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GRAND ITALY มลิาน เวนสิ ปิซา่ ฟลอเรนซ ์วาตกินั โรม 7วนั 4คนื  
ทวัรส์ดุคุม้!! เที4ยวเจาะลกึ”แกรนดอ์ติาล”ี 

เยอืนเมอืงภาคเหนือของอติาล ีเมอืงหลวงทางแฟชันของโลกที�มลิาน ชมมหาวหิารดโูอโมแ่หง่มิ
ลานที�งดงามและยิ�งใหญเ่ป็นอันดับ 3 ของโลก ชอ้ปปิ'งสนิคา้แบรนดเ์นมสช์ื�อดังที�แกลลอเรยีวคิ
เตอร์เอ็ม มานูเอล เยอืนเมอืงแห่งสายนํ'า สุดแสนโรแมนตกิ แห่งแควน้เวเนโตที�เมอืงเวนสิ ชม
ความยิ�งใหญ่อลังการ1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรยข์องโลกที� โคลอสเซี�ยม และหอเอนปิซา่ที�เมอืงปิซ่า 
เยือนเมืองฟลอเรนซ ์ดนิแดนอันน่าหลงใหล เมืองสําคัญทางศลิปะ วัฒนะธรรมเป็นเมืองตน้
กําเนดิของศลิปะเรอเนซองส ์เยอืนดนิแดนเล็กๆที�นครวาตกินั เป็นแหล่งรวมศลิปวัฒนธรรมอัน
ยิ�งใหญข่องโลก และชื�นชมสถาปัตยกรรมและประวตัศิาสตรแ์หง่ความยิ�งใหญท่ี�กรงุโรม  

เดนิทางโดยสายการบนิไทย Thai Airways (TG) สะสมไมลไ์ด ้50% 
วนัเดนิทาง 

 
ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(พกักบัผูใ้หญ ่2ทา่นไมเ่สรมิเตยีง) 
พกัเดี4ยวเพิ4ม ที4น ั4ง หมายเหต ุ

5 – 11 กนัยายน 61 49,900 

เด็กอาย ุ0-2 ปี/Infant 
15,000 บาท 

 

12,500 25  

19 – 25 กนัยายน 61 49,900 12,500 25  

6 – 12 พฤศจกิายน 61 
 

49,900 

 
12,500 

25  

20 – 26 พฤศจกิายน 61 
 

49,900 

 
12,500 

25  



30พฤศจกิายน – 6ธนัวาคม 61 49,900 12,500 25  

7 – 13 ธนัวาคม 61 49,900 12,500 25  

**ราคาทวัรย์งัไมร่วมคา่วซีา่และบรกิาร 3,500บาท** 
 
 
 
 
 

 
สายการบนิไทย THAI AIRWAYS 
DEPARTURE     TG940 BKK - MXP 00.35 - 07.10  
RETURN           TG945  FCO - BKK 13.30 - 06.50+1 
 
วนัที4หนึ4ง         กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ    

 
21.30 น. พรอ้มกนัที�ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิขาออกช ัlน 4 โซน  D เคานเ์ตอร ์
                  สายการบนิไทย  (TG) เจา้หนา้ที�ใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารตดิแท็กกระเป๋า  
 
วนัที4สอง สนามบนิมลิาโน มลัเพนซา - มลิาน – มหาวหิารแหง่มลิาน - แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานเูอล – เมสเตร 

� อาหารเที4ยง,เย็น 

 
00.35 น. นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุมลิาน ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิไทย เที4ยวบนิที4 

TG940 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 11 ชั�วโมง 54 นาท)ี 
07.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมลิาโน มลัเพนซา Milan Malpensa Airport (MXP) 

กรุงมลิานอติาล ีนําท่านผ่านขั 'นตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และพธิกีารทาง
ศุ ล ก า ก ร แ ล ะ ต รว จ รั บ สั ม ภ า ร ะ
เรยีบรอ้ยแลว้ นําท่านสูจุ่ดศูนยก์ลาง
อั น ศั ก ดิL ส ิท ธิL ข อ ง เ มือ ง มิล า น 
(ระยะทาง52กม./1ชม.) ชมมหา
วหิารแห่งมลิาน (Duomo  di 
Milano) (ถ่ายรูปดา้นนอก) มหา
วหิารนี'สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ
โกธิค ที�ถือว่ามีความใหญ่โตเป็น
อนัดับสามของโลก เริ�มสรา้งในปี 1386 แตก่วา่จะเสร็จตอ้งใชเ้วลากวา่ 400 ปี ดา้นนอกมหีลังคายอดเรยีวแหลมที�
ทําจากหนิอ่อนจํานวน 135 ยอด และมรีูปปั'นหนิอ่อนจากสมัยต่างๆ กว่า 2,245 ชิ'น ยอดที�สูงที�สุดมรีูปปั'นทอง
ขนาด 4 เมตรของพระแมม่าดอนน่าเป็นสง่าอยู ่จากนั'นใหท้่านอสิระชอ้ปปิ'งสนิคา้แบรนดเ์นมชื�อดังของโลก อาทิ
เชน่ LV,PRADA,GUCCI, TOD’S ณ แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galerie Victor Emmanuel) (รา้น 
Prada รา้นแรกของโลก) และทา่นสามารถถา่ยรปูเป็นที�ระลกึจากดา้นในซึ�งเป็นอาคารกระจกที�เกา่แกแ่ละสวยงาม  

เที4ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืlอที41) เมนอูาหารจนี  
บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่เมสเตร (Mestre) ฝั�งแผ่นดนิใหญ่ (ระยะทาง261กม./

3.30ชม.) เป็นย่านเล็กๆ ที�สวยงามเต็มไปดว้ยสวนสาธารณะ รา้นดีไซ
เนอรแ์บรนดด์ัง และจัตุรัสที�มแีลนดม์ารก์เก่าแก ่สัมผัสไดถ้งึความงดงาม
ของอาคารประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอติาลีในแบบดั 'งเดมิ เป็นเมอืงที�
นักทอ่งเที�ยวนยิมมาพักแรมกอ่นเดนิทางไปสูเ่กาะเวนสิซึ�งหา่งกนัไมก่ี�นาท ี

คํ4า  � รบัประทานอาหารคํ4า ณ ภตัตาคาร (มืlอที42) เมนอูาหารทอ้งถิ4น 
 หลงัอาหารเย็นนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ี4พกั 

  � ที4พกั: Best Western Plus Quid Hotel Venice Airport หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
  (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
วนัที4สาม        เมสเตร - ทา่เรอืตรอนเคตโต ้- เกาะเวนสิ - เมอืง ลา สเปเซยี 
                     � อาหาร เชา้,เย็น 



 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มืlอที43) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้Tronchetto Pier เป็นท่าเรอืที�มเีรอื
บรกิารในการเดนิทางไปในที�ตา่ง ๆ ของเมอืง เพื�อชมทวิทัศน์ธรรมชาตขิอง 
2 ฝั�งคลองโดยทางเรอื นับเป็นเมอืงที�คลองมากกว่าถนนอกีเมอืงหนึ�งของ
โลก นําท่านนั�งเรอืสู ่เกาะเวนสิ (Venice Island) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ 
เมอืงเวนสิไดรั้บฉายาว่า ราชนิีแห่งทะเลเอเดรียตกิ (Queen of the 
Adriatic) เมืองแห่งสายนํ'า เมอืงแห่งสะพานและเมืองแห่งแสงสว่าง ถูก
สรา้งขึ'นจากการเชื�อมเกาะเล็กๆจํานวนมากเขา้ดว้ยกนัในบรเิวณทะเลสาบเว
นเิทยี ซึ�งเป็นสวนหนึ�งของทะเลอาเดรียตกิ เป็นเมอืงท่าโบราณ และเป็น
เมอืงที�ใชค้ลองในการคมนาคมมากที�สดุ ชมความสวยงามของ  จตัรุสัซาน
มารโ์ค (Piazza San Marco หรอื Saint Mark Square) เป็นจัตุรัสกลาง
เมอืงเวนสิ ที�ข ึ'นชื�อวา่สวยที�สดุแหง่หนึ�งในอติาล ีลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรม
อันงดงาม อาท ิโบสถเ์ซนตม์ารก์ (St. Mark’s Basilica) เดมิที�เป็นโบสถ์
สว่นตัวของผูค้รองเมอืงในสมัยนั'น พระราชวังดอจส ์(Doge’s Palace), ลโีอ
เน่ (Lione) รปูปั'นสงิโตตัวใหญต่ดิปีกพรอ้มถอืหนังสอื ซึ�งถอืเป็นสัญลักษณ์
ประจาเมอืงเวนสิ เดนิชมตัวเมอืงจนถงึสะพานรอิลัโต เป็นสะพานที�เกา่แก่
ที�สุดในเวนิสและเป็นสะพานแรกที�ขา้ม Grand Canal (คลองแกรนด์
คาแนล) ชมสะพาน Bridge of Sighs สะพานสะอืlน หรอืบางคนเรยีกว่า "สะพานแห่งการทอดถอนใจ” ซึ�งทอด
ขา้มดา้นหลังวังของผูป้กครองเวนสิในอดตี ไปยังคุกที�อยูอ่กีฟากฝั�งคลอง ว่ากันว่าสะพานแห่ง  นี'คอืจุดหายใจเฮอืก
สดุทา้ยแหง่อสิรภาพของเหลา่นักโทษ และคกุแหง่นี'เองเป็นที�คมุขงันักรักกระเดื�องนามคาสโนวา่ ในตํานานเล่าว่าการ
จบูบนเรอืกอนโดลา่ใตส้ะพานแหง่นี'จะนําไปสูค่วามรักนรัินดร ์นับเป็นหนึ�งในจุดที�โรแมนตกิที�สดุจุดหนึ�งในเวนสิอสิระ
ใหท้่านเดนิชมความโรแมนตกิของเกาะแห่งนี' หรอืท่านยังสามารถสัมผัสประสบการณ์ลอ่งเรอืกอนโดลา่ ชมความ
งามของเกาะเวนสิ (ไม่รวมในคา่ทวัร)์ เพื�อใหท้่านไดม้เีวลาสัมผัสบรรยากาศของเกาะเวนสิอย่างเต็มอิ�ม อสิระ
อาหารมื'อกลางวันตามอธัยาศัยใหท้า่นไดเ้ลอืกทานของอรอ่ยๆ อาหารพื'นเมอืงไดต้ามอธัยาศัย 
 

บา่ย นําท่านเดนิทางกลับสูท่า่เรอืตรอนเคตโต ้จากนั'นนําท่านเดนิทางสู ่เมอืง 
ลา สเปเซยี (La Spezia) (ระยะทาง361กม./ 4.30ชม.) เมอืงในเขตลกิเูรยี
ทางตอนเหนือของอติาลี อยู่ระหว่าง เมอืงเจนัว และปิซา่ บนทะเลลกิูเรีย 
เป็นเมอืงท่าส่งกลิ�นอายความมชีวีติชวีา ผสมผสานกับอ่าวที�มคีวามคกึคัก
และทอ้งถนนที�คลาคลํ�าไปดว้ยกจิกรรมในทอ้งถิ�นมากมาย และเป็นหนึ�งใน
อ่าวที�มคีวามสําคัญทางดา้นการคา้และการทหาร อกีทั 'งยังเป็นที�ตั 'งของ
สถานที�สําคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมดว้ย  

คํ4า � รบัประทานอาหารคํ4า ณ ภตัตาคาร (มืlอที44) เมนอูาหารจนี 
 หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางเขา้ที4พกั 

 �ที4พกั: Hotel Ghironi หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
     (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
วนัที4ส ี4           ลา สเปเซยี – ชงิเกว แตรเ์ร – เมอืงปิซา่ - จตัรุสัดโูอโม ่– หอเอนปิซา่ – เขตเมอืงเกา่ฟลอเรนซ ์

                   � อาหาร เชา้,เที4ยง,เย็น 

 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืlอที45) 

นําท่านเดนิทางสูส่ถานี La Spezia Centrale Railway Station นําท่าน
เปลี�ยนการเดนิทางโดยสารรถไฟสูด่นิแดนทั 'งหา้ (Five Land) แหง่ ชงิเกว 
แตรเ์ร (Cinque Terre) ตั 'งบนหนา้ผาสงูชันเหนือทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน 
ตดิทะเลบรเิวณชายฝั� งแควนลกิูเรีย ชม 2 ใน 5 หมู่บา้นไดแ้ก่ หมู่บา้น
ประมงเล็กๆ รโิอแมก จโิอเร ่(Rio-Maggiore) หมู่บา้นชาวประมงที�สวย
ที�สุดในโลก เป็นชุมชนชาวประมงเก่าที�มทํีาเลที�น่ามหัศจรรย์ คือแต่ละ
หมู่บา้นปลูกสรา้งอยู่บนภูเขาหรอืหนา้ผาสูง ปัจจุบันแมย้ังมกีารทําประมง
กันอยูบ่า้ง แต่ก็ไมม่ากนัก เนื�องจากชาวบา้นหันมาทําธุรกจิท่องเที�ยวเพื�อ
ตอ้นรับเหล่านักเดนิทางที�แวะเวยีนเขา้มาชมไขมุ่กนํ'างามของอติาลเีม็ดนี'
เสียมากกว่า และ ชมหมู่บา้นประมง มานาโรล่า (Manarola) หมู่บา้น
ชาวประมงที�เล็กที�สุดของแควน้ แต่กลับกลายเป็นแหล่งท่องเที�ยวที�
สามารถดงึดูดใหนั้กเดนิทางจากทั�วโลกต่างก็อยากที�  จะมาเยอืน ณ 
หมูบ่า้นแห่งนี' กจิกรรมหลักของนักท่องเที�ยวเมื�อมาถงึที�นี�ก็คอืการเดนิชม
เมอืงไปตามถนนสายเล็กที�ลัดเลาะตัดผ่านตัวเมอืงไปตามความลานชัน 
เป็นบรรยากาศที�สุดแสนจะเพลดิเพลนิ จากนั'นเดนิทางสูส่ถานีเลแวนโต ้
(Levanto) เปลี�ยนการเดนิทางขึ'นรถโคช้เพื�อเดนิทางสูปิ่ซา่ 
 



เที4ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืlอที46) เมนอูาหารทอ้งถิ4น 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงปิซ่า Pisa (ระยะทาง105 กม./ 1.30 ชม.) อดตี

เมอืงท่าเรอืชายฝั�งทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนและเป็นที�ตั 'งของหอเอนปิซา่ นํา
ท่านชม จตัุรสักมัโป เดย ์มริาโกล ีหรือ จตัุรสัดูโอโม่ Piazza del 
Duomo หรือทุ่งมหศัจรรย ์เป็นบรเิวณที�ลอ้มรอบดว้ยกําแพงใจกลาง
เมอืงปิซ่า และเป็นที�ตั 'งของมหาวหิารเก่าแก่ที�มขีนาดใหญ่ที�สุด และนํา
ท่านชมถ่ายรูป 1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรยข์องโลก หอเอนปิซ่า ( Leaning 
Tower of Pisa) ใหท้่านเดนิเล่น ถ่ายรูปกับหอเอนปิซา่ที�สรา้งขึ'นเพื�อเป็น
หอระฆงัแห่งวหิารประจําเมอืง แต่เพยีงการเริ�มต ้ นของการสรา้งถงึบรเิวณ
ชั 'น 3 ก็เกดิการทรดุตัวและตอ้งหยดุการกอ่สรา้งจนถัดมาอกีร่วม 100 ปี ถงึ
ไดส้รา้งต่อจนเสร็จสมบรูณ์และยังเป็นสถานที�กาลเิลโอ เคยมาพสิจูน์เรื�อง
แรงโนม้ถ่วงของโลก และการตกของวัตถุดว้ย นําท่านเดนิทางสู ่เขตเมอืงเกา่ของฟลอเรนซ ์(ระยะทาง90 กม./ 
1.30 ชม.) 

 เย็น � รบัประทานอาหารคํ4า ณ ภตัตาคาร (มืlอที4 7) เมนอูาหารจนี  
 หลังอาหารเย็นนําทา่นเดนิทางเขา้ที�พัก 

 � ที4พกั:  IH Hotels Firenze Business หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
 (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
วนัที4หา้       ฟลอเรนซ ์ – เขตเมอืงเกา่ฟลอเรนซ ์– นครวาตกินั – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– โรม                  

  � อาหาร เชา้,เที4ยง,เย็น 

 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืlอที48) 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟลอเรนซ ์ (Florence) หรือ เมอืงฟีเรนเซ 
(Firenze) ที�ไดรั้บเลอืกโดยองคก์ารยเูนสโกใหข้ึ'นทะเบยีนเป็นมรดกโลก 
เมื�อปี ค.ศ. 1982 นําท่านเดนิชมความสวยงามบรเิวณ จตัุรสัดูโอโม 
Duomo Santa Maria Del Fiore ทตีั 'งของมหาวหิารแห่งเมอืงฟลอเรน้ซ ์
ที�สวยงามและยิ�งใหญ่ จตัรุสัชกินอเรยี (piazza della signoria) เป็น
จัตุรัสสวยงามดว้ยประตมิากรรมมากมายที�ตั 'งเรยีงรายอยู่ดา้นหนา้ของ
พระราชวังเวคคโิอ เชน่ รปูแกะสลักเพอรซ์อิสุ วรีบรุษุกรกีโบราณตอนบั�น
คอเมดซูา่ รปูแกะสลักเฮอรค์วิลสี และรปูสลัก  the Rape of the Sabine 
Women ถ่ายรูปดา้นหนา้ ปาลาซโซ เวคคโิอ Palazzo Vecchio หรอื 
Old Palace พระราชวังเก่าแกใ่นเมอืงฟลอเรนซ ์สรา้งสําเร็จในปี ค.ศ.
1322 มสีัญลักษณ์คอืหอระฆัง Campanile ในอดตีใชเ้ป็นสถานที�แจง้
ขา่วสารใหก้บัชาวเมอืง ทางการจะตรีะฆังสง่สัญญาณ หากมไีฟไหม,้นํ'า
ท่วม, ขา้ศกึโจมต ีฯลฯ ถือเป็นสถานที�ประวัตศิาสตรสํ์าคัญของฟลอ
เรนซ ์ชมสะพานปอนเต เวคคโิอ (Ponte Vecchio) สะพานเกา่แกท่ี�สดุ
ของเมอืง เป็นสะพานเดยีวของฟลอเรนซท์ี�รอดพน้การทาลายจากชว่ง
สง  ครามโลกมาได ้ทอดขา้มแมนํ่'าอารโ์น ซึ�งอดตีเป็นแหลง่ขายทองคํา
ที�เก่าแก่ของฟลอเรนซแ์ละยังคงอนุรักษ์บรรยากาศแบบดั�งเดมิไวไ้ด ้
อยา่งด ีชมทัศนยีภาพของตัวเมอืงที�มแีมนํ่'าอารโ์น ไหลผ่านนครที�ยังคง
รักษาสถาปัตยกรรมโบราณไวอ้ยา่งน่าชื�นชม สะพานเกา่แกท่ี�สรา้งขึ'นเพื�อใชใ้นการสัญจรขา้มแมนํ่'าอารโ์น บนสะพาน
นั'นเป็นที�ตั 'งของอาคารรา้นคา้ ซึ�งเป็นตัวแทนจําหน่ายงานศลิปะ อัญมณี และของที�ระลกึจํานวนมากอสิระใหท้่านได ้
เลอืกซื'อของที�ระลกึ ชอ้ปปิ'งตามอธัยาศัย 

เที4ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืlอที49) เมนอูาหารจนี 
บา่ย นําทา่นสูน่ครวาตกินั Vatican City (ระยะทาง233กม./ 3 ชม.) ซึ�งเป็น

รัฐอสิระ มขีนาดเล็กมากเพยีง 250 ไร่และเป็นศูนยก์ลางของศาสนา
ครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิ เป็นเมอืงแห่งศาสนจักรและที�ประทับข  อง
พระสนัตะปาปา ประมขุสงูสดุแห่งศาสนา หรอืที�เรยีกสั 'นๆ ว่า“โป๊ป” นํา
ทา่นถา่ยรปูดา้นหนา้ มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์St.Peter Basilica แหง่
นครรัฐวาตกินั ที�งดงามดว้ยศลิปะในยคุเรเนซองส ์ใชเ้วลาสรา้งถงึ 150 
ปี และยังไดรั้บการตกแต่งอย่างโอ่อ่าและหรูหรา ดา้นหนา้มหาวหิาร
เป็นลานกวา้งเรยีกว่า St.Peter’s Square ประกอบไปดว้ยนํ'าพุ 2 
ดา้น และเสาโอเบลกิส ์1 ตน้ ลอ้มรอบไปดว้ยเหลา่เทพเทวาบนหลังคา
และกําแพงสงู(คา่ทัวรไ์ม่รวมคา่เขา้ Vatican Museum และ Sistine Chapel 
) จากนั'นนําท่านเดนิทางสู ่กรุงโรม (Rome)(ระยะทาง6ก.ม./15นาท)ี  
เมอืงหลวงของประเทศอติาล ี

เย็น � รบัประทานอาหารคํ4า ณ ภตัตาคาร (มืlอที410) เมนอูาหารทอ้งถิ4น 
หลังอาหารเย็นนําทา่นเดนิทางเขา้ที�พัก 

� ที4พกั: Holiday Inn Express Rome East หรอืระดบัใกลเ้คยีง 



 (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
วนัที4หก       กรงุโรม – โคลอสเซี4ยม – จตัรุสัโรมนั – นํ lาพุเทรวี4 – บนัไดสเปน – สนามบนิลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีอติาล ี

                  � อาหาร เชา้ 

 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืlอที411) 
 นําท่านสู่ชื�นชมกับสถาปัตยกรรมและ

ประวัติศาสตร์แห่งความยิ�งใหญ่ นําท่าน
สัมผัสความยิ�งใหญ่ 1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรย์
ของโลกที� โคลอสเซี4ยม (Colosseum) 
(ถา่ยรปูดา้นนอก) เป็นสนามกฬีากลางแจง้
ขนาดใหญ่ตั 'งอยูใ่จกลางกรุงโรม เริ�มสรา้ง
ขึ'น ในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซียนแห่ง
อาณาจักรโรมันและสรา้งเสร็จ ในสมัยของ
จักรพรรดติติัสในครสิตศ์ตวรรษที�1 หรอืประมาณปี ค.ศ.80 อัฒจันทรเ์ป็นรูป
วงกลมกอ่ดว้ยอฐิและหนิทรายวัดโดยรอบไดป้ระมาณ 527เมตร สงู 57เมตร ใกล ้ๆ
กันนั'นเป็น ประตูชยัคอนสแตนตนิ (Arch of Constantine) ถอืว่าเป็นมรดก
สําคัญของประเทศอติาลอีกีที�หนึ�ง โดยสรา้งขึ'นเพื�อระลกึถงึชยัชนะของกรุงคอสส
แตนตนิ เป็นซุม้ประตูที�ใหญ่ที�สุดของโรมันมคีวามสงูถงึ 21 เมตร จากนั'นชมและ
ถา่ยรปู จตัรุสัโรมนั (Roman Forum) ซึ�งอยูใ่กล ้ๆ กันกับโคลอสเซี�ยม จัตุรัสโรมัน
ถอืวา่เป็นศนูยก์ลางดา้นตา่งๆ จากนั'นนําทา่นชม นํ lาพุเทรวี4 (Trevi Fountain) ซึ�งมรีปูปั'นของเทพเจา้เนปจนูตั 'งโดดเดน่
อยูก่ลางนํ'าพ ุเป็นหนึ�งในสญัลักษณ์ที�สําคัญของกรงุโรม เป็นสถานที�นักทอ่งเที�ยวมาโยนเหรยีญเสี�ยงทายตามเรื�องราว
จากภาพยนตรเ์รื�อง Three Coins in The Fountain จากนั'นนําท่าน  ชมและถ่ายรูปบรเิวณยา่น บนัไดสเปน (Spanish 
steps) เป็นบันไดที�กวา้งที�สดุและยาวที�สดุในทวปียโุรป ถูกเรยีกชื�อตามสถานฑตูสเปน ซึ�งตั 'งอยู ่ณ บรเิวณนั'น ไดรั้บ
การออกแบบโดยสถาปนิกชาวอติาเลียน สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่ สนามบนิลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีเพื�อ
ตรวจเชค็เอกสารการเดนิทางและสมัภาระเตรยีมตัวเดนิทางกรงุเทพฯ  

13.30น. ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทยโดยสายการบนิไทย เที4ยวบนิที4 TG945 (เวลาประมาณ 10ชั�วโมง 50นาท)ี 
 
วนัที4เจ็ด        ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ        

 
06.50น.   เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

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

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลี4ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื4องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 
การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลี4ยนโดย
คาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื4อใหท้า่นทอ่งเที4ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 
เงื4อนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัlงนีlจะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขึlนไป กรณีไมถ่งึจํานวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิทที�มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลื�อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 
- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิ�ม (ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดย
ทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีที4ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที4ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัlง มฉิะน ัlนทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัlงสิlน  
3.การจองทวัรแ์ละชําระคา่บรกิาร  
- กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 20,000 บาท พรอ้มคา่วซีา่ 3,500 บาท 
กรณุาสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยื�นวซีา่พรอ้มเอกสารชําระมดัจําคา่ทัวร ์
- คา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืชําระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง  
- กรณีบรษัิทตอ้งออกตั�วหรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทาง ทา่นจําเป็นตอ้งชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืตามที�บรษัิทกําหนดแจง้เทา่นั'น 
**สําคญั**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและ
จํานวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่�ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั'นทางบรษัิทจะ
ไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื�องจากเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  
และ กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 'งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิLที�จะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆทั 'งสิ'น  รวมถงึ เมื�อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิL ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่่า
กรณีใดๆ ทั 'งสิ'น  



5.อตัราคา่บรกิารนีlรวม  
1. คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับ ชั 'นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตั�วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeที�นั�งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั�วกรุ๊ปเทา่นั'นไมส่ามารถเลื�อนวนัได)้ 
2. คา่ที�พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการหรอืระดับใกลเ้คยีงกนัหรอืเมอืงใกลก้นักรณีที�พักเต็มหรอืชว่งไฮซซีั�น 
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ที�บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่นํ lาหนกักระเป๋า สายการบนิไทย สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื4อง 30 กโิลกรมั ถอืขึlนเครื4องได ้7กโิลกรมั และค่าประกัน
วนิาศภยัเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ และกรณีนํ'าสมัภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรับตามที�สายการบนิ
เรยีกเก็บ สะสมไมลไ์ด5้0% กรณุาแจง้เลขสมาชกิรอยลั ออรค์ดิ พลัส กอ่นออกตั�ว  
6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกันภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกนัภยัแบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบื'องตน้ ดังนี'  
- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภยัที�มอีายมุากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 3,000,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัที�อายนุอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนื�องในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท  
  ซึ�งความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื�อนไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทั 'งนี'การทําประกันนี'จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ 
ตาม พ.ร.บ. ธุรกจินําเที4ยว ที4บงัคบัใหบ้รษิทันําเที4ยว ทําประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัlน แตท่ั 'งนี' ทา่นสามารถ
ศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่านตอ้งการซื'อความคุม้ครองเพิ�มเตมิสามารถ
แจง้ความประสงคม์าที�บรษัิทฯ  
7. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนา้ มนัตามรายการทัวร ์
8.คา่รถปรับอากาศนําเที�ยวตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 
 
6.อตัราคา่บรกิารนีlไมร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�นอกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีนํ'ามนัที�สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิ หรอืไดทํ้าการขายโปรแกรมไปแลว้ 
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าที�โรงแรม  
7.คา่วซีา่เชงเกน้ทา่นละ 3,500 บาท  
8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและนํ lาใจจากทา่น  
 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยที4เกดิข ึlนจรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยื4นวซีา่/คา่มดัจาํต ั�วเครื4องบนิและคา่แลนด ์
 
7.หมายเหต ุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัlงหมดกอ่นทําการจอง เพื4อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมื4อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัlงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงื4อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัlงหมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิLที�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึ'นในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิLการเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ'นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิLในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 'งสิ'น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 'งสิ'น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ั 'งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั 'งหมด  
7. รายการนี'เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครั 'งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม หรอืปรับเป็นเมอืงใกลเ้คยีงกนั  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอดบหุรี�ได ้
โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั 'งนี'ข ึ'นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนั
ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนั'น 
บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั 'งสิ'นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั'น 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ



ทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ   
12. การประกันภัย บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกันภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัย 
แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซึ�งความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื�อนไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทั 'งนี'การทํา
ประกันนี'จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจินําเที4ยว  ที4บงัคบัใหบ้รษิทันําเที4ยว ทําประกนัเฉพาะอุบตัเิหตใุน
การเดนิทางเทา่น ัlน แตท่ั 'งนี' ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่าน
ตอ้งการซื'อความคุม้ครองเพิ�มเตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าที�บรษัิทฯ  
13. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั 'งสิ'นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั'น  
14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
 
 

เอกสารในการขอยื4นวซีา่เชงเกน้ (ประเทศอติาล)ี 
ระยะเวลาดาํเนนิการยื4น 10 วนัทําการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิlวมอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาที4นดัหมาย ** 
1. พาสปอรต์ ที�ยงัไมห่มดอาย ุ และมอีายไุมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุ หากหมดอายกุรณุานําไปตอ่อายกุอ่นนําสง่ และมี

จํานวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้เพื�อตดิวซีา่ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไมก่ต็าม ควร
นําไปแสดงดว้ยเพื�อเป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถานฑตู  
 

2. รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรงปจัจบุนั ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิlว หรอื 4.5x3.5 cm จํานวน 2 ใบ 
และมอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หา้มตกแตง่รปู หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมเีครื�องประดับ ตอ้งเป็นรปูที�ถา่ย
จากรา้นถา่ยรปูเทา่นั'น (ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 
3. เอกสารสว่นตวั 

สําเนาทะเบยีนบา้น / สําเนาบตัรประชาชน / สําเนาบตัรขา้ราชการ 
สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหยา่ / สําเนาใบมรณะบตัร(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ)  แปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นั'น 
สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ – นามสกลุ (ถา้เคยทกีารเปลี�ยน) แปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นั'น 
 
(กรณีเด็กอายตุํ4ากวา่20ปี) แปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นั'น 
สําเนาทะเบยีนบา้น / สําเนาสตูบิตัร / หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา / สําเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา  
 

4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการทํางานจากบรษัิทที�ทา่นทํางานอยูต่อ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านั'น โดยระบตํุาแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนใน
ปัจจบุนั,วันเดอืนปีที�เริ�มทํางานกบับรษัิทนี'และชว่งเวลาที�ขอลางานเพื�อเดนิทางไปยโุรป หลังจากนั'นจะกลับมาทํางานตามปกติ
หลังครบกําหนด ภาษาองักฤษเทา่นั'น 
 
4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริ�มทํางานและชว่งเวลาที�อนุมัตใิห ้
ลาหยุดเพื�อเดนิทางไปยโุรป เท่านั'นไม่ตอ้งระบชุื�อประเทศ หลังจากนั'นจะกลับมาทํางานตามปกตหิลังครบกําหนด และตอ้งมี
อายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยื�นวซีา่  ตอ้งเป็นภาษาองักฤษ  และเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ัlน พรอ้มประทบัตราบรษิทั โดยชื�อ
ลกูคา้ที�ระบใุนหนังสอืรับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชื�อ-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
4.2 กรณีเจา้ของกจิการ สําเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนที�มชี ื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื
หุน้สว่น พรอ้มทั 'ง เซน็ชื�อรับรองสําเนาและประทับตราบรษัิทฯ (คัดลอกไมเ่กนิ 3 เดอืน และเป็นภาษาองักฤษเทา่นั'น)  
4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองตัวจรงิจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันที�กําลังศกึษาอยูเ่ป็นภาษาอังกฤษ
เทา่นั'น (สถานทตูไมรั่บเอกสารที�เป็นบตัรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยื�นวซีา่) 
 เด็กอายตุํ4ากวา่ 20 ปี 

จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาจะตอ้งมใีบรับรองจากมารดา หรอืหากเด็ก
เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดา จะตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง
ไปตา่งประเทศจากทั 'งบดิาและมารดา พรอ้มมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้บับตุรกบัผูท้ี�บตุรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปทําที�สํานักงานเขตที�
ทําเบียนบา้นอยู่  (พรอ้มแนบบัตรประชาชน ของบดิาและมารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผูอํ้านวยการเขตลงลายมือชื�อและ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  และบดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ที�รับยื�นวซีา่ดว้ย กรณีเด็กที�
บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแต่เพยีงผู ้
เดยีว 

4.4 กรณีที4เกษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย  
4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชสํ้าเนาทะเบยีนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใชห้ลกัฐานการเงนิของตัวเองหรอื
ของสามกีไ็ด ้ในกรณีที�ไมไ่ดเ้ดนิทางไปกบัสาม ีจะตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม ีเป็นภาษาองักฤษ      พรอ้มกบัเขยีน
ชื�อ-นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ ของสาม ีและบตุร ที�มดีว้ยกนั) 



4.6 กจิการไมจ่ดทะเบยีน อาท ิFreelance, ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ตอ้งเขยีนหนังสอืแนะนําตนเอง ชี'แจงรายละเอยีดการ
ทํางาน แหล่งที�มาของรายได ้พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายรา้น สัญญาเช่าที� โฉนดที�ดนิ เป็นตน้              (เป็น
ภาษาองักฤษ) 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 
5.1 ผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้่ายเอง สําเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยต์ัวจรงิ หรือสําเนาสมุดบัญชเีงนิฝากประจําส่วนตัว 

ยอ้นหลัง 6 เดอืน 1 ชดุ (โดยปรับสมดุบัญชขีองท่านใหถ้งึปัจจุบันดว้ย) ควรเลอืกเล่มที�มกีารเขา้ออกของเงนิสมํ�าเสมอ และมี
จํานวนไมตํ่�ากว่า 6 หลัก เพื�อแสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอ ที�จะครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมื�อกลับสู่
ภมูลํิาเนา 

** กรณีไมม่กีารอพัเดตสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยภ์ายในระยะเวลา 6 เดอืน ตอ้งขอ Statement จากธนาคารเทา่นั'น ** 

a. ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  ตอ้งเขยีนหนังสอืรับชี'แจงความสัมพันธ ์(Sponsot Letter) และขอหนังสอืรับรอง
ค่าใชจ้่าย โดยใหบ้คุคลที�ออกค่าใชจ้่ายใหเ้ป็นผูข้อหนังสอืรับรอง BANK SPONSOR หรอื BANK GUARANTEE ที�ออกจาก
ทางธนาคารเท่านั'น  )ฉ บับภาษาอังกฤษ  (โดยระบุชื�อเจา้ของบัญช ีบุคคลที�ออกค่าใชจ้่าย สะกดชื�อ – สกุล ใหต้รงตามหนา้
พาสปอรต์ และระบชุื�อผูเ้ดนิทาง สะกดชื�อ - สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายื�นขอจากธนาคารลว่งหนา้ บางแหง่อาจใชเ้วลา
ดําเนนิการประมาณ 3 วัน  และ 

5.3 กรณีที�บรษัิทของท่านเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง ใหก้ับผูเ้ดนิทางทั 'งหมด ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออกจดหมาย
อกีหนึ�งฉบบัเพื�อแสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบรุายชื�อผูเ้ดนิทาง และเหตุผลที�จัดการ
เดนิทางนี'ในจดหมายดว้ย  

 
(เอกสารมอีาย ุ1 เดอืนกอ่นวนัยื�นคํารอ้งขอวซีา่) 

 
**กรณุาปรบัอพัเดตสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์กอ่นแสดงตวัยื4นขอวซีา่ 3-5 วนั เทา่น ัlน ** 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีงนิฝากประจาํ** 
 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยื4นวซีา่เชงเกน้ กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ 
กรุณากรอกแบบฟอร์มที�แนบมาใหต้รงกับความเป็นจรงิ เนื�องจากเป็นขอ้มูลที�ตอ้งส่งใหก้ับทางสถานทูตพจิารณาวซี่า ทาง

บรษัิทฯไมส่ามารถกรอกแทนทา่นไดเ้พราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะถกูปฏเิสธวซีา่ได ้
 

 
รายละเอยีดเกี�ยวกบัชื�อ,นามสกลุ,วันเดอืนปีเกดิ,ญาตพิี�นอ้ง,สถานที�เกดิ และจํานวนบตุรของผูเ้ดนิทาง การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิ

ประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูต
ไมค่นืคา่ธรรมเนยีมที�ไดช้ําระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื�นคํารอ้งใหมก่็ตอ้งชําระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั 'ง หากสถานทูตมกีารสุม่
เรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสภุาพ ทั 'งนี'
บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ที�ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ�มเตมิทางบรษัิทใคร่ขอ
รบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ีซ่าแลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิLในการแจง้สถานทูตเพื�อใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของ
สถานทตูเรื�องวซีา่ของทา่น เนื�องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท 
 

** เอกสารประกอบการยื4นวซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัlน และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร** 
 

แบบฟอรม์สําหรับกรอกขอ้มลูยื�นวซีา่เชงเกน้ (ประเทศอติาล)ี 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนใ์นการยื�นวซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

1. ชื�อ - นามสกลุ (ภาษาไทย)       .................................................................................................... 
2. ชื�อ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)   .................................................................................................... 
3. ชื�อ / นามสกลุเดมิ (ตอนเกดิ)     ................................................................................................... 
4.เลขบตัรประจําตัวประชาชน 13 หลัก  .............................................................................................. 
5. วัน-เดอืน-ปีเกดิ   ..............................................  อาย ุ............. ปี   สถานที�เกดิ ............................. 
6. เพศ   ชาย          หญงิ 

7. ที�อยูปั่จจบุนั ตรงตามสําเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 
............................................................................................................................................................. 
................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 
โทรศัพทม์อืถอื ..........................................................  โทรศัพทบ์า้น .......................................................... 
8. อาชพีปัจจบุนั .................................................... 
    ตําแหน่งงาน (ตรงกบัที�ระบใุนหนังสอืรับรองการงาน)  ...................................................................... 



9. ชื�อสถานที�ทํางาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 
.............................................................................................................................................................. 
ที�อยูท่ี�ทํางาน ........................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ์............. โทรศัพทท์ี�ทํางาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อเีมล ์.......................... 
10. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 
11. รายไดอ้ื�นๆนอกเหนอืจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลัก ......................................................................................... 
      แหลง่ที�มาของรายไดนั้'น .......................................................................................................................... 
 

12. สถานภาพ     �   โสด   �   สมรส   �   แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 
  �   หยา่   �   มา่ย   �   อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา    �   แยกกนัอยู ่

13. ชื�อ-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานที�เกดิ ..................... 
14. ชื�อ-สกลุของบดิา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานที�เกดิ ...................... 
15. ชื�อ-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานที�เกดิ ...................... 
16. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี' 
      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 
      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 
17. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรัพย ์(ที�ทา่นใชแ้สดงกบัสถานฑตูเพื�อยื�นคํารอ้งขอวซีา่)  

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

18. วซีา่เชงเกนที�เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา 

ไมเ่คย 
เคยได ้ ใชไ้ดต้ั 'งแตว่ันที� .............................................. ถงึวันที� .................................................. 

19. เคยถกูพมิพล์ายนิ'วมอืเพื�อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี' 

                    ไมเ่คย  เคย  (กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ที�ดําเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

20.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

21. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

            ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ื�นออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 
     เชค็เดนิทาง     กรณุาระบชุื�อ .............................................................. 

   บตัรเครดติ    
   เงนิสด 

** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัlงหมด เจา้หนา้ที4จะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น ** 
** เอกสารประกอบการยื4นวซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัlน และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร** 

- หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จาํเป็นตอ้งสง่มาเพื4อดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 
- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการทํางานฉบบัจรงิ กรณุากรอกขอ้มลูการทํางานของทา่นเป็นภาษาองักฤษให้

ครบถว้น ไดแ้ก ่ชื4อบรษิทั / ตาํแหนง่ของทา่น / ลกัษณะงาน / รายไดต้อ่เดอืน  
 

หมายเหต ุ : การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี4ยวขอ้งใดๆท ัlงสิlน ท ัlงนีlบรษิทัเป็นเพยีง
ตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัlน 

 


