
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beautiful of Italy  
มลิาน-เวโรน่า-เกาะเวนิส-ซงิเควเทอรเ์ร ่ดนิแดน 5 หมู่บา้น-ปิซา่-โรม 

โดยสายการบนิไทย (TG) 
 
 
 
 

มลิาน หรอื มลิาโน เมอืงส าคญัในภาคเหนือของประเทศอติาล ีเมอืงแห่งแฟช ัน่ดไีซนเ์นอรช์ ือ่ดงัของอติาล ีมมีหาวหิาร
ทีง่ดงามโดดเด่นและแหล่งชอ้ปป้ิงแฟช ัน่ช ือ่ดงักอ้งโลก แกลเลอร ี ่วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล ทีนั่บว่าเป็น 

 ชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วยทีสุ่ดในอติาล ีมากว่า 100 ปี 
เวโรน่า เมอืงดงัจากนิยายรกัอมตะทีม่เีคา้เร ือ่งความจรงิของการขดัแยง้กนัของ 2 ตระกูลอทิธพิลของเมอืงนี ้ประพนัธโ์ดย

วลิเลยีมเชค็สเปียร ์กวชีาวองักฤษทีโ่ด่งดงัไปทัว่โลก  
เวนิส เมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมทีนั่กท่องเทีย่วเดนิทางมาเยอืนเป็นจ านวนมากมายในแต่ละปี อดตีเมืองทีเ่คยร า่รวยทีสุ่ด

แห่งหน่ึงในยุคกลางเกาะเวนิสประกอบไปดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ ล่องเรอืพรอ้มสมัผสับรรยากาศอนั
แสนโรแมนตคิ 

ซงิเควเทอรเ์ร ่ หมู่บา้นเล็กๆ บรเิวณรมิชายฝ่ังรเิวยีรา่ของอติาล ีทีม่ีความหมายว่า ดนิแดนทัง้หา้ The Five Land หรอืดนิแดน
แห่งความงดงาม ตัง้อยู่บนหนา้ผาสูงชนัเหนือทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนบรเิวณชายฝ่ังแควน้ลกิูเรยี ประกอบไปดว้ย 5 
หมู่บา้น ทีซ่อ่นตวัเองอยู่ห่างไกลจากสายตาของคนภายนอก โดยหมู่บา้นเหล่านีม้ีหุบเขาลอ้มรอบ มีแม่น ้าเป็น
ฉากดา้นหนา้ ท าใหส้ถานทีแ่ห่งนีม้คีวามสวยงามตามธรราชาตริาวกบัภาพวาดของจติรกรเอก  

ปิซา่ เมืองท่องเทีย่วช ือ่ดงัของประเทศอติาล ี อดตีเมืองท่าเรอืชายฝ่ังทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน และเป็นทีต่ ัง้ของหอเอนปิ
ซา่ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก 

โรม เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ของจกัรวรรดิโรมันมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ชมเมืองและสถานที่ที่เป็น 1 ใน 7 สิ่ง
มหศัจรรยข์องโลกและนครวาติกนั มหาวหิารทีเ่ป็นศูนยก์ลางแห่งครสิตศ์าสนา นิกายโรมนัคาทอลคิของโลก 
ชมรปูป้ันและจติรกรรมอนัล า้ค่าโดยฝีมอืของจติรกรเอกชือ่ดงักอ้งโลก และชอ้ปป้ิงจากรา้นคา้แบรนดเ์นมช ัน้น า
ต่างๆ มากมาย 
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วนัแรก  สนามบนิสุวรรณภูม ิ 
21.30 น.  นัดคณะพรอ้มกนัทีส่นามบินสุวรรณภูม ิ ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 2-3 เคานเ์ตอร ์D สาย

การบนิไทย เจา้หน้าทีค่อยใหค้วามสะดวกเรือ่งเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระ 
**กรณีทีท่่านเดนิทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรุณาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแต่ละ
ก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้ก่อนท าการจองต ัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซรี ีแ่ละไดม้กีารด าเนินการไวล่้วงหน้าหลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดูกาล เวลาการเดนิทางอาจ
มกีารเปลีย่นแปลงเล็กน้อย** 

วนัทีส่อง กรุงเทพฯ - มลิาน - เวโรน่า- เวนิสเมสเตร ้ 
00.35 น. น าท่านออกเดนิทางสูเ่มอืงมลิาน ประเทศอติาล ี โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG940 
07.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิมาเพนซาร ์เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ีหลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง และ

ตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ Sforza Castle ป้อมปราการแห่งมิลานทีถ่ือว่าใหญ่ทีสุ่ดใน
ยุโรป สรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที่ 15 โดยฟรานเซสโก ้สฟอรซ์า ดยุคแห่งมิลานต่อมาไดม้ีการบูรณะเพิ่มเติม
ในชว่งศตวรรษที ่16 ละ 17 ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑแ์ละแกลเลอร ีเ่ก็บงานศิลปะ น าท่านเดินชมภายนอกของ
ป้อมปราการ จากน้ันน าท่านเดนิทางเขา้สู่ตวั เมอืงมลิาน หรอืมลิาโน Milan น าท่านชมเมืองมิลาน เมือง
หลกัของแควน้ลอมบารเ์ดียและเป็นเมืองส าคญัทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี มีช ือ่เสียงในดา้นแฟช ัน่และ
ศลิปะ ซึง่มิลานถูกจดัใหเ้ป็นเมืองแฟช ัน่ในลกัษณะเดียวกบันิวยอรค์  ปารสี  ลอนดอน และโรม นอกจากนีย้งั
เป็นทีรู่จ้กัในดา้นอุตสาหกรรม ผา้ไหม และแหล่งผลติรถยนต ์อลัฟา โรมีโอ รวมไปถงึสโมสรฟุตบอลอนิเตอรม์ิ
ลานและสโมสรฟุตบอลเอซมีิลาน น าท่านชมจตัุรสัสกาล่าและรูปป้ันดาวนิช ีและใหท่้านถ่ายรูปและชมความ
ยิง่ใหญ่ภายนอกของ มหาวหิารแหง่เมอืงมลิานหรอืมลิานดูโอโม มหาวหิารหนิอ่อนแบบโกธคิทีใ่หญ่เป็น
อนัดบั 3 ในยุโรป สรา้งในปี ค.ศ.1386 ดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิผสมผสานกนัเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก
สมยัฟ้ืนฟูศลิปวทิยาการ ใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 500 ปี มคีวามวจิติรงดงามและประดบัประดาไปดว้ยรูปป้ันนับกว่า 
3,000 รูป มีหลงัคายอดเรยีวแหลมจ านวน 135 ยอด บนสุดมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่า
เป็นสง่าอยู่ มีลานกวา้งดา้นหนา้ดูโอโมทีม่ีอนุสาวรยีพ์ระเจา้วกิเตอรเ์อมมานูเอลที ่2 ทรงมา้คอืสถานทีจ่ดังาน
ส าคญัต่างๆ ในบรเิวณเดยีวกนัยงัเป็นทีต่ ัง้ของ แกลเลอร ี ่วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล ทีนั่บว่าเป็นชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วย
ทีสุ่ดในอติาล ีมากว่า 100 ปี พรอ้มถ่ายรูปกบัอนุสาวรยีข์อง ลโิอนารโ์ด ดารว์นิชจีติรกรเอกทีโ่ด่งดงัจากภาพ
โมนาลซิา่ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองเวโรน่า Verona (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ช ัว่โมง) เมืองดงัจากนิยายรกั

อมตะที่มีเคา้เร ือ่งความจรงิของการขดัแยง้กนัของ 2 ตระกูลอิทธิพลของเมืองนี้ โรมิโอและจูเลียส ฝีมือการ
ประพนัธข์อง วิลเลยีมเชค็สเปียร ์กวชีาวองักฤษ ทีโ่ด่งดงัไปทั่วโลก จากน้ันน าท่านเดนิผ่านชมอารนีา สนาม
กฬีาโรมนัโบราณทีย่งัคงความสมบูรณแ์บบไวไ้ม่ดอ้ยไปกว่าโคลอสเซีย่มทีก่รงุโรม จากน้ันเดนิชมย่านเมอืงเก่า
ของเวโรน่า ทีย่งัคงสภาพบา้นเรอืนแบบโบราณ น าท่านสู่ “จตุรสัเออรเ์บ” ทีร่ายลอ้มไปดว้ยคฤหาสน,์ วงัเก่า
ของตระกูลที่เคยปกครองเวโรน่า ระหว่างทางผ่านชมความยิง่ใหญ่ภายนอกของ “โรมนั อารน่ีา” สนามกฬีา
กลางแจง้แบบโบราณในสมยัโรมนั น าท่านชมและถ่ายรูปภายนอก “บา้นของจูเลยีต” ปัจจุบนัหนา้บา้นจูเลยีต
คือรา้น Armani ชมระเบียงหินอ่อนเล็กๆ ทีจู่เลียตเคยยืนอยู่ โดยมีโรมิโอมาคอยเฝ้าขอความรกัอยู่ดา้นล่าง
ตั้งอยู่ที่บา้นเลขที่ 27 ถนนแคปเปลโลในเมืองเวโรนาบรเิวณบา้นมีรูปป้ันจูเลียตที่เป็นบรอนซป้ั์นโดย 
N.Costantini ว่ากนัว่าใครอยากสมหวงัในเร ือ่งความรกัก็ใหไ้ปจบัที่หน้าอกของจูเลียต นอกจากนี้ภายใน
บรเิวณก าแพงบา้นจูเลยีตยงัมีการเขยีนแสดงความรกักนัมากมายจนแทบไม่เห็นสกี าแพงเดิม และยงัมีบรกิาร
โทรศพัทส์ าหรบัคนทีไ่ม่ไดม้ากบัคนรกัใหไ้ดเ้ซยฮ์ลัโหลหากนัว่าโทรมาจากบา้นจูเลยีตแห่งนี ้จากน้ันน าท่าน
เดนิทางต่อสู่ เมอืงเวนิสเมสเตร ้Venice Mestre (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ช ัว่โมง) 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
  จากน้ันน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม เวนิสเมสเตร-้เกาะเวนิส-พราโต ้
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม    

จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอืทรอนเชตโต ้เพือ่ขา้มสู่ เกาะเวนิส อดตีเมืองทีเ่คยร า่รวยทีสุ่ดแห่งหน่ึงใน
ยุคกลางเกาะเวนิสประกอบไปดว้ยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชือ่มถึงกนักว่า 400 แห่งที่

ศูนยก์ลางอยู่ที ่จตัรุสัเซนตม์ารค์ หรอื ซานมารโ์ค ชมุชนทีใ่หญ่ทีสุ่ดบนเกาะต่างๆ ของเมอืงเวนิสทีม่คีลอง
ต่างๆ มากมายนับรอ้ยแห่ง นับเป็นบรรยากาศทีไ่ม่มีทีใ่ดเหมอืนและเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะเมือง ชมสะพานสะอืน้
ทีเ่ช ือ่มระหว่างคุกหลวงและพระราชวงัดอรด์จชมวหิารเซนตม์ารค์ทีง่ดงามดว้ยการประดบัดว้ยโมเสคหลายลา้น
ชิน้ เดนิชมตวัเมอืงจนถงึสะพานรอิลัโตทีท่อดขา้มแกรนดค์าเนลอกีหน่ึงสญัลกัษณข์องเวนิส น าท่านถ่ายรปูกบั

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B8%B2_%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99


 

พระราชวงัดอจส  ์Doge's Palace พระราชวงัดอจส ์เป็นที่ท าการของรฐับาลเวนิสและที่พ านักของผูด้ ารง
ต าแหน่งเจา้เมืองในอดีต ตวัอาคารกะทดัรดัในแบบโกธคิ เป็นสิง่ก่อสรา้งทีเ่ก่าแก่มากว่า 800 ปีมาแลว้ เมื่อ
สมยัเวนิสยงัเป็นสาธารณรฐัอสิระ ซึง่เคยร า่รวยและมีอ านาจมหาศาลและเคยส่งใหม้ารโ์คโปโลเดนิทางไปเมือง
จนี อสิระใหท่้านชมและเลอืกซือ้สนิคา้ขึน้ช ือ่อาท ิเคร ือ่งแกว้เวนีเซยี หรอื หนา้กากเทศกาลคารนิ์วลั ท่านอาจ
ใชเ้วลาน่ังจิบกาแฟตามรา้นกาแฟ ที่ต ัง้อยู่รอบจตัุรสัเซนตม์ารค์ เพื่อดื่มด ่ากบับรรยากาศที่แสนโรแมนติก 
(เพือ่ความสะดวกในการชมเมอืงเก่าหรอืเลอืกซือ้ของฝากหรอืของทีร่ะลกึพืน้เมอืงอสิระอาหาร
กลางวนัตามอธัยาศยั)    

บ่าย น าท่านล่องเรอืกลบัสู่ฝ่ังเมสเตร ้จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองพราโต ้Prato เมืองส าคญัอีกเมืองหน่ึงใน
แควน้ทสัคานี ตัง้อยู่บนระดบัความสูง 768 เมตรจากระดบัน ้าทะเล และเป็นเมืองใหญ่เป็นอนัดบั 2 ในแควน้ทสั
คานี และใหญ่เป็นอนัดบั 3 รองจากกรงุโรมและฟลอเรน้ซ ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ช ัว่โมง) 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
  น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า **กรณีทีท่ีพ่กัในเมอืงนีเ้ต็มหรอืไม่สามารถท าการ 
  จองได ้บรษิทัจะท าการจดัหาทีพ่กัในเมอืงอืน่ๆ ใกลเ้คยีงใหแ้ทน** 

วนัทีส่ี ่  พราโต-้เลอเวนโต-้ซงิเควเทอรเ์ร-่ลาเปเซยี-ปิซา่ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเลอเวนโต ้Levanto เมืองรมิฝ่ังทะเลในแควน้ลกิูเรยี สวยทัง้ดว้ยววิรมิทะเลบรรยากาศ

ดีๆ  และอาคารบา้นเรอืนในสไตลอ์ติาเลยีนรเิวยีรา่  น าท่านเปลีย่นการเดนิทางตอ่โดยรถไฟสูเ่มอืงซงิเคว
เทอรเ์ร ่Cinque Terre หมู่บา้นเล็กๆ ทีต่ ัง้อยู่บรเิวณรมิชายฝ่ังรเิวยีรา่ของอติาล ีทีม่ีความหมายว่า ดนิแดน
ทัง้หา้ The Five Land หรอืดนิแดนแห่งความงดงาม ตัง้อยู่บนหนา้ผาสูงชนัเหนือทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนบรเิวณ
ชายฝ่ังแควน้ลกิูเรยี ประกอบไปดว้ย 5 หมู่บา้น ทีซ่อ่นตวัเองอยู่ห่างไกลจากสายตาของคนภายนอก แผ่นดนิที่

ย า ก จ ะ เข ้า ถึ ง ไ ด ้โ ด ย ง่ า ย  ไ ด ้แ ก่  Monterosso Al Mare, Vernazza Corniglia, Manarola แ ล ะ 
Riomaggiore โดยทัง้ 5 หมู่บา้นนีม้ีหุบเขาลอ้มรอบ มีแม่น ้าเป็นฉากดา้นหนา้ ท าใหส้ถานทีแ่ห่งนีม้ีความ
สวยงามตามธรราชาติราวกบัภาพวาดของจติรกรเอก ประกอบกบัเป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติและไดร้บั
การขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกอ้ีกดว้ย ซึง่หมู่บา้นทั้งหา้นี้ยงัคงสภาพดัง้เดิมมาตัง้แต่
ศตวรรษที ่11 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิเล่นชมความงามของหมู่บา้นทีม่ีสสีนัสวยงาม สรา้งลดหลั่นกนัตามเนินผารมิทะเล ใหท่้านเดนิเล่น

ชมหมู่บา้นรโิอแมกจโิอเร ่Riomaggiore หมู่บา้นประมงเล็กๆ ที่มีเสน่หแ์ละมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุก๊ตา 
บา้นเรอืนทีต่ ัง้ลดหลั่นกนับนหนา้ผาทีป่กคลุมดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจตีดักบัน ้าทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนสีเทอควอยส ์
โดยเฉพาะในฤดูรอ้น ใหท่้านไดถ้่ายรูปตามอัธยาศัยและเดินชมหมู่บา้นอีกแห่งหน่ึง มอนเตรอสโซ ่
Monterosso Al Mare หมู่บา้นทีใ่หญ่และขึน้ช ือ่ทีส่ ุด เนื่องจากเป็นเพียงหมู่บา้นเดียวทีม่ ีชายหาดให ้
นักท่องเทีย่วลงไปน่ังเล่นพกัผ่อนไดจ้รงิ และคึกคกัมากในชว่งฤดูรอ้น มอนเตรอสโซแบ่งหมู่บา้นออกเป็น 2 
ดา้น หากนับจากสถานีรถไฟ ดา้นทิศเหนือเป็นส่วนของบา้นตากอากาศ มีรา้นคา้เสียเป็นส่วนใหญ่ ส่วนทิศ
ใตเ้ป็นทีต่ ัง้ของหมู่บา้น จะไปทางดา้นทิศใตนั้้นตอ้งเดินลอดอุโมงคท์ีเ่จาะผ่านชอ่งเขาเขา้ไปตวัชมุชนทีน่ี่
เป็นชมุชนทีใ่หญ่ทีสุ่ด และเป็นชมุชนแรกทีก่ ่อตัง้ขึน้ในบรรดา 5 หมู่บา้น เดินชมภายนอกวิหารนักบุญ
จอหน์เดอะแบ็พทิสต ์Chiesa di San Giovanni Battista สรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่13-14 เป็นโบสถ ์
เล็กๆ มีลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบบารอ็ค ท าจากหินอ่อนสลบัสีขาวด าเป็นลายขวางพาดตวัวิหารทัง้ดา้น
นอกและดา้นใน มีเวลาใหท่้านถ่ายภาพงดงามตามอธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่เมือง ลาสเป
เซยี La Spezia เมอืงในเขตลกูิเรยี ตอนเหนือของประเทศอติาลี  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง) 
อยู่ระหว่างเมืองเจนัวและปิซา่ บรเิวณอ่าวลกิูเรยี หน่ึงในอ่าวทีม่ีความส าคญัทางดา้นการคา้และการทหาร เพือ่
น าท่านเดินทางต่อสู่ เมอืงปิซา่ Pisa (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช ัว่โมง) อกีหน่ึงเมืองท่องเทีย่วช ือ่ดงัของ
ประเทศอติาล ีและเป็นเมืองหลกัส าคญัในเขตแควน้ทสัคานีและไดร้บัเลอืกโดยองคก์ารยูเนสโกใหข้ึน้ทะเบยีน
เป็นมรดกโลกเมือ่ปี ค.ศ.1987 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
  จากน้ันน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีห่า้  ปิซา่-หอเอนปิซา่-โรม 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 น าท่านชมเมืองปิซา่ อดีตเมืองท่าเรอืชายฝ่ังทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน และเป็นทีต่ ัง้ของหอเอนปิซา่ น าท่านสู่

จตุรสักมัโป เดย ์มรีาโกล ีCampo Dei Miracoli ทีไ่ดร้บัลงทะเบยีนเป็นมรดกโลกในชือ่จตุรสัดูโอโมแห่งปิซา่ 
คอืบรเิวณทีล่อ้มรอบดว้ยก าแพงใจกลางเมืองปิซา่ ประกอบไปดว้ยสิง่ก่อสรา้งไดแ้ก่ มหาวิหารแห่งปิซา่ มหา



 

วหิารเก่าแก่ทีม่ีขนาดใหญ่ทีสุ่ด หอเอนปิซา่ หอศลีจุ่ม ทีเ่ร ิม่สรา้งปี ค.ศ.1173 ค.ศ. แลว้เสรจ็ในปี ค.ศ. 1372 
ปัจจุบนัยูเนสโกประกาศใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมในปีค.ศ. 1987  น าท่านชม 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก 
หอเอนปิซา่ ใหเ้วลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปกบัหอเอนปิซา่ ทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นหอระฆงัแห่งวหิารประจ าเมือง แต่
เพยีงการเร ิม่ตน้ของการสรา้งถงึบรเิวณช ัน้ 3 ก็เกดิการทรดุตวัและตอ้งหยุดการกอ่สรา้งจนถดัมาอกีรว่ม 100 
ปี ถงึไดส้รา้งต่อจนเสรจ็สมบูรณแ์ละยงัเป็นสถานทีก่าลเิลโอ เคยมาพสิูจนเ์ร ือ่งแรงโนม้ถ่วงของโลก และการตก
ของวตัถุดว้ย   (เพือ่ความสะดวกในการชมเมอืงเก่าหรอืเลอืกซือ้ของฝากหรอืของทีร่ะลกึพืน้เมอืง
อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั)    

บ่าย  น าท่านเดนิทางสู่ กรุงโรม นครหลวงแห่งสาธารณรฐัอติาล ีอดตีแห่งจกัรวรรดโิรมนั อาณาจกัรทีย่ิง่ใหญ่
มาเมือ่กว่า 2,000 ปี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง) 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
  น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีห่ก  โรม -นครวาตกินั-น า้พุเทรวี-่โรม 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม    

จากน้ันน าท่านสู่นครวาตกินั ซึง่เป็นรฐัอิสระและศูนยก์ลางของศาสนาครสิตนิ์กายโรมนัคาทอลิก ทีต่ ัง้ของ
มหาวหิารเซน้ปีเตอร ์น าท่านเขา้ชมภายในของมหาวหิารเซนตปี์เตอร ์St.Peter Basilica แห่งนครรฐั
วาติกนั ที่งดงามดว้ยศิลปะในยุคเรเนซองสแ์ละยังไดร้บัการตกแต่งอย่างโอ่อ่าและหรูหรา  ชมรูปป้ันและ
จติรกรรมอนัล า้ค่าโดยฝีมอืของจติรกรเอกชือ่ดงักอ้งโลก ชมรปูแกะสลกัปิเอตา้ทีพ่ระแม่ประคองรา่งพระเยซหูลงั
ปลดลงจากไมก้างเขนผลงานชิน้เอกของไมเคลิ แองเจลโล หรอืเสาพลบัพลาทีอ่อกแบบโดยแบรนี์นี และยอด
โดมขนาดใหญ่ทีห่าชมไดย้าก ซึง่ปัจจุบนัลว้นแต่เป็นสิง่ล า้ค่าของประเทศอติาล ี ใหท่้านถ่ายรูปกบัจตัุรสัหนา้
วหิารเซนตปี์เตอร ์ทีท่่านอาจเคยเห็นจากการถ่ายทอดทางโทรทศันใ์นชว่งเวลาส าคญัๆ ของคาทอลคิ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านชม กรุงโรม นครหลวงแหง่สาธารณรฐัอติาล ีอดตีแห่งจกัรวรรดโิรมนั อาณาจกัรทีย่ิง่ใหญ่มาเมือ่

กว่า 2,000 ปี  ชืน่ชมกบัสถาปัตยกรรมและประวตัศิาสตรแ์ห่งความยิง่ใหญ่ โรมเป็นมหานครทีม่ีสสีนัเฉพาะตวั 
ชมและถ่ายรูปภายนอกของสนามกฬีาโคลอสเซีย่ม สิง่ก่อสรา้งทีเ่ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก ซึง่เป็น
สนามกฬีายกัษท์ีจุ่คนไดก้ว่า 50,000 คน  ใหท่้านไดเ้ก็บภาพเป็นทีร่ะลึก รวมถึงผ่านชมประตูชยัแห่งคอนส
แตนติน Arch of Constantine โดยสรา้งขึน้เพือ่ระลึกถึงชยัชนะของกรุงคอสสแตนติน เป็นซุม้ประตูทีใ่หญ่
ทีสุ่ดของโรมนัมีความสูงถงึ 21 เมตร, อนุเสาวรยีว์กิเตอรเ์อ็มมานูเอ็ล หรอื Altare Della Patria อนุเสาวรยีท์ี่

สรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตขิองวกิเตอรเ์อ็มมานูเอ็ล พระราชาองคแ์รกของอติาลีทีม่ีอ านาจแบบเบ็ดเสรจ็ครบวงจร 
และทีน่ี่ยงัเป็นอนุสรณท์หารที่กลา้หาญเมื่อคร ัง้สงครามโลกคร ัง้ที่ 1 อีกดว้ย จากน้ันน าท่านสู่บรเิวณ น ้าพุ
เทรวี ่Trevi Fountain หน่ึงในสญัลกัษณท์ีส่ าคญัของกรงุโรม สถานทีนั่กท่องเทีย่วมาโยนเหรยีญเสีย่งทาย
ตามเร ือ่งราวจากภาพยนตรเ์ร ือ่ง Three Coins in The Fountain และ Spanish Step หรอืบันไดสเปน 
แหล่งผูค้นและวยัรุน่มาน่ังเล่นและเลอืกซือ้สินคา้แบรนดเ์นมต่างๆ และใหเ้วลาท่านเลอืกซือ้สินคา้จากรา้นคา้
ปลอดภาษี แหล่งรวมสินคา้แบรนดเ์นม อาทิ Rimowa, Michael Kors, Gucci, Tag Heuer, Armani, 
Bally, Gabs, Bvlgari, Mido, Longchamp, Rado, Ferragamo เป็นตน้  *เพื่อความสะดวกในการ
เลอืกซือ้สนิคา้ อสิระใหท่้านรบัประทานอาหารค า่ภายในเอา๊ทเ์ล็ต*    

 สมควรแกเ่วลานัดหมายน าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีเ่จด็ โรม-สนามบนิ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม    

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเช็คเอา๊ทีพ่กั แลว้เดนิทางสู่สนามบนิเลโอนารโ์ด ดาวนิช ีกรุงโรม เผือ่
เวลาใหท่้านส าหรบัการท าคนืภาษ ี

13.30 น. น าท่านออกเดนิทางจากสนามบนิเลโอนารโ์ด ดาวนิช ีกรุงโรม โดยสายการบนิไทย 
เทีย่วบนิที ่TG945 

วนัทีแ่ปด กรุงเทพฯ 
05.55 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยสวสัดภิาพ..  

** ช่วงเปลี่ยนฤดูกาล เที่ยวบินหรอืเวลาอาจมีการเปลีย่นแปลงเล็กน้อย ท่านที่เดินทางมาต่อ
เครือ่ง กรุณาเชค็เทีย่วบนิและเวลาทีแ่น่นอนอกีคร ัง้** 

 
 
 
 
 
 
 



 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตกุารณอ์ืน่ๆ ทีไ่ม่คาดคดิ
หรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานทีใ่ดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดด้ว้ยสาเหตตุา่งๆ หรอืสถานทีปิ่ด

โดยมไิดร้บัแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  บรษิทัขออนุญาตท าการเปลีย่นแปลงสถานทีอ่ืน่ๆ ทดแทนให ้ 
ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

 
อตัราคา่เดนิทาง  12-19 พ.ย. / 26พ.ย. - 3 ธ.ค. / 3-10 ธ.ค.2562 
    

บวิตีฟู้ลอติาล ี8 วนั (TG) 
มลิาน-เวนิส-ซงิเควเทอรเ์ร-ปิซา่-โรม 

ราคารวมต ัว๋ 

ราคาไม่รวมต ัว๋ 
ส าหรบัท่านทีม่ตี ัว๋โดยสาร

อยู่แลว้และตอ้งการ 
จอยทวัร ์

ผูใ้หญ่ ท่านละ 48,900 25,500 

เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 46,900 25,500 

เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสรมิเตยีง 43,900 22,500 

พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 5,900 5,900 

**ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ** 
**ไม่รวมคา่บรกิารดา้นวซีา่และคา่บรกิารดา้นการนดัหมายและเอกสารท่านละ 3,500 บาท //  

คา่ทปิคนขบั ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคา่ทปิหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท   
ทัง้หมดช าระพรอ้มคา่ทวัรก์อ่นเดนิทาง ** 

 

*** บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษนี ้ามนั ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตใหเ้ดก็อายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มเีตยีงเสรมิ *** 
หมายเหต ุ
• อตัราค่าเดนิทางนีต้อ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต ่ากว่า 25 ท่าน และจะตอ้งช าระมดัจ า หลงัจากยนืยนัการจอง

ทวัรท์นัท ี
• การด าเนินการขอวซีา่จะตอ้งใชเ้วลาพจิารณาวซีา่โดยรวมประมาณ 15 วนั ดงัน้ันจงึขอความรว่มมอืในการจดัเตรยีมเอกสาร

ส าหรบัการยืน่ขอวซีา่ใหค้รบถว้นและสมบูรณ ์ทัง้นีเ้พือ่เป็นผลดแีละความสะดวกรวดเรว็ในการด าเนินการขอวซีา่ และทุกท่าน
จะตอ้งไปแสดงตวัต่อเจา้หนา้ทีส่ถานทูตพรอ้มถ่ายภาพและสแกนนิว้มอื 

• กรณีท่านทีต่อ้งการอยู่ต่อ ช าระค่าธรรมเนียมในการท าตั๋วอยู่ต่อทีส่นามบนิเดมิไดไ้ม่เกนิ 7 วนั นับจากวนัทีเ่ดนิทางออกจาก
ตน้ทาง ค่าธรรมเนียม 4,500 บาทต่อท่าน แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัในวนัน้ันๆ จะสามารถยนืยนัการเดนิทางได ้และการยืน่วซีา่จะตอ้ง
แยกยืน่วีซา่เดีย่ว ประกนัต่างๆ ผูเ้ดินทางจะตอ้งซือ้เพิ่มเติมเพื่อใหค้รอบคลุมกบัวนัที่เดินทาง ซึง่ค่าใชจ้่ายเหล่านี้ไม่รวมใน
ราคาทวัร ์

• กรณีท่านทีม่ตี ั๋วโดยสารแลว้ แลว้เดนิทางไม่พรอ้มหมู่คณะ ตรวจสอบตารางการเดนิทางของท่านว่ามกีารพ านักอยู่ในประเทศ
อืน่มากกว่าในประเทศอติาลหีรอืไม่ หากมแีละระยะเวลาในการพ านักนานกว่าในเขตประเทศอติาล ีท่านจะตอ้งด าเนินการยืน่วี
ซา่ทีป่ระเทศน้ันๆ แทน โดยท่านจะตอ้งด าเนินการดว้ยตนเอง โดยค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการยืน่วซีา่ประเทศน้ันๆ ไม่ได ้
รวมในราคาทวัร ์

อตัรานีร้วมบรกิาร 
• ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย ช ัน้ประหยดั  เสน้ทาง กรงุเทพฯ-มลิาน // โรม-กรงุเทพฯ 
• ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่าน / 1 หอ้ง) *บางโรงแรมและบางเมอืงอาจไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงใหบ้รกิาร* 
• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ, ค่าอาหารและเคร ือ่งดืม่ตามรายการ 
• ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุและค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่าบรกิารหวัหนา้ทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึง่เด็กอายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่าน้ัน ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตั๋วโดยสาร
, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือืน่ๆ ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) 

• ค่าภาษีน ้ามนัเช ือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ วนัที ่



 

10 พ.ค. 2562 หากมีเพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษีใดๆ จะตอ้งมีการช าระเพิม่ตามกฏและเงือ่นไข
ของสายการบนิ 

• ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
อตัรานีไ้ม่รวมบรกิาร 
• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรมัต่อท่าน) 
• ค่าธรรมเนียมการยืน่วซีา่เชงเกน้และบรกิารดา้นเอกสารนัดหมายและงานวซีา่ ท่านละ 3,500 บาท (ซึง่จะจดัเก็บพรอ้มค่าทวัร ์

กอ่นออกเดนิทาง) 
• ค่าทปิพนักงานขบัรถ,ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 1,800 บาท (ซึง่จะจดัเก็บ

พรอ้มค่าทวัรก์อ่นออกเดนิทาง) 
• ค่าธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 
• ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากตอ้งการการบรกิารยกกระ

เป่าจะตอ้งช าระค่าทปิตามทีโ่รงแรมน้ันๆ เรยีกเก็บ 
• ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าเคร ือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี 
• ค่าน ้าดืม่ระหว่างทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน ้าดืม่ระหว่างทวัร)์ 
• ค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, การปรบัค่าธรรมเนียมวซีา่ หรอืการปรบัค่าบรกิารอืน่ทีเ่กีย่วกบัวซีา่ หรอื

อืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสุขภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในตา่งประเทศทีน่อกเหนือจากประกนัอุบตัเิหตุ

ทีท่างบรษิทัจดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได ้
การช าระเงิน  
กรณุาช าระเงนิมดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่านส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเก็บทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์
กรุณาช าระส่วนทีเ่หลือทัง้หมดก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 21 วนัท าการ มิฉะน้ันทางบรษิัทจะขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงนิค่ามดัจ า
ทัง้หมด 
การยกเลกิ 
▪ หากมีการยกเลกิเกนิ 45 วนัท าการแต่ไม่เกนิ 90 วนัท าการ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าค่าตั๋วโดยสารของท่าน

น้ันๆ (เงือ่นไขค่ามดัจ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ) 
▪ หากมกีารยกเลกินอ้ยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
▪ หากมกีารยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัท าการ บรษิทัจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 
▪ หากผูโ้ดยสารท่านใดยืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซีา่ตามทีส่ถานทูต

เรยีกเก็บ 
▪ หากผูโ้ดยสารท่านใดวซีา่ผ่านแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตั๋วโดยสารเคร ือ่งบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า  
▪ หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตั๋วโดยสารแลว้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ ัง้หมด  
หมายเหต ุ 
1. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัในต่างประเทศ  

เหตุการณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาต ิบรษิทัจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
2. กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณต์่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุ

ท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสาย
การบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

3. บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ  
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมือง
พจิารณาแลว้ ทางบรษิทัไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

4. บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
5. บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่าง

ดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
6. บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทาง

สายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสูญหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

7. ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในน ้าหนักส่วนทีเ่กนิ 



 

8. ท่านทีม่ีอาการแพอ้าหาร มีปัญหาดา้นสุขภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ รวมถงึท่านทีต่อ้งการความชว่ยเหลอื และการดูแล
เป็นพิเศษ อาทิ ท่านที่ตอ้งใชว้ีลแชรต์ลอดการเดินทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิัทใหท้ราบล่วงหนา้ตัง้แต่เร ิม่จองทวัร ์
เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความสะดวก
ส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

9. ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเ์ร ือ่งการงดสูบบุหร ี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมีขอ้ก าหนดทีช่ดัเจนใน
เร ือ่งการสูบบุหร ี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูสู้บบุหร ี ่ทัง้นีเ้น่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

10. กรณีที่ ท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่  หรอืเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดูแลเป็นพิ เศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั 
ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวาม
จ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

11. การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหนา้ค่อนขา้งนาน หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่

สถานทีเ่ขา้ชมน้ันๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน ์โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้ชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท่้านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คืนเงนิค่า
เขา้ชมน้ัน ๆ ตามเงือ่นไขราคาที่ไดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศน้ันๆ แต่หากมีการล่าชา้ หรอื เหตุหน่ึงเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มีการคืนเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

12. หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม่ ซึง่เป็นชว่งวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงัน้ันขอให ้
พจิารณากอ่นการจองทวัร ์

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว 

(Single) หอ้งคู่  (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพัก
อาจจะไม่ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 
เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ  หรอืแยกพกัแบบ 1 หอ้งคู่ และ 1 หอ้งเดี่ยว โดยท่าน
จะตอ้งช าระคา่พกัเดีย่วเพิม่ ประมาณ 1,500 บาทหรอืแลว้โรงแรมเรยีกเกบ็ของคนืทีพ่กั
นัน้ๆ  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีคร ือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั และไม่มีอ่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. หนงัสอืเดนิทางมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน  

o โดยนับวนัเร ิม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทางนีส้ามารถใชไ้ด ้แต่หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้
เดนิทางจะตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนังสอืเดนิทาง  

o หนา้หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีนา้ว่างส าหรบัวซีา่อย่างนอ้ยไม่ต ่ากว่า 3 หนา้   

หลกัฐานการยืน่วซีา่สถานทูตอติาล ี
*การยืน่วซีา่อติาล ีทุกท่านตอ้งแสดงตวัทุกคร ัง้ทีม่กีารเดนิทางเพือ่สแกนลายนิว้มอืทีศู่นยย์ืน่ VFS ITALY* 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซีา่ 15 วนัท าการ  
เอกสารในการขอวซีา่  (กรณุาจดัสง่ภายใน 30 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

***สิง่ทีท่่านควรทราบกอ่นยืน่วซีา่*** 
1. สถานทูตอติาลไีม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทูตพจิารณาวซีา่  
2. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร ือ่งการขอวีซา่ดว้ยตนเองในประเทศที่ตน

พ านักหรอืศกึษาอยู่เท่าน้ัน 
3. การพิจารณาวีซา่เป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบ่รษิัททวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่ีและถูกตอ้งจะชว่ยใหก้าร

พจิารณาของสถานทูตง่ายขึน้ 
หมายเหตุ  กรณีลูกคา้ท่านใดมีการใชพ้าสปอรต์เดินทางระหว่างกรุป๊ยืน่วซีา่ ลูกคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหนา้
เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของท่าน 



 

o หากท่านเปลีย่นหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรณุาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์
อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่  

o ท่านทีม่ปีกหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออกและไม่จ าเป็นตอ้งส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสูญหาย บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบ
ต่อปกหนังสอืเดนิทางน้ันๆ  

2. รูปถา่ยสขีนาด 33 x 48 มลิลเิมตร จ านวน 2 รูป เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสีขาวเท่าน้ัน เน่ืองจากสถานทูตจะตอ้งสแกนรูปลงบนวีซา่ (ไม่

ควรสวมเสือ้สขีาว)   
- รูปถ่ายหน้าตรงหา้มใส่แว่น  ห ้ามคาดผม  และห ้ามใส่หมวก  หร ือ

เคร ือ่งประดบับดบงัหนา้ตา หา้มใส่คอนแท็กเลนสช์นิดส ีหรอืบิก๊อายส ์** 
3. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

กรณีเป็นเด็ก อายุต ่ากว่า 20 ปี ใชส้ าเนาสูติบตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็น
ภาษาองักฤษ  
หากเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอส าเนาสูตบิตัรดว้ย และกรณุาแนบฉบบั
แปลเป็นภาษาองักฤษ 

4. หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ ัง้เบอรท์ีท่ างาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  
5. ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
6. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 
7. ส าเนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ 
8. ส าเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
9. ห นั ง สื อ ร ับ ร อ งก า รท า ง า น  ห รือ เอ ก ส า ร บ่ งชี ้ ก า ร มี อ า ชี พ แ ล ะมี ร า ย ไ ด้ข อ ง ผู ้ เดิ น ท า ง 

*** การสะกดชือ่ นามสกุลของผูย้ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ในเอกสารการงาน ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนงัสอืเดนิทาง มิ
เชน่นัน้ สถานทูตจะไม่รบัพจิารณา (ส าคญัมาก) *** 
- กรณีลูกจา้ง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน (ตวัจรงิ) โดยมีรายละเอยีดการเขา้

ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน (หนังสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัยืน่วซีา่) เป็นตน้ 
- กรณีมอีาชพีรบัราชการ ใชห้นังสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วนัเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 
1 ชดุ (หนังสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัยืน่วซีา่) 

- กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต า่กว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านทีเ่ป็นแม่บา้น   
• หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
• หากสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงินของสามี พรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้มแสดง
ส าเนาสูตบิตัรบุตร ทัง้นีเ้พือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสามี-ภรรยา หากไม่มีบุตรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอืช ีแ้จงเกีย่วกบั
ความสมัพนัธก์ารเป็นสามี-ภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านทีว่่างงาน ไม่มรีายได ้จะตอ้งมีผูส้นับสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐานทางดา้น
การเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณอ์กัษร ช ีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่ายใหแ้กผู่เ้ดนิทาง
พรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ควรมีความสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาติใกลช้ดิ  (กรณีนี้หากความสมัพนัธไ์ม่
สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่นี)้   

- กรณีเป็นเด็กนกัเรยีนและนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จาก
โรงเรยีนหรอืจากสถาบนั เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  

10. หลกัฐานการเงิน   
ใชส้ าเนาสมุดบญัชเีงินฝากออมทรพัยส์ว่นตวั อพัเดทไม่เกนิ 7 วนักอ่นยืน่ พรอ้มถา่ยส าเนายอ้นหลงั 6 เดอืน
แสดงชือ่เจา้ของบญัช ีโดยชือ่และนามสกลุตอ้งสะกดใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์ 
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหนา้แรกทีม่ีช ือ่เจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ

ฝากเป็นปัจจบุนั 
- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมีบางเดือนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ต ่ากว่า 6 

เดือนและปรบัยอดใหล้่าสุด ไม่ต ่ากว่า 7 วนันับจากวนันัดหมายยื่นวีซ่า แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไม่มีการ
เคลือ่นไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนังสือหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณอ์กัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไม่มกีารเคลือ่นไหวเน่ืองจากไม่ไดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอืน่ๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  



 

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชนีอ้ยเกนิไปใน 1 เล่ม กรณุาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีืน่แนบดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝากประจ า เป็น
ตน้ 

- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษ
พรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พือ่ช ีแ้จงต่อสถานทูต 1 ฉบบั โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิส่วนตวั
ประกอบดว้ย แมว้่าจะจดทะเบียนสมรสแลว้ก็ตาม หากมีการเงนิในบญัชนีอ้ย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าตอ้งท าจดหมาย
รบัรองค่าใชจ้า่ยพรอ้มระบุช ือ่และความสมัพนัธช์ ีแ้จงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณอ์กัษรดว้ย 

** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี ** ทัง้นี้ เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภู่มลิ าเนา  

11. กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-มารดา หย่ารา้ง)  
จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดั
ฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบ
ดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพือ่รบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดั
ฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบ
ดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางท ัง้กบับดิาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูดู้แล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่าน
จะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร ัง้ 
*** หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษิทัขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทัง้นี้ทางบรษิัทจะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิม่เตมิ ทางบรษิทัใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเชน่กนั 
*** กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซีา่ของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
*** เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทั หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั จะขอถอื
ว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
*** กรณีมีการขอใชห้นังสือเดินทางในระหว่างการยืน่วซีา่ ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหนา้ แต่หากกรณี
ท่านทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทางกอ่นก าหนดวนัยืน่วซีา่และท่านไม่สามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านน้ันจะตอ้งมายืน่เดีย่ว
และแสดงตวัทีส่ถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเชน่เดยีวกนั *** 
 *** ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ีเอกสารพรอ้มและมีความประสงคท์ี่จะเดินทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามที่ระบุ
เท่าน้ัน การปฏเิสธวซีา่อนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่ว ทางบรษิทั
ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัรอ์อกเดินทางภายใน 20 วนั โปรแกรม
การเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีจ้ะค านึงถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั                  

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

 
 
 
 
 
 



 

กรอกขอ้มูลตามความจรงิ เพราะมผีลกบัการยืน่ขอวซีา่เขา้ยุโรป 
หากมรีายละเอยีดใดๆ ทีไ่มเ่หมอืนกบัความเป็นจรงิหรอืไม่เหมอืนกบัตอนน าเอกสารสง่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่  

ทางศูนยย์ืน่หรอืสถานทูตขออนุญาตเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมในการเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้มูลในระบบออนไลน ์ 
และเสยีคา่ธรรมเนียมในการยืน่วซีา่ใหม่ กรุณากรอกใหค้รบถว้น อย่าปล่อยว่างไว ้ 

อาท ิเกษยีณ / แม่บา้น / อาชพีอสิระ / ไมไ่ดศ้กึษาแลว้ / รอศกึษาตอ่ เป็นตน้ รบกวนระบุมาใหเ้รยีบรอ้ย 
(กรุณาใชแ้บบฟอรม์นีแ้ละกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพือ่ป้องกนัความผดิพลาดในการสะกดตวัอกัษรและเพือ่ใหเ้กดิ

ความสะดวกตอ่การท าเอกสารออนไลนต์อ่ไป) 
 

1.   ชือ่-สกุล (ภาษาไทย)......................................................................................................................................................................... 
ชือ่-สกุล (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................................................................... 
ชือ่-สกุลเดมิ กรณีมกีารเปลีย่นชือ่หรอืช ือ่-สกุลเดมิ หรอืนามสกุลเดมิกอ่นแต่งงาน  
(ภาษาไทย)......................................................................... (ภาษาองักฤษ)...................................................................................... 
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ...................................................  วนัเดอืนปี เกดิ ................................................. 
วนัออกหนังสอืเดนิทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสอืเดนิทาง ................................................ 
สถานทีเ่กดิ ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด ......... แต่งงานจดทะเบยีน ......... แต่งงานไม่จดทะเบยีน ......... หย่า ......... หมา้ย 
3.  กรณีท่านทีแ่ต่งงานแลว้ ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบยีนหรอืไม่ก็ตาม กรณุากรอกรายละเอยีดของ คู่สาม-ีภรรยา 
      สาม,ี ภรรยา ช ือ่-นามสกุล........................................................................................................................ 
      วนัเกดิ ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานทีเ่กดิ สาม-ีภรรยา ..................................... 
1. ทีอ่ยู่ปัจจบุนัตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............................. 
      ทีอ่ยู่ปัจจบุนัปัจจบุนั หากเหมอืนในทะเบยีนบา้นใหเ้ขยีนว่า As above (ภาษาองักฤษ) …………............................................... 

……………………………………………………………………..…………………………………………….. รหสัไปรษณีย ์.............................. 
โทรศพัทบ์า้น ..................... โทรศพัทม์อืถอื ........................อเีมลล ์...........................................................  

2. ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................................................... 
(กรุณ าแจง้ดว้ยว่า กิจการที่ท า น้ันเกี่ยวกับอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 
กรณีประกอบอาชพีอสิระ (กรณุาแจง้ลกัษณะการงานและทีอ่ยู่ทีท่ างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน / สถาบนัศกึษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................  รหสัไปรษณีย ์............................. 
 ต าแหน่งหนา้ที ่(ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 
 โทรศพัท ์ ............................  หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้ม)ี ........................ 

 กรณีศกึษาอยู่ กรณุาแจง้ระดบัช ัน้หรอืระดบัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................................................... 
 กรณีในระดบัอุดมศกึษา กรณุาแจง้คณะและวชิาหลกัทีศ่กึษา (ภาษาองักฤษ) .......................................................................... 
6.   ชือ่บุคคลทีร่ว่มเดนิทางไปดว้ย.......................................................................................................................... 
 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดนิทางรว่มคร ัง้นี ้(ระบุ) ......................................................................................................          
7.   ท่านเคยเดนิทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีทีผ่่านมาหรอืไม่    ........ ไม่เคย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัที)่ 
     ออกใหโ้ดยสถานทูต.......................................ตัง้แต่วนัที ่ .................  ถงึวนัที ่ ..........................  รวม ........... วนั 

8.    ท่านเคยไดร้บัการสแกนนิว้มอืหรอืไม่   ........ ไม่เคย   ......... เคย  
กรณีทีท่่านเคยไดร้บัการสแกนนิว้แลว้ กรณุาระบุวนัที ่............................................................... 

9.   ท่านเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม่   ........ ไม่เคย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏเิสธ) 
 ............................................................................................................................................................................................................. 
10.  ท่านสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางดว้ยตวัท่านเองหรอืไม่   ........ ตวัเอง   ......... มผีูส้นับสนุนค่าใชจ้า่ย 

(กรณีที่มีผูส้นับสนุนค่าใชจ้่ายใหร้ะบุผูส้นับสนุนค่าใชจ้่ายของท่านและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรอืไม่) 
ผู ส้ นับสนุนค่าใชจ้่ายของท่านคือ .................................................................... ..................................................... 
ความสัมพันธก์ ับท่าน ......................................................................................................... ................................ 
เดนิทางดว้ยกนักบัท่านหรอืไม่   ........ เดนิทางดว้ยกนั   ......... ไม่ไดเ้ดนิทางดว้ยกนั 

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

 


