
 

 

 

 

CODE: TG96 ITALY >>  MILAN VENICE PISA BOLONYA FLORENCE ROME 7D4N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code : TG96 Hello Italy ทวัรอ์ติาล ีITALY 
โปรโมช ัน่พเิศษเกนิคุม้ ทวัรอ์ติาล ี7วนั4คนืเพยีง39,900บาท 

เทีย่วครบทกุไฮไลทข์องอติาล ี 
โรม ฟลอเรนซ ์โบโลญญา่ ปิซา่ เวนสิ มลิาน 

เดนิทางโดยสายการบนิไทย Thai Airways (TG) บนิตรง สะสมไมลไ์ด5้0% 

ITALY มลิาน เวนสิ ปิซา่ โบโลญญา่ ฟลอเรนซ ์โรม 7วนั 4คนื  
  เยอืนเมอืงภาคเหนือของอติาล ีเมอืงหลวงทางแฟชัน่ของโลกทีม่ลิาน ชมมหาวหิารดูโอโมแ่ห่งมลิานทีง่ดงามและยิง่ใหญ่

เป็นอนัดับ 3 ของโลก เยอืนเมอืงแหง่สายน ้า สดุแสนโรแมนตกิ แหง่แควน้เวเนโตทีเ่มอืงเวนสิ เยอืนเมอืงโบโลญญา่ เมอืงหลวง

ของแควน้เอมเีลยีโรมญัญา ตัง้อยูร่ะหวา่ง แมน่ ้าโปกบัเทอืกเขาแอแพนไนน์ ชมความยิง่ใหญอ่ลังการ1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก

ที ่โคลอสเซีย่ม และหอเอนปิซา่ทีเ่มอืงปิซ่า เยอืนเมอืงฟลอเรนซ ์ดนิแดนอันน่าหลงใหล เมอืงส าคัญทางศลิปะ วัฒนะธรรมเป็น

เมอืงตน้ก าเนดิของศลิปะเรอเนซองส ์ชืน่ชมสถาปัตยกรรมและประวัตศิาสตรแ์หง่ความยิง่ใหญท่ีก่รงุโรม  

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 0-2 ปี 

(พกักบัผูใ้หญ ่2ทา่นไมเ่สรมิเตยีง) 
พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

19-25 กนัยายน  39,900 

เด็กอาย ุ0-2 ปี/Infant 

15,000 บาท 

 

12,500 25  

6-12 พฤศจกิายน  39,900 12,500 25 
 

20-26 พฤศจกิายน 39,900 12,500 25 
 

30 พฤศจกิายน-6 ธนัวาคม  39,900 12,500 25  

7-13 ธนัวาคม  39,900 12,500 25  

*ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่อติาลแีละคา่บรกิาร** 4,000บาท/ทา่น 

 



 

 

สายการบนิไทย TG บนิตรง 
เทีย่วบนิขาไป     DEPARTURE TG940 BKK - MXP 00.35 - 07.10 

เทีย่วบนิขากลบั   RETURN TG945 FCO - BKK 13.30 - 06.50+1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่นึง่ กรงุเทพฯ  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 

21.30 น.        พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิขาออกช ัน้ 4 โซน D เคานเ์ตอรส์ายการ 

                      บนิ ไทย (TG) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและ 

                     ตดิแท็กกระเป๋า กอ่นขึน้เครือ่ง  

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วนัทีส่อง        ทา่อากาศยานมลิาโน มลัเพนซา – มลิาน –  มหาวหิารแหง่มลิาน – โรงละครลาสกาลา่ – เมสเตร  

                    อาหาร เทีย่ง,เย็น 

00.35  น. น าทา่นเดนิทางสูก่รงุมลิานประเทศอติาลโีดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG940 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

7ชัว่โมง45นาท)ี 

07.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน มลิาโน มลัเพนซา Milan Malpensa Airport (MXP) กรุงมลิานอติาล ีน าท่านผ่าน

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง และพิธีการทางศุลกากรและตรวจรับสัมภาระ

เรียบรอ้ยแลว้ จากนั้น น าท่านสู่จุดศูนย์กลางของเมอืงมลิาน (ระยะทาง50
กม./42นาท)ี ถงึเมอืงมลิาน มลิาน Milan หรอืทีค่นอติาเลยีนเรยีกว่า มลิาโน ่

(Milano) เป็นเมอืงหลวงทางแฟชั่นของโลกแข่งกับปารสีในประเทศฝร่ังเศส 

เป็นศูนยก์ลางทางธุรกจิของอติาล ีนอกจากนัน้ยังมภีาพวาดเฟรสโกท้ีม่ชี ือ่เสยีง

โดง่ดัง และโรงละครโอเปรา่อนัลอืชือ่ เป็นตน้ จากนัน้ น าทา่นไปชมและถ่ายรูปที ่ 

กสัเตลโล สฟอรเ์ซสโก Castello Sforzesco (ชมดา้นนอก)เป็นป้อม

ปราสาทเก่าแก่หลายรอ้ยปีอันเป็นแหล่งรวมแกลลอรี่และพพิธิภัณฑท์ี่มี

ชือ่เสยีงของมลิาน  เป็นปราสาทอันเก่าแก่ทีม่อีายุมากกว่าหา้รอ้ยนี้เป็น

ปราสาทในศตวรรษที ่15 ทีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงของมลิาน จากนัน้ น าท่าน

http://bit.ly/2NMk5YE


ไปชม  มหาวหิารแหง่มลิาน Duomo di Milano (ถา่ยรูปดา้นนอก) มหาวหิารนี้สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ

โกธคิ ทีถ่อืว่ามคีวามใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก เริม่สรา้งในปี 1386 แต่กว่าจะเสร็จตอ้งใชเ้วลากว่า 400 ปี 

ดา้นนอกมหีลังคายอดเรยีวแหลมทีท่ าจากหนิออ่นจ านวน 135 ยอด และมรีปูปัน้หนิออ่นจากสมัยต่างๆ กว่า 2,245 

ชิน้ ยอดทีส่งูทีส่ดุมรีูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ จากนัน้ น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกที ่

โรงละครลาสกาลา่ (La Scala Theatre) เป็นโรงละครคูเ่มอืงมลิานมากวา่ 230 ปี เป็นสถานทีแ่สดงโชวช์ือ่ดัง

มากมาย และที่ดา้นหนา้โรงละครสกาล่าบรเิวณจตัุรสั พอิาซซ่า เดลล่า สกาล่า นี้เองที่เราจะไดเ้ห็นรูปปั้น 

อนสุรณ์แหง่ลโีอนารโ์ด ดาวนิซ ี(Statue of Leonardo Da Vinci) โดยสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์แด่ลโีอนาร์

โด ดาวนิซ ีนักประดษิฐแ์ละนักวทิยาศาตรค์นส าคัญของโลก 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) เมนอูาหารทอ้งถิน่  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เวนสิ เมสเตร Venice Mestre ฝ่ังแผ่นดนิใหญ่ (ระยะทาง264กม./ใชเ้วลาประมาณ4ชม.) 
เป็น เมอืงเล็กๆ ทีส่วยงามเต็มไปดว้ยสวนสาธารณะรา้นดไีซเนอรแ์บรนดด์ัง และจัตรัุสทีม่แีลนดม์ารก์เกา่แก่ สมัผัส

ไดถ้งึความงดงามของอาคารประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอติาลใีนแบบดัง้เดมิ เป็นเมอืงทีนั่กท่องเทีย่วนยิมมาพัก

แรมกอ่นเดนิทางไปสู ่เกาะเวนสิ ซึง่หา่งกนัไมก่ีน่าท ี

ค า่                  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี  (มือ้ที2่) เมนอูาหารจนี 

หลงัอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  

ทีพ่กั: Novotel Venice Mestre Castellana หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีส่าม        เมสเตร – ทา่เรอืตรอนเคตโต ้– เกาะเวนสิ – เมอืงโบโลญญา่                                 อาหาร เชา้,เย็น  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที3่) 

                  น าท่านเดนิทางสู ่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้Tronchetto Pier เป็นท่าเรอืทีม่ี

เรอืบรกิารในการเดนิทางไปในทีต่า่งๆของเมอืง เพือ่ชมทวิทัศนธ์รรมชาติ

ของ 2 ฝ่ังคลองโดยทางเรอื นับเป็นเมอืงทีค่ลองมากกว่าถนนอกีเมอืง

หนึ่งของโลก จากนัน้ น าท่านน่ังเรือสู่ เกาะเวนสิ (Venice Island) 

ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เมอืงเวนสิไดรั้บฉายาว่า ราชนิีแห่งทะเลเอเดรี

ยตกิ (Queen of the Adriatic) เมอืงแห่งสายน ้า เมอืงแห่งสะพานและ

เมอืงแห่งแสงสว่าง ถูกสรา้งขึน้จากการเชือ่มเกาะเล็กๆจ านวนมากเขา้

ดว้ยกนัในบรเิวณทะเลสาบเวนเิทยี ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของทะเลอาเดรยีตกิ 

เป็นเมอืงทา่โบราณ และเป็นเมอืงทีใ่ชค้ลองในการคมนาคมมากทีส่ดุ ชม

ความสวยงามของ จตัุรสัซานมารโ์ค (Piazza San Marco หรอื 

Saint Mark Square) เป็นจัตุรัสกลางเมอืงเวนสิ ทีข่ ึน้ชือ่ว่าสวยทีส่ดุ

แห่งหนึ่งในอติาลี ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรมอันงดงาม อาท ิโบสถ์

เซนตม์ารก์ (St. Mark’s Basilica) เดมิทีเ่ป็นโบสถส์ว่นตัวของผูค้รอง

เมอืงในสมัยนัน้ พระราชวังดอจส ์(Doge’s Palace), ลโีอเน่ (Lione) รูป

ปั้นสงิโตตัวใหญ่ตดิปีกพรอ้มถือหนังสือ ซึง่ถือเป็นสัญลักษณ์ประจา

เมอืงเวนสิ เดนิชมตัวเมอืงจนถงึ สะพานรอิลัโต เป็นสะพานที่เก่าแก่

ทีสุ่ดในเวนสิและเป็นสะพานแรกทีข่า้ม Grand Canal (คลองแกรนด์

คาแนล) ชมสะพาน Bridge of Sighs สะพานสะอืน้ หรอืบางคน

เรียกว่า "สะพานแห่งการทอดถอนใจ” ซึง่ทอดขา้มดา้นหลังวังของ

ผูป้กครองเวนสิในอดตี ไปยังคุกทีอ่ยู่อกีฟากฝ่ังคลองว่ากันว่าสะพาน

แหง่นีค้อืจดุหายใจเฮอืกสดุทา้ยแห่งอสิรภาพของเหล่านักโทษ และคุก

แห่งนี้เองเป็นทีคุ่มขังนักรักกระเดือ่งนามคาสโนว่า ในต านานเล่าว่าการ

จูบบนเรือกอนโดล่าใตส้ะพานแห่งนี้จะน าไปสู่ความรักนรัินดร์ นับเป็น

หนึง่ในจุดทีโ่รแมนตกิทีส่ดุจุดหนึง่ในเวนสิอสิระใหท้่านเดนิชมความโร

แมนตกิของเกาะแห่งนี้ หรอืท่านยังสามารถสัมผัสประสบการณ์ลอ่งเรอื

กอนโดล่า ชมความงามของเกาะเวนสิ (ไม่รวมในคา่ทวัร)์ อสิระ

รบัประทานอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั เพื่อใหท้่านไดม้ีเวลาสัมผัส

บรรยากาศของเกาะเวนสิอยา่งเต็มอิม่   

บา่ย   น าท่านเดนิทางกลับสูท่่าเรอืตรอนเคตโต ้จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่

เมอืงโบโลญญา่ (Bologna) (ระยะทาง 156 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 2.15 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของแควน้เอมเีลยีโรมัญญา โดยตัว

เมอืงนัน้ตัง้อยูร่ะหว่างแมน่ ้าโปกับเทอืกเขาแอแพนไนน์ นอกจากนัน้ยัง

เป็นหนึง่ในเมอืงยุคกลางทีไ่ดรั้บการรักษาไว ้ อยา่งดทีีสุ่ดแห่งหนึง่ใน

ยุโรป และยังเป็นที่ตั ้งของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดคือ “Alma Mater 

Studiorum” ชมบรเิวณ จตัรุสัมจัโจเล ่(Piazza Maggiore) จัตุรัสขนาดใหญ่

ทีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงเกา่ทีล่อ้มรอบดว้ยโบสถซ์านเปโตรนโิอ (Basilica of San 

Petronio) ซติี ้ฮอล ลานน า้พุเทพเนปจูน (Fontana Del Nettuno) และ



อาคารปาลาซโซ เดล โพเดสตา (Palazzo Del Podesta) ใหท้่านเดนิชมเมอืงและถ่ายรูปจนไดเ้วลานัด

หมาย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่ ) เมนอูาหารจนี หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั 

               ทีพ่กั: Hotel NH Bologna Villanova  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

                  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนั  เดนิทาง) 

 

วนัทีส่ ี ่      โบโลญญา่ – เมอืงปิซา่ – จตัรุสัดโูอโม ่– หอเอนปิซา่ – เมอืงฟลอเรนซ ์   อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที5่) 

                     น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปิซา่ Pisa (ระยะทาง169กม./ 2.20 ชม.) อดตี
เมอืงท่าเรอืชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนและเป็นทีต่ัง้ของหอเอนปิซา่ 

น าทา่นชม จตัรุสักมัโป เดย ์มริาโกล ี(Miracle Squae) หรอื จตัรุสัดู

โอโม ่ Piazza del Duomo หรอืทุง่มหศัจรรย ์ เป็นบรเิวณทีล่อ้มรอบ

ดว้ยก าแพงใจกลางเมอืงปิซ่า และเป็นที่ตัง้ของมหาวหิารเก่าแก่ที่มี

ขนาดใหญ่ทีส่ดุ ทีต่ัง้ของโบสถด์โูอโมแ่หง่ปิซ่า (Duomo di Pisa), 

หอบพัตสิ (Baptistery) และน าท่านชมถ่ายรูป 1 ใน 7  สิง่มหัศจรรย์

ของโลก หอเอนปิซ่า( Leaning Tower of Pisa) ใหท้่านเดนิเล่น 

ถา่ยรปูกบัหอเอนปิซา่ทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นหอระฆังแห่งวหิารประจ าเมอืง แต่เพยีงการเริม่ตน้ของการสรา้งถงึบรเิวณ

ชัน้ 3 ก็เกดิการทรดุตัวและตอ้งหยดุการกอ่สรา้งจนถัดมาอกีร่วม 100 ปี ถงึไดส้รา้งต่อจนเสร็จสมบรูณ์และยังเป็น

สถานทีก่าลเิลโอ เคยมาพสิจูนเ์รือ่งแรงโนม้ถว่งของโลก และการตกของวัตถดุว้ย  

 

เทีย่ง          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่ ) เมนอูาหารจนี 

บา่ย                น าท่านเดนิทางสู ่ เขตเมอืงเกา่ของฟลอเรนซ ์ (ระยะทาง90 
กม./ 1.30 ชม.) ทีไ่ดรั้บเลอืกโดยองคก์ารยเูนสโกใหข้ึน้ทะเบยีน
เป็นมรดกโลก เมือ่ปี ค.ศ. 1982 แนะน าใหท้า่นลองชมิไอศกรมีเจ

ลาโต (GELATO) ไอศกรีมขึน้ชือ่ทีท่่านไม่ควรพลาดเมือ่มาถงึ

อติาลนี าทา่นเดนิชมความสวยงามบรเิวณ จตัรุสัดโูอโม Duomo 

Santa Maria Del Fiore ทีต่ัง้ของมหาวหิารแห่งเมอืงฟลอ

เรน้ซ ์ที่สวยงามและยิง่ใหญ่ จตุรสัมเิคลลนัเจโล (Piazzale 

Michelangelo) เป็นจุดชมวิวของเมือง Florence ที่

นักทอ่งเทีย่วรวมไปถงึชาว Florence เอง มักขึน้มาชมบรรยากาศ

ในมุมสูงของเมอืง ซึง่จะเห็นหลังคาสแีดงของอาคารบา้นเรือน

ต่างๆ รวมไปถงึ Duomo เรยีงรายกันเป็นแนวสวยงาม "รูปเดวดิ" 

ตัวเปล่าเล่าเปลอืยตัง้เด่นเป็นสง่าอยูก่ลางลาน ถอืเป็นจุดหนึง่ที่

ดงึดูดนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก จากนัน้ น าท่าน ถ่ายภาพกับ 

จอตโต แคมพานลี ี(GIOTTO’S CAMPANILE) หรอื จอต

โต เบล ทาวเวอร ์(GIOTTO’S BELL TOWER) หอระฆังที่

เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิหารฟลอเรนซ์ ถูกสรา้งขึ้นในรูปแบบ

สถาปัตยกรรมโกธคิ ดว้ยความสูงประมาณ 84.7 เมตร (277.9 

ฟตุ) ตัวหอคอยถกูตกแตง่ดว้ยรปูปัน้ รปูแกะสลักอยา่งงดงาม และไมไ่กลจากกนันักจะเป็นทีต่ัง้ของหอท าพธิศีลี

จุม่ (Florence Baptistery) เป็นอาคารทางศาสนาทีม่สีถานะเป็นโบสถข์นาดเล็กเป็นหนึง่ในอาคารทีเ่กา่แก่ 

ทีสุ่ดในเมอืง โดยหอแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในชว่งระหว่างปี 1059 – 1128 อสิระใหท้่านชมเมอืง และชอ้ปป้ิงตาม

อธัยาศัย  

 เย็น            รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารเมอืง Florence  (มือ้ที ่7) เมนอูาหารจนี 

                      หลงัอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กัเมอืง Prato  

 ทีพ่กั:   President Prato หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีห่า้            กรงุโรม – โคลอสเซีย่ม – จตัรุสัโรมนั – น า้พุเทรวี ่– บนัไดสเปน                        อาหาร เชา้,เทีย่ง 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่8) 

                     น าท่านสู ่กรุงโรม(ระยะทาง27กม./ 3 ชม.) เมอืงหลวงของประเทศอติาล ี273กม. 4ชม. กรุงโรมเป็นเมอืง

หลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของแควน้ลาซโีอและประเทศอติาลจีา้ มคีนอาศัยประมาณ 2.5 ลา้นคนแน่ะ ถอืเป็น

เมอืงท่องเทีย่วทีส่วยและน่าไปทีส่ดุอกีเมอืงหนึง่ของอติาลเีลยล่ะค่ะ มปีระวัตศิาสตรย์าวนานมากกว่า 2,800 ปี 

ทัง้สถาปัตยกรรม ประตมิากรรม สถานที่เที่ยวต่างๆ คลุกเคลา้ความ

คลาสสคิสไตล ์

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มื้อที ่9 )  

                     เมนอูาหารจนี  



บา่ย น าท่านสูช่ ืน่ชมกับสถาปัตยกรรมและประวัตศิาสตรแ์ห่งความยิง่ใหญ่ น าท่านสัมผัสความยิง่ใหญ่ 1 ใน 7 สิง่

มหัศจรรยข์องโลกที ่โคลอสเซีย่ม (Colosseum) (ถา่ยรปูดา้นนอก) เป็นสนามกฬีากลางแจง้ขนาดใหญ่ตัง้อยู่

ใจกลางกรุงโรม เริม่สรา้งขึน้ ในสมัยจักรพรรดเิวสปาเซยีนแห่งอาณาจักรโรมันและสรา้งเสร็จในสมัยของ

จักรพรรดติติัสในครสิตศ์ตวรรษที่1 หรอืประมาณปี ค.ศ.80 อัฒจันทร์

เป็นรปูวงกลมกอ่ดว้ยอฐิและหนิทรายวัดโดยรอบไดป้ระมาณ 527เมตร 

สูง 57เมตร ใกล ้ๆ กันนั้นเป็น ประตูชยัคอนสแตนตนิ(Arch of 

Constantine) ถือว่าเป็นมรดกส าคัญของประเทศอติาลีอกีที่หนึ่ง 

โดยสรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึชยัชนะของกรุงคอนสแตนตนิ เป็นซุม้ประตูที่

ใหญท่ีส่ดุของโรมนัมคีวามสงูถงึ 21 เมตร จากนัน้ชมและถา่ยรูป จตัรุสั

โรมนั(Roman Forum) ซึง่อยูใ่กล ้ๆ กันกับโคลอสเซีย่ม จัตุรัสโรมัน

ถอืว่าเป็นศูนยก์ลางดา้นต่างๆ จากนัน้น าท่านชม น า้พุเทรวี(่Trevi 

Fountain) ซึง่มรีูปปั้นของเทพเจา้เนปจูนตัง้โดดเด่นอยู่กลางน ้าพ ุ

เป็นหนึง่ในสญัลักษณ์ทีส่ าคัญของกรงุโรม เป็นสถานทีนั่กท่องเทีย่วมา

โยนเหรยีญเสีย่งทายตามเรือ่งราวจากภาพยนตรเ์รือ่ง Three Coins in 

The Fountain จากนัน้น าท่านอสิระตามอัธยาศัยกับการเลอืกซือ้สนิคา้

แฟชั่นและของทีร่ะลกึในบรเิวณ ย่านบนัไดสเปน(The Spanish 

Step) ซึง่เป็นแหล่งแฟชัน่ชัน้น าสดุหรู BRANDNAME ดังๆ มากมาย

พรอ้มทัง้รา้นคา้ปลกีรวมถงึรา้นอาหาร รา้นไอศครมี มากมายใหเ้ลอืก

ชมิ และยังเป็นแหล่งนัดพบของชาวอติาเลี่ยน  อสิระอาหารย็นตาม

อธัยาศัย  จนถงึเวลานดัหมายน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั 

ทีพ่กั:  Hotel Pisana (*EX Holiday Inn Rome Pisana*) หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีห่ก           กรงุโรม   ทา่อากาศยานลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีอติาล ี                                                อาหาร เชา้  

 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่10 ) 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานลโีอดารโ์น ดารว์นิช ี เพือ่ตรวจเชค็เอกสารการเดนิทางและ

สมัภาระเตรยีมตัวเดนิทางกรงุเทพฯ และพือ่ใหท้า่นไดท้ า TAX REFUND คนืภาษีกอ่นเชค็อนิ 

13.30 น.        ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทยโดยการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG945 
 

วนัทีเ่จ็ด        ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ        

 

06.50 น.        เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

  

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

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่(ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดยทางบรษัิท

จะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั

จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท  

กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 30 วันกอ่นออกเดนิทาง  



 

- กรณีบรษัิทตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทาง ทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับและ

จ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ
ไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  

และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการ

ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่

กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
   (ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้ 

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนัหรอืเมอืงใกลก้นักรณีทีพั่กเต็มหรอืชว่งไฮซซีัน่ 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิ

ตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz แบบแผน

ประกนัภยัแบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดังนี ้ 

- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ 

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

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

  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 

  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท  

  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทัง้นีก้ารท าประกนันีจ้ากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคับ 

ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถ

ศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์ Allianz ได ้  กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถ

แจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

7. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนา้ มนัตามรายการทัวร ์ ณ วันที ่ 2 พ.ค. 2561 ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บเพิม่กรณ๊สายการบนิ

เรยีกเก็บเพิม่ 

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

 

 



6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ หรอืไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

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

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  

7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  

8. คา่วซีา่แชงเกน้ เขา้ประเทศอติาล ี

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิและคา่แลนด ์

 
7.หมายเหต ุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่

ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ

กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม หรอืปรับเป็นเมอืงใกลเ้คยีงกนั  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนั

ได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 

บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกันภัย บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัย 

แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การท า

ประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตใุน

การเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี ้ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่าน

ตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

13. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารในการขอยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศอติาล)ี 

ระยะเวลาด าเนนิการยืน่ 10 วนัท าการ 
** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 

1. พาสปอรต์ ทีย่งัไมห่มดอาย ุ และมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุ หากหมดอายกุรณุาน าไปตอ่อายกุอ่นน าสง่ 

และมจี านวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้เพือ่ตดิวซีา่ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไมก่ต็าม ควร
น าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถานฑตู  
 

2. รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรงปจัจบุนั ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิว้ หรอื 4.5x3.5 cm จ านวน 2 ใบ และมอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน 

หา้มตกแตง่รปู หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมเีครือ่งประดบั ตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ (ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80% ของ

ขนาดภาพ) 
 

3. เอกสารสว่นตวั 
ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาบตัรขา้ราชการ 
ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ)  แปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 
ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ (ถา้เคยทกีารเปลีย่น) แปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 
 
(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่20ปี) แปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 
ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาสตูบิตัร / หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา / ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา  
 

4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการท างานจากบรษัิททีท่า่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ โดยระบตุ าแหน่ง, อตัรา

เงนิเดอืนในปัจจบุนั,วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบับรษัิทนีแ้ละชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปยโุรป หลังจากนัน้จะกลับมาท างาน

ตามปกตหิลังครบก าหนด ภาษาองักฤษเทา่นัน้ 
 
4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างานและชว่งเวลาทีอ่นุมตัใิห ้

ลาหยดุเพือ่เดนิทางไปยโุรป เทา่นัน้ไมต่อ้งระบชุือ่ประเทศ หลังจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนด และตอ้งมอีายุ

ไมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่  ตอ้งเป็นภาษาองักฤษ  และเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั โดยชือ่ลกูคา้ที่

ระบใุนหนังสอืรับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
4.2 กรณีเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซน็ชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบรษัิทฯ (คัดลอกไมเ่กนิ 3 เดอืน และเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้)  
4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองตวัจรงิจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีก่ าลังศกึษาอยูเ่ป็นภาษาองักฤษ
เทา่นัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบตัรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 
 เด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี 
จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรับรองจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบั

มารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดา จะตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากทัง้บดิาและมารดา พรอ้มมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้บับตุรกบัผูท้ีบ่ตุรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปท าทีส่ านักงานเขตทีท่ า

เบยีนบา้นอยู ่  (พรอ้มแนบบตัรประชาชน ของบดิาและมารดา) โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่และประทับตรา

รับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง  และบดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปเซน็เอกสารตอ่หนา้เจา้ทีรั่บยืน่วซีา่ดว้ย กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดา

หยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย  
4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใชห้ลักฐานการเงนิของตัวเองหรอืของ

สามกี็ได ้ในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปกบัสาม ีจะตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม ี เป็นภาษาองักฤษ      พรอ้มกบัเขยีนชือ่-

นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ ของสาม ีและบตุร ทีม่ดีว้ยกนั) 
4.6 กจิการไมจ่ดทะเบยีน อาท ิ Freelance, ธรุกจิขายสนิคา้ออนไลน ์ ตอ้งเขยีนหนังสอืแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการ

ท างาน แหลง่ทีม่าของรายได ้ พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่ โฉนดทีด่นิ เป็นตน้              (เป็น

ภาษาองักฤษ) 
5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5.1 ผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยต์ัวจรงิ หรอืส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากประจ าสว่นตัว ยอ้นหลัง 

6 เดอืน 1 ชดุ (โดยปรับสมดุบญัชขีองทา่นใหถ้งึปัจจบุนัดว้ย) ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม า่เสมอ และมจี านวนไมต่ ่า

กวา่ 6 หลกั เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา 
** กรณีไมม่กีารอพัเดตสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยภ์ายในระยะเวลา 6 เดอืน ตอ้งขอ Statement จากธนาคารเทา่นัน้ ** 

a. ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ตอ้งเขยีนหนังสอืรับชีแ้จงความสมัพันธ ์ (Sponsot Letter) และขอหนังสอืรับรอง

คา่ใชจ้า่ย โดยใหบ้คุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ยใหเ้ป็นผูข้อหนังสอืรับรอง BANK SPONSOR หรอื BANK GUARANTEE ทีอ่อกจาก

ทางธนาคารเทา่นัน้ (ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยระบชุือ่เจา้ของบญัช ี บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย สะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้



พาสปอรต์ และระบชุือ่ผูเ้ดนิทาง สะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายืน่ขอจากธนาคารลว่งหนา้ บางแหง่อาจใชเ้วลาด าเนนิการ

ประมาณ 3 วัน และ 

5.3 กรณีทีบ่รษัิทของทา่นเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง ใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออกจดหมายอกี

หนึง่ฉบบัเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลับมาท างานของทา่น โดยระบรุายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตผุลทีจั่ดการ

เดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย  

 

(เอกสารมอีาย ุ1 เดอืนกอ่นวนัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 
 

**กรณุาปรบัอพัเดตสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์กอ่นแสดงตวัยืน่ขอวซีา่ 3-5 วนั เทา่น ัน้ ** 
**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีงนิฝากประจ า** 

 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ 
กรณุากรอกแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหต้รงกบัความเป็นจรงิ เนือ่งจากเป็นขอ้มลูทีต่อ้งสง่ใหก้บัทางสถานทตูพจิารณาวซีา่ ทางบรษัิทฯ

ไมส่ามารถกรอกแทนทา่นไดเ้พราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะถกูปฏเิสธวซีา่ได ้
 

 
รายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่,นามสกลุ,วันเดอืนปีเกดิ,ญาตพิีน่อ้ง,สถานทีเ่กดิ และจ านวนบตุรของผูเ้ดนิทาง การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิ

ประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตู
ไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ หากสถานทตูมกีารสุม่
เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้

บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใครข่อ

รบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 
กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของสถานทตู

เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท 
 

** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร** 
 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศอติาล)ี 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาไทย)       .................................................................................................... 
2. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)   .................................................................................................... 
3. ชือ่ / นามสกลุเดมิ (ตอนเกดิ)     ................................................................................................... 

4.เลขบตัรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  .............................................................................................. 
5. วัน-เดอืน-ปีเกดิ   ..............................................  อาย ุ............. ปี   สถานทีเ่กดิ ............................. 
6. เพศ   ชาย          หญิง 

7. ทีอ่ยูปั่จจบุนั ตรงตามส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 
............................................................................................................................................................. 
................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 
โทรศัพทม์อืถอื ..........................................................  โทรศัพทบ์า้น .......................................................... 
8. อาชพีปัจจบุนั .................................................... 
    ต าแหน่งงาน (ตรงกบัทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองการงาน)  ...................................................................... 
9. ชือ่สถานทีท่ างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 
.............................................................................................................................................................. 
ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ........................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ์............. โทรศัพทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อเีมล ์.......................... 
10. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 
11. รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนอืจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลัก ......................................................................................... 
      แหลง่ทีม่าของรายไดนั้น้ .......................................................................................................................... 

 

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

13. ชือ่-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ..................... 
14. ชือ่-สกลุของบดิา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ ...................... 



15. ชือ่-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ...................... 
16. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี ้
      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 
      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 
17. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรัพย ์(ทีท่า่นใชแ้สดงกบัสถานฑตูเพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่)  

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

18. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.............................................. ถงึวันที ่.................................................. 

19. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                    ไมเ่คย  เคย  (กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

20.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

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

21. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

            ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 
     เชค็เดนิทาง     กรณุาระบชุือ่ .............................................................. 
   บตัรเครดติ    
   เงนิสด 

** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น ** 

** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร** 
- หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 

- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ กรณุากรอกขอ้มลูการท างานของทา่นเป็นภาษาองักฤษให้

ครบถว้น ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ต าแหนง่ของทา่น / ลกัษณะงาน / รายไดต้อ่เดอืน  

 
หมายเหต ุ : การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีง

ตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
 


