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GRAND ITALY มลิาน เวนสิ ปิซา่ ฟลอเรนซ ์
วาตกินั โรม 7วนั 4คนื 

ทวัรส์ดุคุม้!! "เทีย่วเจาะลกึ" แกรนดอ์ติาล ี

เยอืนเมอืงภาคเหนอืของอติาล ีเมอืงหลวงทางแฟชนัของโลกทีม่ลิาน ชมมหา
วหิารดโูอโมแ่หง่มลิานทีง่ดงามและยิง่ใหญเ่ป็นอนัดบั 3 ของโลก ชอ้ปป้ิงสนิคา้
แบรนดเ์นมสช์ือ่ดงัทีแ่กลลอเรยีวคิเตอรเ์อ็ม มานูเอล เยอืนเมอืงแหง่สายน า้ สดุ
แสนโรแมนตกิ แหง่แควน้เวเนโตทีเ่มอืงเวนสิ ชมความยิง่ใหญอ่ลงัการ 1 ใน 7 
สิง่มหศัจรรยข์องโลกที ่โคลอสเซีย่ม และหอเอนปิซา่ทีเ่มอืงปิซา่ เยอืนเมอืงฟลอ
เรนซ ์ดนิแดนอนันา่หลงใหล เมอืงส าคญัทางศลิปะ วฒันะธรรมเป็นเมอืงตน้
ก าเนดิของศลิปะเรอเนซองส ์เยอืนดนิแดนเล็กๆทีน่ครวาตกินั เป็นแหลง่รวม
ศลิปวฒันธรรมอนัย ิง่ใหญข่องโลก และชืน่ชมสถาปตัยกรรมและประวตัศิาสตร์

แหง่ความยิง่ใหญท่ีก่รงุโรม 



เดนิทางโดยสายการบนิไทย Thai Airways (TG) สะสม
ไมลไ์ด ้50% 

**ราคาทวัรย์งัไมร่วมคา่วซีา่และบรกิาร 3,500บาท** 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมู ิ

2  สนามบนิมลิาโน มลัเพนซา - มลิาน – มหาวหิารแหง่มลิาน - แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็ม
มานูเอล – เมสเตร 

3  เมสเตร - ทา่เรอืตรอนเคตโต ้- เกาะเวนสิ - เมอืง ลา สเปเซยี 

4  ลา สเปเซยี – ชงิเกว แตรเ์ร – เมอืงปิซา่ - จตัรุสัดโูอโม ่– หอเอนปิซา่ – เขตเมอืง
เกา่ฟลอเรนซ ์

5  ฟลอเรนซ ์ – เขตเมอืงเกา่ฟลอเรนซ ์– นครวาตกินั – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– โรม 

6  กรงุโรม – โคลอสเซีย่ม – จตัรุสัโรมนั – น า้พุเทรวี ่– บนัไดสเปน – สนามบนิลโีอดาร์
โน ดารว์นิช ีอติาล ี

7  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

05 - 11 Sep 2018  49,900  49,900 49,900 15,000 12,500 

19 - 25 Sep 2018  49,900  49,900 49,900 15,000 12,500 

06 - 12 Nov 2018  49,900  49,900 49,900 15,000 12,500 

20 - 26 Nov 2018  49,900  49,900 49,900 15,000 12,500 

30 Nov - 06 Dec 2018  49,900  49,900 49,900 15,000 12,500 

07 - 13 Dec 2018  49,900  49,900 49,900 15,000 12,500 

 



รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมู ิ

21.30  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสุวรรณภมู ิขาออกช ัน้ 4 โซน D เคานเ์ตอร ์สายการบนิ
ไทย (TG) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้น เอกสารตดิแท็ก
กระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง 

วนัที ่2 สนามบนิมลิาโน มลัเพนซา - มลิาน – มหาวหิารแหง่มลิาน - แกลลอเรยี วคิเตอร ์
เอ็มมานูเอล – เมสเตร 

00.35  น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุมลิาน ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่
TG940 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 11 ชัว่โมง 54 นาท)ี 

07.10  เดนิทางถงึ สนามบนิมลิาโน มลัเพนซา Milan Malpensa Airport (MXP) กรงุมิ
ลานอติาล ีน าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และพธิกีารทางศลุกากรและตรวจ
รับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นสูจ่ดุศนูยก์ลางอนัศกัดิส์ทิธิข์องเมอืงมลิาน (ระยะทาง
52กม./1ชม.) ชมมหาวหิารแหง่มลิาน (Duomo  di Milano)(ถา่ยรปูดา้นนอก) 
มหาวหิารนี้สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ทีถ่อืวา่มคีวามใหญโ่ตเป็นอนัดบัสามของ
โลก เริม่สรา้งในปี 1386 แตก่วา่จะเสร็จตอ้งใชเ้วลากวา่ 400 ปี ดา้นนอกมหีลงัคายอด
เรยีวแหลมทีท่ าจากหนิออ่นจ านวน 135 ยอด และมรีปูปัน้หนิออ่นจากสมัยตา่งๆ กวา่ 
2,245 ชิน้ ยอดทีส่งูทีส่ดุมรีปูปัน้ทองขนาด 4 เมตรของพระแมม่าดอนน่าเป็นสงา่อยู ่
จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัของโลก อาทเิชน่ 
LV,PRADA,GUCCI, TOD’S ณ แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galerie Victor 
Emmanuel)(รา้น Prada รา้นแรกของโลก) และทา่นสามารถถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึจาก
ดา้นในซึง่เป็นอาคารกระจกทีเ่กา่แกแ่ละสวยงาม 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) เมนูอาหารจนี 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่เมสเตร (Mestre) ฝ่ังแผน่ดนิใหญ ่(ระยะทาง261กม./3.30ชม.) 
เป็นยา่นเล็กๆ ทีส่วยงามเตม็ไปดว้ยสวนสาธารณะ รา้นดไีซเนอรแ์บรนดด์งั และจัตรุัสที่
มแีลนดม์ารก์เกา่แก ่สมัผัสไดถ้งึความงดงามของอาคารประวัตศิาสตรแ์ละวฒันธรรม
อติาลใีนแบบดัง้เดมิ เป็นเมอืงทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมาพักแรมกอ่นเดนิทางไปสูเ่กาะเวนิ
สซึง่หา่งกนัไมก่ีน่าท ี

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2) เมนูอาหารทอ้งถิน่ หลงัอาหารเย็น
น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: Best Western Plus Quid Hotel Venice Airport หรอืระดบัใกลเ้คยีง
กนั 4* 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 



 

วนัที ่3 เมสเตร - ทา่เรอืตรอนเคตโต ้- เกาะเวนสิ - เมอืง ลา สเปเซยี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3)  

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้Tronchetto Pier เป็นทา่เรอืทีม่เีรอืบรกิารใน
การเดนิทางไปในทีต่า่ง ๆ ของเมอืง เพือ่ชมทวิทัศนธ์รรมชาตขิอง 2 ฝ่ังคลองโดยทาง
เรอื นับเป็นเมอืงทีค่ลองมากกวา่ถนนอกีเมอืงหนึง่ของโลก น าทา่นน่ังเรอืสู ่เกาะเวนสิ 
(Venice Island) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เมอืงเวนสิไดรั้บฉายาวา่ ราชนิีแหง่ทะเลเอ
เดรยีตกิ (Queen of the Adriatic) เมอืงแหง่สายน ้า เมอืงแหง่สะพานและเมอืงแหง่แสง
สวา่ง ถกูสรา้งขึน้จากการเชือ่มเกาะเล็กๆจ านวนมากเขา้ดว้ยกนัในบรเิวณทะเลสาบเวนิ
เทยี ซึง่เป็นสวนหนึง่ของทะเลอาเดรยีตกิ เป็นเมอืงทา่โบราณ และเป็นเมอืงทีใ่ชค้ลอง
ในการคมนาคมมากทีส่ดุ ชมความสวยงามของ จตัรุสัซานมารโ์ค (Piazza San 
Marco หรอื Saint Mark Square) เป็นจัตรัุสกลางเมอืงเวนสิ ทีข่ ึน้ชือ่วา่สวยทีส่ดุ
แหง่หนึง่ในอติาล ีลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรมอนังดงาม อาท ิโบสถเ์ซนตม์ารก์ (St. 
Mark’s Basilica) เดมิทีเ่ป็นโบสถส์ว่นตวัของผูค้รองเมอืงในสมัยนัน้ พระราชวงัดอจส ์
(Doge’s Palace), ลโีอเน่ (Lione) รปูปัน้สงิโตตวัใหญต่ดิปีกพรอ้มถอืหนังสอื ซึง่ถอื
เป็นสญัลกัษณ์ประจาเมอืงเวนสิ เดนิชมตวัเมอืงจนถงึสะพานรอิลัโต เป็นสะพานที่
เกา่แกท่ีส่ดุในเวนสิและเป็นสะพานแรกทีข่า้ม Grand Canal (คลองแกรนดค์าแนล) ชม
สะพาน Bridge of Sighs สะพานสะอืน้ หรอืบางคนเรยีกวา่ "สะพานแหง่การทอด
ถอนใจ” ซึง่ทอดขา้มดา้นหลงัวังของผูป้กครองเวนสิในอดตี ไปยังคกุทีอ่ยูอ่กีฟากฝ่ัง
คลอง วา่กนัวา่สะพานแหง่  นี้คอืจดุหายใจเฮอืกสดุทา้ยแหง่อสิรภาพของเหลา่นักโทษ 
และคกุแหง่นี้เองเป็นทีค่มุขงันักรักกระเดือ่งนามคาสโนวา่ ในต านานเลา่วา่การจบูบนเรอื
กอนโดลา่ใตส้ะพานแหง่นีจ้ะน าไปสูค่วามรักนรัินดร ์นับเป็นหนึง่ในจดุทีโ่รแมนตกิทีส่ดุ
จดุหนึง่ในเวนสิอสิระใหท้า่นเดนิชมความโรแมนตกิของเกาะแหง่นี้ หรอืทา่นยังสามารถ
สมัผัสประสบการณ์ลอ่งเรอืกอนโดลา่ ชมความงามของเกาะเวนสิ (ไมร่วมในคา่
ทวัร)์ เพือ่ใหท้า่นไดม้เีวลาสมัผัสบรรยากาศของเกาะเวนสิอยา่งเต็มอิม่ อสิระอาหาร
มือ้กลางวนัตามอธัยาศยัใหท้า่นไดเ้ลอืกทานของอรอ่ยๆ อาหารพืน้เมอืงไดต้าม
อธัยาศยั 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางกลบัสูท่า่เรอืตรอนเคตโต ้จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืง ลา สเปเซยี 
(La Spezia)(ระยะทาง361กม./4.30ชม.) เมอืงในเขตลกิเูรยีทางตอนเหนือของอติาล ี
อยูร่ะหวา่ง เมอืงเจนัว และปิซา่ บนทะเลลกิเูรยี เป็นเมอืงทา่สง่กลิน่อายความมชีวีติชวีา 
ผสมผสานกบัอา่วทีม่คีวามคกึคกัและทอ้งถนนทีค่ลาคล า่ไปดว้ยกจิกรรมในทอ้งถิน่
มากมาย และเป็นหนึง่ในอา่วทีม่คีวามส าคญัทางดา้นการคา้และการทหาร อกีทัง้ยังเป็น
ทีต่ัง้ของสถานทีส่ าคญัทางประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมดว้ย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่4) เมนูอาหารจนี หลงัอาหารน าทา่นเดนิ
ทางเขา้ทีพ่ัก 



ทีพ่กั: Hotel Ghironi หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 4* 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่4 ลา สเปเซยี – ชงิเกว แตรเ์ร – เมอืงปิซา่ - จตัรุสัดโูอโม ่– หอเอนปิซา่ – เขต
เมอืงเกา่ฟลอเรนซ ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่5) 

น าทา่นเดนิทางสูส่ถาน ีLa Spezia Centrale Railway Station น าทา่นเปลีย่น
การเดนิทางโดยสารรถไฟสูด่นิแดนทัง้หา้ (Five Land) แหง่ ชงิเกว แตรเ์ร (Cinque 
Terre) ตัง้บนหนา้ผาสงูชนัเหนือทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน ตดิทะเลบรเิวณชายฝ่ังแควนลกิู
เรยี ชม 2 ใน 5 หมูบ่า้นไดแ้ก ่หมูบ่า้นประมงเล็กๆ รโิอแมก จโิอเร ่(Rio-Maggiore) 
หมูบ่า้นชาวประมงทีส่วยทีส่ดุในโลก เป็นชมุชนชาวประมงเกา่ ทีม่ที าเลทีน่่ามหศัจรรย ์
คอืแตล่ะหมูบ่า้นปลกูสรา้งอยูบ่นภเูขาหรอืหนา้ผาสงู ปัจจบุนัแมย้ังมกีารท าประมงกนัอยู่
บา้ง แตก่็ไมม่ากนัก เนื่องจากชาวบา้นหนัมาท าธรุกจิทอ่งเทีย่วเพือ่ตอ้นรับเหลา่นัก
เดนิทางทีแ่วะเวยีนเขา้มาชมไขม่กุน ้างามของอติาลเีม็ดนี้เสยีมากกวา่ และ ชมหมูบ่า้น
ประมง มานาโรลา่ (Manarola) หมูบ่า้นชาวประมงทีเ่ล็กทีส่ดุของแควน้ แตก่ลบั
กลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ามารถดงึดดูใหนั้กเดนิทางจากทัว่โลกตา่งก็อยากทีจ่ะมา
เยอืน ณ หมูบ่า้นแหง่นี้ กจิกรรมหลกัของนักทอ่งเทีย่วเมือ่มาถงึทีน่ี่ก็คอืการเดนิชมเมอืง
ไปตามถนนสายเล็กทีล่ดัเลาะตดัผา่นตวัเมอืงไปตามความลานชนั เป็นบรรยากาศทีส่ดุ
แสนจะเพลดิเพลนิ จากนัน้เดนิทางสูส่ถานเีลแวนโต ้(Levanto) เปลีย่นการเดนิทาง
ขึน้รถโคช้เพือ่เดนิทางสูปิ่ซา่ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่) เมนูอาหารทอ้งถิน่ 

  

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปิซา่ Pisa (ระยะทาง105 กม./1.30 ชม.) อดตีเมอืงทา่เรอื
ชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนและเป็นทีต่ัง้ของหอเอนปิซา่ น าทา่นชม จตัรุสักมัโป เดย ์
มริาโกล ีหรอื จตัรุสัดโูอโม ่Piazza del Duomo หรอืทุง่มหศัจรรย ์เป็นบรเิวณที่
ลอ้มรอบดว้ยก าแพงใจกลางเมอืงปิซา่ และเป็นทีต่ัง้ของมหาวหิารเกา่แกท่ีม่ขีนาดใหญ่
ทีส่ดุ และน าทา่นชมถา่ยรปู 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก หอเอนปิซา่ (Leaning 
Tower of Pisa) ใหท้า่นเดนิเลน่ ถา่ยรปูกบัหอเอนปิซา่ทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นหอระฆัง
แหง่วหิารประจ าเมอืง แตเ่พยีงการเริม่ต ้ นของการสรา้งถงึบรเิวณชัน้ 3 ก็เกดิการทรดุ
ตวัและตอ้งหยดุการกอ่สรา้งจนถัดมาอกีรว่ม 100 ปี ถงึไดส้รา้งตอ่จนเสร็จสมบรูณ์และ
ยังเป็นสถานทีก่าลเิลโอ เคยมาพสิจูนเ์รือ่งแรงโนม้ถว่งของโลก และการตกของวัตถุ
ดว้ย น าทา่นเดนิทางสู ่เขตเมอืงเกา่ของฟลอเรนซ ์(ระยะทาง90 กม./1.30 ชม.) 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่7) เมนูอาหารจนี หลงัอาหารเย็น น า
ทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั 



ทีพ่กั: IH Hotels Firenze Business หรอืระดบัใกลเ้คยีง4* 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่5 ฟลอเรนซ ์ – เขตเมอืงเกา่ฟลอเรนซ ์– นครวาตกินั – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– 
โรม 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่8)  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟลอเรนซ ์(Florence) หรอื เมอืงฟีเรนเซ (Firenze) ที่
ไดร้ับเลอืกโดยองคก์ารยเูนสโกใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก เมือ่ปี ค.ศ. 1982 น าทา่น
เดนิชมความสวยงามบรเิวณ จตัรุสัดโูอโม Duomo Santa Maria Del Fiore ทตีัง้
ของมหาวหิารแหง่เมอืงฟลอเรน้ซ ์ทีส่วยงามและยิง่ใหญ ่จตัรุสัชกินอเรยี (piazza 
della signoria) เป็นจัตรุัสสวยงามดว้ยประตมิากรรมมากมายทีต่ัง้เรยีงรายอยู่
ดา้นหนา้ของพระราชวังเวคคโิอ เชน่ รปูแกะสลกัเพอรซ์อิสุ วรีบรุษุกรกีโบราณตอนบัน่
คอเมดซูา่ รปูแกะสลกัเฮอรค์วิลสี และรปูสลกั the Rape of the Sabine Women 
ถา่ยรปูดา้นหนา้ ปาลาซโซ เวคคโิอ Palazzo Vecchio หรอื Old Palace 
พระราชวังเกา่แกใ่นเมอืงฟลอเรนซ ์สรา้งส าเร็จในปี ค.ศ.1322 มสีญัลกัษณ์คอืหอระฆัง 
Campanile ในอดตีใชเ้ป็นสถานทีแ่จง้ขา่วสารใหก้บัชาวเมอืง ทางการจะตรีะฆงัสง่
สญัญาณ หากมไีฟไหม,้น ้าทว่ม, ขา้ศกึโจมต ีฯลฯ ถอืเป็นสถานทีป่ระวัตศิาสตรส์ าคญั
ของฟลอเรนซ ์ชมสะพานปอนเต เวคคโิอ (Ponte Vecchio) สะพานเกา่แกท่ีส่ดุ
ของเมอืง เป็นสะพานเดยีวของฟลอเรนซท์ีร่อดพน้การทาลายจากชว่งสง  ครามโลกมา
ได ้ทอดขา้มแมน่ ้าอารโ์น ซึง่อดตีเป็นแหลง่ขายทองค าทีเ่กา่แกข่องฟลอเรนซแ์ละ
ยังคงอนุรักษ์บรรยากาศแบบดัง่เดมิไวไ้ดอ้ยา่งด ีชมทศันียภาพของตวัเมอืงทีม่แีมน่ ้า
อารโ์น ไหลผา่นนครทีย่ังคงรักษาสถาปัตยกรรมโบราณไวอ้ยา่งน่าชืน่ชม สะพานเกา่แก่
ทีส่รา้งขึน้เพือ่ใชใ้นการสญัจรขา้มแมน่ ้าอารโ์น บนสะพานนัน้เป็นทีต่ัง้ของอาคารรา้นคา้ 
ซึง่เป็นตวัแทนจ าหน่ายงานศลิปะ อญัมณี และของทีร่ะลกึจ านวนมากอสิระใหท้า่นได ้
เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่9) เมนูอาหารจนี 

บา่ย  น าทา่นสูน่ครวาตกินั Vatican City (ระยะทาง233กม./3 ชม.) ซึง่เป็นรัฐอสิระ มี
ขนาดเล็กมากเพยีง 250 ไรแ่ละเป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิ 
เป็นเมอืงแหง่ศาสนจักรและทีป่ระทับของพระสนัตะปาปา ประมขุสงูสดุแหง่ศาสนา หรอื
ทีเ่รยีกสัน้ๆ วา่“โป๊ป” น าทา่นถา่ยรปูดา้นหนา้ มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์St.Peter 
Basilica แหง่นครรัฐวาตกินั ทีง่ดงามดว้ยศลิปะในยคุเรเนซองส ์ใชเ้วลาสรา้งถงึ 150 
ปี และยังไดร้ับการตกแตง่อยา่งโออ่า่และหรหูรา ดา้นหนา้มหาวหิารเป็นลานกวา้ง
เรยีกวา่ St.Peter’s Square ประกอบไปดว้ยน ้าพ ุ2 ดา้น และเสาโอเบลกิส ์1 ตน้ 
ลอ้มรอบไปดว้ยเหลา่เทพเทวาบนหลงัคาและก าแพงสงู(คา่ทัวรไ์มร่วมคา่เขา้ Vatican 
Museum และ Sistine Chapel) จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุโรม (Rome)(ระยะทาง



6ก.ม./15นาท)ี เมอืงหลวงของประเทศอติาล ี

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่10) เมนูอาหารทอ้งถิน่ หลงัอาหารน า
ทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั 

ทีพ่กั: Holiday Inn Express Rome East หรอืระดบัใกลเ้คยีง4* 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่6 กรงุโรม – โคลอสเซีย่ม – จตัรุสัโรมนั – น า้พุเทรวี ่– บนัไดสเปน – สนามบนิลี
โอดารโ์น ดารว์นิช ีอติาล ี

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่11) 

น าทา่นสูช่ ืน่ชมกบัสถาปัตยกรรมและประวัตศิาสตรแ์หง่ความยิง่ใหญ ่น าทา่นสมัผัส
ความยิง่ใหญ ่1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกที ่โคลอสเซีย่ม (Colosseum)(ถา่ยรปู
ดา้นนอก) เป็นสนามกฬีากลางแจง้ขนาดใหญต่ัง้อยูใ่จกลางกรงุโรม เริม่สรา้งขึน้ ในสมัย
จักรพรรดเิวสปาเซยีนแหง่อาณาจักรโรมันและสรา้งเสร็จ ในสมัยของจักรพรรดติติสัใน
ครสิตศ์ตวรรษที1่ หรอืประมาณปี ค.ศ.80 อฒัจันทรเ์ป็นรปูวงกลมกอ่ดว้ยอฐิและหนิ
ทรายวัดโดยรอบไดป้ระมาณ 527เมตร สงู 57เมตร ใกล ้ๆ กนันัน้เป็น ประตชูยัคอนส
แตนตนิ (Arch of Constantine) ถอืวา่เป็นมรดกส าคญัของประเทศอติาลอีกีทีห่นึง่ 
โดยสรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึชยัชนะของกรงุคอสสแตนตนิ เป็นซุม้ประตทูีใ่หญท่ีส่ดุของ
โรมันมคีวามสงูถงึ 21 เมตร จากนัน้ชมและถา่ยรปู จตัรุสัโรมนั (Roman Forum) ซึง่
อยูใ่กล ้ๆ กนักบัโคลอสเซีย่ม จัตรัุสโรมันถอืวา่เป็นศนูยก์ลางดา้นตา่งๆ จากนัน้น าทา่นชม 
น า้พุเทรวี ่(Trevi Fountain) ซึง่มรีปูปัน้ของเทพเจา้ เนปจนูตัง้โดดเดน่อยูก่ลางน ้าพ ุ
เป็นหนึง่ในสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของกรงุโรม เป็นสถานทีนั่กทอ่งเทีย่วมาโยนเหรยีญเสีย่ง
ทายตามเรือ่งราวจากภาพยนตรเ์รือ่ง Three Coins in The Fountain จากนัน้น าทา่นชม
และถา่ยรปูบรเิวณยา่น บนัไดสเปน (Spanish steps) เป็นบนัไดทีก่วา้ง ทีส่ดุและ
ยาวทีส่ดุในทวปียโุรป ถกูเรยีกชือ่ตามสถานฑตูสเปน ซึง่ตัง้อยู ่ณ บรเิวณนัน้ ไดรั้บการ
ออกแบบโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิลโีอ
ดารโ์น ดารว์นิช ีเพือ่ตรวจเชค็เอกสารการเดนิทางและสมัภาระเตรยีมตวัเดนิทาง
กรงุเทพฯ 

13.30  ออกเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทยโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG945 (เวลา
ประมาณ 10ชัว่โมง 50นาท)ี 



 

วนัที ่7 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

06.50  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให้

ทราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ให้
ทา่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการ
เดนิทาง 15 วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยังประสงค์
เดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

 2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น
ทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร 

- กรณุาช าระมัดจ า ทา่นละ 20,000 บาท พรอ้มคา่วซีา่ 3,500 บาท 

กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทวัร ์

- คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 



 

- กรณีบรษัิทตอ้งออกตัว๋หรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทาง ทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืตามที่
บรษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุ
นบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและจ านวนหนห้นงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัตดิวซีา่ไมต่ า่
กวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณี
พาสปอรต์หมดอาย ุ**กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถ
ยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และใน
ตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงด
การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้ง
คา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ป
เทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั   

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 



4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักกระเป๋า สายการบนิไทย สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้
7 กโิลกรัม และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณี
น ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ สะสมไมลไ์ด5้0% กรณุาแจง้เลขสมาชกิ
รอยัลออรค์ดิพลสั กอ่นออกตัว๋ 

6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกนัภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไป
ตา่งประเทศ กบั Allianz แบบแผนประกนัภยัแบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล โดยจะมคีวาม
คุม้ครองเบือ้งตน้ ดงันี ้

- การสญูเสยีชวีติ/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุ

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

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

  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 

  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท 

  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทัง้นี้การท าประกนันี้จาก
บรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคบัตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะ
อุบตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผน
เตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าที่
บรษัิทฯ 

7.คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนา้ มนัตามรายการทวัร ์

8.คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 
12 ช.ม./วัน) 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็น
ตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษนี า้มนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 



7.คา่วซีา่เชงเกน้ทา่นละ 3,500 บาท 

8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ
และน า้ใจจากทา่น 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทาง
บรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋
เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้)/คา่มดัจ าแลนด ์(กรณีใกลว้นัเดนิทาง) 

 7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20
ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวัน
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรม
ทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 
20วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 



11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  

12. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ.การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับ
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางไดจ้าก
บรษัิทประกนัทั่วไปและควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ดไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

14. ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ 
ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้
เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิ
กฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

  

เอกสารในการขอยืน่วซีา่ประเทศเชงเกน้(ประเทศอติาล)ี 
ระยะเวลาในการยืน่ 10 วนัท าการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ 
สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 

1.  พาสปอรต์ ทีย่ังไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุหากหมดอายกุรณุา
น าไปตอ่อายกุอ่นน าสง่ และมจี านวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้เพือ่ตดิวซีา่ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่
ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถาน
ฑตู 

2.  รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรงปจัจบุนั ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิว้ หรอื 3.5 * 3 cm จ านวน 2 ใบ 
และมอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หา้มตกแตง่รปู หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมเีครือ่งประดบั ตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจาก
รา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

3. เอกสารสว่นตวั 

ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาบตัรขา้ราชการ (ถา้ม)ี 

ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) แปลเป็น
ภาษาองักฤษ 

ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ (ถา้เคยทกีารเปลีย่น) แปลเป็นภาษาองักฤษ 



(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่20ปี) แปลเป็นภาษาองักฤษ 

ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาสูตบิตัร / หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา / ส าเนาพาสปอรต์
บดิา-มารดา 

4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการท างานจากบรษิทัทีท่า่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ โดยระบุ
ต าแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั,วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบับรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่
เดนิทางไปยโุรป หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด ภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน
และชว่งเวลาทีอ่นุมัตใิหล้าหยดุเพือ่เดนิทางไปยโุรป เทา่นัน้ไมต่อ้งระบชุือ่ประเทศ หลงัจากนัน้จะ
กลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด และตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่ ตอ้งเป็น
ภาษาองักฤษ และเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั โดยชือ่ลกูคา้ทีร่ะบใุน
หนังสอืรับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

4.2 กรณีเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผู ้
เดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซน็ชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบรษัิทฯ (คดัลอกไมเ่กนิ 
3 เดอืน และเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองตวัจรงิจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีก่ าลงั
ศกึษาอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบตัรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและ
ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

      เด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเด็กเดนิทางไปกบั
บดิาจะตอ้งมใีบรับรองจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็ก
ไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดา จะตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศจากทัง้บดิา
และมารดา พรอ้มมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้บับตุรกบัผูท้ีบ่ตุรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปท าทีส่ านักงานเขต
ทีท่ าเบยีนบา้นอยู ่ (พรอ้มแนบบตัรประชาชน ของบดิาและมารดา) โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการ
เขตลงลายมอืชือ่และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง  และบดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปเซน็
เอกสารตอ่หนา้เจา้ทีรั่บยืน่วซีา่ดว้ย กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีาร
สลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใช ้

หลกัฐานการเงนิของตวัเองหรอืของสามกี็ได ้ในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปกบัสาม ีจะตอ้งมจีดหมาย
รับรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม ีเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มกบัเขยีนชือ่-นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ ของสาม ีและ
บตุร ทีม่ดีว้ยกนั) 

4.6 กจิการไมจ่ดทะเบยีน อาท ิFreelance, ธรุกจิขายสนิคา้ออนไลน ์ตอ้งเขยีนหนังสอืแนะน าตนเอง 
ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหลง่ทีม่าของรายได ้พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่
ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ (เป็นภาษาองักฤษ) 

5.  หลกัฐานการเงนิ 



5.1 ผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยต์วัจรงิ หรอืส าเนาสมดุบญัชเีงนิ
ฝากประจ าสว่นตวั ยอ้นหลงั 6 เดอืน 1 ชดุ (โดยปรับสมดุบญัชขีองทา่นใหถ้งึปัจจบุนัดว้ย) ควรเลอืก
เลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม า่เสมอ และมจี านวนไมต่ า่กวา่ 6 หลกั เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิ

เพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา 

** กรณีไมม่กีารอพัเดตสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยภ์ายในระยะเวลา 6 เดอืน ตอ้งขอ Statement จาก
ธนาคารเทา่นัน้ ** 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ตอ้งเขยีนหนังสอืรับชีแ้จงความสมัพนัธ ์(Sponsot Letter) 
และขอหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย โดยใหบ้คุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ยใหเ้ป็นผูข้อหนังสอืรับรอง BANK 

SPONSOR หรอื BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยระบุ
ชือ่เจา้ของบญัช ีบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย สะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และระบชุือ่ผู ้

เดนิทาง สะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายืน่ขอจากธนาคารลว่งหนา้ บางแหง่อาจใช ้

เวลาด าเนนิการประมาณ 3 วัน และ 

5.3 กรณีทีบ่รษัิทของทา่นเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง ใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด ทางบรษัิท
ฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบบัเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาท างานของ

ทา่น โดยระบรุายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 

(เอกสารมอีาย ุ1 เดอืนกอ่นวันยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

**กรณุาปรบัอพัเดตสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์กอ่นแสดงตวัยืน่ขอวซีา่ 3-5 วนั เทา่น ัน้ ** 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีงนิฝากประจ า** 

6.  แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ 

กรณุากรอกแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหต้รงกบัความเป็นจรงิ เนื่องจากเป็นขอ้มลูทีต่อ้งสง่ใหก้ับทางสถานทตู
พจิารณาวซีา่ ทางบรษัิทฯไมส่ามารถกรอกแทนทา่นไดเ้พราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะถกูปฏเิสธวี

ซา่ได ้

รายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่,นามสกลุ,วันเดอืนปีเกดิ,ญาตพิีน่อ้ง,สถานทีเ่กดิ และจ านวนบตุรของผูเ้ดนิทาง 
การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ
ถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการ
ขอยืน่ค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น 
ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้
บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิม่เตมิทางบรษัิทใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพือ่ใหอ้ยู่
ในดลุยพนิจิของสถานทตูเรือ่งวซีา่ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็น
สถติใินนามของบรษัิท 

** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบั
แปลเอกสาร** 



 



 

  


