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วันแรกของการเดินทาง      กรุงเทพฯ  

21.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T ประต ู9 โดย

สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวก 

 

วันที่สองของการเดินทาง        กรุงเทพฯ - โรม - ปอมเปอี - ซาเลอโน 

21.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโรม (ROME) ประเทศอิตาลี โดย สายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG944   

06.50  น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงโรม (ROME) ประเทศอิตาลี  เมืองหลวงขนาดใหญ่ของประเทศอิตาลี ที่มีทั้งความ
เก่าและความใหม่ซ้อนแทรกอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืน ตั้งอยู่บนแคว้นลาซิโอ (LAZIO) ตรงช่วงกลางของ
ประเทศมีแม่น้้าไทเบอร์ (TIBER) ไหลผ่านกลางเมือง โรมจึงถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน สถานที่ส้าคัญ และเมืองเก่า
โรมันจะอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้้า ส่วนฝั่งซ้ายเป็นรัฐวาติกัน และเขตทราสเตเวเร (TRASTEVERE) ซึ่งเป็นที่อยู่
อาศัยของผู้มีฐานะ และปัจจุบันเป็นแหล่งร้านอาหาร และคาเฟ่
แบบเก๋ๆ ทันสมัย…หลังผ่านพิธีการตรวจคน  เข้าเมืองปละ
ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว... 
น้าท่านเดินทางสู่ เมืองปอมเปอี (POMPEI) (242  กม.) นคร

เมืองโบราณที่ถูกฝังบางส่วนใกล้กลับเนเปิ้ล ซึ่งครั้งนึ่งเคยในปี 

ค.ศ.79 ภูเขาไฟวิซูเวียสถล่มพ่นทับลาวาถามทั้งเมือง ....น้าท่านชมย่านเมืองเก่า... 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น้าท่าน เข้าชมโบราณสถานปอมเปอี (ARCHEOLOGICAL – SITE POMPEI) ชมสภาพของเมืองที่ขุดคนขึ้นมา

ได้ภายในก้าแพงที่โอบล้อม ตัวเมืองชมเขตใจกลางเมือง ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิหาร, ส้านักงานราชการตลาด,ร้านค้า, 

โรงละคร, สนามกีฬา, บ้านเรือน และโรงอาบน้้าสาธารณะของโรมัน 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองซาเลอโน (SALERNO) (30 กม.) แคว้นคัมปาเนีย ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิตาลี ... อาจ

เรียกว่าเป็น เมืองเวนิสจิ๋ว ก็ได้ บนเกาะบูราโนมีหมู่บ้านน่ารักๆ ก่อตั้งโดยขุนนางชาวโรมันยุคโบราณ ความ

งดงามของสถานที่แห่งนี้คือติดกับภูเขา....อิสระให้ท่านพักผ่อนชมเมือง...ตามอัธยาศัย 

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก GRAND HOTEL SALERNO หรือเทียบเท่า 



 

 
 

 

วันที่สามของการเดินทาง        ซาเลอโน - คาสเทลเมสซาโน - มาเตรา 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองคาสเทลเมสซาโน (CASTELMEZZANO) (135 กม.) หมู่บ้านเล็กๆ

ที่ตั้งบนยอดเขาใน  จังหวัดโพเทนซ่า (POTENZA) ในแคว้น BASILICATA ด้วยความ

สวยงามหมู่บ้านแห่งนี้นอกจากสร้างอยู่บนยอดเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แรกเริ่มเป็นถิ่น

ฐานของชาวกรีกราวศตวรรษที่ 5-6 ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 1000 คน

เท่านั้น เนื่องจากความสวยงามของที่ตั้งแต่ วิวทิวทัศน์ท้าให้หมู่บ้านแห่งนี้เป็นอีกหนึ่ง

หมู่บ้านที่สวยที่สุดของอิตาลีอีกด้วย น้าท่านเดินชมเมืองและให้ท่านถ่ายรูปเลือกซ้ือของฝากตามอัธยาศัย…. 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น้าท่านเดินทางสู่ เมืองมาเตรา (MATERA) (83 กม.) เมืองลึกลับที่งดงามในหุบเขา ที่น้อยคนนักจะรู้จักและได้

ไปเยือน เมืองที่ได้รับการยกย่องให้เป็นอัญมณีแห่งการท่องเที่ยว  เมืองมาเตราเป็นเมืองที่มีอายุมากกกว่า 

2,000 ปี บ้านเรือนถูกสร้างขึ้นจากการขุดเจาะภูเขาเป็นอุโมงค์เข้าไปเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัย ได้รับการขึ้นทะเบียน

ขององค์กรยูเนสโกเป็นมรดกโลก ในปี 1993 และยังได้รับการรับเลือกให้เป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมยุโรป

ประจ้าปี 2019 อีกด้วย… ชมวิหารมาเตรา ที่ตั้งอยู่บนสันเขาที่ถือเป็นจุดที่สูงที่สุดของเมืองมาเตรา ...เดินเล่น

ชมหมู่บ้านมาเตรา ท่านจะได้สัมผัสหมู่บ้านที่ถูกท้ามาเป็นร้านค้า ร้านขายของ ร้านอาหาร ให้นักท่องเที่ยวได้

เข้าไปสัมผัสตัวบ้านอย่างใกล้ชิด .... 

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที่พัก ALBERGO MATERA  HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สี่ของการเดินทาง        มาเตรา - อัลเบอโรเบลโร - ซาเลอโน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองอัลเบอโรเบลโร (ALBEROBELLO) (69 กม.) ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดบารี (BARI) แคว้นปูลยา 

(PUGLIA)  ...ชมหมู่บ้านสวยแปลกตา THE TRULLI OF ALBEROBELLO หมู่บ้านเก่าแก่ท่ีมีประวัติเกือบพันปี 

ด้วยความโดดเด่นของบ้านเรือนที่มีเอกลักษณ์เป็นรูปหลังคากรวยมียอดแหลมกลมส่งผลให้หมู่บ้านนี้มีความ 



 

 
 

 

สวยแปลกตาอย่างมาก ไม่เหมือนใครที่สร้างกันลดหลั่นตามระดับสูงต่้าของพืน้ที ่ ด้วยความสวยงาม ความมี

เอกลักษณ์และประวัติที่เก่าแก่ของหมู่บ้านแห่งนี้ ท้าให้ในปี 1996 ได้รับการข้ึนทะเบียนองค์กรยูเนสโก 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นน้าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซาเลอโน (SALERNO) (292 กม.) เมืองท่าส้าคัญอีกแห่งของประเทศอิตาลี 

อิสระทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย… 
ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก GRAND HOTEL SALERNO หรือเทียบเท่า 

*.*.*. กรุณาจัดกระเป๋าใบเล็กเพ่ือพรุ่งนี้ใช้ค้างคืนบนเกาะคาปรี 1 คืน *.*.*. 
 

วันทีห่้าของการเดินทาง        ซาเลอโน - อมัลฟี่โคสท์ - ราเวลโล่ โพสิตาโน - อมัลฟี่ - เกาะคาปรี 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นน้าท่านเดินทางลัดเลาะชายฝั่งทะเลที่เรียกว่า อมัลฟี่โคสท์  (AMALFI COAST) ชายฝั่งทาง

ตอนใต้ของคาบสมุทรซอร์เรนตีเนของอิตาลี (SORRENTINE PENINSULA)ซี่งได้รับการยกย่องว่า

เป็นชายฝั่งที่สวยที่สุดในยุโรป โดยถนนจะแคบมาก และเส้นทางจะเลียบไปตามหน้าผาสูงชัน 

จนถึงเมืองหลัก 3 เมือง คือ โพสิตาโน อมัลฟี และราเวลโล เส้นทางเลียบชายฝั่งและเมืองทั้งสาม

ได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1997…. 

จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ เมืองราเวลโล่ (RAVELLO) (7 กม.)  หมู่บ้านเล็กๆของแคว้นคัมพาเนีย ที่

มีความงามทั้งทางกายภาพและความหลากหลายทางธรรมชาติ รวมไปถึงความโดดเด่นทางด้าน

สถาปัตยกรรมและศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น จึงได้รับการบรรจุไว้ในส่วนหนึ่งของคอสติเอรา อามาลฟิ

ตานา ซึ่งเป็นหนึ่งในรายชื่อมรดกโลกของอิตาลี ในปี ค.ศ.1997 จากองค์การยูเนสโก นอกจากนี้หมู่บ้านราเวล

โล่ ยังเป็นสถานที่ท่ีศิลปินดัง อย่าง ริชาร์ด วาร์กเนอร์ ศิลปินชาวเยอรมันเคยมาแสดงคอนเสิร์ต จนท้าให้มีการ

จัดเทศกาลคอนเสิร์ตที่หมู่บ้านแห่งนี้เป็นประจ้าทุกปี ... 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองโพสิตาโน (POSITANO) (26 กม.) เมืองเล็กๆแต่มีเสน่ห์ชวนให้หลงใหลตั้งอยู่ตามหน้าผา

แคบ ๆ อันมียอดโดมของโบสถ์ซานตา มาเรีย อัสสันต้า เป็นสัญญลักษณ์ของเมือง ผ่านชมบ้านเรือนที่ตั้งเรียง 

 



 

 
 

 

รายอยู่บนหน้าผา ดื่มด่้าไปกับบรรยากาศชวนมองอย่างไม่กระพริบตาตลอดเส้นทางท่ีผ่าน จึงท้าให้เมืองชายฝั่ง

ทะเลในแคว้นคัมพาเนีย แห่งอิตาลีใต้นี้มีนักท่องเที่ยวมาเยือนอย่างไม่ขาดสายตลอดทั้งปี  

(*.*.*. เมืองโพสิตาโน่ เข้าได้เฉพาะทางเรือเท่านั้น รถมินิบัสวิ่งผ่านบนเขาหลังตัวเมืองเท่านั้น *.*.*.) 

น้าท่านเดินทางต่อสู่เส้นทางคดเคี้ยวเลาะริมผา ชมธรรมชาติอันงดงามกับบ้านเรือนที่ถูกสร้างอย่างลงตัว

บริเวณผาสูงสู่ เมืองอมัลฟี (AMALFI) (25 กม.) เป็นเมืองที่เคยมีอ้านาจทางทะเล สมญานามว่า QUEEN OF  

MEDITERRANEAN  แต่ต่อมาคาดว่าเกิดแผ่นดินถล่มจมหายไปในทะเล เมืองนี้จึง

กลาย เป็นเพียงเมืองเล็กๆ มีประชากรราว 3 พันคน มมีหาวิหารใหญ่ที่สวยงาม 

เมืองนี้มีระบบการปกครองเหมือนกับเมืองเวนิส กล่าวคือเป็นระบบการปกครอง

โดยผู้ด้ารงต้าแหน่งดอจจ์ (DOGG)  ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง ต่อมาในปี ค.ศ.1131 

อมัลฟีตกอยู่ภายใต้การยึดครองของกษัตริย์โรเจอร์ แห่งเนเปิ้ลและต่อมาก็ถูกชาวปิ

ซ่ายึดครอง  

น้าทา่นชม (ด้านหน้า) วิหารแห่งนักบุญแอนดรูว์ (AMALFI CATHEDRAL) ซ่ึง
เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองอมาลฟี อีกท้ังยังได้รับการกล่าวขานว่ามีความ
งดงามมากท่ีสุดอีกด้วย โดยวิหารแห่งนี้ถูกสร้างข้ึนอย่างยิ่งใหญ่เพ่ือเป็นเกยีตริ
แก่ นักบุญแอนดรูว์ (SAINT ANDREW) โดยสร้างขึ้น  ตามศิลปะสไตล์อาหรับ – 
นอร์แมน โรมาเนสก์ ด้านหน้าของวิหารถูกประดับตกแต่งแบบโมเสกอย่างวิจิตร
งดงาม และบริเวณท่ีเป็นไฮไลท์ของที่นี่คือ บริเวณบันไดขนาดใหญ่สไตล์
ลอมบาร์ด – นอร์แมน (LOMBARD-NORMAN STYLES) ที่จะเป็นหนทางน้านัก
ท่องเทื่ยวไปพบกับความโอ่อ่า และวิจิตรตระการตาภายในวิหารแห่งนี้… 
น้าท่าน เข้าชมมหาวิหารใหญ่ที่สวยงามคือ มหาวิหารเซ็นท์แอนเดรีย (DUOMO DI SANT’ANDRE) ใจกลาง

เมือง มีอายุเก่าแก่กว่า 900 ปี 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นน้าท่านเดินทาง ออกจากโดยเรือไฮโดรฟอย สู่เกาะคาปรี เกาะสวรรค์ของบรรดานักท่องเที่ยว เคยเป็น

ทีป่ระทับตากอากาศของจักรพรรดิแห่งอาณาจักรโรมัน ที่โปรดให้เป็นวิมานฉิมพลีริมฝั่งทะเล ...ชมทิวทัศน์อัน

สวยงามของ เกาะคาปรี (CAPRI) ท่ามกลางท้องฟ้าสีครามน้้าทะเลสีน้้าเงินเข้ม 

 



 

 
 

 

น้าท่าน นั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขาคาปรี ....น้าท่านเดินชมเขตตัวเมืองที่มีบรรยากาศน่ารัก และแวะพักที่สวนออ

กุสต้า พร้อมบันทึกภาพกับโขดหิน FARAGLIONI สัญลักษณ์ของเกาะคาปรี ชมความงามของเกาะคาปรี ในอีก

มุมมองหนึ่งโดยขึ้นสู่จุดสูงสุดของยอดเขา 

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก BEST WESTERN HOTEL SYRENE หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีห่กของการเดินทาง        เกาะคาปรี - ถ้้าบลูก๊อตตโต้ - เนเปิล - โรม 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น้าท่าน ชมถ้้าบลูกร๊อตโต้ (BLUE GROTTO) ถ้้าที่อยู่ในทะเลมีแสงสะท้อนสีฟ้าจากน้้าทะเลขั้นมากระทบถ้้า

สวยงามยิ่งนัก  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น้าท่านเดินทาง ออกจากโดยเรือเฟอร์รี่ เพ่ือเดินทางสู่ 

เมืองเนเปิล (NAPLES) ซึ่งในสมัยก่อนเคยเป็นราชอาณาจักรที่มีเจ้าครองนคร และ

ประเทศต่างๆก็มีทูตมาประจ้าที่นี่เช่นประเทศอังกฤษ เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากใน

สมัยกรีกในฐานะเป็นเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของกรีซโบราณและเรียกว่า  

Neapolis (เมืองใหม่) เพราะมีเมืองเก่าชื่อปาเลโปลิส แล้ว

เมืองทั้งสองนี้ได้เติบโตคู่กันมาจึงรวมเป็นเมืองเดียวกันชื่อ Neapolis นี่เอง คือที่มาของ

ชื่อ เนเปิล ในปัจจุบัน ซึ่งในภาษาอิตาลีเรียกกันว่า นาโปลี ..จากนั้นน้าท่านเดินทางต่อสู่ 

กรุงโรม (ROME) (227 กม.) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี เมืองเป็นต้นก้าเนิดของ

อาณาจักรโรมัน 

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก CROWN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า  

 



 

 
 

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง           โรม - วาติกัน - วิหารแพนธีออน - น้้าพุเทวี - บันไดสเปน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น้าท่าน ชมรัฐอิสระวาติกัน (VATICAN ) ศูนย์กลางศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคธอลิก  ...เข้า

ด้านในของ  พิพิธภัณฑ์วาติกัน (VATICAN MUSEUM) ที่เก็บรวบรวมบรรดาศิลปวัตถุ 

ภาพเขียน ภาพวาดต่างๆ รวมทั้งภาพเขียน THE CREATION ภาพการสร้างโลก ฝีมือไมเคิล 

แองเจลโล ด้านในมีหอสวดมนต์ซิสติน (SISTINE CHAPEL) ก่อนชมความงดงามภายใน 

โบสถ์เซนต์ปีเตอร์(ST.PETER BASILICA) ศาสน-สถานประจ้าส้านักวาติกันที่โด่งดังด้วย

ความงดงามและขนาดที่ ใหญ่โต รวมทั้งรูปแกะสลักปิเอต้าที่โด่งดังของไมเคิล แองเจลโล.. 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น้าท่าน เข้าชมวิหารแพนธีออน (PANTHEON) สถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่จากยุคโรมันทีเก่าแก่ที่สุด ของ  

ประเทศอิตาลี มีอายุเก่าแก่ประมาณ 2,000 กว่าปีวิหารแห่งนี้ได้

ถูกกสร้างขึ้นเมื่อ 27 ปีก่อนคริสตกาลโดยจักรพรรดิ์มาคุส

อากริปปา MARCUS AGRIPPA แต่โดนไฟไหม้ ไปในปีค.ศ. 80 

ต่อมากษัตริย์ฮาดริอานได้ปฎิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในปีค.ศ. 118 การ

ออกแบบอาคารให้มีความกว้าง 142 ฟุต และสูง 142 ฟุต ... 

น้าท่าน ชมน้้าพุเทรวี ที่มาของบทเพลง ทรีคอยน์ อินเดอะฟาวน์เทน ที่เชื่อกันว่าถ้าท่านโยนเหรียญลงในน้้าพุ 

แล้วท่านจะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง จากนั้นเชิญท่านอิสระเดินเล่น หรือเลือกซ้ือสินค้าต่างๆ ที่ ย่านบันได

สเปน แหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลี ซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ  

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  CROWN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่แปดของการเดินทาง           โรม - ทิโวล ี- โรม - ชมเมือง  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 



 

 
 

 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองทิโวลี (TIVOLI) (34 กม.) เมืองเล็กๆ ห่างจากกรุงโรมเพียง 30 กิโลเมตร แต่เป็นเมืองที ่ 

มีชื่อเสียงด้านโบราณและบ้านพักตากอากาศของชนชั้นสูงสมัยก่อน ที่มีความสวยงามยิ่งใหญ่อลังการมากและมี

คุณค่าทางประวัติจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก น้าท่านเข้าชมพระราชวัง VILLA D’ESTE อันงดงาม

ใน TIVOLI นี้เป็นหนึ่งในมรดกโลกขององค์กรยูเนสโกของอิตาลี 

วิลลาแห่งนี้ได้รับการว่าจ้างจากพระคาร์ดินัล IPPOLITO II 

D’ESTE ผู้ว่าการ TIVOLI ในปี ค.ศ. 1550 ซึ่งรู้สึกผิดหวังกับ

การที่พระสังฆราชไม่ได้รับการเลือกตั้งจึงอยากจะน้าความ

หรูหราของศาล FERRARESE ROMAN AND FRENCH 

COURIER มาตั้งไว้ที่ TIVOLI…. 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น้าท่านกลับสู่ กรุงโรม (ROME) (38 กม.)  ...น้าท่าน เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม 

(COLOSSEUM)โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนาม

กีฬายักษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน การออกแบบอย่างชาญฉลาดสร้างให้

สนามกีฬามีลักษณะเป็นรูปวงรี เพื่อให้ผู้เข้าชมรู้สึกเข้าใกล้นักกีฬา ถือเป็นต้นแบบ

ของสนามกีฬาในปัจจุบัน  ...ถ่ายภายคู่กับประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่ง

ชัยชนะและที่มาของถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม ...รถโค้ชน้าท่านวิ่งผ่านชมสถานที่

ต่างๆรอบกรุงโรม 

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  CROWN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันทีเ่ก้าของการเดินทาง        โรม - ประเทศไทย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

13.55 น. (เวลาท้องถิ่น) ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TG945 

 

วันทีส่ิบของการเดินทาง       ประเทศไทย 



 

 
 

 

05.55 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ…. 

 

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

 

*.*.*. อัตราค่าใช้จ่าย  *.*.*. 

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กต่่ากว่า 12 

กับ 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กต่่ากว่า 12 

กับ 2 ผู้ใหญ่ 

ไม่มีเตียงเสริม 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

30 ม.ค.-8 ก.พ.//13-22 ก.พ.- 

26 มี.ค.-4 เม.ย.//25 เม.ย.-4 พ.ค. 

16-25 พ.ค. // 13-22 มิ.ย. 

120,900.- 111,900.- 26,900.- 

 
อัตรานี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ 
ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนส้าหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน้าเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
5. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)  
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
ค่ารักษาพยาบาลส้าหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น) 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้ **  
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 



 

 
 

 
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 
1.5 ล้านบาท]เท่านั้น 
6. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง  
7. ค่าน้้าดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน 
8. ค่าทิป  
9. ค่าวีซ่าเช็งเก้น (เนื่องจากยื่นผ่านตัวแทนการยื่นจึงต้องเสียค่าบริการให้กับตัวแทนการยื่น) (หากสถานทูตได้ 
ก้าหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามก้าหนดได้ กรณีถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น) หากมีวีซ่าแล้วหักคืนท่านละ 3,000.- บาท 
 
อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจัดท้าหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกส้าหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้้าหนัก 
เกินจากทางสายการบินก้าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ้าตัว, 
ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  
3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบก้ากับภาษ ี
4. ค่าธรรมเนียมน้้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ 
ค่าบริการพิเศษต่างๆ 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  

 

**กรุณาอ่านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ที่ท่านได้รับถือเป็นสัญญา 

การเดินทางระหว่างบริษัทและลูกค้า** 

เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช้าระเงินมัดจ้า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป  

เงื่อนไขการช่าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดย

เหตุจ้าเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 



 

 
 

 
เงื่อนไขการส่ารองที่นั่ง  
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท่าการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัด

งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการท่านละ 3,000 บาท 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจ้านวนตามราคา
ทัวร์ (หมายเหตุ – ผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตามท่ีทางบริษัทระบุข้อความ
บางอย่างในนั้นด้วย เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบิน
และบริษัทต่างประเทศ)) 

- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช้าระค่าทัวร์หรือมัดจ้ามาแล้วทางบริษัทฯ 
ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณี
ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ้านวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

- กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไข
สายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและ
บริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ้าตั๋ว หรือค่าตั๋ว
เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีท่ีท่านยื่นวีซ่าแล้ว  

หมายเหตุ  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ

ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้

เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทาง

ราชการ (เล่มสีน้้าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- กรณีท่ีคณะไม่ครบจ้านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ

ล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  

 



 

 
 

 

- เมื่อท่านท้าการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีที่

ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอ

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ

อากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค้านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้

ร่วมเดนิทางเป็นส้าคัญ…. 

- หลังจากท่ีมีการจองทัวร์และได้ช้าระค่ามัดจ้าทัวร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการช้าระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือช้าระ

โดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด 

- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก้าหนด เช่น ต้อง
เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ 
(น้้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอ้านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทาง
เจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

- กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

- กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง 

- บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท้ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ( ผู้ใหญ่ )  

- และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ถ้าต้องการ 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า 

- ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

- กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ 

- สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้
ช้าระเงินมัดจ้าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช้าระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือช้าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

- การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า 
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช้าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค้าร้องใหม่ก็ต้องช้าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  



 

 
 

 

- หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ 

- โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ้านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูต
ขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

- ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอ้านวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจของ 

- ทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ 

- เมื่อท่านท้าการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ใน 

- กรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ
อากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค้านึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัย
ของผู้ร่วมเดินทางเป็นส้าคัญ  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจ 

- ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงร้าคาญรบกวนผู้อ่ืน เอาแต่ใจตนเอง หรือถือ
ว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อ่ืนชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่) 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมี 

- ใบรับรองแพทย์) 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่้ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อน 

- จองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอ่ืน 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 

- ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค้ายืนยันว่าทัวร์นั้นๆ  

- ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายนั้นได้ 

- ใน 1 วัน คนขับรถจะท้างานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน  

- 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์และช้าระมัดจ้าแล้ว
หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

- หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ้าตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ้าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 
 



 

 
 

 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส้าหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน้าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช้านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง 

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุ

รวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  

ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอ้านาจท้าการแทน

ประจ้าประเทศไทย (โดยไม่จ้าต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมาย

รวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตาม

เงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ 

ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบ

ด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพ้ืนที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึ งมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืน

ค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ้าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้อง

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและค้านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้

มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส้าคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น้าพาการเดินทางในครั้งนี้” 

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าอิตาลี 

ใช้เวลาท่าการอนุมัติวีซ่าประมาณ 15 วันท่าการ 

ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่า VFS Global (สีลมคอมเพล็กซ์) 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส่าเนา 1 ชุด 

ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องน่าส่งเข้าสถานทูตและระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้ 

หมายเหตุ: การยื่นวีซ่าแต่ละครั้งกับบริษัททัวร์ จะต้องท้าการยื่นวีซ่า ประเภทหมู่คณะ เท่านั้น โดยการยื่นเป็นหมู่คณะ ต้องมี
จ้านวน 15.- คน ขึ้นไป  โดยทางศูนย์รับยื่น จะเป็นผู้ก้าหนดวันยื่นวีซ่าเท่านั้น ถ้าหากผู้เดินทางไม่สามารถไปยื่นวีซ่าในวันที่
ก้าหนดได้ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (Premium) ดังนี้  
•ในกรณีที่เหลือระยะเวลายื่นวีซ่าน้อยกว่า 15 วัน นับจากวันเดินทาง มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,600 บาท  
**ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน ผู้เดินทางต้องช้าระกับทางศูนย์รับยื่นโดยตรง* 



 

 
 

 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส้าหรับประทับวีซ่าอย่าง 
น้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ช้ารุด(หนังสือ
เดินทางเล่มเก่า กรุณาน้ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  
2. รปูถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จ้านวน 3  
ใบ (พ้ืนหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่ คอน
แทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 
3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง  

**Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6เดือน (รบกวนลูกค้าท้ารายการเดินบัญชี ยอดเงินในบัญชีขั้นต่่า 100,000.-โดยการ 
ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า และหากบัญชีกระโดดเดือนต้องขอเป็น 
Statement เท่านั้น)  
ชื่อ นามสกุล ตรงตามหน้า PASSPOST (เจ้าของบัญชี) 
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม้น และชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษต้องตรงตาม
หน้าพาสปอร์ต (ออกไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่น) (ใช้ทั้ง 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้) 
3.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง ที่มีสายเลือดเดียวกัน 
หรือ สามีภรรยา เท่านั้น) 
3.2.1. ต้องท้าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เป็นภาอังกฤษเท่านั้น 
3.2.2. ถ่ายส้าเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ออกให้ และผู้ที่ถูกรับรองค่าใช้จ่ายให้ เช่น ส้าเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียน
บ้าน **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจ้า และบัญชียอดติดลบ* 
4. หลักฐานการท้างาน  
-เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ 
ส้าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 
-เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการท้างาน จากบริษัทฯ ระบุต้าแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท้างาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค้าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ
สถานทูตที่ยื่น) 
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่ก้าลังศึกษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค้าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ
สถานทูตที่ยื่น) 
5. เอกสารส่วนตัว 



 

 
 

 
-ส้าเนาทะเบียนบ้าน กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-บัตรประชาชน กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ้ามี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ้าเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบส้าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ้าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส้าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ้าเภอต้นสังกัด พร้อมแนบส้าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและ
มารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส้าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ้านาจปกครอง
บุตรแต่เพียงผู้เดียว 
*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องท้าจดหมายชี้แจงว่าท้าไมไม่มี passport *** 
-กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด้วย 
ทั้งสองท่าน (เฉพาะคิวเดี่ยวเท่านั้น) 
7. ท่านไม่จ้าเป็นต้องเซ็น รับรองส้าเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค้าร้องขอวีซ่าเท่านั้น 

 
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพ่ิมเติม 

 


