มทัง้รา้นคา้ปลีกรวมถึงรา้นอาหาร รา้นไอศครีม มากมายใหเ้ลือกชิม และยังเป็นแหล่งนัดพบของชาว

อติาเลีย่น  อสิระอาหารย็นตามอธัยาศยั  จนถงึเวลานดัหมายน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั 

ทีพ่กั:  Hotel Pisana (*EX Holiday Inn Rome Pisana*) หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีห่ก           กรงุโรม   ทา่อากาศยานลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีอติาล ี                                                อาหาร เชา้  

 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่10 ) 

 สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานลโีอดารโ์น ดารว์นิช ี เพือ่ตรวจเช็คเอกสารการเดนิทางและ

สมัภาระเตรยีมตวัเดนิทางกรุงเทพฯ และพือ่ใหท้่านไดท้ า TAX REFUND คนืภาษีกอ่นเช็คอนิ 

13.30 น.        ออกเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทยโดยการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG945 
 

วนัทีเ่จ็ด        ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ        

 

06.50 น.        เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 

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



 

 

 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดเป็นตน้ โดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย
ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่(ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิท

จะท าการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั

จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 20,000 บาท  

กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วนักอ่นออกเดนิทาง  

- กรณีบรษัิทตอ้งออกตัว๋หรอืวซีา่ออกใกลว้นัเดนิทาง ท่านจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เท่านัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและ

จ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไม่ต ่ากวา่ 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ
ไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  

และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ

ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่วา่

กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนัหรอืเมอืงใกลก้นักรณีทีพ่ักเต็มหรอืชว่งไฮซซีัน่ 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร ือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เคร ือ่งได ้7กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิ

ตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิท่านตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจ้ัดท าแผนประกนัภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz แบบแผน

ประกนัภยัแบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดงัน้ี  

- การสญูเสยีชวีติ/อวยัวะจากอบุัตเิหต ุ 

  ผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีายมุากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 3,000,000 บาท 

  ผูเ้อาประกนัภัยทีอ่ายุนอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  คา่รักษาพยาบาลในต่างประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 

  คา่รักษาพยาบาลตอ่เน่ืองในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท  

  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทัง้น้ีการท าประกนัน้ีจากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บังคบั 

ตาม พ.ร.บ. ธรุกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตุในการเดนิทางเทา่น ัน้ แต่ทัง้น้ี ท่านสามารถ

ศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์ Allianz ได ้  กรณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถ

แจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

7. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนา้ มันตามรายการทัวร ์ณ วนัที ่ 2 พ.ค. 2561 ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บเพิม่กรณ๊สายการบนิ

เรยีกเก็บเพิม่ 

8.คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วนั) 

 



 

 

 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ หรอืไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. คา่ Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  

7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  

8. คา่วซีา่แชงเกน้ เขา้ประเทศอติาล ี

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เคร ือ่งบนิและคา่แลนด ์

 
7.หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่

ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผูีร้่วมคณะไม่ถงึ 20ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ

กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม หรอืปรับเป็นเมอืงใกลเ้คยีงกนั  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั

ได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 

บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกันภัย บรษัิทฯไดจ้ัดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัย 

แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภัย  โดยทัง้น้ีการท า

ประกันน้ีจากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุใน

การเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้น้ี ท่านสามารถศกึษาเงือนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่าน

ตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้  

14. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

 



 

 

 

เอกสารในการขอยืน่วซี่าเชงเกน้ (ประเทศอติาล)ี 

ระยะเวลาด าเนนิการยืน่ 10 วนัท าการ 
** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 

1. พาสปอรต์ ทีย่ังไมห่มดอายุ และมอีายไุม่ต า่กวา่ 6 เดอืน ก่อนวนัหมดอายุ หากหมดอายุกรุณาน าไปตอ่อายุกอ่นน าสง่ 

และมจี านวนหนา้เหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้เพือ่ตดิวซีา่ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไม่วา่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไม่ก็ตาม ควร
น าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถานฑตู  
 

2. รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรงปจัจบุนั ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิว้ หรอื 4.5x3.5 cm จ านวน 2 ใบ และมอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน 

หา้มตกแตง่รูป หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมเีครือ่งประดบั ตอ้งเป็นรูปทีถ่่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านัน้ (ใบหนา้ใหญ่ ชดัเจน 80% ของ

ขนาดภาพ) 
 

3. เอกสารสว่นตวั 
ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาบัตรขา้ราชการ 
ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ)  แปลเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 
ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ (ถา้เคยทกีารเปลีย่น) แปลเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 
 
(กรณีเด็กอายุต า่กวา่20ปี) แปลเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 
ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาสูตบิตัร / หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา / ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา  
 

4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการท างานจากบรษัิททีท่่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง, อตัรา

เงนิเดอืนในปัจจุบัน,วนัเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบับรษัิทน้ีและชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างาน

ตามปกตหิลงัครบก าหนด ภาษาองักฤษเท่านัน้ 
 
4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างานและชว่งเวลาทีอ่นุมัตใิห ้

ลาหยุดเพือ่เดนิทางไปยโุรป เท่านัน้ไม่ตอ้งระบชุือ่ประเทศ หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด และตอ้งมอีายุ

ไม่เกนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่  ตอ้งเป็นภาษาองักฤษ  และเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั โดยชือ่ลกูคา้ที่

ระบุในหนังสอืรับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
4.2 กรณีเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซ็นชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบรษัิทฯ (คดัลอกไม่เกนิ 3 เดอืน และเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้)  
4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองตวัจรงิจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลงัศกึษาอยู่เป็นภาษาองักฤษ
เท่านัน้ (สถานทูตไม่รับเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไม่วา่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุม่เกนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 
เด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี 
จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรับรองจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบั

มารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็กไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดา จะตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากทัง้บดิาและมารดา พรอ้มมกีารรับรองคา่ใชจ้่ายใหก้บับุตรกบัผูท้ีบุ่ตรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปท าทีส่ านักงานเขตทีท่ า

เบยีนบา้นอยู่  (พรอ้มแนบบัตรประชาชน ของบดิาและมารดา) โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่และประทับตรา

รับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง  และบดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ทีร่ับยืน่วซีา่ดว้ย กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดา

หย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย  
4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใชห้ลกัฐานการเงนิของตวัเองหรอืของ

สามก็ีได ้ในกรณีทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางไปกบัสาม ีจะตอ้งมจีดหมายรบัรองคา่ใชจ้่ายจากสาม ี เป็นภาษาองักฤษ      พรอ้มกบัเขยีนชือ่-

นามสกลุ วนัเดอืนปีเกดิ ของสาม ีและบุตร ทีม่ดีว้ยกนั) 
4.6 กจิการไม่จดทะเบยีน อาท ิ Freelance, ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน ์ ตอ้งเขยีนหนังสอืแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการ

ท างาน แหลง่ทีม่าของรายได ้ พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถ่ายรา้น สญัญาเชา่ที ่ โฉนดทีด่นิ เป็นตน้              (เป็น

ภาษาองักฤษ) 
5. หลกัฐานการเงนิ 
 



 

 

 

5.1 ผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยต์วัจรงิ หรอืส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากประจ าสว่นตวั ยอ้นหลงั 

6 เดอืน 1 ชดุ (โดยปรับสมุดบัญชขีองท่านใหถ้งึปัจจบุันดว้ย) ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ และมจี านวนไม่ต า่

กวา่ 6 หลกั เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภู่มลิ าเนา 
** กรณีไม่มกีารอพัเดตสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยภ์ายในระยะเวลา 6 เดอืน ตอ้งขอ Statement จากธนาคารเท่านัน้ ** 

a. ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ตอ้งเขยีนหนังสอืรับชีแ้จงความสมัพันธ ์ (Sponsot Letter) และขอหนังสอืรับรอง

คา่ใชจ้่าย โดยใหบุ้คคลทีอ่อกคา่ใชจ้่ายใหเ้ป็นผูข้อหนังสอืรับรอง BANK SPONSOR หรอื BANK GUARANTEE ทีอ่อกจาก

ทางธนาคารเท่านัน้ (ฉบับภาษาองักฤษ) โดยระบชุือ่เจา้ของบัญช ี บุคคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย สะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้

พาสปอรต์ และระบุชือ่ผูเ้ดนิทาง สะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายืน่ขอจากธนาคารลว่งหนา้ บางแหง่อาจใชเ้วลาด าเนนิการ

ประมาณ 3 วัน และ 

5.3 กรณีทีบ่รษัิทของท่านเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง ใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออกจดหมายอกี

หนึง่ฉบบัเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายและการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบรุายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตผุลทีจ่ัดการ

เดนิทางน้ีในจดหมายดว้ย  

 

(เอกสารมอีาย ุ1 เดอืนกอ่นวันยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 
 

**กรณุาปรบัอพัเดตสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์กอ่นแสดงตวัยืน่ขอวซีา่ 3-5 วนั เทา่น ัน้ ** 
**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีงนิฝากประจ า** 

 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืน่วซีา่เชงเกน้ กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ 
กรุณากรอกแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหต้รงกบัความเป็นจรงิ เน่ืองจากเป็นขอ้มูลทีต่อ้งสง่ใหก้บัทางสถานทูตพจิารณาวซีา่ ทางบรษัิทฯ

ไม่สามารถกรอกแทนท่านไดเ้พราะถา้ขอ้มูลผดิพลาด ท่านอาจจะถูกปฏเิสธวซีา่ได ้
 

 
รายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่,นามสกลุ,วนัเดอืนปีเกดิ,ญาตพิีน่อ้ง,สถานทีเ่กดิ และจ านวนบุตรของผูเ้ดนิทาง การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิ

ประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ท่านจะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูต
ไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมกีารสุม่
เรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้น้ี

บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใคร่ขอ

รบกวนท่านจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดลุยพนิจิของสถานทูต

เรือ่งวซีา่ของท่าน เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท 
 

** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร** 
 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศอติาล)ี 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาไทย)       .................................................................................................... 
2. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)   .................................................................................................... 
3. ชือ่ / นามสกลุเดมิ (ตอนเกดิ)     ................................................................................................... 

4.เลขบัตรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั  .............................................................................................. 
5. วนั-เดอืน-ปีเกดิ   ..............................................  อายุ ............. ปี   สถานทีเ่กดิ ............................. 
6. เพศ   ชาย          หญิง 

7. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ตรงตามส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 
............................................................................................................................................................. 



 

 

 

................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 
โทรศพัทม์อืถอื ..........................................................  โทรศพัทบ์า้น .......................................................... 
8. อาชพีปัจจุบัน .................................................... 
    ต าแหน่งงาน (ตรงกบัทีร่ะบุในหนังสอืรบัรองการงาน)  ...................................................................... 
9. ชือ่สถานทีท่ างาน ธุรกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยั (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบุอย่างชดัเจน) 
.............................................................................................................................................................. 
ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ........................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ์............. โทรศพัทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลยั ................................... อเีมล ์.......................... 
10. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 
11. รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนือจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลกั ......................................................................................... 
      แหลง่ทีม่าของรายไดนั้น้ .......................................................................................................................... 

 

12. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส   ⃣   แตง่งาน(ไม่จดทะเบยีน) 
  ⃣   หย่า   ⃣   ม่าย   ⃣   อยู่กนิฉันสาม-ีภรรยา    ⃣   แยกกนัอยู่ 

13. ชือ่-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วนั/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ..................... 
14. ชือ่-สกลุของบดิา ..................................................... วนั/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ ...................... 
15. ชือ่-สกลุของมารดา .................................................. วนั/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ...................... 
16. ท่านม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม่ ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดงัน้ี 
      เลขพาสปอรต์ ..................... วนัออก ..................... วนัหมดอายุ .................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 
      เลขพาสปอรต์ ..................... วนัออก ..................... วนัหมดอายุ .................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 
17. ยอดเงนิคงเหลอืในบัญชอีอมทรัพย ์(ทีท่่านใชแ้สดงกบัสถานฑตูเพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่)  

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

18. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

ไม่เคย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.............................................. ถงึวนัที ่.................................................. 

19. เคยถูกพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

                    ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวนั/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

20.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

   ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ) ................................................................. 

21. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

           ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผูีอ้ืน่ออกคา่ใชจ้่ายให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 
    เช็คเดนิทาง     กรุณาระบุชือ่ .............................................................. 
   บัตรเครดติ    
  เงนิสด 

** กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น เพราะขอ้มูลท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น ** 

** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร** 
- หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดูประวตักิารเดนิทางของทา่น 

- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ กรณุากรอกขอ้มูลการท างานของทา่นเป็นภาษาองักฤษให้

ครบถว้น ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ต าแหนง่ของทา่น / ลกัษณะงาน / รายไดต้อ่เดอืน  

 



 

 

 

หมายเหตุ : การอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีง

ตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
 


