
 

 
 

 
 

แกรนด์อิตาลี 8 วัน 5 คืน 
 



 

 
 

 
 

ชมอารยธรรมโรมัน แห่งกรุงโรม – นครศักดิ์สิทธิ์ วาติกัน – ศิลปะเรอเนสซองส์ ที่ฟลอเรนซ์   
ถ่ายรูปกับหอเอน เมืองปิซ่า – เดินชิวหมู่บ้านประมง ลา สเปเซีย   

มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดในโลก เมืองโบโลนญ่า - สปาเกตตี้หมึกดำที่ เวนิส  
ตามรอยตำนานรักแห่ง เวโรนา – ช้อปปิ้งแฟชั่น เมืองมิลาน และ  

สัมผัสทะเลสาบ เมืองโคโม 
 

 

วันแรก       กรุงเทพ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.00 น.  สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง นำท่านเช็คอินและโหลดสัมภาระ 

 
วันที่สอง       กรุงโรม – วาติกัน – โคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรว่ี – บันไดสเปน 
00.01 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบิน THAI AWAYS เที่ยวบินที่ TG944 

(บริการอาหารแลเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
06.00 น.   เดินทางถึง สนามบินเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) หลังผ่าน

พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรนำท่านเดินทางเข้าสู่ นครรัฐวาติกัน (Vatican) ประเทศที่เล็กที่สุด
ในโลกที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียวในโลกที่มีกำแพงล้อมรอบเมืองเอาไว้ทั ้งหมด ยกเว้น
ด้านหน้าทางเข้า และเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก โดยมีพระสันตะปาปา เป็นผู้มี
อำนาจปกครองสูงสุด นำท่านเข้าชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s 
Basilica)หรือมีอีกชื่อว่า มหาวิหารนักบุญเปโตร เป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในรัฐวาติกัน ถือเป็นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของชาวคริส 

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [1] 
นำท่านถ่ายรูปด้านหน้าของ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุค
โบราณ ในอดีตเป็นสนามประลองการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ของนักสู้“เกลดิเอเตอร์”ที่สามารถจุผู้ชมได้ถึง 50,000 
คน จากนั้นนำท่านชมงานประติมากรรมนิยายกรีกโบราณและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ น้ำพุเทรว่ี 
(Trevi Fountain) ที่ตรงกลางน้ำพุจะมีรูปปั้นเทพเจ้าเนปจูน (Neptune)  “เทพแห่งท้องทะเล” ซึ่ง
แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของอาณาจักรโรม โดยเชื่อกันว่าการโยนเหรียญจะทำให้ได้กลับมาเยือนกรุงโรม

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 

15 – 22 มีนาคม 2562   42,888  9,900  

29 มีนาคม – 05 เมษายน 2562   46,888  9,900  

26 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2562   46,888  9,900  

10 - 17 พฤษภาคม -  2562   46,888  9,900  



 

 
 

อีกครั้ง ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นและของที่ระลึกในบริเวณ ย่านบันไดสเปน 
(The Spanish Step) ซึ่งเป็นแหล่งแฟชั่นชั้นนำสุดหรูและยังเป็นแหล่งนัดพบของชาวอิตาเลี่ยน 

เย็น  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร [2] 
ที่พัก  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Express Rome หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สาม      เมืองฟลอเรนซ์ – มหาวิหารซานตามาเรีย – เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [3] 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) เมืองที่ได้รับขนานนามว่าเป็นเมือง ศูนย์กลางแห่งศิลปะ

ในยุคเรอเนสซองส์ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมมากเป็นอันดับต้นๆของโลก 
และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1982 นำ
ท่านเที่ยวชม  และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell 
Fiore) ชมความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้
หินอ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกันได้อย่างงดงาม  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [4] 
 เดินทางต่อสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) เมืองเล็กๆอยู่ทางตะวันตกของ Florence ด้านตะวันตกของเมืองติดกับ

ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยมี จัตุรัสดูโอโม
แห่งปิซ่า หรือ จัต ุร ัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบด้วยกลุ ่มอาคาร
สถาปัตยกรรม ประกอบด้วย หอพิธีเจิมน้ำมนต์ (Baptistry of St. John) ที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี มหา
วิหารดูโอโม (Duomo) ที่งดงามและหอเอนแห่งเมืองปิซ่าที่เลื่องชื่อและโด่งดังปืทั่วโลก อิสระให้ท่าน
ถ่ายภาพ หอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง  

เย็น  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  [5] 
ที่พัก  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Grand Hotel Duomo หรือเทียบเท่า 



 

 
 

 
 
  

วันที่ส่ี       ลา สเปเซ ีย – น ั ่งรถไฟเท ี ่ยว ช ิงเคว เทเร – Castel Guelfo The Style Outlet Village – 

โบโลญญ่า  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [6] 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลา สเปเซีย (La Spezia) นําท่านขึ้นรถไฟโดยสารสู่หมู่บ้านมรดกโลก ชิงเคว 
เทเร (Cinque Terre) ที่ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 แห่ง ได้แก่ MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, 
CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE นําท่านเดินเล่นชม หมู ่บ้านริโอแมกจิโอเร่ (Rio - 
Maggiore) หมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่มีเสน่ห์และบรรยากาศแสนโรแมนติก ด้วยบ้านเรือนเรียงรายกันอยู่
บนหน้าผา และเบื่องล่างที่มีน้ำทะเลสีฟ้าใส กับเสียงครื่นเบาๆ ให้อิสระท่านชมความงดงามและถ่ายรูป
ตามอัธยาศัย ต่อมาที่หมู่บ้านมานาโรลา (Manarola) ที่มีจุดชมวิวที่จะได้เห็นทั้งวิวริมทะเลและวิวของ
หมู่บ้าน เป็นทางเดินเลียบเชิงผา ซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวมากมายที่หลั่งไหลกันมาชมทิวทัศน์ที่สวยงาม
แห่งนี้อิสระให้ท่านชมความงดงามและถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่ Castel Guelfo The Style 
Outlet Village 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันเพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง 
Castel Guelfo The Style Outlet Village อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์
เนมมากมาย จากนั้นนําท่านเดินทางต่อสู่เมือง โบโลญญ่า เมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างแนวเทือกเขาแอเพนไนท์ 
และเป็นเมืองแห่งเสียงดนตรีที่การันตีโดยองค์การ UNESCO ให้เป็นหนึ่งใน The Cities of Music ภายใต้
โครงการ UNESCO Creative Cities Network และยังเป็นที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของโลก 
University of Bologna 

เย็น  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร [7] 
ที่พัก  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Bologna หรือเทียบเท่า 
 



 

 
 

 
 
 
 
วันที่ห้า     เกาะเวนิส – เวโรน่า - บ้านโรมิโอ & จูเลียต 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [8] 
เดินทางสู่ เมืองเวนิส (Venice) ท่าเรือตรอนเคตโต้ นำท่านล่องเรือ ชมบ้านเรือนของชาวเวนิสที่ตั้งอยู่
ระหว่างทาง ก่อนเข้า สู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย สมยานาม "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" เมืองที่ใช้การ
เดินทางด้วยเรือเป็นหลัก นำท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส สะพานถอนหายใจ (Ponte dei 
Sospiri หรือ Bridge of Sighs) ซึ่งความเป็นมาของชื่อสะพานแห่งนี้คือ เมื่อนักโทษเดินออกจากห้อง
พิพากษาไปสู่คุกจะต้องเดินข้ามสะพานแห่งนี้  ที่นี่จึงเหมือนเป็นที่สุดท้ายที่นักโทษจะได้เห็นโลกภายนอก
ผ่านช่องหน้าต่างเล็กๆของสะพาน สะพานแห่งนี้ก็เลยถูกตั้งชื่อตามความรู้สึกของเหล่านักโทษและสะพาน
นี้ยังเชื่อมต่อกับวังดอดจ์ ที่เป็นสถานที่พำนักของผู้ครอง นครเวนิสในอดีต นำทุกท่านไปต่อที่ จัตุรัสซาน
มาร์โค ที่ซึ่ง นโปเลียน เคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” โดยจัตุรัสถูกล้อมรอบด้วย
อาคารที่สวยงาม และ เป็นที่ตั้งของ โบสถ์ซานมาร์โค ทีส่ร้างด้วยสถาปัตยกรรมหลายยุคด้วยกัน ทั้งไบเซน
ไทน์ โรมาเนสก์ โกธิค เรอเนสซองซ์ และหลังคาของมหาวิหารประกอบด้วยโดมใหญ่ 5 โดม เป็น
สถาปัตยกรรมผสมที่งดงาม 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [9] 
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเวโรน่า (Verona) เมืองเล็กๆ ในแคว้นเวเนโต ประเทศอิตาลี ที่ได้รับการยกย่อง
ให้เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์กรยูเนสโก และยังได้รับสมญานามว่า “LITTLE ROMAN” 
เพราะตัวเมืองยังคงสภาพสถาปัตยกรรมจากสมัยโรมันไว้อย่างสมบูรณ์  นำถ่ายภาพกับ เวโรนาอารีน่า 
(VERONA ARENA) สถาปัตยกรรมโรมันโบราณอายุกว่า 2,000 ปีที่สามารถจุคนได้กว่า 15,000 คน 



 

 
 

จนถึงปัจจุบันยังคงใช้เป็นที่จัดแสดงงานคอนเสริตหรืองานแสดงต่างๆ จากนั้นนำท่านตามลอยตำนานรัก
แห่งเวโรน่า ชม บ้านโรมิโอ & จูเลียต (Casa di Giulietta) สถานที่ๆ โรมิโอและจูเลียตได้พบรักกัน 
เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายมายังเมืองเวโรน่า เพื่อชมต้นกำเนิดของตำนานความรักชื่อดังและเพ่ือ
อธิษฐานขอให้รักสมหวังยั่งยืน 

เย็น  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร [10] 
ที่พัก  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Best western Plus Hotel Expo หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่หก     เมืองมิลาน – ดูโอโม่ – กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล – ทะเลสาบโคโม่ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [11] 
เดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan) หรือ มิลาโน่ เป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจของอิตาลี ที่มีชื่อเสียงใน
ด้านแฟชั่น ศิลปะ และเครื่องหนัง เป็นเมืองแห่งแฟชั่นของโลกเช่นเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส และ 
ลอนดอน เดินทางสู่ ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del Duomo) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ มหาวิหารแห่ง
เมืองมิลาน หรือที่เรียกว่าดูโอโม่ (DUOMO) เป็นมหาวิหารที่ใหญ่ของอิตาลี เป็นอับดับสองรองจาก
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในกรุงวาติกัน อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยและช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม 
ซึ่งมีจำหน่ายมากมายในบริเวณ กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล ห้างหรูของมิลาน ที่มากมายด้วยสินค้า
แบรนเนมชื่อดัง และสินค้าแบรนเนมคอลเลชั่นใหม่ๆ ท่านสามารถหาซื้อได้ที่นี่  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [12] 
เดินทางสู ่เมืองโคโม่ (Como) เป็นเมืองในแคว้นลอมบาร์เดีย โคโมเป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ 
เป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง และเป็นแหล่งรวมชิ้นงานศิลปะชื่อดัง, มีโบสถ,์ พิพิธภัณฑ์, สวน
, โรงละคร, วังเก่าอยู ่มากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับบรรยากาศของ
ทะเลสาบท่ีมีเมืองเล็กๆ อยู่รายรอบและมีฉากหลังเป็นภูเขาสูง จากนั้นเดินทางกลับสู่ มิลาน  

เย็น  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร [13] 
ที่พัก  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Cruise หรือเทียบเท่า 



 

 
 

 
 
 
วันที่เจ็ด     มิลาน – สนามบินมิลาโน มัลเปนซา 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [14] 
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินมิลาโน-มัลเปนซา เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax 
Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.05 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที ่ยวบินที ่ TG 941 (บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

 
วันที่แปด  เดินทางถึงกรุงเทพฯ 
05.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

**ราคาไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถท้องถิ่น, หัวหน้าทัวร์คนไทย : 55 EUR/ท่าน/ทริป 

 ทั้งนี้ท่าสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน** 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศสามารถ

ให้บริการวันละ 12 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้น ๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่

ในโปรแกรมการเดินทาง 

อัตราค่าบริการนี้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 

 



 

 
 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน  

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

✓ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

✓ ค่าเบี้ยประกันอุบตัิเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           ค่ามินิ

บาร์ในห้องและค่าพาหนะต่าง ๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าเช้งเก้น 4,000 บาท/ท่าน (บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี หากท่านไม่ผ่านการพิ

จรณาจากสถาณทูต) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้น ๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถท้องถิ่น, หัวหน้าทัวร์คนไทย : 55 EUR/ท่าน/ทริป ทั้งนี้ท่านสามารถให้

มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

 

เดินทางข้ันต่ำ 20 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพ่ิม

เพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

งดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  

 

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน  : 

 มัดจำท่านละ 15,000 บาท พร้อมค่าวีซ่า 4,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้า

ทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน  



 

 
 

 ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

• หากไม่ชำระมัดจำตามท่ีกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 

• หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

• เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง  ๆ ที่

ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

• หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

• ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่า

ต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง 

(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ

สะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืน ๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 

หน้าหากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุก

กรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ 

ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะ

แล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้อง

ค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน

ลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ  



 

 
 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่าง ๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี ้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั ้งหนึ ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอด
บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่าง ๆ ในกรณีที่ผู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง 
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของยุโรป หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลา
ในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา 
ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน 

15. การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศในยุโรป สามารถให้บริการวันละ 12 ชั่วโมง ในวันนั้น ๆ มิอาจ
เพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางนั้น ๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 



 

 
 

16. ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านชำรุด และสายการบินแจ้งว่าไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใ นการคืนเงิน
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิน เนื่องจากทางบริษัทได้มีการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้ว 

 

 
การเตรียมเอกสารยื่นวีซ่า Italy 

 
[1] หมวดบุคคลทั่วไป วัยทำงาน 

1. พาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน (พาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ใช้)+สำเนาหน้าพาสปอร์ต2 ใบ+สำเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นภายใน 3 ปี 
+ วีซ่าอังกฤษ + วีซ่าแคนนาดา + วีซ่าอเมริกา อย่างละ1 ใบ (ถ้ามี) 

2. หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุระยะเวลาที่จะลางาน ตำแหน่งงานปัจจุบัน เงินเดือน
ที่ได้รับ ประเทศท่ีจะไป โดยเอกสารต้องออกโดยบริษัทนายจ้าง มีลายเซ็น พร้อมตราประทับ มีที่อยู่ที่ทำงานระบุ ครบถ้วน 
อายุไม่เกิน 1 เดือนจากวันยื่นวีซ่า (ชื่อในเอกสารเป็นภาษาอังกฤษสะกดตรงตามชื่อบนหน้าพาสปอร์ตทุกตัวอักษร ผิดตัว
เดียวทางศูนย์รับยื่นจะปฎิเสธการยื่นขอวีซ่าทันที) 
*****กรณี เจ้าของกิจการธุรกิจส่วนตัว สามารถใช้ ใบรับรองจดทะเบียนธุรกิจ , ใบ DBD (อายุไม่เกิน3เดือน), ใบจด
ทะเบียนการค้า ที่มีชื่อตนระบุอยู่ โดยเอกสารต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ระบุชื่อตรงตามหน้าพาสปอร์ต  
*****กรณี ทำงานฟรีแลนด์ งานขายของออนไลน์ ให้ทำหนังสือชี้แจงตนเองเป็นภาษาอังกฤษ แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน
เกี่ยวกับงานของตน   
*****กรณีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของชำ ที่ไม่มีการจดทะเบียน ให้ทำหนังสือชี้แจงตนเองเป็นภาษาอังกฤษ ที่แสดง
ถึงรายละเอียดของกิจการ อย่างละเอียด 
*****สำหรับผู้ที่ไม่มีงานทำและเกณฑ์อายุอยู่ในช่วงวัยทำงาน 20- 52 ปี ต้องทำหนังสือชี้แจงตนเองอย่างละเอียดเป็น
ภาษาอังกฤษ โดยระบุเหตุผลของการว่างงาน และรายละเอียดการเดินทาง เช่น ไปที่ไหน , ไปวันใด กลับวันใด และไปกับ
ใคร 

3. หลักฐานทางการเงิน สเตทเม้นจากธนาคารที่เป็นบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ย้อนหลัง 3 เดือน เงินในบัญชีควรจะมี 
50,000 – 100,000 บาท (ชื่อในเอกสารเป็นภาษาอังกฤษสะกดตรงตามชื่อบนหน้าพาสปอร์ตทุกตัวอักษร ผิดตัวเดียวทาง
ศูนย์รับยื่นจะปฎิเสธการยื่นขอวีซ่าทันที) ก่อนวันยื่น 7 วัน รบกวนให้ผู้สมัคร อัพเดทสมุดบัญชีให้เห็นยอดเงินเคลื่อนไหวไม่
เกิน 7 วันจากวันยื่น และถ่ายเอกสาร หน้าสมุดบัญชีและหน้าอัพเดทล่าสุดอย่างละ 1 ใบ พร้อมถือสมุดบัญชีธนาคารเล่ม
จริงมาในวันยื่น) 

4. รูปถ่ายสี 2 ใบ ขนาด 3.5 x 4.0 เซนติเมตร พื้นหลังสีขาว ไม่ใส่ต่างหู ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อสีขาว 
________________________________________________________________ 

 



 

 
 

[2] หมวดผู้สูงอายุ ผู้เกษียณอายุ และผู้ที่ไม่มีงานทำ 
1.พาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน (พาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ใช้)+สำเนาหน้าพาสปอร์ต 2 ใบ+สำเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นภายใน 3 ปี 

+ วีซ่าอังกฤษ + วีซ่าแคนนาดา + วีซ่าอเมริกา อย่างละ1 ใบ (ถ้ามี) 
2.หลักฐานทางการเงิน สเตทเม้นจากธนาคารที่เป็นบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ย้อนหลัง 3 เดือน เงินในบัญชีควรจะมี 

50,000 – 100,000 บาท (ชื่อในเอกสารเป็นภาษาอังกฤษสะกดตรงตามชื่อบนหน้าพาสปอร์ตทุกตัวอักษร ผิดตัวเดียวทาง
ศูนย์รับยื่นจะปฎิเสธการยื่นขอวีซ่าทันที) ก่อนวันยื่น 7 วัน รบกวนให้ผู้สมัคร อัพเดทสมุดบัญชีให้เห็นยอดเงินเคลื่อนไหวไม่
เกิน 7 วันจากวันยื่น และถ่ายเอกสาร หน้าสมุดบัญชีและหน้าอัพเดทล่าสุดอย่างละ 1 ใบ พร้อมถือสมุดบัญชีธนาคารเล่ม
จริงมาในวันยื่น)  

3.รูปถ่าย สี 2 ใบ ขนาด 3.5 x 4.0 เซนติเมตร พื้นหลังสีขาว ไม่ใส่ต่างหู ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใช้เสื้อสีขาว 
________________________________________________________________ 

 
[3] หมวดเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี  
(ผู้ปกครอง พ่อ แม่ หรือผู้มีอำนาจปกครองตามกฎหมายต้องมาเซนชื่อในใบสมัคร แทนตัวเด็กด้วย) 

1.พาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน (พาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ใช้) +สำเนาหน้าพาสปอร์ต 2 ใบ + สำเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นภายใน 3 
ปี + วีซ่าอังกฤษ + วีซ่าแคนนาดา + วีซ่าอเมริกา อย่างละ1 ใบ (ถ้ามี) 

2.จดหมายชี้แจงออกค่าใช้จ่ายให้ (Sponsor Letter) จากบิดาหรือมารดาพร้อมลงลายเซน ยื่นคู่กับหลักฐาน
ทางการเงินของบิดาหรือมารดาเป็น สเตทเม้นจากธนาคารที่เป็นบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ย้อนหลัง 3 เดือน เงินในบัญชีควร
จะมี 50,000 – 100,000 บาท (ชื่อในเอกสารเป็นภาษาอังกฤษสะกดตรงตามชื่อบนหน้าพาสปอร์ตทุกตัวอักษร ผิดตัวเดียว
ทางศูนย์รับยื่นจะปฎิเสธการยื่นขอวีซ่าทันที) ก่อนวันยื่น 7 วัน รบกวนให้ผู ้สมัคร อัพเดทสมุดบัญชีให้เห็นยอดเงิน
เคลื่อนไหวไม่เกิน 7 วันจากวันยื่น และถ่ายเอกสาร หน้าสมุดบัญชีและหน้าอัพเดทล่าสุดอย่างละ 1 ใบ พร้อมถือสมุดบัญชี
ธนาคารเล่มจริงมาในวันยื่น)  

3.ใบรับรองจากสถานศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ อายุไม่เกิน 30 วันจากวันยื่น (ชื่อในเอกสารเป็นภาษาอังกฤษสะกด
ตรงตามชื่อบนหน้าพาสปอร์ตทุกตัวอักษร ผิดตัวเดียวทางศูนย์รับยื่นจะปฎิเสธการยื่นขอวีซ่าทันที) 

4.สำเนาใบสูติบัตร พร้อมแปลภาษาอังกฤษ (ชื่อในเอกสารเป็นภาษาอังกฤษสะกดตรงตามชื่อบนหน้าพาสปอร์ตทุก
ตัวอักษร ผิดตัวเดียวทางศูนย์รับยื่นจะปฎิเสธการยื่นขอวีซ่าทันที) 

5.สำเนาใบทะเบียนบ้านของเด็ก พร้อมแปลภาษาอังกฤษ (ชื่อในเอกสารเป็นภาษาอังกฤษสะกดตรงตามชื่อบนหน้า
พาสปอร์ตทุกตัวอักษร ผิดตัวเดียวทางศูนย์รับยื่นจะปฎิเสธการยื่นขอวีซ่าทันที) 

6.ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ถ้ามี รวมถึงตัวบิดา มารดา ด้วย แปลภาษาอังกฤษ (ชื่อในเอกสารเป็นภาษาอังกฤษสะกด
ตรงตามชื่อบนหน้าพาสปอร์ตทุกตัวอักษร ผิดตัวเดียวทางศูนย์รับยื่นจะปฎิเสธการยื่นขอวีซ่าทันที) 

7.สำเนาหน้าพาสปอร์ต บิดา และ มารดา 



 

 
 

8.รูปถ่ายสี 2 ใบ ขนาด 3.5 x 4.0 เซนติเมตร พื้นหลังสีขาว ไม่ใส่ต่างหู ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใช้เสื้อสีขาว 
9.กรณีท่ีไม่ได้เดินทางกับพ่อแม่ หรือเดินทางกับพ่อแม่ท่านใดท่านหนึ่ง ต้องมีใบรับรองที่ขอจากทาง เขต อำเภอ 

พร้อมแปลภาษาอังกฤษ 
 
-กรณี พ่อ แม่ ไม่ได้เดินทางด้วย  

ต้องขอใบยินยอมจากเขต ที่ระบุว่า พ่อ แม่ อนุญาตให้เด็กเดินทางกับใคร พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ และนำไปให้ทาง
กงสุลใหญ่ หรือ MRT คลองเตย ประทับตรารับรอง(สำคัญมากหากไม่ได้ประทับตราสถานทูตจะปฎิเสธการยื่นขอวีซ่า) 
เอกสารที่ใช้ยื่นต้องเป็นตัวฉบับจริงประทับตราจริงเท่านั้น 
 

-กรณี เด็กเดินทางกับ คุณพ่อ หรือ คุณแม่ ท่านใดท่านหนึ่ง  
ต้องขอใบยินยอมจากเขต ที่ระบุว่า พ่อ แม่ อนุญาตให้เด็กเดินทางกับใคร พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ และนำไปให้ทาง
กงสุลใหญ่ (แจ้งวัฒนะ)หรือ MRT คลองเตย ประทับตรารับรอง (สำคัญมากหากไม่ได้ประทับตราสถานทูตจะปฎิเสธการยื่น
ขอวีซ่า) เอกสารที่ใช้ยื่นต้องเป็นตัวฉบับจริงประทับตราจริงเท่านั้น 
 

-กรณี ผู้ปกครองมีการหย่าล้าง  
1.อำนาจปกครองบุตรทั้งสองฝ่าย แต่เด็กเดินทางกับท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องขอใบรับรองจากเขตให้เด็ก พร้อม

นำไปประทับตราที่กรมการต่างประเทศ และแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ  
2.อำนาจในการปกครองบุตรอยู่ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะต้องนำเอกสารจากทางราชการที่ระบุเนื้อความว่า เด็กอยู่ใน

การปกครองของฝ่ายใดตัวจริง ไปประทับตราที่กรมการต่างประเทศ และแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ เช่น ท้ายใบหย่า 
 

-กรณีเด็กเดินทางกับ พ่อ แม่ ที่มีวีซ่าแล้ว แต่ตัวเด็กยังไม่มี  
ต้องทำจดหมายรับรอง ที่ระบุเนื้อความว่า ตัวเด็กจะเดินทางกับ พ่อ แม่ ที่มีวีซ่าในการเดินทางแล้ว ไปในเส้นทางที่จะไป 
และ ให้ระบุเลขพาสปอร์ต และ เลขวีซ่าในจดหมายด้วย เขียนชี้แจ้งมา พร้อมถ่ายสำเนาหน้าพาสปอร์ต และหน้าวีซ่ามา   
 

**************ใบยินยอมจากเขต มีอายุไม่เกิน 30 วัน จากวันยื่นวีซ่า *************** 
 

________________________________________________________________ 
 
สำหรับกรณีที่มีการออกค่าใช้จ่ายให้กัน ต้องเป็นคนในครอบครัวเท่านั้น  

1.จดหมายชี้แจงออกค่าใช้จ่ายให้ (Sponsor Letter) พร้อมลายเซนผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ 



 

 
 

2.หลักฐานการเงินของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ สเตทเม้นจากธนาคารที่เป็นบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ย้อนหลัง 3 เดือน 
เงินในบัญชีควรจะมี 50,000 – 100,000 บาท (ชื่อในเอกสารเป็นภาษาอังกฤษสะกดตรงตามชื่อบนหน้าพาสปอร์ตทุก
ตัวอักษร ผิดตัวเดียวทางศูนย์รับยื่นจะปฎิเสธการยื่นขอวีซ่าทันที) ก่อนวันยื่น 7 วัน รบกวนให้ผู้สมัคร อัพเดทสมุดบญัชีให้
เห็นยอดเงินเคลื่อนไหวไม่เกิน 7 วันจากวันยื่น และถ่ายเอกสาร หน้าสมุดบัญชีและหน้าอัพเดทล่าสุดอย่างละ 1 ใบ พร้อม
ถือสมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงมาในวันยื่น) 

3.เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ ที่ออกจากหน่วยงานของรัฐ เช่น ใบสมรส, ทะเบียนบ้าน, สูติบัตร พร้อมแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ 

4.ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
5.สำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ 

 
กรณี บริษัท ออกค่าใช้จ่ายให้  

1.ต้องมีใบนำกรุ๊ปของบริษัทที่ ออกค่าใช้จ่ายให้ โดยระบุรายละเอียด ของพนักงาน และ รายละเอียดการเดินทาง  
2. Bank Certificate ของบริษัท ไม่เกนิ 15 วัน  
3. สเตทเม้นจากธนาคารที่เป็นบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ย้อนหลัง 3 เดือน  
4.หลักฐานทางการเงินส่วนตัวยอดไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท สเตทเม้นจากธนาคารที่เป็นบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น 

ย้อนหลัง 3 เดือน (ชื่อในเอกสารเป็นภาษาอังกฤษสะกดตรงตามชื่อบนหน้าพาสปอร์ตทุกตัวอักษร ผิดตัวเดียวทางศูนย์รับ
ยื่นจะปฎิเสธการยื่นขอวีซ่าทันที) ก่อนวันยื่น 7 วัน รบกวนให้ผู้สมัคร อัพเดทสมุดบัญชีให้เห็นยอดเงินเคลื่อนไหวไม่เกิน 7 
วันจากวันยื่น และถ่ายเอกสาร หน้าสมุดบัญชีและหน้าอัพเดทล่าสุดอย่างละ 1 ใบ พร้อมถือสมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงมาใน
วันยื่น)  

 

 
 
 

ข้อพึ่งระวัง 
 
***ชื่อในเอกสารแปลต้องสะกดตรงตามชื่อในหน้าพาสปอร์ต ผิดตัวเดียวสถานทูตจะถือว่าเป็นคนละคนทันที 
หากมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุล ต้องแปลชื่อ นามสกุลตามฉบับไทย และแปลใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลเพิ่มเติม***  
*** ปี พ.ศ. ในเอกสารแปลต้องเปลี่ยนเป็น ค.ศ. ทั้งหมด *** 
***วันยื่นวีซ่าจะต้องทำการอัพเดทยอดเงินในบัญชีผ่านสมุดบัญชีธนาคาร โดยแสดงยอดล่าสุดไม่เกิน 7 วันจากวันยื่น 
พร้อมถ่ายสำเนาหน้าแรก และหน้าล่าสุดมาในวันยื่นวีซ่า*** 



 

 
 

*** เอกสารทุกอย่างที่ใช้ในการยื่นวีซ่า มีอายุไม่เกิน 30 วันจากวันยื่นวีซ่า *** 
 
หมายเหตุ : สถานทูตมีสิทธิที่จะเรียกตัวผู้สมัครเพ่ือไปสัมภาษณ์หรือสแกนนิ้วใหม่ หรือเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติมจากตัว
ผู้สมัครได้โดยไม่ผ่านบริษัททัวร์ 

 
 

รูปถ่าย 2 ใบ 
 

ตัวอย่างรูปถ่าย วีซ่าอิตาลี 
หน้าตรง พื้นหลังขาว ไม่ใส่แว่นและเครื่องประดับ 
***รูปถ่ายห้ามซ้ำกับหน้าวีซ่าเชงเก้นเก่าท่ีเคยมี*** 

 
 
 
 
 

***ทางบริษัทไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ หากต้องการแปลทางบริษัทคิดค่าใช้จ่าย 500 บาท ต่อ 1 ใบ *** 
 
 
 



 

 
 

 

แบบฟอร์มรายละเอียดในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 

** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น!!** 

กรูณากรอกรายละเอียดให้ครบทุกข้อ เพื่อความสะดวกในการขอวีซ่า 

หากท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ทางบริษัทฯไม่สามารถยื่นวีซ่าให้ท่านได้ 

 

ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอร์ต)......................................................................................................... 

นามสกุลตอนเกิดหรือก่อนสมรส............................................................................................................. 

วัน/เดือน/ปีเกิด.................................................................................................................................. 

เลขที่พาสปอร์ต...................................................วันหมดอายุ............................................................... 

สถานภาพ   โสด  สมรส  แต่งงานไม่จดทะเบียน   หย่า   หม้าย 

     

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ ............................................................................................................. 

จังหวัด.......................................................................รหัสไปรษณีย์.................................................... 

เบอร์โทรศัพท์(บ้าน) .............................................. เบอร์โทรศัพท์(มือถือ)............................................... 

***กรุณาระบุ Email............................................................................................................................ 

 

อาชีพ  พนักงานบริษัท  เจ้าของกิจการ  นักเรียน/นักศึกษา  ว่างงาน  

ชื่อสถานที่ทำงาน/สถานศึกษา .............................................................................................................. 

ที่อยู่สถานที่ทำงาน/สถานศึกษา ........................................................................................................... 

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

จังหวัด.........................................................................รหัสไปรษณีย์.................................................. 

เบอร์โทรที่ทำงาน/สถานศึกษา ............................................................................................................. 

รายได้ต่อเดือน .................................................................................................................................. 

เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน/สถานศึกษา ......................................................................................................  

 

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยได้รับวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 



 

 
 

ไม่เคย 

เคย  

กรณีเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น กรุณาระบุประเทศ รหัสวีซ่า วัน/เดือน/ปี ของวันออกและวันหมดอายุของวีซ่า 

1. ............................................................................................................................................  

2. ............................................................................................................................................  

3. ............................................................................................................................................  

4. ............................................................................................................................................  

 

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยพิมพ์ลายนิ้วมือเพ่ือทำวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคย  

กรณีเคยพิมพ์ลายนิ้วมือเพ่ือทำวีซ่าเชงเก้น กรุณาระบุ ประเทศ วัน/เดือน/ปี ที่พิมพ์ลายนิ้วมือ 

1. ............................................................................................................................................  

2. ............................................................................................................................................  

 

ท่านเคยถูกปฎิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคย (เหตุผลในการถูกปฎิเสธ).............................................................................. ...................... 

 

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างการเดินทางและพำนักของผู้ร้องขอ 

    ตัวผู้ขอวีซ่าเอง  

    มีผู้อื่นออกให้ ชื่อผู้ออกค่าใช้จ่าย ........................................................ ความสัมพันธ์..................... 

 
 


