
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

วนัแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี 

15.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9 เคาน์เตอร ์T สายการบิน 

ETIHAD AIRWAYS เพ่ือเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจา้หน้าที่

บริษัทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการ

เดินทาง 

18.20 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮัด แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ EY405 

 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง) 

22.00 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปล่ียนเครื่อง  

วนัที่สอง อาบูดาบี-สนามบินมิลาน – แกลเลอรี วิคเตอร ์เอ็มมานูเอล – Duomo di Milano - เวโร

น่า – บา้นจูเลียต  

02.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองมิลาน ดว้ยเที่ยวบินที่ EY081 

 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง)  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง) 

07.40 น. ถึงสนามบิน มิลาโน มัลเพนซ่า เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 

5 ชัว่โมง)  

จากน้ันเดินทางสู่ตวั เมืองมิลาน (Milan) เมืองท่ีเรียกไดว่้า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่ของโลก 

แวะชมและช๊อปป้ิงท่ี แกลเลอรี วิคเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ท่ี

นับว่าเป็นชอปปิงมอลล์ท่ีสวยงาม หรูหราและเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ์ของกษัตริย์

วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลท่ี 2 ผู้ริเร่ิมการรวมชาติหวัเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรียข์องศิลปิน

ช่ือดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์โด ดาร์วินซ่ี ท่ีอยู่ในบริเวณดา้นหน้าของโรง

ละครสกาล่า 

น าท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ท่ีสรา้งดว้ยศิลปะแบบนี

โอโกธิค ท่ีผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรม

แบบตะวันตก สมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการดูโอโม

แห่งมิลาน สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก

ท่ีอลงัการมากอนัแสดงถึง ความเช่ือศรัทธาใน

คริสต์ศาสนา และความยิ่งใหญ่ของพระศาสน

จกัร ในการเผยแผ่ความเช่ือคริสตชน ในเขต

ลอมบาเดีย ทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี 

ถือเป็นอาสนวิหารแม่ของอัครสังฆมณฑลมิ

ลาน ซ่ึงเป็นอคัรสงัฆมณฑลท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 



  

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  เมืองเวโรน่า (Verona) (ระยะทาง168 กม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง) เมืองท่ีโด่งดงัมาจากนิยายรักอมตะเร่ืองเอกของ วิลเล่ียม เชกสเ์ปียร์   ช่ือ

โรมิโอและจูเลียต น าท่านชมย่านเมืองเก่า ท่ียงัคงสภาพบา้นเรือนแบบโบราณ น าท่านเดิน

เท่ียวชม  จัตุ รัสเออร์เบ (Piazza delle Erbe ห รือ Market's square) ท่ีรายล้อมไปด้วย

คฤหาสน์วังเก่าของตระกูลท่ีเคยปกครองเวโรน่า เดินผ่าน โรมัน อารีน่า (Verona Arena) 

สนามกีฬากลางแจง้แบบโบราณในสมัยน้ัน  แลว้น าท่านเยี่ยมชม บา้นของจูเลียต ถ่ายรูปกับ

ระเบียงท่ีโรมิโอปีนเขา้หาจูเลียต และรูปป้ันสมัฤทธ์ิจูเลียต ป้ันโดย N.Costantini ว่ากันว่าใคร

อยากสมหวังในเร่ืองความรักก็ใหไ้ปจับท่ีหน้าอกของจูเลียตนอกจากน้ีภายในบริเวณก าแพง

บา้นจเูลียตยงัมีการเขียนแสดงความรักกันมากมายจนแทบไม่เห็นสีก าแพงเดิม  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน  

 น าคณะเขา้สู่ที่พกั AIRPORT CONGRESS CENTER HOTEL, VERONA หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม เวโรน่า – ท่าเรือตรอนเคตโต ้– เกาะเวนิส – จตัุรสัซานมารโ์ค – เวนิส เมสเตร ้

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทาง สู่ ท่าเรือตรอนเคตโต ้(Tronchetto) (ระยะทาง116 กม. ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น าท่าน ล่องเรือผ่านชมบา้นเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ 

เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองท่ีไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้

คลองแทนถนน  มีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 

เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกันกว่า 400 แห่ง ข้ึนฝ่ังท่ีบริเวณซานมาร์โค ศนูยก์ลางของเกาะเว

นิส จากน้ันน าท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชม สะพานถอนหายใจ ( Bridge of 

Sighs) ท่ีมีเร่ืองราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษท่ีเดินออกจากหอ้งพิพากษาไปสู่คุกจะได้มี

โอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครั้งสุดทา้ยระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างท่ีสะพานน้ี  

ซ่ึงเช่ือมต่อกับวงัดอดจ์ (Doge’s Palace) อนัเป็นสถานท่ีพ านักของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอ

ดีต ซ่ึงนักโทษช่ือดงัท่ีเคยเดินผ่านสะพานน้ีมาเเลว้คือ คาสโนว่านั่นเอง 

 

 

 

 

 

 

  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนูสปาเก็ตตี้ หมึกด า 



  

บ่าย น าท่านถ่ายรูปบริเวณ  จัตุรัสซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ท่ีนโปเลียนเคยกล่าวไวว่้า 

“เป็นหอ้งนั่งเล่นท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป” จัตุรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอันงดงาม รวมทั้ง โบสถ์

ซานมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ท่ีมีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากน้ัน

อิสระใหท่้านไดม้ีเวลาเดินเท่ียวชมเกาะอันสุดแสนโรแมนติกตามอัธยาศัย เช่น  เดินเล่นชม

มนต์เสน่หแ์ห่งนครเวนิส, เขา้ชมโบสถ์ซานมาร์โคท่ีสวยงาม, ช๊อปป้ิงสินคา้ของท่ีระลึก อาทิ

เช่น เคร่ืองแก้วมูราโน่,หน้ากากเวนิส เลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ชั้นน า หรือนั่งจิบกาแฟในร้าน 

Café  Florian ท่ีเปิดใหบ้ริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1720 หรือ นั่งเรือกอนโดล่า ล่องชมคลองเวนิส 

(ไม่รวมค่าล่องเรือกอนโดล่า) 

น าท่านเดินทางสู่ เมือง “โบโลญญ่า (Bologna) (ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง) เมืองหลวงของแควน้เอมีเลียโรมัญญา โดยตัวเมืองน้ันตั้งอยู่ระหว่าง

แม่น ้ าโปกับเทือกเขาแอแพนไนน์  นอกจากน้ันยงัเป็นหน่ึงในเมืองยุคกลางท่ีไดร้ับการรักษาไว้

อย่างดีท่ีสุดแห่งหน่ึงในยุโรป  และยงัเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดคือ “Alma Mater 

Studiorum” ชมบริเวณ จัตุรัสมัจโจเล่ (Piazza Maggiore) จัตุรัสขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยู่ใจกลาง

เมืองเก่า ท่ีลอ้มรอบดว้ยโบสถ์ ซาน เปโตรนิโอ (Basilica of San Petronio) ซิต้ีฮอล ลานน ้าพุ

เทพเนปจูน (Fontana Del Nettuno) และอาคารปาลาซโซ เดล โพเดสตา (Palazzo Del 

Podesta) ใหท่้านเดินชมเมืองและถ่ายรูปจนไดเ้วลานัดหมาย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน  

 น าคณะเขา้สู่ที่พกั CASTELLO HOTEL , BOLOGNA หรือเทียบเท่า 

วนัที่สี่ โบโลญญ่า - ปิซ่า – หอเอนเมืองปิซ่า – LECCIO THE MALL OUTLET    

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) เมืองแห่งศิลปะท่ีส าคญัของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยู่ทางตะวนัตก

ของ Florence ดา้นตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แมว่้าจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ 

Pisa ก็เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรูจ้กัของนักท่องเท่ียวทัว่โลก (ระยะทาง 169 กม. ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) 

น าท่านเขา้สู่บริเวณ จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า หรือ จัตุรัสกัมโป เดย ์มีราโกลี (Compo Dei 

Miracoli) ท่ีประกอบดว้ยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ โดยเร่ิมจาก  หอพิธีเจิม

น ้ ามนต์ (Baptistry of  St. John) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในอิตาลี ชม มหาวิหารดูโอโม (Duomo) ท่ี

งดงามและ หอเอนแห่งเมืองปิซ่า อันเล่ือง ชมหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) 

สญัลกัษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง เร่ิมสรา้งเมื่อปี ค.ศ.1173 ใช้

เวลาสรา้งประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสรา้งตอ้งหยุดชะงักลงไปเมื่อสรา้งไปไดถึ้งชั้น 3 

ก็เกิดการยุบตวัของฐานข้ึนมา และต่อมาก็มีการสรา้งหอต่อเติมข้ึนอีกจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลา



  

สร้างทั้งหมดถึง 177 ปี โดยท่ีหอเอนปิซ่าน้ี กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นชาว

อิตาเล่ียนไดใ้ช้เป็นสถานท่ีทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกท่ีว่า ส่ิงของสองช้ิน น ้ าหนักไม่

เท่ากัน ถา้ปล่อยส่ิงของทั้งสองช้ินจากท่ีสงูพร้อมกัน ก็จะตกถึงพ้ืนพรอ้มกัน จากน้ันใหท่้าน

อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกราคาถูก ท่ีมีรา้นคา้เรียงรายอยู่มากมาย 

 
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย  เดินทางสู่ เมืองเลคซิโอ (LECCIO) (ระยะทาง 115 กม. / ใช้เวลา 1.30 ชัว่โมง) อิสระให้

ทุกท่านได้ช้อปป้ิงท่ี THE MALL OUTLET ให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าชั้นน าของอิตาลีในราคา

ย่อมเยาภายในเอาท์ เลทมีร้านค้า แบรนด์เนมมากมายอาทิ ARMANI, BALENCIAGA, 

BOTTEGA VENETA, BURBERRY, DIOR, FENDI, GUCCI, TOD’S, VALENTINO เป็นตน้ 

ค า่ อิสระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการชอ๊ปป้ิง 

  น าคณะเขา้สู่ที่พกั CHARME HOTEL, PRATO หรือเทียบเท่า 

วนัที่หา้ ฟลอเรนซ ์– วิหารซานตามาเรีย – สะพานเวคคิโอ – กรุงโรม 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่ ฟลอเรนซ ์(Florence) ท่ีไดร้ับขนานนามว่าเป็นเมืองศนูยก์ลาง

แห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ ซ่ึงล้วนแล้วแต่มีโบราณสถานส าคัญ  และมีทิวทัศน์ตาม

ธรรมชาติท่ีสวยงาม จนไดร้ับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้ เมื่อ ปี ค.ศ.

1982 ท าใหท้ัสคานีมีช่ือเสียงในฐานะดินแดนท่องเท่ียวยอดนิยมระดับโลก  น าท่านชมวิว

ทิวทศัน์ของเมือง  น าท่านเดินเท่ียวชมเมืองเก่าฟลอเรนซ์  

น าท่านชม มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) ชมความยิ่งใหญ่ 

และอลงัการของวิหารท่ีใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีใช้หิน

อ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกันไดอ้ย่างงดงาม ชม จตัุรสัเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della 

Signoria) ซ่ึงรายลอ้มไปดว้ยรูปป้ัน อาทิ เช่น รูปป้ันเทพเจา้เนปจนู (Fountain of Neptune),

วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหวัเมดูซ่า (Perseus with the Head of Medusa), รูปป้ันเดวิด ผลงานท่ีมี

ช่ือเสียงของ  ไมเคิล แองเจโล่  จากน้ันนชม สะพานเวคคิโอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ท่ีมีมี



  

รา้นขายทอง และอัญมณีอยู่ทั้งสองขา้งสะพาน  ใหเ้วลาท่านอิสระเลือกซ้ือสินคา้ทั้งของฝาก 

ของท่ีระลึก รวมทั้งสินคา้แฟชัน่น าสมยั 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของ

ประเทศอิตาลี (ระยะทาง 375 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

น าคณะเขา้สู่ที่พกั BRAND HOTEL , ROME หรือเทียบเท่า 

วนัที่หก โคลอสเซ่ียม – นครวาติกนั – น ้าพุเทรว่ี – บนัไดสเปน – สนามบินโรม   

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันผ่านชมกลุ่มโรมันฟอรมั (Roman Forum) อดีตศนูยก์ลางทางดา้นการเมือง ศาสนา 

และเศรษฐกิจของอาณาจกัรโรมนั ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยะธรรมโรมนั

ในช่วง 2,000 ปีท่ีผ่านมา ชมความยิ่งใหญ่ในอดีตและเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของ

สนามกีฬาโคลอสเซ่ียม (Colosseum) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ อดีตสนาม

ประลองการต่อสูท่ี้ยิ่งใหญ่ของชาวโรมนัท่ีสามารถจุผูช้มไดถึ้ง 50,000 คน 

 จากน้ันน าท่านเดินทางพาท่านเขา้สู่นครรฐัวาติกนั (Vatican) ประเทศท่ีเล็กท่ีสุดในโลกตั้งอยู่

ใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียวในโลกท่ีมีก าแพงลอ้มรอบเมืองเอาไวไ้ดท้ั้งหมด ยกเวน้

ดา้นหน้าทางเขา้และเป็นศนูยก์ลางของศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิกโดยมีพระ

สนัตะปาปา มีอ านาจปกครองสงูสุด น าท่านถ่ายรูปดา้นนอก มหาวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

มหาวิหารเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica) ดา้นในมีประติมากรรมอนัลือช่ือปิเอตา้ 

(Pieta) ของมิเคลนัเจโลและมี แท่นบชูาบลัแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุม้ส าริดท่ี

สรา้งโดยจานโลเรนโซ แบร์นินี ซ่ึงสรา้งตรงบริเวณท่ีเช่ือกันว่าเป็นท่ีฝังพระศพของนักบุญปี

เตอร์  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนูพิซซ่า อิตาเลียน 

 

 

 

 

 

 



  

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ

น ้าพุเทรว่ี (Trevi Fountain) น ้าพุเทรวี เป็นน ้าพุท่ีตั้งอยู่ท่ีเทรวี ริโอเนในกรุงโรมในประเทศ

อิตาลี เป็นน ้าพุท่ีมีความสงู 25.9 เมตร (85 ฟุต) และกวา้ง 19.8 เมตร (65 ฟุต)และน ้าพุ

แบบบารอคท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงโรม เชิญชมความงดงามของ "น ้ าพุเทรว่ี" ท่ีนักท่องเท่ียว

สามารถโยนเหรียญ เพ่ือขอใหไ้ดเ้ดินทางกลบัมาท่ีกรุงโรมอีก มีต านานเล่าว่า หากหนัหลงั

แลว้โยนเหรียญลงน ้าพุเทรวี แลว้อธิษฐานใหไ้ดก้ลบัมากรุงโรมอีกครั้ง ก็จะสมหวงั แลว้เชิญ

อิสระตามอธัยาศยักับการเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่และของท่ีระลึกในบริเวณ ยา่นบนัไดสเปน  

 (The Spanish Step)  ซ่ึงเป็นแหล่งแฟชัน่ชั้นน าสุดหรู ไมว่่าจะเป็น BRANDNAME ดังๆ

มากมายพรอ้มทั้งรา้นคา้ปลีก รวมถึงรา้นอาหาร รา้นไอศครีม มากมายใหเ้ลือกชิม และยงั

เป็นแหล่งนัดพบของชาวอิตาเล่ียน 

18.00 น. น าคณะเดินทางสู่สนามบินฟูมิชิโน กรุงโรม เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax 

Refund) และ มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

22.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮัด แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ EY084 

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 7 ชัว่โมง) 

วนัที่เจ็ด อาบูดาบี – กรุงเทพฯ   

06.05 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปล่ียนเที่ยวบิน 

10.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินเอติฮัด แอรเ์วย ์เที่ยวบินที ่EY404 

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6.30 ชัว่โมง) 

20.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

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

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการ

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

อตัราค่าบริการ   
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตียง 

(เดก็อายุไม่เกิน12

ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกิน

12ปี) 

พกัเดี่ยว 

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

18 – 24 พฤษภาคม 2561 38,888 38,888 38,888 9,500 25,999 

**ยืน่วีซ่าภายใน 2 พ.ค. เทา่นั้น** 

ก าหนดวนัยืน่วีซ่าเป็นไปตามบรษิทัก าหนด หากไม่สะดวก ตอ้งมีค่าใชจ้า่ยในการระบุวนัยืน่เพิม่เตมิ 

08 – 14 มิถุนายน 2561 43,999 43,999 43,999 9,500 25,999 

26 ก.ค. – 01 ส.ค. 2561 48,888 48,888 47,888 9,000 28,888 

07 – 13 สิงหาคม 2561 48,888 48,888 47,888 9,000 28,888 

11 – 17 กนัยายน 2561 46,888 46,888 45,888 9,000 27,888 

10 – 16 ตุลาคม 2561 50,888 50,888 49,888 9,500 34,888 

20 – 26 ตุลาคม 2561 49,888 49,888 48,888 9,500 33,888 

18 – 24 พฤศจิกายน 2561 47,888 47,888 46,888 9,000 29,888 

04 – 10 ธนัวาคม 2561 49,888 49,888 48,888 9,500 33,888 

08 – 14 ธนัวาคม 2561 49,888 49,888 48,888 9,500 33,888 

   

**คา่บริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมคา่ทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน** 

**ไม่รวมคา่วีซ่าอิตาลี** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถงึ 2 ขวบ 10,000 บาท** 
 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 20 ท่านขึ้ นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงินค่ามัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท 
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ 

ทีจ่ะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนทีเ่หลือช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน 
  



  

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้เด่ียว 

(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน 
ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้ง
แยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็
เงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

     2.   โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
  3.   กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัใน 

เมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กดิความเหมาะสม  
4.  โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมี 
ขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้ง 
แต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 23 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจ้างมัคคุ เทศก์คอยบริการตลอดการ

เดินทาง  

 ค่าประกันอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ ท่านละ 10 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)  
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 14 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)  
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยืน่วีซ่าเชงเกน้(ค่าวีซ่าลกูคา้ถือไปจ่ายหนา้งานวนัที่สแกนน้ิว) 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 



  

1. นักท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 20,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนั่ง  

2. นักท่องเท่ียวต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี

นักท่องเท่ียวไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน ถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์น้ันๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว(ผู้มีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่าง

หน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่าน

ทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียว (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ือง

ขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 

หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น 

โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ ***ในกรณีที่วนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 

45 วนั*** 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 30 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั่งตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดังน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 



  

นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 20 คน  

6. ในกรณีท่ีลกูคา้ยื่นวีซ่ากับทางบริษัทแลว้ ทางบริษัทขออนุญาติไม่คืนค่าทวัร์ท่ีลกูคา้ช าระมาแลว้ 

ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะคิดค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการ ไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ี

ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุก

ท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนด

เพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวมิได้

ส่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้ับทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  



  

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากับเท่าน้ัน  

9. นักท่องเท่ียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ  หากเกิดเหตุสุดวิสยัใดๆ ระหว่างรอการ

เดินทาง อนัมิใช่ ความผิดของบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทวัร์เฉพาะ

ส่วนท่ีบริษัทยงัมิไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัทหรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลกั

ปฏิบติัเท่าน้ัน 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อช้ิน และรวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้

ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้ง

เคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 

1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบนั (พาสปอรต์ธรรมดาเล่มสีเลือดหมูเท่าน้ัน) ฉบบัจริง มีอายุ 

การใชง้านคงเหลือไมน้่อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่ต า่กว่า 2 หน้า 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม.  

จ านวน 2 รูป ฉากหลงัตอ้งเป็นพ้ืนสีขาวเท่าน้ัน 

3. หลกัฐานการท างาน/การเรียน 

 กรณีเป็นเจา้ของกิจการบริษัท / รา้นคา้:  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน้า 

(มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชย์หรือใบ

จดทะเบียนการคา้ 

 กรณีเป็นพนักงาน: จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง วันเร่ิมงาน 

เงินเดือน จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุช่ือ

ประเทศ จดหมายจะตอ้งออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ท่ีมีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถา้มี) ท่ีอยู่ 

และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน 

เอกสารประกอบการย่ืนขอวีซ่าเชงเกน้ (อิตาลี) 



  

 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ: หนังสือรับรองการท างานจากหน่วยงานภาษาองักฤษ 

 กรณีเกษียณอายุราชการ: จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้มี) ส าเนาบัตรขา้ราชการ

บ านาญ 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายช้ีแจงตนเองเก่ียวกับหน้าท่ีการ

งานเป็นภาษาองักฤษ 

 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรับรองการศึกษาภาษาองักฤษ  

(จดหมายรับรองการท างาน / การเรียน มีอายุไม่เกิน 30 วนั นับจากวนันัดยืน่วีซ่า จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษเท่าน้ันและตอ้งสะกดช่ือ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอร์ต) 

 

4. หลกัฐานการเงิน สถานทตูรับพิจารณา บัญชีออมทรพัย ์เท่าน้ัน กรุณาจดัเตรียมดงัน้ี 

 เอกสารทางการเงิน  (BANK STATEMENT) ย ้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริงจากธนาคาร 

อัพเดทเป็นปัจจุบันไม่เกิน 7 วัน นบัจากวันท่ีนดัย่ืนวีซ่า  

***ผูท่ี้มีการประกอบอาชีพมีหน้าท่ีการงานท าตอ้งมีบญัชีสว่นตวัเสมอ*** 

5. ส าเนาทะเบียนบา้น 

6. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า (ถา้มี) 

7. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ - เปล่ียนนามสกุล (ถา้มี) 

8. ส าเนาสติูบตัร (กรณีผูเ้ดินทางอายุต า่กว่า 18 ปีบริบูรณ)์ 

เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นเด็กอายุต า่กว่า 18 ปีบริบูรณแ์ละ ไม่เดินทางพรอ้มบดิามารดา 

หรือเดินทางพรอ้มบิดาหรือมารดาคนใดคนหน่ึง 

 เด็กเดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมใหเ้ดินทางไป

ต่างประเทศ ซ่ึงสามารถขอไดท่ี้เขตหรือท่ีว่าการอ าเภอ และใหร้ะบุในจดหมายว่า ยินยอมให้

เด็กเดินทางกับใคร มีความสมัพนัธอ์ย่างไรกับเด็ก 

 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ ซ่ึง

สามารถขอไดท่ี้เขตหรือท่ีว่าการอ าเภอและใหร้ะบุว่า มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกับบิดา 

(ระบุช่ือบิดา)  

 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ ซ่ึง

สามารถขอไดท่ี้เขตหรือท่ีว่าการอ าเภอ และใหร้ะบุว่า บิดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกับมารดา 

(ระบุช่ือมารดา) 

 เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

 ส าเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา 



  

 ส าเนาทะเบียนมรณะบตัร 

 

กรณีรบัรองการเงินใหบุ้คคลในครอบครวั  

(เก่ียวขอ้งทางสายเลือดเท่าน้ัน บิดามารดา,บุตร,พ่ีน้อง,สามีภรรยา) ตอ้งยื่นเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี 

 หนงัสือรบัรองทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบบัจริง ระบุช่ือเจา้ของบญัชี(ผูร้บัรอง) 

และตอ้งระบุช่ือผูถู้กรบัรองดว้ย มีอายุไม่เกิน 15 วนั นับจากวนัท่ียื่นวีซ่า (สะกดช่ือ-

นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอร์ต) 

 เอกสารทางการเงิน  (BANK STATEMENT) ย ้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริงจากธนาคาร 

อัพเดทเป็นปัจจุบันไม่เกิน 7 วัน นบัจากวันท่ีนดัย่ืนวีซ่า  

***หลกัฐานทางการเงินขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบญัชีเล่มเดียวกนัเท่าน้ัน*** 

 เอกสารเพ่ืออา้งอิงความสมัพนัธ ์อาทิ ส าเนาทะเบียนบา้น/สมรส/สติูบัตร 

หมายเหตุ: 

 ผูส้มคัรตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ื่นค ารอ้งขอวีซ่าอิตาลี เพ่ือสแกนลายน้ิวมือ 

 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทตูอิตาลี โดยประมาณ 10 วนัท าการ 

 หลงัจากท่ีผูส้มัครไดท้ าการยื่นขอวีซ่ากับทางศนูยย์ื่นค ารอ้งขอวีซ่าอิตาลีแลว้ ทางสถานทตูไม่อนุญาต

ใหผู้ส้มัครท าการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทตูฯ ในขณะท าการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม 

ดงัน้ันหากท่านมีความจ าเป็นในการใชเ้ล่มเพ่ือเดินทาง กรุณาแจง้บริษัททวัร์ 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มลูเท็จแก่สถานทตูฯ อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่ม

เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทตูฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

 

แผนที่การเดินทางเพ่ือการยืน่ค  ารอ้งขอวีซ่า 

สถานที่ยืน่ค ารอ้งวีซ่า: ศูนยย์ืน่ค ารอ้งขอวีซ่า VFS อาคารสีลมคอมเพล็กซ ์ชั้น 15 ถนนสีลม 

    ทางอาคารมีสถานท่ีจอดรถรับรอง แต่ทางศนูยย์ื่นวีซ่าไม่มีบริการประทบัตรา   

                              ท่ีจอดรถฟรี 

การเดินทาง:     BTS สถานีศาลาแดง / MRT สถานีสีลม 

      

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบกรอกขอ้มูลค ารอ้งขอวีซ่าเชงเกน้ อิตาลี 

 !!! ผูส้มัครทุกท่านกรุณากรอกขอ้มูลทุกขอ้โดยละเอียด และน าสง่ก่อนหรือพรอ้มเอกสารประกอบการยืน่วีซ่า !!! 

 



  

1. ช่ือ-นามสกุลปัจจุบนั ................................................................................................................... 

2. ช่ือ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปล่ียน)..................................................................................... 

3. วนั-เดือน-ปีเกิด............................................................................................... ............................ 

4. เพศ        ชาย          หญิง 

5. สถานภาพสมรส   โสด       สมรส       หย่า        หมา้ย        แยกกันอยู่ 

6. หมายเลขบตัรประชาชน.................................................... 

7. หมายเลขพาสปอร์ต.............................................. 

 วนัท่ีออก.......................วนัหมดอายุ.......................สถานท่ีออก................................. ..... 

8. ที่อยูปั่จจุบนั(ที่พกัอาศยัอยูจ่ริง)............................................................................................. 

......................................................................................................รหสัไปรษณีย.์............... 

9. เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ........................................อีเมล.์.......................................................... 

10. อาชีพปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุ

กรุณาระบุดว้ย.................................................................................................... 

11. ช่ือสถานที่ท  างาน/สถานศึกษา และที่อยู.่.......................................................................... 

.....................................................................................................รหสัไปรษณีย.์................. 

 เบอร์โทร.............................................เบอร์แฟกซ์...................................... ......................... 

12. วีซ่ายุโรป (เชงเกน้) ท่ีเคยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยไดร้ับ    ประเทศ.........................ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี..................ถึงวนัท่ี...................... 

13. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

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

14. ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักของผูส้มคัร 

 ตวัผูส้มคัรเอง 

 มีผูอ้ื่นออกค่าใชจ่้ายให ้ระบุ...........................................ความสมัพนัธ.์......................... 

15. ช่ือบุคคลท่ีเดินทางร่วมกับท่าน..............................................ความสมัพนัธ.์.........................  

หมายเหตุ ขอ้ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหล้ะเอียดและชดัเจนทีสุ่ด  

เพ่ือผลประโยชนข์องตวัท่านเอง 

 
การพิจารณาอนมุัตวิีซ่าเป็นดลุพินิจของทางสถานทตูฯเท่านัน้ ทางบริษัทเป็นเพียง
ตวักลางในการอ านวยความสะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้ เดินทางเท่านัน้ 


