
 

TG96 ITALY มิลาน เวนิส ปซา โบโลญญา ฟลอเรนซ โรม 7วัน 4คืน  

Code : TG96 Hello Italy ทวัร ์
อติาล ีITALY 

โปรโมช ั�นพเิศษเกนิคุม้ ทวัรอ์ติาล ี7วนั 4คนื
เพยีง39,900บาท 

เที�ยวครบทกุไฮไลทข์องอติาล ี

โรม ฟลอเรนซ ์โบโลญญา่ ปิซา่ เวนสิ มลิาน 

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

เยอืนเมอืงภาคเหนอืของอติาล ีเมอืงหลวงทางแฟช ั�นของโลกที�มลิาน ชมมหา
วหิารดโูอโมแ่หง่มลิานที�งดงามและยิ�งใหญเ่ป็นอนัดบั 3 ของโลก ชอ้ปปิ� งสนิคา้
แบรนดเ์นมสช์ื�อดงัที�แกลลอเรยีวคิเตอรเ์อ็ม มานเูอล เยอืนเมอืงแหง่สายนํ �า สดุ
แสนโรแมนตกิ แหง่แควน้เวเนโตที�เมอืงเวนสิ เยอืนเมอืงโบโลญญา่ เมอืงหลวง
ของแควน้เอมเีลยีโรมญัญา ต ั�งอยูร่ะหวา่ง แมน่ํ �าโปกบัเทอืกเขาแอแพนไนน ์ชม
ความยิ�งใหญอ่ลงัการ1 ใน 7 สิ�งมหศัจรรยข์องโลกที� โคลอสเซี�ยม และหอเอนปิ

ซา่ที�เมอืงปิซา่ เยอืนเมอืงฟลอเรนซ ์ดนิแดนอนันา่หลงใหล เมอืงสาํคญัทาง
ศลิปะ วฒันะธรรมเป็นเมอืงตน้กาํเนดิของศลิปะเรอเนซองส ์เยอืนดนิแดนเล็กๆที�

นครวาตกินั เป็นแหลง่รวมศลิปวฒันธรรมอนัยิ�งใหญข่องโลก และชื�นชม
สถาปตัยกรรมและประวตัศิาสตรแ์หง่ความยิ�งใหญท่ี�กรงุโรม 

เดนิทางโดยสายการบนิไทย Thai Airways (TG) สะสม
ไมลไ์ด ้50% 

*ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่อติาลแีละคา่บรกิาร** 4,000บาท/ทา่น 



 

วันท่ี รายละเอียดทองเที่ยว 

1  กรุงเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

2  สนามบนิมลิาโน มลัเพนซา - มลิาน – มหาวหิารแหง่มลิาน - โรงละครลาสกาลา่ – 
เมสเตร 

3  เมสเตร - ทา่เรอืตรอนเคตโต ้- เกาะเวนสิ - เมอืงโบโลญญา่ 

4  โบโลญญา่ – เมอืงปิซา่ – จตัรุสัดโูอโม ่– หอเอนปิซา่ – เมอืงฟลอเรนซ ์ 

5  กรุงโรม – โคลอสเซี�ยม – จตัรุสัโรมนั – นํ�าพุเทรวี� – บนัไดสเปน 

6  กรุงโรม ทา่อากาศยานลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีอติาล ี 

7  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

19 - 25 Sep 2018  39,900  39,900 39,900 15,000 12,500 

06 - 12 Nov 2018  39,900  39,900 39,900 15,000 12,500 

20 - 26 Nov 2018  39,900  39,900 39,900 15,000 12,500 

30 Nov - 06 Dec 2018  39,900  39,900 39,900 15,000 12,500 

07 - 13 Dec 2018  39,900  39,900 39,900 15,000 12,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

21.30  พรอ้มกนัที�ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิขาออกช ั�น 4 โซน D เคานเ์ตอร ์สายการบนิ
ไทย (TG) เจา้หนา้ที�ใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกดา้น เอกสารตดิแท็ก
กระเป๋ากอ่นขึ�นเครื�อง 



 

วันที่ 2 สนามบนิมลิาโน มลัเพนซา - มลิาน – มหาวหิารแหง่มลิาน - โรงละครลาสกาลา่ 
– เมสเตร 

00.35  นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุมลิาน ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� 
TG940 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 11 ชั�วโมง 54 นาท)ี 

07.10  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน มลิาโน มลัเพนซา Milan Malpensa Airport 
(MXP) กรงุมลิานอติาล ีนําทา่นผา่นขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และพธิกีารทาง
ศลุกากรและตรวจรับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ จากนั�นนําทา่นสูจุ่ดศนูยก์ลางของเมอืงมิ
ลาน (ระยะทาง50กม./42นาท)ี ถงึเมอืงมลิาน มลิาน Milan หรอืที�คนอติาเลยีน
เรยีกวา่ มลิาโน่ (Milano) เป็นเมอืงหลวงทางแฟชั�นของโลกแขง่กบัปารสีในประเทศ
ฝรั�งเศส เป็นศนูยก์ลางทางธรุกจิของอติาล ีนอกจากนั�นยังมภีาพวาดเฟรสโกท้ี�มี
ชื�อเสยีงโดง่ดงั และโรงละครโอเปรา่อนัลอืชื�อ เป็นตน้ จากนั�น นําทา่นไปชมและถา่ยรปู
ที� กสัเตลโล สฟอรเ์ซสโก Castello Sforzesco (ชมดา้นนอก)เป็นป้อมปราสาท
เกา่แกห่ลายรอ้ยปีอนัเป็นแหลง่รวมแกลลอรี�และพพิธิภัณฑท์ี�มชีื�อเสยีงของมลิาน เป็น
ปราสาทอันเกา่แกท่ี�มอีายมุากกวา่หา้รอ้ยนี�เป็นปราสาทในศตวรรษที� 15 ที�ตั �งอยูใ่จ
กลางเมอืงของมลิาน จากนั�นนําทา่นไปชม มหาวหิารแหง่มลิาน Duomo di 
Milano (ถา่ยรปูดา้นนอก) มหาวหิารนี�สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ที�ถอืวา่มี
ความใหญโ่ตเป็นอนัดบัสามของโลก เริ�มสรา้งในปี 1386 แตก่วา่จะเสร็จตอ้งใชเ้วลากวา่ 
400 ปี ดา้นนอกมหีลงัคายอดเรยีวแหลมที�ทําจากหนิออ่นจํานวน 135 ยอด และมรีูปปั�น
หนิออ่นจากสมัยตา่งๆ กวา่ 2,245 ชิ�น ยอดที�สงูที�สดุมรีปูปั�นทองขนาด 4 เมตรของพระ
แมม่าดอนน่าเป็นสง่าอยู่ จากนั�น นําท่านถา่ยรปูดา้นนอกที� โรงละครลาสกาลา่ (La 
Scala Theatre) เป็นโรงละครคูเ่มอืงมลิานมากวา่ 230 ปี เป็นสถานที�แสดงโชวช์ื�อดงั
มากมาย และที�ดา้นหนา้โรงละครสกาลา่บรเิวณจัตรุัส พอิาซซา่ เดลลา่ สกาลา่ นี�เองที�
เราจะไดเ้ห็นรูปปั�น อนุสรณแ์หง่ลโีอนารโ์ด ดาวนิซ ี(Statue of Leonardo Da 
Vinci) โดยสรา้งขึ�นเพื�อเป็นอนุสรณ์แดล่โีอนารโ์ด ดาวนิซ ีนักประดษิฐแ์ละนักวทิยา
ศาตรค์นสําคญัของโลก 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื�อที�1) เมนูอาหารทอ้งถิ�น 

บาย  นําทา่นเดนิทางสู ่เวนสิ เมสเตร Venice Mestre ฝั�งแผน่ดนิใหญ่ (ระยะทาง264กม./
ใชเ้วลาประมาณ4ชม.) เป็น เมอืงเล็กๆ ที�สวยงามเต็มไปดว้ยสวนสาธารณะรา้นดไีซ
เนอรแ์บรนดด์งั และจัตรุัสที�มแีลนดม์ารก์เกา่แก ่สมัผัสไดถ้งึความงดงามของอาคาร
ประวัตศิาสตรแ์ละวฒันธรรมอติาลใีนแบบดั �งเดมิ เป็นเมอืงที�นักทอ่งเที�ยวนยิมมาพักแรม
กอ่นเดนิทางไปสู ่เกาะเวนสิ ซึ�งหา่งกนัไมก่ี�นาท ี

ค่ํา  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (มื�อที� 2) เมนูอาหารจนี หลงัอาหารเย็นนํา
ทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ี�พกั 

ที�พกั: Novotel Venice Mestre Castellana หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 



 

 

วันที่ 3 เมสเตร - ทา่เรอืตรอนเคตโต ้- เกาะเวนสิ - เมอืงโบโลญญา่ 

เชา  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื�อที� 3)  

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้Tronchetto Pier เป็นทา่เรอืที�มเีรอืบรกิารใน
การเดนิทางไปในที�ตา่ง ๆ ของเมอืง เพื�อชมทวิทัศนธ์รรมชาตขิอง 2 ฝั�งคลองโดยทาง
เรอื นับเป็นเมอืงที�คลองมากกวา่ถนนอกีเมอืงหนึ�งของโลก นําทา่นนั�งเรอืสู ่เกาะเวนสิ 
(Venice Island) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เมอืงเวนสิไดรั้บฉายาวา่ ราชนิแีหง่ทะเลเอ
เดรยีตกิ (Queen of the Adriatic) เมอืงแหง่สายนํ�า เมอืงแหง่สะพานและเมอืงแหง่แสง
สวา่ง ถกูสรา้งขึ�นจากการเชื�อมเกาะเล็กๆจํานวนมากเขา้ดว้ยกนัในบรเิวณทะเลสาบเวนิ
เทยี ซึ�งเป็นสวนหนึ�งของทะเลอาเดรยีตกิ เป็นเมอืงทา่โบราณ และเป็นเมอืงที�ใชค้ลอง
ในการคมนาคมมากที�สดุ ชมความสวยงามของ จตัรุสัซานมารโ์ค (Piazza San 
Marco หรอื Saint Mark Square) เป็นจัตรุัสกลางเมอืงเวนสิ ที�ข ึ�นชื�อวา่สวยที�สดุ
แหง่หนึ�งในอติาล ีลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรมอนังดงาม อาท ิโบสถเ์ซนตม์ารก์ (St. 
Mark’s Basilica) เดมิที�เป็นโบสถส์ว่นตวัของผูค้รองเมอืงในสมัยนั�น พระราชวังดอจส ์
(Doge’s Palace), ลโีอเน่ (Lione) รปูปั�นสงิโตตวัใหญ่ตดิปีกพรอ้มถอืหนังสอื ซึ�งถอื
เป็นสญัลักษณ์ประจาเมอืงเวนสิ เดนิชมตวัเมอืงจนถงึสะพานรอิลัโต เป็นสะพานที�
เกา่แกท่ี�สดุในเวนสิและเป็นสะพานแรกที�ขา้ม Grand Canal (คลองแกรนดค์าแนล) ชม
สะพาน Bridge of Sighs สะพานสะอื�น หรอืบางคนเรยีกวา่ "สะพานแหง่การทอด
ถอนใจ” ซึ�งทอดขา้มดา้นหลงัวงัของผูป้กครองเวนสิในอดตี ไปยังคกุที�อยู่อกีฟากฝั�ง
คลอง วา่กนัวา่สะพานแหง่  นี�คอืจุดหายใจเฮอืกสดุทา้ยแหง่อสิรภาพของเหลา่นักโทษ 
และคกุแหง่นี�เองเป็นที�คมุขงันักรักกระเดื�องนามคาสโนวา่ ในตํานานเลา่วา่การจบูบนเรอื
กอนโดลา่ใตส้ะพานแหง่นี�จะนําไปสูค่วามรักนริันดร ์นับเป็นหนึ�งในจุดที�โรแมนตกิที�สดุ
จดุหนึ�งในเวนสิอสิระใหท้า่นเดนิชมความโรแมนตกิของเกาะแหง่นี� หรอืทา่นยังสามารถ
สมัผัสประสบการณ์ลอ่งเรอืกอนโดลา่ ชมความงามของเกาะเวนสิ (ไมร่วมในคา่
ทวัร)์ อสิระรบัประทานอาหารเที�ยงตามอธัยาศยั เพื�อใหท้า่นไดม้เีวลาสัมผัส
บรรยากาศของเกาะเวนสิอยา่งเตม็อิ�ม 

บาย   นําทา่นเดนิทางกลบัสูท่า่เรอืตรอนเคตโต ้จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบโลญญา่ 
(Bologna)(ระยะทาง 156 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง ประมาณ 2.15 ชั�วโมง) เมอืงหลวง
ของแควน้เอมเีลยีโรมัญญา โดยตวัเมอืงนั�นตั �งอยูร่ะหวา่งแม่นํ�าโปกบัเทอืกเขาแอแพน
ไนน์ นอกจากนั�นยังเป็นหนึ�งในเมอืงยุคกลางที�ไดร้ับการรักษาไว ้อยา่งดทีี�สดุแหง่หนึ�ง
ในยุโรป และยงัเป็นที�ตั �งของมหาวทิยาลัยที�เกา่แกท่ี�สดุคอื “Alma Mater 
Studiorum” ชมบรเิวณ จตัรุสัมจัโจเล ่(Piazza Maggiore) จัตรุัสขนาดใหญ่ที�
ตั �งอยูใ่จกลางเมอืงเกา่ที�ลอ้มรอบดว้ยโบสถซ์านเปโตรนโิอ (Basilica of San 



 

Petronio) ซติ ี� ฮอล ลานนํ�าพุเทพเนปจูน (Fontana Del Nettuno) และอาคาร
ปาลาซโซ เดล โพเดสตา (Palazzo Del Podesta) ใหท้า่นเดนิชมเมอืงและถ่ายรูป
จนไดเ้วลานัดหมาย 

ค่ํา  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร(มื�อที� 4) เมนูอาหารจนี หลังอาหารนําทา่นเดนิ
ทางเขา้ที�พัก 

ที�พกั: Hotel NH Bologna Villanova หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วันที่ 4 โบโลญญา่ – เมอืงปิซา่ – จตัรุสัดโูอโม ่– หอเอนปิซา่ – เมอืงฟลอเรนซ ์ 

เชา  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื�อที� 5) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปิซา่ Pisa (ระยะทาง169กม./ 2.20 ชม.) อดตีเมอืงทา่เรอื
ชายฝั�งทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนและเป็นที�ตั �งของหอเอนปิซา่ นําทา่นชม จตัรุสักมัโป เดย ์
มริาโกล ี(Miracle Squae) หรอื จตัรุสัดโูอโม ่Piazza del Duomo หรอืทุง่
มหศัจรรย ์เป็นบรเิวณที�ลอ้มรอบดว้ยกําแพงใจกลางเมอืงปิซา่ และเป็นที�ตั �งของมหา
วหิารเกา่แกท่ี�มขีนาดใหญ่ที�สดุ ที�ตั �งของโบสถด์โูอโมแ่หง่ปิซา่ (Duomo di Pisa), 
หอบัพตสิ (Baptistery) และนําทา่นชมถา่ยรปู 1 ใน 7 ส ิ�งมหศัจรรยข์องโลก หอเอนปิ
ซา่( Leaning Tower of Pisa) ใหท้า่นเดนิเลน่ ถา่ยรปูกบัหอเอนปิซา่ที�สรา้งขึ�นเพื�อ
เป็นหอระฆงัแหง่วหิารประจําเมอืง แตเ่พยีงการเริ�มตน้ของการสรา้งถงึบรเิวณชั �น 3 ก็
เกดิการทรดุตวัและตอ้งหยดุการกอ่สรา้งจนถัดมาอกีร่วม 100 ปี ถงึไดส้รา้งตอ่จนเสร็จ
สมบรูณ์และยงัเป็นสถานที�กาลเิลโอ เคยมาพสิจูน์เรื�องแรงโนม้ถว่งของโลก และการตก
ของวตัถดุว้ย 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื�อที�6) เมนูอาหารจนี 

  
บาย  นําทา่นเดนิทางสู ่เขตเมอืงเกา่ของฟลอเรนซ ์(ระยะทาง90 กม./ 1.30 ชม.) ที�ไดร้ับ

เลอืกโดยองคก์ารยูเนสโกใหข้ึ�นทะเบยีนเป็นมรดกโลก เมื�อปี ค.ศ. 1982 แนะนําใหท้า่น
ลองชมิไอศกรมีเจลาโต (GELATO) ไอศกรมีขึ�นชื�อที�ทา่นไมค่วรพลาดเมื�อมาถงึอติาลี
นําทา่นเดนิชมความสวยงามบรเิวณ จตัรุสัดโูอโม Duomo Santa Maria Del Fiore 
ที�ตั �งของมหาวหิารแหง่เมอืงฟลอเรน้ซ ์ที�สวยงามและยิ�งใหญ่ จตรุสัมเิคลลนัเจโล 
(Piazzale Michelangelo) เป็นจุดชมววิของเมอืง Florence ที�นักทอ่งเที�ยวรวมไป



 

ถงึชาว Florence เอง มักขึ�นมาชมบรรยากาศในมมุสงูของเมอืง ซึ�งจะเห็นหลงัคาสแีดง
ของอาคารบา้นเรอืนตา่งๆ รวมไปถงึ Duomo เรยีงรายกนัเป็นแนวสวยงาม "รปูเดวดิ" 
ตวัเปลา่เลา่เปลอืยตั �งเดน่เป็นสง่าอยู่กลางลาน ถอืเป็นจุดหนึ�งที�ดงึดดูนักทอ่งเที�ยวเป็น
อยา่งมาก จากนั�น นําทา่น ถา่ยภาพกบั จอตโต แคมพานลี ี(GIOTTO’S 
CAMPANILE) หรอื จอตโต เบล ทาวเวอร ์(GIOTTO’S BELL TOWER) หอ
ระฆงัที�เป็นสว่นหนึ�งของมหาวหิารฟลอเรนซ ์ถกูสรา้งขึ�นในรปูแบบสถาปัตยกรรมโกธคิ 
ดว้ยความสงูประมาณ 84.7 เมตร (277.9 ฟตุ) ตวัหอคอยถกูตกแตง่ดว้ยรปูปั�น รูป
แกะสลักอยา่งงดงาม และไมไ่กลจากกนันักจะเป็นที�ตั �งของหอทําพธิศีลีจุม่ 
(Florence Baptistery) เป็นอาคารทางศาสนาที�มสีถานะเป็นโบสถข์นาดเล็กเป็น
หนึ�งในอาคารที�เกา่แก ่ที�สดุในเมอืง โดยหอแหง่นี�ถกูสรา้งขึ�นในชว่งระหวา่งปี 1059 – 
1128 อสิระใหท้า่นชมเมอืง และชอ้ปปิ�งตามอัธยาศยั 

เย็น  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารเมอืง Florence (มื�อที� 7) เมนูอาหารจนี หลงั
อาหารเย็นนําทา่นเดนิทางเขา้ที�พกัเมอืง Prato  

ที�พกั: President Prato หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วันที่ 5 กรุงโรม – โคลอสเซี�ยม – จตัรุสัโรมนั – นํ�าพุเทรวี� – บนัไดสเปน 

เชา  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื�อที� 8)  

นําทา่นสู ่กรงุโรม(ระยะทาง27กม./ 3 ชม.) เมอืงหลวงของประเทศอติาล ี273กม. 4
ชม. กรงุโรมเป็นเมอืงหลวงและเมอืงที�ใหญ่ที�สดุของแควน้ลาซโีอและประเทศอติาลี
จา้ มคีนอาศยัประมาณ 2.5 ลา้นคนแน่ะ ถอืเป็นเมอืงทอ่งเที�ยวที�สวยและน่าไปที�สดุอกี
เมอืงหนึ�งของอติาลเีลยละ่คะ่ มปีระวตัศิาสตรย์าวนานมากกวา่ 2,800 ปี ทั �ง
สถาปัตยกรรม ประตมิากรรม สถานที�เที�ยวตา่งๆ คลกุเคลา้ความคลาสสคิสไตล ์

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื�อที� 9) เมนูอาหารจนี 

บาย  นําทา่นสูช่ ื�นชมกบัสถาปัตยกรรมและประวตัศิาสตรแ์หง่ความยิ�งใหญ ่นําทา่นสัมผัส
ความยิ�งใหญ่ 1 ใน 7 ส ิ�งมหศัจรรยข์องโลกที� โคลอสเซี�ยม (Colosseum) (ถา่ยรปู
ดา้นนอก) เป็นสนามกฬีากลางแจง้ขนาดใหญ่ตั �งอยูใ่จกลางกรงุโรม เริ�มสรา้งขึ�น ในสมัย
จักรพรรดเิวสปาเซยีนแหง่อาณาจักรโรมันและสรา้งเสร็จในสมัยของจักรพรรดติติสัใน
ครสิตศ์ตวรรษที�1 หรอืประมาณปี ค.ศ.80 อฒัจันทรเ์ป็นรูปวงกลมกอ่ดว้ยอฐิและหนิ
ทรายวัดโดยรอบไดป้ระมาณ 527เมตร สงู 57เมตร ใกล ้ๆ กนันั�นเป็น ประตชูยัคอนส



 

แตนตนิ(Arch of Constantine) ถอืวา่เป็นมรดกสําคัญของประเทศอติาลอีกีที�หนึ�ง 
โดยสรา้งขึ�นเพื�อระลกึถงึชยัชนะของกรงุคอนสแตนตนิ เป็นซุม้ประตทูี�ใหญ่ที�สดุของ
โรมนัมคีวามสงูถงึ 21 เมตร จากนั�นชมและถา่ยรปู จตัรุสัโรมนั(Roman Forum) ซึ�ง
อยูใ่กล ้ๆ กนักบัโคลอสเซี�ยม จัตรุัสโรมนัถอืวา่เป็นศนูยก์ลางดา้นตา่งๆ จากนั�นนําทา่นชม 
นํ �าพุเทรวี�(Trevi Fountain) ซึ�งมรีปูปั�นของเทพเจา้เนปจูนตั �งโดดเดน่อยู่กลางนํ�าพ ุ
เป็นหนึ�งในสญัลักษณ์ที�สําคญัของกรงุโรม เป็นสถานที�นักทอ่งเที�ยวมาโยนเหรยีญเสี�ยง
ทายตามเรื�องราวจากภาพยนตรเ์รื�อง Three Coins in The Fountain จากนั�นนําทา่น
อสิระตามอัธยาศยักบัการเลอืกซื�อสนิคา้แฟชั�นและของที�ระลกึในบรเิวณ ยา่นบนัได
สเปน(The Spanish Step) ซึ�งเป็นแหลง่แฟชั�นชั �นนําสดุหรู BRANDNAME ดงัๆ 
มากมายพรอ้มทั �งรา้นคา้ปลกีรวมถงึรา้นอาหาร รา้นไอศครมี มากมายใหเ้ลอืกชมิ และยงั
เป็นแหลง่นัดพบของชาวอติาเลี�ยน อสิระอาหารย็นตามอธัยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย
นําทา่นเดนิทางเขา้ที�พัก 

ที�พกั: Hotel Pisana (*EX Holiday Inn Rome Pisana*) หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วันที่ 6 กรุงโรม ทา่อากาศยานลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีอติาล ี 

เชา  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มื�อที� 10) 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีเพื�อตรวจเชค็
เอกสารการเดนิทางและสัมภาระเตรยีมตวัเดนิทางกรงุเทพฯ และพื�อใหท้า่นไดทํ้า TAX 
REFUND คนืภาษีกอ่นเชค็อนิ 

13.30  ออกเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทยโดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG945 

วันที่ 7 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

06.50  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ



 

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให้

ทราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลี�ยนโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื�อให้
ทา่นทอ่งเที�ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ั�งนี�จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 20 ทา่นขึ�นไป กรณีไมถ่งึจํานวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยน์ทวัรก์บับรษัิทที�มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลื�อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการ
เดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิ�ม (ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ20ทา่นและทา่นยังประสงค์
เดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

 2. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ กอ่น
ทกุคร ั�ง มฉิะน ั�นทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ั�งส ิ�น 

3.การจองทวัรแ์ละชําระคา่บรกิาร 

- กรณุาชําระมัดจํา ทา่นละ 20,000 บาท  

กรณุาสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยื�นวซีา่พรอ้มเอกสารชําระมัดจําคา่ทัวร ์

- คา่ทวัรส์ว่นที�เหลอืชําระ 25-30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

- กรณีบรษัิทตอ้งออกตั�วหรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทาง ทา่นจําเป็นตอ้งชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืตามที�
บรษัิทกําหนดแจง้เทา่นั�น 

**สําคญั**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุ
นบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและจํานวนหนห้นงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสําหรบัตดิวซีา่ไมต่ํ�า
กวา่ 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ั�นทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณี
พาสปอรต์หมดอาย ุ**กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจํา 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 เนื�องจากเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทวัรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถ
ยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิไดทุ้กกรณี และ กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรงุเทพฯ และใน
ตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิ�ท ี�จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ั�งส ิ�น รวมถงึเมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงด



 

การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้ง
คา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

5.อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

1. คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลบั ชั �นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 (ตั�วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeที�นั�งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั�วกรุ๊ป
เทา่นั�นไมส่ามารถเลื�อนวนัได)้ 

2. คา่ที�พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั   

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที�ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ที�บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํ�าหนักกระเป๋า สายการบนิไทย สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื�อง 30 กโิลกรมั ถอืขึ�นเคร ื�องได ้
7 กโิลกรัม และคา่ประกนัวนิาศภัยเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเกบ็ และกรณี
นํ�าสัมภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามที�สายการบนิเรยีกเกบ็  

6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจ้ัดทําแผนประกนัภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไป
ตา่งประเทศ กบั Allianz แบบแผนประกนัภยัแบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล โดยจะมคีวาม
คุม้ครองเบื�องตน้ ดงันี� 

- การสญูเสยีชวีติ/อวยัวะจากอบุัตเิหต ุ

  ผูเ้อาประกนัภัยที�มอีายมุากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 3,000,000 บาท 

  ผูเ้อาประกนัภัยที�อายนุอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 

  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนื�องในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท 

  ซึ�งความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื�อนไขกรมธรรมป์ระกนัภัย  โดยทั �งนี�การทําประกนันี�จาก
บรษัิท  มากกวา่ขอ้บังคบัตาม พ.ร.บ. ธุรกจินําเที�ยว ที�บงัคบัใหบ้รษิทันําเที�ยว ทําประกนัเฉพาะ
อบุตัเิหตุในการเดนิทางเทา่น ั�น แตท่ั �งนี� ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผน
เตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซื�อความคุม้ครองเพิ�มเตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าที�
บรษัิทฯ 

7.คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนา้ มนัตามรายการทวัร ์



 

8.คา่รถปรับอากาศนําเที�ยวตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 
12 ช.ม./วัน) 

6.อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�นอกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็น
ตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็) 

4. คา่ภาษนํี�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าที�โรงแรม 

7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ
และนํ�าใจจากทา่น 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซ่ีาไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทาง
บรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจรงิ เชน่คา่วซ่ีาและคา่บรกิารยื�นวซีา่/คา่มดัจําต ั�ว
เครื�องบนิ (กรณีออกต ั�วแลว้)/คา่มดัจําแลนด ์(กรณีใกลว้นัเดนิทาง) 

 7.หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถกูตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัร ์
ท ั�งหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ั�งหมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20
ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวัน
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื�องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 



 

5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิส ิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเที�ยวเอง 

6. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ั �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรบัเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด 

7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั�งหนึ�ง หลงัจากไดสํ้ารองโรงแรม
ที�พักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพกัสําหรับ
ผูส้บูบุหรี� / ปลอดบุหรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 
20วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนั�น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจ้ัด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น 
ๆ  

12. การประกนัภยั ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวส้ําหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบัุตเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเที�ยว ตามพ.ร.บ.การท่องเที�ยวเทา่นั�น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงื�อนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับ
ขอ้ตกลงแลว้เมื�อทา่นชําระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่นสามารถซื�อประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางไดจ้าก
บรษัิทประกนัทั�วไปและควรศกึษาเงื�อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
13. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ดไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั �งส ิ�นแทนผูจั้ด นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นั�น 

14. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น 
ๆ 

  



 

เอกสารในการขอยื�นวซีา่ประเทศเชงเกน้(ประเทศอติาล)ี 
ระยะเวลาในการยื�น 10 วนัทาํการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิ�วมอื ณ 
สถานทตู ตามวนัและเวลาที�นดัหมาย ** 

1.  พาสปอรต์ ที�ยังไม่หมดอายุ และมอีายไุมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวนัหมดอายุ หากหมดอายกุรณุา
นําไปตอ่อายกุอ่นนําสง่ และมจํีานวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้เพื�อตดิวซีา่ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่
ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไม่กต็าม ควรนําไปแสดงดว้ยเพื�อเป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถาน
ฑตู 

2.  รูปถา่ย รปูสหีนา้ตรงปจัจบุนั ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิ�ว หรอื 3.5 * 3 cm จํานวน 2 ใบ 
และมอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หา้มตกแตง่รปู หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมเีครื�องประดบั ตอ้งเป็นรูปที�ถา่ยจาก
รา้นถา่ยรูปเท่านั�น 

3. เอกสารสว่นตวั 

สําเนาทะเบยีนบา้น / สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาบัตรขา้ราชการ (ถา้ม)ี 

สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหยา่ / สําเนาใบมรณะบัตร(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) แปลเป็น
ภาษาองักฤษ 

สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ – นามสกลุ (ถา้เคยทกีารเปลี�ยน) แปลเป็นภาษาองักฤษ 

(กรณีเด็กอายตํุ�ากวา่20ปี) แปลเป็นภาษาองักฤษ 

สําเนาทะเบยีนบา้น / สําเนาสูตบิตัร / หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา / สําเนาพาสปอรต์
บดิา-มารดา 

4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการทํางานจากบรษิทัที�ทา่นทํางานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเทา่นั�น โดยระบุ
ตําแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนในปัจจุบัน,วนัเดอืนปีที�เร ิ�มทํางานกบับรษัิทนี�และชว่งเวลาที�ขอลางานเพื�อ
เดนิทางไปยโุรป หลังจากนั�นจะกลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบกําหนด ภาษาองักฤษเทา่นั�น 

4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบุตําแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ�มทํางาน
และชว่งเวลาที�อนุมัตใิหล้าหยดุเพื�อเดนิทางไปยโุรป เทา่นั�นไม่ตอ้งระบชุื�อประเทศ หลงัจากนั�นจะ
กลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบกําหนด และตอ้งมอีายไุม่เกนิ 1 เดอืนกอ่นยื�นวซีา่ ตอ้งเป็น
ภาษาองักฤษ และเป็นหลกัฐานปจัจุบนัเทา่น ั�น พรอ้มประทบัตราบรษิทั โดยชื�อลกูคา้ที�ระบใุน
หนังสอืรับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชื�อ-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 



 

4.2 กรณีเจา้ของกจิการ สําเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนที�มชีื�อของผู ้
เดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทั �ง เซน็ชื�อรับรองสําเนาและประทับตราบรษัิทฯ (คดัลอกไม่เกนิ 
3 เดอืน และเป็นภาษาองักฤษเท่านั�น) 

4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองตัวจรงิจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัที�กาํลงั
ศกึษาอยู่เป็นภาษาอังกฤษเทา่นั�น (สถานทตูไมร่ับเอกสารที�เป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและ
ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยื�นวซีา่) 

      เด็กอายตุํ�ากวา่ 20 ปี จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเด็กเดนิทางไปกบั
บดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็ก
ไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดา จะตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากทั �งบดิา
และมารดา พรอ้มมกีารรับรองคา่ใชจ้่ายใหก้บับุตรกบัผูท้ี�บตุรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปทําที�สํานักงานเขต
ที�ทําเบยีนบา้นอยู ่ (พรอ้มแนบบัตรประชาชน ของบดิาและมารดา) โดยมนีายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการ
เขตลงลายมอืชื�อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง  และบดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปเซน็
เอกสารตอ่หนา้เจา้ที�รับยื�นวซีา่ดว้ย กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีาร
สลักหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4.4 กรณีที�เกษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชสํ้าเนาทะเบยีนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใช ้

หลักฐานการเงนิของตวัเองหรอืของสามก็ีได ้ในกรณีที�ไมไ่ดเ้ดนิทางไปกบัสาม ีจะตอ้งมจีดหมาย
รับรองคา่ใชจ้่ายจากสาม ีเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มกบัเขยีนชื�อ-นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ ของสาม ีและ
บตุร ที�มดีว้ยกนั) 

4.6 กจิการไมจ่ดทะเบยีน อาท ิFreelance, ธรุกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ตอ้งเขยีนหนังสอืแนะนําตนเอง 
ชี�แจงรายละเอยีดการทํางาน แหลง่ที�มาของรายได ้พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สญัญาเชา่
ที� โฉนดที�ดนิ เป็นตน้ (เป็นภาษาอังกฤษ) 

5.  หลกัฐานการเงนิ 

5.1 ผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยต์ัวจรงิ หรอืสําเนาสมดุบัญชเีงนิ
ฝากประจําสว่นตวั ยอ้นหลัง 6 เดอืน 1 ชดุ (โดยปรับสมุดบัญชขีองท่านใหถ้งึปัจจบุันดว้ย) ควรเลอืก

เลม่ที�มกีารเขา้ออกของเงนิสมํ�าเสมอ และมจํีานวนไมตํ่�ากวา่ 6 หลัก เพื�อแสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิ
เพยีงพอ ที�จะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมื�อกลับสูภ่มูลํิาเนา 

** กรณีไมม่กีารอัพเดตสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยภ์ายในระยะเวลา 6 เดอืน ตอ้งขอ Statement จาก
ธนาคารเทา่นั�น ** 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ตอ้งเขยีนหนังสอืรับชี�แจงความสมัพนัธ ์(Sponsot Letter) 
และขอหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย โดยใหบุ้คคลที�ออกคา่ใชจ้่ายใหเ้ป็นผูข้อหนังสอืรับรอง BANK 

SPONSOR หรอื BANK GUARANTEE ที�ออกจากทางธนาคารเท่านั�น (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยระบุ
ชื�อเจา้ของบัญช ีบุคคลที�ออกคา่ใชจ้่าย สะกดชื�อ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และระบชุื�อผู ้



 

เดนิทาง สะกดชื�อ - สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายื�นขอจากธนาคารลว่งหนา้ บางแหง่อาจใช ้

เวลาดําเนนิการประมาณ 3 วนั และ 

5.3 กรณีที�บรษัิทของทา่นเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง ใหก้บัผูเ้ดนิทางทั �งหมด ทางบรษัิท
ฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึ�งฉบบัเพื�อแสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลับมาทํางานของ

ทา่น โดยระบรุายชื�อผูเ้ดนิทาง และเหตผุลที�จัดการเดนิทางนี�ในจดหมายดว้ย 

(เอกสารมอีายุ 1 เดอืนกอ่นวันยื�นคํารอ้งขอวซีา่) 

**กรณุาปรบัอพัเดตสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์กอ่นแสดงตวัยื�นขอวซ่ีา 3-5 วนั เทา่น ั�น ** 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีงนิฝากประจํา** 

6.  แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยื�นวซีา่เชงเกน้ กรณุากรอกขอ้มูลเป็นภาษาอังกฤษ 

กรณุากรอกแบบฟอรม์ที�แนบมาใหต้รงกบัความเป็นจรงิ เนื�องจากเป็นขอ้มลูที�ตอ้งสง่ใหก้บัทางสถานทตู
พจิารณาวซีา่ ทางบรษัิทฯไมส่ามารถกรอกแทนทา่นไดเ้พราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะถกูปฏเิสธวี

ซา่ได ้

รายละเอยีดเกี�ยวกบัชื�อ,นามสกลุ,วนัเดอืนปีเกดิ,ญาตพิี�นอ้ง,สถานที�เกดิ และจํานวนบตุรของผูเ้ดนิทาง 
การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ
ถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนยีมที�ไดช้ําระไปแลว้ และหากตอ้งการ
ขอยื�นคํารอ้งใหมก็่ตอ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหม่ทกุครั �ง หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น 
ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทั �งนี�
บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ที�ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ�มเตมิทางบรษัิทใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการแจง้สถานทูตเพื�อใหอ้ยู่
ในดลุยพนิจิของสถานทตูเรื�องวซีา่ของทา่น เนื�องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็น
สถติใินนามของบรษัิท 

** เอกสารประกอบการยื�นวซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ั�น และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบั
แปลเอกสาร** 

 

 

  

  


