
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
GRAND ITALY  โรม วาติกัน ฟลอเรนซ ์มิลาน โคโม่ 8 วัน 5 คืน  

ทัวร์สุดคุ้ม!! เที่ยวเจาะลึก”แกรนด์อิตาลี” 

 ชื่นชมสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ที่กรุงโรม ชมความยิ่งใหญ่อลังการ1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ 

โคลอสเซี่ยม และหอเอนปิซ่า เยือนเมืองฟลอเรนซ์ ดินแดนอันน่าหลงไหล ต้นก าเนิดของศิลปะเรอเนซองส์ ชมเมืองเวนิส 

เมืองแห่งสายน  าและสะพาน ดื่มด่ ากับบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติก ชมมหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลานที่งดงามและยิ่งใหญ่

เป็นอันดับ 3 ของโลก ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่แกลลอเรียวิคเตอร์เอ็ม มานูเอล ชมทะเลสาบ ทะเลสาบโคโม่(Lake 

Como) ที่ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี 

เดินทางโดยสายการบินไทย Thai Airways (TG) สะสมไมล์ได้ 50% 

GRAND ITALY >> ROME VATICAN FLORENCE MILAN 



 

 
 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเด็ก 0-2 ปี 

(พักกับผู้ใหญ่ 2ท่านไม่เสริมเตียง) 
พักเดี่ยว

เพิ่ม ที่นั่ง หมายเหตุ 

21 – 28 เมษายน 2563 42,888 

(เด็กไม่เกิน2ขวบ/Infant – 
21,888 ) 

 

12,500 31  

12 – 19 พฤษภาคม 2563 41,888 12,500 31  

26 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2563 42,888 12,500 31  

09 – 16 มิถุนายน 2563 39,888 12,500 31  

*ค่าทัวร์ยังไม่รวมค่าวีซ่าและบริการ 4,000 บาท** 

◼ FLIGHT:  

DEPARTURE:  TG944 BKK-FCO 00.20-06.50 

RETURN:         TG941 MXP-BKK 14.05-05.55 

 

 

 

 

 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ  

21.30 น.  พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์  D เคาน์เตอร์ สายการบิน
ไทย(TG) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกด้าน เอกสารติดแท็กกระเป๋า 

 
วันที่สอง สนามบินลีโอดาร์โน ดาร์วินชี อิตาลี – นครวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – กรุงโรม – โคลอสเซี่ยม –  

                      จัตุรัสโรมัน – บันไดสเปน – เมืองเซียนา                                                 อาหาร เที่ยง,เย็น 

00.20 น. น าท่านเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG944 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

11 ชั่วโมง 55 นาที)  



 

 
 

 

06.50 น. เดินทางถึง สนามบินลีโอดาร์โน ดาร์วินชี กรุงโรม ประเทศอิตาลี น าท่านผ่านขั นตอนการตรวจคนเข้าเมือง 

และพิธีการทางศุลกากรและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว น าท่านสู่นครวาติกัน Vatican City (ระยะทาง30

กม./ 45 นาที) ซึ่งเป็นรัฐอิสระ มีขนาดเล็กมากเพียง 250 ไร่และเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกาย

โรมันคาทอลิก เป็นเมืองแห่งศาสนจักรและที่ประทับข  องพระสันตะปาปา ประมุขสูงสุดแห่งศาสนา หรือที่

เรียกสั นๆ ว่า“โป๊ป” น าท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ St.Peter Basilica แห่งนครรัฐวาติกัน ที่

งดงามด้วยศิลปะในยุคเรเนซองส์ ใช้เวลาสร้างถึง 150 ปี และยังได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าและหรูหรา 

ด้านหน้ามหาวิหารเป็นลานกว้างเรียกว่า St.Peter’s Square ประกอบไปด้วยน  าพุ 2 ด้าน และเสาโอเบลิกส์ 

1 ต้น ล้อมรอบไปด้วยเหล่าเทพเทวาบนหลังคา

และก าแพงสูง(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้า Vatican 

Museum และ Sistine Chapel )  จากนั น น า

ท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome)(ระยะทาง50

ก.ม./15นาที)  เมืองหลวงของประเทศอิตาลี  

กรุงโรมเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ

แคว้นลาซีโอและประเทศอิตาลีจ้า มีคนอาศัยประมาณ 2.5 ล้านคนแน่ะ ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยและน่าไป

ที่สุดอีกเมืองหนึ่งของอิตาลีเลยล่ะค่ะ มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี ทั งสถาปัตยกรรม 

ประติมากรรม สถานที่เที่ยวต่างๆ คลุกเคล้าความคลาสสิคสไตล์ น าท่านสู่ชื่นชมกับสถาปัตยกรรมและ

ประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ จากนั น น าท่านสัมผัสความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกท่ี โคลอส 



 

 
 

 

เซี่ยม (Colosseum)(ถ่ายรูปด้านนอก) เป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ตั งอยู่ใจกลางกรุงโรม เริ่มสร้างขึ น 

ในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซียนแห่งอาณาจักรโรมันและสร้างเสร็จ ในสมัยของจักรพรรดิติตัสในคริสต์ศตวรรษที่1 

หรือประมาณปี ค.ศ.80 อัฒจันทร์เป็นรูปวงกลมก่อด้วยอิฐและหินทรายวัดโดยรอบได้ประมาณ 527เมตร สูง 

57เมตร ใกล้ๆกันนั นเป็น ประตูชัยคอนสแตนติน(Arch of Constantine) ถือว่าเป็นมรดกส าคัญของประเทศ

อิตาลีอีกที่หนึ่ง โดยสร้างขึ นเพ่ือระลึกถึงชัยชนะของกรุงคอสสแตนติน เป็นซุ้มประตูที่ใหญ่ที่สุดของโรมันมี

ความสูงถึง 21 เมตร จากนั น น าท่านสู่ โรมันฟอรัม(Roman Forum)(ถ่ายรูปด้านนอก) อดีตอันยิ่งใหญ่ของ

กรุงโรม ที่เคยเป็นศูนย์กลางของชุมชน ทั งการเมือง ศาสนา การค้า และการปกครองด้วย ปัจจุบันคงเหลือแต่

ซากปรักหักพังแต่ก็ยังสามารถเห็นเค้าโครงของความยิ่งใหญ่ได้  จากนั น น าท่านชมวิหารแพนธีออน

(Pantheon)(ถ่ายรูปด้านนอก) เป็นวิหารรูปทรงจตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโรม โดยมีอายุมากกว่า 2,000 ปี 

แม้ว่าจะมีประวัติและความเป็นมาที่ยังไม่แน่ชัด แต่วิหารแห่งนี แสดงให้เห็นได้ชัดถึงศิลปะเก่าแก่ในยุคโรมัน 

รวมถึงฝีมือและความชาญฉลาดในการออกแบบอย่างรอบคอบของสถาปนิกในอดีต นอกจากความสวยงามและ

ความศักดิ์สิทธิ์แล้ว Pantheon ยังเป็นสถานที่อันทรงเกียรติอันเป็นสถานที่เก็บศพของบุคคลส าคัญ ทั งศิลปิน

คนส าคัญอย่างราฟาเอลและกษัตริย์เอมานูแอลที่สองผู้ที่ทรงรวบรวมอิตาลีให้เป็นหนึ่งเดียว 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่1) เมนูอาหารจีน 

บ่าย จากนั น น าท่านชมและถ่ายรูปบริเวณย่าน บันได

สเปน(Spanish steps) เป็นบันไดที่กว้างที่สุดและ

ยาวที่สุดในทวีปยุโรป ถูกเรียกชื่อตามสถานฑูต

สเปน ซึ่งตั งอยู่ ณ บริเวณนั น ได้รับการออกแบบ

โดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ชื่อ Francesco de 

Sanctis เริ่มสร้างเมื่อปี คศ.1723 แล้วเสร็จในปี คศ.1725 ถือเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกรุงโรม นอกจาก

ความสวยงามอลังการกว้างขวางของบันไดสูง 138 ขั นที่ล้อมรอบไปด้วยสถาปัตยกรรมอันสวยงามแล้ว จัตุรัสนี 

ยังต่อตรงกับถนน Via Condotti  ที่เต็มไปด้วยร้านแบรนด์เนมมากมาย ทั ง Dior, Prada, Gucci,Valentio, 

Versace, Fendi, Ferragamo, Cartier, Bulgari, Rimowa, Longchamp, Furla, Tod’s Ferragamo 

Armani, Tag Heuer, Tissot และอ่ืนๆ เป็นต้น จากนั น น าท่านมุ่งหน้าสู่ เซียนา(Siena) (ระยะทาง231ก.ม./ 

3.30 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆของเซียนาในแคว้นทัสคานีต้นก าเนิดของศิลปะแบบเรอเนซองส์ อดีตศูนย์กลางด้าน 



 

 
 

 

สถาปัตยกรรม วรรณกรรม และวัฒนธรรมอันรุ่งโรจน์ ดินแดนที่มีเสน่ห์อันน่าหลงใหลแห่งนี ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่

ที่นักท่องเที่ยวใฝ่ฝันมาเยือนมากที่สุดด้วย  

ค่่า   รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่2) เมนูอาหารพื้นเมือง 

 หลังอาหารเย็นน าท่านเดินทางเข้าท่ีพัก 

  ทีพ่ัก: Hotel Garen 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน   

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันที่สาม        เมืองเซียนา – ฟลอเรนซ์ – เขตเมืองเก่าฟลอเรนซ์ – เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า       อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น                                                                                                        

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (ม้ือที่3) 

จากนั น  น าท่ านถ่ ายรู ป  Piazza Del Duomo Siena  วิ ห าร

ของเซียนาแห่งนี เป็นโบสถ์แบบโกธิคที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

อิตาลีมีทั งภายในและภายนอกที่สวยงามโดยมีผลงานของศิลปินที่ดี

ที่สุดในอิตาลี จากนั น ปาลัซโซปุบบลีโก (Palazzo Pubblico) เป็น

สิ่งก่อสร้างแบบโรมาเนสก์ตั งอยู่ที่ในเมืองเซียนา เป็นจัตุรัสยุคกลาง

ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป เป็นจัตุรัสที่มีชื่อเสียงในเรื่องความ

งามและความสมบูรณ์ของงานสถาปัตยกรรมไปทั่วโลก จากนั น น าท่าน

เดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ (ระยะทาง 76 ก.ม./ 1.30 ช.ม.)ที่ได้รับเลือก

โดยองค์การยูเนสโกให้ขึ นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1982 น า

ท่านเดินชมความสวยงามบริเวณ จัตุรัสดูโอโม(Duomo Santa Maria 

Del Fiore) (ถ่ายรูปด้านนอก)  ที่ตั งของมหาวิหารแห่งเมืองฟลอเร้นซ์ ที่

สวยงามและยิ่งใหญ่ จัตุรัสชิกนอเรีย(piazza della signoria)(

ถ่ายรูปด้านนอก)  เป็นจัตุรัสสวยงามด้วยประติมากรรม

มากมายที่ตั งเรียงรายอยู่ด้านหน้าของพระราชวังเวคคิโอ เช่น 

รูปแกะสลักเพอร์ซิอุส วีรบุรุษกรีกโบราณตอนบั่นคอเมดูซ่า  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C


 

 
 

 

รูปแกะสลักเฮอร์คิวลีส และรูปสลัก the Rape of the Sabine Women จากนั น น าท่านถ่ายรูปด้านหน้า ปา

ลาซโซ เวคคิโอ(Palazzo Vecchio) พระราชวังเก่าแก่ในเมืองฟลอเรนซ์ สร้างส าเร็จในปี ค.ศ.1322 มี

สัญลักษณ์คือหอระฆัง Campanile ในอดีตใช้เป็นสถานที่แจ้งข่าวสารให้กับชาวเมือง ทางการจะตีระฆังส่ง

สัญญาณ หากมีไฟไหม้,น  าท่วม, ข้าศึกโจมตี ฯลฯ ถือเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ส าคัญของฟลอเรนซ์ จากนั น น า

ท่านชม สะพานปอนเต เวคคิโอ(Ponte Vecchio) สะพานเก่าแก่ที่สุดของเมือง เป็นสะพานเดียวของฟลอ

เรนซ์ที่รอดพ้นการท าลายจากช่วงสงครามโลกมาได้ ทอดข้ามแม่น  าอาร์โน ซึ่งอดีตเป็นแหล่งขายทองค าที่เก่าแก่

ของฟลอเรนซ์และยังคงอนุรักษ์บรรยากาศแบบดั่งเดิมไว้ได้อย่างดี ชมทัศนียภาพของตัวเมืองที่มีแม่น  าอาร์โน 

ไหลผ่านนครที่ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมโบราณไว้อย่างน่าชื่นชม สะพานเก่าแก่ที่สร้างขึ นเพ่ือใช้ในการสัญจร

ข้ามแม่น  าอาร์โน บนสะพานนั นเป็นที่ตั งของอาคารร้านค้า ซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายงานศิลปะ อัญมณี และของ

ที่ระลึกจ านวนมากอิสระให้ท่านได้เลือกซื อของที่ระลึก ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่4) อาหารจีน 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า Pisa (ระยะทาง85ก.ม./ 

1.30 ชั่วโมง) อดีตเมืองท่าเรือชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เร

เนียนและเป็นที่ตั งของหอเอนปิซ่า น าท่านชม จัตุรัสกัม

โป เดย์  มิราโกลี  หรือ จัตุรัสดู โอโม่ Piazza del 

Duomo หรือทุ่งมหัศจรรย์ เป็นบริเวณที่ล้อมรอบด้วย

ก าแพงใจกลางเมืองปิซ่า และเป็นที่ตั งของมหาวิหาร

เก่าแก่ท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุด และน าท่านชมถ่ายรูป 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก หอเอนปิซ่า ( Leaning Tower 

of Pisa) ให้ท่านเดินเล่น ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่าที่สร้างขึ นเพ่ือเป็นหอระฆังแห่งวิหารประจ าเมือง แต่เพียงการ

เริ่มต้นของการสร้างถึงบริเวณชั น 3 ก็เกิดการทรุดตัวและต้องหยุดการก่อสร้างจนถัดมาอีกร่วม 100 ปี ถึงได้

สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์และยังเป็นสถานที่กาลิเลโอ เคยมาพิสูจน์เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก และการตกของ

วัตถุด้วย  

ค่่า    รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่5) อาหารพื้นเมือง 

   หลังอาหารเย็นน าท่านเดินทางเข้าท่ีพัก 

    ทีพ่ัก: Hotel Galilei 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน  



 

 
 

 

      (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันที่ส่ี           ลาสเปเซีย – ชิงเกว แตร์เร – ริโอแมก จิโอเร่ – มานาโรล่า – เลแวนโต้            อาหาร เช้า,เย็น                                                            

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่6) 

จากนั น น าท่านเดินทางสู่  เ มืองลา สเปเซีย (La Spezia) 

(ระยะทาง77ก.ม./ 1.30 ชั่วโมง) เมืองในเขตลิกูเรียทางตอน

เหนือของอิตาลี อยู่ระหว่าง เมืองเจนัว และปิซ่า บนทะเลลิกูเรีย 

และเป็นหนึ่ ง ในอ่าวที่มีความส าคัญทางด้านการค้าและ

การทหาร อีกทั งยังเป็นที่ตั งของสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์

และวัฒนธรรมด้วย  น าท่ านเดินทางสู่ สถานี  La Spezia 

Centrale Railway Station น าท่านเปลี่ยนการเดินทางโดยสาร

รถไฟสู่ดินแดนทั งห้า (Five Land) แห่ง ชิงเกว แตร์เร (Cinque 

Terre) ตั งบนหน้าผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ติดทะเล

บริเวณชายฝั่งแควนลิกูเรีย ชม 2 ใน 5 หมู่บ้านได้แก่ หมู่บ้าน

ประมง เล็ กๆ  ริ โ อแมก  จิ โ อ เ ร่  (Rio-Maggiore) หมู่ บ้ าน

ชาวประมงที่สวยที่สุดในโลก เป็นชุมชนชาวประมงเก่าที่มีท าเล

ที่น่ามหัศจรรย์ คือแต่ละหมู่บ้านปลูกสร้างอยู่บนภูเขาหรือหน้าผาสูง ปัจจุบันแม้ยังมีการท าประมงกันอยู่บ้าง 

แต่ก็ไม่มากนัก เนื่องจากชาวบ้านหันมาท าธุรกิจท่องเที่ยวเพ่ือต้อนรับเหล่านักเดินทางที่แวะเวียนเข้ามาชม

ไข่มุกน  างามของอิตาลีเม็ดนี เสียมากกว่า และชมหมู่บ้านประมง มานาโรล่า (Manarola) หมู่บ้านชาวประมงที่

เล็กที่สุดของแคว้น แต่กลับกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดให้นักเดินทางจากทั่วโลกต่างก็อยากที่จะ

มาเยือน ณ หมู่บ้านแห่งนี  กิจกรรมหลักของนักท่องเที่ยวเมื่อมาถึงที่นี่ก็คือการเดินชมเมืองไปตามถนนสายเล็ก

ที่ลัดเลาะตัดผ่านตัวเมืองไปตามความลานชัน เป็นบรรยากาศที่สุดแสนจะเพลิดเพลิน จากนั น เดินทางสู่

สถานีเลแวนโต้ (Levanto) เปลี่ยนการเดินทางขึ นรถโค้ชเพ่ือเดินทางไปที่เมืองเมสเตร อิสระอาหารกลางวัน

ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์ 

 

 



 

 
 

 

บ่าย จากนั น น าท่านเดินทางสู่ เมืองเมสเตร(Mestre) (ระยะทาง 356 ก.ม./ 4.30 ชั่วโมง) เป็น เมืองเล็กๆ ที่

สวยงามเต็มไปด้วยสวนสาธารณะร้านดีไซเนอร์แบรนด์ดัง และจัตุรัสที่มีแลนด์มาร์กเก่าแก่  สัมผัสได้ถึงความ

งดงามของอาคารประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอิตาลีในแบบดั งเดิม 

ค่่า   รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 7) เมนูอาหารจีน 

  หลังอาหารเย็นน าท่านเดินทางเข้าที่พัก 

  ทีพ่ัก:  Russott Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียง  

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันที่ห้า    เมสเตร – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค – โบสถ์เซนต์มาร์ก – พระราชวังดอจส์ – 

McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet  – เมืองเวโรนา            อาหาร เช้า,เย็น                                                          

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่8) 

น าท่านเดินทางต่อไปยัง ท่าเรือตรอนเคตโต้ (10 ก.ม./ 

20 นาที)  เป็นท่าเรือที่มีเรือบริการในการเดินทางไปในที่

ต่าง ๆ ของเมือง เพ่ือชมทิวทัศน์ธรรมชาติของ 2 ฝั่งคลอง

โดยทางเรือ นับเป็นเมืองที่คลองมากกว่าถนนอีกเมือง

หนึ่งของโลก จากนั น น าท่านนั่งเรือสู ่เกาะเวนิส (Venice 

Island) ดินแดนแสนโรแมนติก เมืองเวนิสได้รับฉายาว่า 

ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก (Queen of the Adriatic) 

เมืองแห่งสายน  า เมืองแห่งสะพานและเมืองแห่งแสงสว่าง ถูกสร้างขึ นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆจ านวนมากเข้า

ด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองที่ใช้

คลองในการคมนาคมมากที่สุด น าท่านถ่ายรูปชมความสวยงามของ จัตุรัสซานมาร์โค(Piazza San Marco 

หรือ Saint Mark Square) เป็นจัตุรัสกลางเมืองเวนิส ที่ขึ นชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในอิตาลี ล้อมรอบด้วยส

ถาปัตยกรมอันงดงาม อาทิ โบสถ์เซนต์มาร์ก (St. Mark’s Basilica) เดิมที่เป็นโบสถ์ส่วนตัวของผู้ครองเมืองใน

สมัยนั น พระราชวังดอจส์ (Doge’s Palace), ลีโอเน่ (Lione) รูปปั้นสิงโตตัวใหญ่ติดปีกพร้อมถือหนังสือ ซึ่ง

ถือเป็นสัญลักษณ์ประจาเมืองเวนิส เดินชมตัวเมืองจนถึง สะพานริอัลโต เป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดในเวนิสและ 



 

 
 

 

เป็นสะพานแรกที่ข้าม Grand Canal (คลองแกรนด์คาแนล) ชมสะพาน Bridge of Sighs สะพานสะอื้น หรือ

บางคนเรียกว่า "สะพานแห่งการทอดถอนใจ” ซึ่งทอดข้ามด้านหลังวังของผู้ปกครองเวนิสในอดีต ไปยังคุกที่

อยู่อีกฟากฝั่งคลองว่ากันว่าสะพานแห่งนี คือจุดหายใจเฮือกสุดท้ายแห่งอิสรภาพของเหล่านักโทษ และคุกแห่งนี 

เองเป็นที่คุมขังนักรักกระเดื่องนามคาสโนว่า ในต านานเล่าว่าการจูบบนเรือกอนโดล่าใต้สะพานแห่งนี จะน าไปสู่

ความรักนิรันดร์ นับเป็นหนึ่งในจุดที่โรแมนติกท่ีสุดจุดหนึ่งในเวนิสอิสระให้ท่านเดินชมความโรแมนติกของเกาะ

แห่งนี  หรือท่านยังสามารถสัมผัสประสบการณ์ล่องเรือกอนโดล่า ชมความงามของเกาะเวนิส (ไม่รวมในค่า

ทัวร์ กรณีต้องการนั่งกอนโดล่า สามารถติดต่อที่ไกด์ราคาล่าละ 120 ยูโร 1 ล่าสามารถนั่งได้สูงสุด 4-6 

ท่านค่ะ ล่องประมาณ 30 นาที) 

 

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที ่9) เมนูอาหารพื้นเมือง 

บ่าย น าท่านกลับสู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่  จากนั น น าท่านเดินทาง

ต่อไปยัง เมือง Noventa อิสระให้ท่านช้อปปิ้งจุใจ ณ 

McArthurGlen Noventa di Piave Designer 

Outlet (45 ก.ม./1 ชม.) ศูนย์รวมร้านค้ากว่า 160 ร้าน 

เช่น แว่นตา ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง รองเท้า  กระเป๋า 

อุปกรณ์กีฬา แฟชั่นแบรนด์แนม จากนั น น าท่านเดินทาง

สู่ เวโรนา (Verona)(ระยะทาง151 ก.ม./ 2.30 ชั่วโมง) 

เป็นเมืองที่ตั งอยู่แคว้นเวเนโตเป็นหนึ่งในเจ็ดเมืองหลวงของทางตอนเหนือของอิตาลี มีสถานที่ที่ดึงดูด

นักท่องเที่ยวด้วยเหตุที่มีความส าคัญทางศิลปะและวัฒนธรรมที่เห็นได้งานนิทรรศการประจ าปีหลายงาน  โรง

ละคร และอุปรากรในโรงละครกลางแจ้งที่สร้างโดยโรมัน และเป็นเมืองส าคัญในประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจ

จากต าแหน่งที่ตั งทางภูมิศาสตร์ที่ตั งอยู่ตรงโค้งของแม่น  าอดิเจ (Adige River) ไม่ไกลจากทะเลสาบการ์ดา ที่ตั ง

นี ท าให้เกิดน  าท่วมขึ นหลายครั งจนกระทั่ง ค.ศ. 1956 เมื่อมีการสร้างอุโมงค์โมริ-ทอร์โบเลที่เป็นทางระบายน  า  

 



 

 
 

 

500 คิวบิคเมตรลงไปในทะเลสาบการ์ดาเมื่อมีความจ าเป็น อุโมงค์ลดสถิติน  าท่วมทุกเจ็ดสิบปีไปเป็นทุกสอง

ร้อยปี    

    เย็น            รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 10) เมนูอาหารจีน 

     หลังอาหารเย็นน าท่านเดินทางเข้าท่ีพัก 

ทีพ่ัก:  Best Western Hotel Turismo 4* หรือระดับใกล้เคียง  

 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันที่หก           เวโรน่า – มิลาน – มหาวิหารมิลาน – พระบรมมหาราชวังแห่งมิลาน – Galleria Vittorio Emanuele II                                                 

             อาหาร เช้า, กลางวัน 

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 11) 

  น าท่านเดินทางชมเมืองเวโรนา และน าท่านถ่ายรูป บ้านจูเลียต (Juliet’s house) ภายในบ้านหลังนี 

คือ พิพิธภัณฑ์ขนาด  กะทัดรัดที่เต็มไปด้วยของเก่าจากสมัยศตวรรษที่16 และ 17 ไม่ว่าจะเป็น 

เฟอร์นิ เจอร์  ภาพเขียน งานศิลปะ และเครื่องเคลือบ ก็ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับบทประพันธ์ของ 

Shakespeare หอคอย Lamberti Tower เป็นหอคอยสูง 84 เมตร หอคอยแห่งนี มีระฆังสองแห่ง 

Marangona ส่งสัญญาณ ไฟเวลาท างานและเวลาของวันในขณะที่ Rengo ใหญ่ที่สุดถูกใช้เพ่ือเรียก

ประชากรให้ ติดอาวุธหรือเรียกเทศบาลของเมือง จากนั น ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าชื่อดังตามอัธยาศัยที่ 

ณ Piazza delle Erbe , Via Mazzini  

 

  



 

 
 

 

 จากนั น น าท่านเดินทางสู่ มิลาน Milan (155 ก.ม. / 2.30 ชั่วโมง) หรือที่คนอิตาเลียนเรียกว่า มิลาโน่  

 (Milano) เป็นเมืองหลวงทางแฟชั่นของโลกแข่งกับปารีสในประเทศฝรั่งเศส เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของอิตาลี  

 นอกจากนั นยังมีภาพวาดเฟรสโก้ท่ีมีชื่อเสียงโด่งดัง และโรงละครโอเปร่าอันลือชื่อ เป็นต้น           

 เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 12) เมนูอาหารจีน 

บ่าย น าท่านชมเมืองมิลาน และน าท่านถ่ายรูป มหาวิหาร

มิลาน ( Duomo di Milano) (ถ่ายรูปด้านนอก) เป็น

มหาวิหารที่มีสถาปัตยกรรมแบบกอธิค อันได้ชื่อว่า

เป็นวิหารแบบกอธิคที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ตั งอยู่ที่จัตุรัส

กลางเมืองมิลาน เป็นแลนด์มาร์คส าคัญอันเป็น

สัญลักษณ์ของมิลาน พระบรมมหาราชวังแห่งมิลาน 

(Royal Palace of Milan) เป็นที่ตั งของรัฐบาลใน

เมือง มิลาน ของ อิตาลี มานานหลายศตวรรษ มีหน้าที่เป็นศูนย์วัฒนธรรม และเป็นที่ตั งของนิทรรศการศิลปะ

นานาชาติ หอระฆัง(Bell Tower in St. Gottardo in Corte) เป็นโบสถ์ในมิลานทางตอนเหนือของอิตาลี 

คริสตจักรในราชวังแห่งนี ถูกสร้างขึ นเป็น โบสถ์  Ducal โดย Azzone Visconti ในปี 1330 ในการออกแบบ

โดย Pecorari Francesco หอระฆังทรงแปดเหลี่ยมม ีเสาสีขาวมากมายสวยงาม และปล่อยให้ท่านชอปปิ้งตาม

อัธยาศัย ณ Galleria Vittorio Emanuele II อิสระอาหารค่่าตามอัธยาศัยที่เอ้าท์ล็ท เพ่ือความสะดวกใน

การช้อปปิง้ สมควรแก่เวลาจากนั นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

                   น าท่านเดินทางเข้าท่ีพัก 

ทีพ่ัก:  Holiday Inn Milan  4* หรือระดับใกล้เคียง  

 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันที่เจ็ด        มิลาน – เมืองโคโม่ – ทะเลสาบโคโม่ – สนามบินมัลเพนซา มิลาน                             อาหาร เช้า 

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (ม้ือที่ 13) 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Milan&xid=25657,15700022,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700280,15700283&usg=ALkJrhhZDOMWX-y8dUt81tmjqgeQl-9fIQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Milan&xid=25657,15700022,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700280,15700283&usg=ALkJrhhZDOMWX-y8dUt81tmjqgeQl-9fIQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Milan&xid=25657,15700022,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700280,15700283&usg=ALkJrhhZDOMWX-y8dUt81tmjqgeQl-9fIQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Milan&xid=25657,15700022,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700280,15700283&usg=ALkJrhhZDOMWX-y8dUt81tmjqgeQl-9fIQ


 

 
 

 

น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  เ มื อ ง โ ค โ ม่

(Como)(ระยะทาง54กม./ 1 ชม.) 

ซ่ึงเป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมผ้า

ไหมของอิตาลีที่ มีชื่อ เสียง และมี

ทะเลสาบโคโม่(Lake Como) ที่ได้ชื่อ

ว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของ

อิตาลี น าท่านชม ทะเลสาบโคโม่ ที่

ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงที่ยังมีป่าไม้เขียวชอุ่ม หลายจุดบนชายฝั่งเป็นช่องเขาแคบ และหน้าผาที่สวยงาม ทา ง

เหนือของทะเลสาบ คือเทือกเขาแอลป์ยาวเหยียดสุดสายตาเป็นก าแพงธรรมชาติที่สร้างฉากหลังอันงดงาม

อลังการให้กับดินแดนบริเวณนี  เทือกเขาแอลป์นั นมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดปี จึงท าให้สามารถเล่นสกีหิมะได้

ตลอดเวลา นี่คือจุดดึงดูดให้ผู้คนจากท่ัวโลกหลั่งไหลมาท่องเที่ยว จากนั น น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมิลา

โน มัลเพนซา  เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกรุงเทพฯ (มีเวลาให้ท่านได้ท า

คืนภาษีTax Refund ก่อนการเช็คอิน) 

   14.05 น.      ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG941 (เวลาประมาณ 10ชั่วโมง 50นาท)ี 

 

วันที่แปด        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ         

05.55 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

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

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, 
การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค่านึงถึง
ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

 
เงื่อนไขการให้บริการ  
1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจานวน 25 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท่าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 



 

 
 

 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง20ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดย
ทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
3.การจองทัวร์และช่าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 25,000 + วีซ่า 4,000 บาท (29,000 บาท) 

กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์ 

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง  
**ส ำคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ

จ านวนหน้หนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต่ ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะ

ไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 

4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  
และ กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการ
ใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั งสิ น  
5.อัตราค่าบริการนี้รวม  
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 
   (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวัน
ได้) 
2. ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. ค่าน้่าหนักกระเป๋า สายการบินไทย สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม และค่าประกัน
วินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน  าสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการ
บินเรียกเก็บ สะสมไมล์ได้50% กรุณาแจ้งเลขสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ก่อนออกตั๋ว  
6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกันภัยแบบ Worldwide  โดยจะมีความคุ้มครองเบื องต้น ดังนี   
- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ  



 

 
 

 
  ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุมากกว่า 16 ปี หรือน้อยกว่า 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 1,000,000 บาท 
  ผู้เอาประกันภัยที่อายุน้อยกว่า 16 ปี หรือมากกว่า 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท 
  ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ไม่เกินวงเงิน 1,500,000 บาท 
  ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย ไม่เกินวงเงิน 50,000 บาท  
  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั งนี การท าประกันนี จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ 
ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน่าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน่าเที่ยว ท่าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั งนี  ท่านสามารถ
ศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื อความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถ
แจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ  
7. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้า มันตามรายการทัวร์ 
8. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ(กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน  ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม  
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 EURO ต่อทริป ส่าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้่าใจจากท่าน  

7. ค่าวีซ่าเชงเก้นและบริการท่านละ 4,000 บาท 

8. น  าดื่มบนรถ มีบริการจ าหน่ายบนรถบัสราคา 1-2 EURO 

 
กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช่าระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า/ค่ามัดจ่าตั๋วเครื่องบิน 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท่าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า
และบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ นในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  



 

 
 

 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั งหมด  
7. รายการนี เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั งนี ขึ นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั งสิ นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   
12. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกันภัย ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย โดยทั งนี การท าประกันนี จากบริษัท  มากกว่า
ข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน่าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน่าเที่ยว ท่าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั งนี  ท่าน
สามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์  Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื อความคุ้มครองเพ่ิมเติม
สามารถแจ้งความประสงค์มาท่ีบริษัทฯ  
13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั งสิ นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั น  
14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  



 

 
 

 

เอกสารประกอบการยื่นค่าร้องขอวีซ่าเชงเก้น (Italy) 

ระยะเวลาด่าเนินการพิจารณาวีซ่า 10-15 วันท่าการ 

ผู้สมัครต้องเดินทางมาแสดงตัว และสแกนลายนิ้วมือ ตามวันเวลานัดหมายยื่นวีซ่า 

โปรดด่าเนินการตามค่าแนะน่าของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงข้อก่าหนดเงื่อนไข 

รวมถึงเอกสารที่ใช้ส่าหรับยื่นค่าร้องขอวีซ่าอยู่เป็นประจ่า 

1. พาสปอร์ต โดยมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจ านวนหน้า

เหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า เพ่ือให้ทางสถานทูตติดหน้าวีซ่า (หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ 

ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที) หากผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กับทางบริษัททัวร์      เพ่ือน าไปแสดงต่อ

สถานทูต 

2. รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5นิ้ว หรือ 4.5x3.5cm  จ่านวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3เดือน ห้าม

ตกแต่งรูป,ห้ามสวมแว่นตา,ห้ามใส่เครื่องประดับ,ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ และต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั น 

** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจส่งผลให้รูปถ่ายช ารุด และไม่สามารถใช้งานได้ ** 
   (ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 

3. เอกสารส่วนตัว (ถ้ามี) 

 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 

หากมีเอกสารอื่นๆ เพ่ิมเติม (ถ้ามี) ท่านจ าเป็นต้องยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี  

 - ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 



 

 
 

 

 - ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยมีการเปลี่ยน) 

กรณีเด็กอายุต่ ากว่า18ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จ าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี  

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร 

กรณีเด็กอายุต่ ากว่า18ปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จ าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี  

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/ส าเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา 

โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมหีนังสือรับรองยินยอมให้

บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา

บิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พร้อมกับยินยอม

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่ส านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

ของท่าน (พร้อมแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขต ลงนามและ

ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นค าร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา 

จ าเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ที่รับยื่นวีซ่า  กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบ

ส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

จากนั น ผู้ปกครองจ าเป็นต้องน าหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ (ทั งฉับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ) ส่ง

ให้กรมการกงสุล กระทรวงระหว่างประเทศ ประทับตราลงนาม อนุมัติให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ก่อนน าส่งบริษัททัวร์ 

(สามารถขอดูตัวอย่างได้ที่แผนกวีซ่าของบริษัททัวร์) 

4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการท่างาน ที่ท างานปัจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 

4.1 กรณีเป็นพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทที่ท่านท างานปัจจุบัน   โดยระบุ
ต าแหน่งงาน, เงินเดือนที่ได้รับ, วัน เดือน ปี ที่เริ่มท างาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไม่ต้องระบุชื่อประเทศ 
ให้ใช้ European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบก าหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มี
อ านาจอย่างชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
4.2 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัด

ส าเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 

 



 

 
 

 

4.3 กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านั น สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตร

นักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 

4.4 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ใน

กรณีที่ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จ าเป็นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วัน 

เดือน ปีเกิด ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

4.5 กรณีกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ 

จ าเป็นต้องเขียนจดหมายแนะน าตนเอง ชี แจงรายละเอียดการท างาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสาร

ประกอบ อาท ิรูปถ่ายร้าน, สัญญาเช่า, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เป็นต้น (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

5. หลักฐานการเงิน 

5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจ า (บัญชีส่วนตัว) 

รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม่ าเสมอ) และมี

ยอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีนั นๆไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้

อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิล าเนา 

5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง เขียนจดหมายชี แจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้เดินทาง (Sponsor Letter) พร้อม

แนบหนังสือรับรองการเงิน ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มี

ประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม่ าเสมอ) 

 ทั งนี  ผู้ที่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้เดินทางได้ ต้องเป็นบิดา / มารดา / พ่ี-น้องท้องเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน

เท่านั น!! กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล ลงในจดหมายชี แจ้งเป็นภาษาอังกฤษ และสะกดชื่อ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที่ใช้เดินทาง 

 

หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไม่สมบูรณ์ (Book Bank) หรือมีประวัติการเดินบัญชีไม่ครอบคลุมตามเงื่อนไขท่ี

ก าหนด ท่านจ าเป็นต้องขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง ที่ออกจากธนาคารเท่านั น (Bank Statement) 

 

กรุณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้แสดงเป็นยอดล่าสุด ภายใน 1-2 วัน ก่อนวันนัดหมายยื่นวีซ่า 

** สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท ** 



 

 
 

 

6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่าหรับยื่นวีซ่าเชงเก้น 

 เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง เนื่องจาก

บริษัทฯ ต้องน าส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติค าร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูล

ส่วนตัวแทนผู้สมัครได ้หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า 

หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิ่งขึ น 

 

 เมื่อท่านช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! 

หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณ ี

 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไมค่ืนค่าธรรมเนียมทีท่่านได้ช าระไปแล้วทุกกรณี 

  

 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะยื่นค าร้องขอวีซ่าใหม ่ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั ง 

 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์

ตามที่สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทั งนี บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพ่ือไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั งช่วย

ประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้

ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพ่ือน าส่งสถานทูตเช่นกัน 

 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์น าเรียนสถานทูตเพ่ือพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน 

เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษทัฯ 

 

เอกสารทุกฉบับท่ีใช้ประกอบการยื่นค่าร้องขอวีซ่า ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น !! 

พร้อมแนบส่าเนาฉบับภาษาไทย (โดยไม่จ่าเป็นต้องเซ็นรับรองส่าเนาถูกต้อง) 

เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร 

 

 



 

 
 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้น (Italy) 

โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   ............................................................................................ ........ 

2. ชื่อ - สกุลเดิม (ตอนเกิด)     ......................................................................................... .......... 

3. เพศ   ชาย          หญิง 

4. ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 

5. ที่อยู่พ านักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกับส าเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 

6.โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพท์บ้าน (ถ้ามี) .......................................... 

7. อาชีพปัจจุบัน .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชื่อสถานที่ท างาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน) 

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

ที่อยู่ที่ท างาน ................................................................................................................. .......................... 



 

 
 

 

รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพทท์ี่ท างาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล์ .......................... 

9. รายได้ต่อเดือน ........................................................... บาท 

10. สถานภาพ     ⃣    โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 

  ⃣   หย่า             ⃣   ม่าย   ⃣   อยู่กินฉันสามี-ภรรยา     ⃣   แยกกันอยู่ 

11. ชื่อ-สกุลคู่สมรส (ถ้ามี) .............................................  วนั/เดือน/ปี เกิด................  สถานที่เกิด ..................... 

12. ชื่อ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด................. สถานที่เกิด ...................... 

13. ชื่อ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถานที่เกิด ...................... 

14. ท่านมี Passport เล่มเก่าล่าสุด หรือไม่ (ถ้ามี) โปรดระบุ 

      เลขพาสปอร์ต ..................... วันออก ..................... วนัหมดอายุ .................. ออกให้ ณ ประเทศ ................... 

15. ท่านเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา หรือไม่ (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่า ............................) 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ตั งแต่วันที่ .............................................. ถึงวันที่ .................................................. 

16. เคยถูกพิมพ์ลายนิ วมือเพ่ือการขอวีซ่า Schengen ก่อนหน้านี  

                    ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ปี ที่ด าเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 

17.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

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



 

 
 

 

18. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

            ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องค์กร) 

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุชื่อ ............................................................. 

   บัตรเครดิต    ความสัมพันธ์ ............................................................ 

   เงินสด 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         กรณีวีซ่าของ

ท่านไม่ได้รับการอนุมัติทันตามก าหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณ ี

 

 เมื่อท่านได้จองท าการจองโปรแกรมทัวร์ และช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

 - กรุณาจัดส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)     

พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทนัท ี !! หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์   ไม่

รับผิดชอบทุกกรณ ี

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที่จะใช้ยื่นสถานทูต 

เนื่องจากข้อมูลทั งหมด บริษัทฯจ าเป็นต้องด าเนินการน าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งข้อมูลที่ไม่สอดคล้อง

กับความเป็นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการท างานของท่านให้ชัดเจน 

(ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชื่อบริษัท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ได้รับ และวันเดือนปีที่เริ่มงาน 

 เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายส าหรับยื่นวีซ่า จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงส าหรับยื่นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ 

ก่อนถึงวันนัดหมายยื่นวีซ่า 

          - ท่านจ าเป็นต้องน าส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพ่ือให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที่ผ่านมา 



 

 
 

 

 หมายเหตุ: การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั งสิ น ทั งนี บริษัทเป็นเพียงตัวกลางที่
คอยให้บริการ และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั น  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


