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บนิตรงสบายๆ ขาไปบนิเชา้ถงึเย็น ไดพ้กัผอ่น  
เที�ยวบนิเขา้/ออกมลิาน ดว้ยสายการบนินอ้งใหมแ่หง่อติาล ี

 
     

ซงิเควเทอรเ์ร ่ดนิแดน 5 หมูบ่า้น 
เที�ยวมลิาน-เวโรนา่-โบโลญญา่-ฟลอเรน้ซ ์

ชอ้ปปิ� ง Fidenza Village Outlet 
 
 
บรษัิทฯ ขอนําทา่นเดนิทางขา้มขอบฟ้าสูป่ระเทศอติาล ี ประทับใจกบัดนิแดนอนั

ยิ�งใหญแ่ละเคยรุง่เรอืงมาในอดตีกบัจกัรวรรดิ�โรมนัอนัแสนศกัดิ�สทิธิ�บนคาบสมทุรอติาล ี
พบกบัวฒันธรรม, ศลิปะ และสถาปัตยกรรมอนังดงามตา่งๆ มากมายหลายแหง่ และยงั
เป็นประเทศที�เป็นศนูยก์ลางแหง่ครสิตศาสนาโลกกบัเมอืงตา่งๆ ดงันี�:- 
มลิาน เมอืงใหญแ่ละมจํีานวนประชากรสงูที�สดุในอติาล ีและยงัไดช้ื�อวา่เป็นศนูย์

รวมของแฟชั�นดไีซนเ์นอรช์ื�อดงัของอติาล ี 



 

เจนวั  เมอืงทา่ทางการคา้ทางทะเลที�สําคญัทางตอนเหนอืของอติาลถีอืเป็นเมอืง
ทา่ที�สําคญัยิ�งเปรยีบประดจุเสน้เลอืดใหญข่องประเทศมาอยา่งยาวนานและ
เป็นเมอืงทอ่งเที�ยวชื�อดงั เป็นศนูยก์ลางเทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมการ
ผลติรถยนต ์และยงัเป็นบา้นเกดิของนักเดนิเรอืชื�อดงัผูค้น้พบทวปีอเมรกิา 
ครสิโตเฟอร ์โคลมับสัดว้ย  

โบโลญญา่  เมอืงหลวงของแควน้เอมเิลยีโรมญัญา 1 ใน 20 แควน้ของประเทศอติาล ี
โดยตวัเมอืงนั�นตั �งอยูร่ะหวา่งแมนํ่�าโปกบัเทอืกเขาอลัเพนไพน ์และยังเป็น
ที�ตั �งของมหาวทิยาลยัที�เกา่แกท่ี�สดุ 

ซงิเควเทอรเ์ร ่ หมูบ่า้นเล็กๆ บรเิวณรมิชายฝั�งรเิวยีรา่ของอติาล ีที�มคีวามหมายวา่ 
ดนิแดนทั �งหา้ The Five Land หรอืดนิแดนแหง่ความงดงาม ตั �งอยูบ่นหนา้
ผาสงูชนัเหนอืทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนบรเิวณชายฝั�งแควน้ลกิเูรยี ประกอบไป
ดว้ย 5 หมูบ่า้น ที�ซอ่นตวัเองอยูห่า่งไกลจากสายตาของคนภายนอก ซึ�ง
ไดแ้ก ่Monterosso Al Mare, Vernazza Corniglia, Manarola และ 
Riomaggiore โดยทั �ง 5 หมูบ่า้นนี�มหีบุเขาลอ้มรอบ มแีมนํ่�าเป็นฉาก
ดา้นหนา้ ทําใหส้ถานที�แหง่นี�มคีวามสวยงามตามธรราชาตริาวกบัภาพวาด
ของจติรกรเอก  

ฟลอเรน้ซ ์ นครที�รุง่เรอืงสดุในชว่งยคุทองของศลิปะอติาล ีเมอืงที�ไดร้ับเลอืกโดย
องคก์ารยเูนสโกใหข้ึ�นทะเบยีนเป็นมรดกโลก เมื�อปี ค.ศ. 1982 ม ีจัตรุัสดู
โอโม ทตีั �งของ มหาวหิารแหง่เมอืงฟลอเรน้ซ ์ที�สวยงามและยิ�งใหญ ่ 

เวโรนา่ เมอืงดงัจากนยิายรกัอมตะ บา้นเกดิจเูลยีต ชมเมอืงเกา่แสนคลาสสคิ   

 

กาํหนดการเดนิทาง     8-13 พ.ย. / 1-6 ธ.ค. / 6-11 
ธ.ค.2561 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-มลิาน-เจนวั   
04.30 น.  นดัคณะพรอ้มกนัที�สนามบนิสวุรรณภมู ิ ช ั�น 4 ประตหูมายเลข 8 

เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิแอรอ์ติาล ี เจา้หนา้ที�พรอ้มคอยตอ้นรับและ
อํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

07.40 น.  นําทา่นออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมู ิ โดยสายการบนิ
แอรอ์ติาล ีเที�ยวบนิที� IG932 
14.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิมลิานมารเ์พ็นซา่ ประเทศอติาล ี 
 นําทา่นผา่นขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจนวั Genoa (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 
ชั�วโมง) เมอืงทา่ทางการคา้ทางทะเลที�สําคญัทางตอนเหนอืของอติาลถีอื
เป็นเมอืงทา่ที�สําคญัยิ�งเปรยีบประดจุเสน้เลอืดใหญข่องประเทศมาอยา่ง
ยาวนาน มคีวามรุง่เรอืงอยา่งยิ�งในอดตีจนถงึศตวรรษที� 18 ถกูกองทัพของ
จักรพรรดิ�นโบเลยีนบกุเขา้ยดึครองและผนวกดนิแดนแหง่นี�เขา้เป็นสว่น
หนึ�งของฝรั�งเศส แตเ่ป็นเพยีงระยะเวลาสั �นๆ เมื�อนโปเลยีนเสื�อมอํานาจลง 
เจนัวไดม้โีอกาสกลบัมาฟื�นฟบูา้นเมอืงและกลบัเขา้มาเป็นสว่นหนึ�งของ
อติาลอีกีครั �งจวบจนปัจจบุนั ปัจจบุนัเจนัวเป็นเมอืงที�สามารถทํารายไดเ้ขา้
ประเทศไดเ้ป็นอยา่งเสมอตน้เสมอปลายทั �งเป็นเมอืงทา่สําคญัและเป็น



 

เมอืงทอ่งเที�ยวชื�อดงั เป็นศนูยก์ลางเทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมการผลติ
รถยนต ์ไดแ้ก ่เฟียต อลัฟ่าโรมโิอ แลนเซยี เป็นตน้ 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารจนี  
  จากนั�นนําทา่นเขา้สูท่ี�พัก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัที�สอง เจนวั-เลอแวนโต-้ซงิเควเทอรเ์ร-่ลา สเปเซยี-พราโต ้
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นําทา่นผา่นชมเมอืงเจนัว เมอืงบา้นเกดิของนักเดนิเรอืชื�อดงัผูค้น้พบทวปี

อเมรกิา ครสิโตเฟอร ์โคลมับสั ประกอบกบัเจนัวมบีา้นเรอืนแบบคลาสสคิ
โรมนัยอ้นยคุ มโีบสถเ์กา่แก ่สวนสวยประดบัอยูท่ั�วเมอืง ผา่นชมอาคาร
สวยงามตา่งๆ โบสถป์ระจําเมอืงหรอืดโูอโมท่ี�สรา้งขึ�นแบบโรมาเนสกแ์ละ
โกธคิ นํ�าพกุลางเมอืง ทา่เทยีบเรอืบรเิวณอา่วเจนัว มเีรอืใบจอดอยู่
มากมายประกอบกบัอาคารโดยรอบสวยสดงดงาม ประภาคารสงูตระหง่าน 
จัตรุัสเปียซซา่ เฟอรร์ารี� ถอืเป็นจัตรุัสที�สวยที�สดุในอติาล ีซึ�งเคยเป็น
สถานที�ที�โคลมับสัเคยอาศยัอยูเ่มื�อครั �งเป็นเด็ก ผา่นชมพระราชวงัซานจิ
ออรจ์โิอ Palazzo San Giorgio มคีวามโดดเดน่ของภาพวาดที�มองแลว้
คลา้ยภาพนูนตํ�าและมหาวหิารเจนัว นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเลอเวนโต ้
Levento เมอืงรมิทะเลอติาเลี�ยนรเิวยีรา่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 
ชั�วโมง) นําทา่นเปลี�ยนการเดนิทางตอ่โดยรถไฟสูเ่มอืงซงิเควเทอรเ์ร ่
Cinque Terre หมูบ่า้นเล็กๆ ที�ต ั�งอยูบ่รเิวณรมิชายฝั�งรเิวยีรา่ของ
อติาล ีที�มคีวามหมายวา่ ดนิแดนทั �งหา้ The Five Land หรอืดนิแดนแหง่
ความงดงาม ตั �งอยูบ่นหนา้ผาสงูชนัเหนอืทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนบรเิวณ
ชายฝั�งแควน้ลกิเูรยี ประกอบไปดว้ย 5 หมูบ่า้น ที�ซอ่นตวัเองอยูห่า่งไกล
จากสายตาของคนภายนอก แผน่ดนิที�ยากจะเขา้ถงึไดโ้ดยง่าย ไดแ้ก ่
Monterosso Al Mare, Vernazza Corniglia, Manarola และ 
Riomaggiore โดยทั �ง 5 หมูบ่า้นนี�มหีบุเขาลอ้มรอบ มแีมนํ่�าเป็นฉาก
ดา้นหนา้ ทําใหส้ถานที�แหง่นี�มคีวามสวยงามตามธรราชาตริาวกบัภาพวาด
ของจติรกรเอก ประกอบกบัเป็นสว่นหนึ�งของอทุยานแหง่ชาตแิละไดร้ับการ
ขึ�นทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกอ้กีดว้ย ซึ�งหมูบ่า้นทั �งหา้นี�
ยังคงสภาพดั �งเดมิมาตั �งแตศ่ตวรรษที� 11  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพื�นเมอืง 
บา่ย นําทา่นเดนิเลน่ชมความงามของหมูบ่า้นที�มสีสีนัสวยงาม สรา้งลดหลั�นกนั

ตามเนนิผารมิทะเล ใหท้า่นเดนิเลน่ชมหมูบ่า้นรโิอแมกจโิอเร ่
Riomaggiore หมูบ่า้นประมงเล็กๆ ที�มเีสน่หแ์ละมบีรรยากาศเหมอืนเมอืง
ตุก๊ตา บา้นเรอืนที�ตั �งลดหลั�นกนับนหนา้ผาที�ปกคลมุดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจตีดั
กบันํ�าทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนสเีทอควอยส ์โดยเฉพาะในฤดรูอ้น ใหท้า่นได ้
ถา่ยรปูตามอธัยาศยั และเดนิชมหมูบ่า้นอกีแหง่หนึ�ง มอนเตรอสโซ ่
Monterosso Al Mare หมูบ่า้นที�ใหญ่และขึ�นชื�อที�สดุ เนื�องจากเป็นเพยีง
หมู่บา้นเดยีวที�มชีายหาดใหนั้กท่องเที�ยวลงไปนั�งเลน่พักผ่อนไดจ้รงิ และ
คกึคักมากในชว่งฤดูรอ้น มอนเตรอสโซแบง่หมู่บา้นออกเป็น 2 ดา้น หาก
นับจากสถานีรถไฟ ดา้นทศิเหนือเป็นสว่นของบา้นตากอากาศ มรีา้นคา้



 

เสยีเป็นสว่นใหญ่ สว่นทศิใตเ้ป็นที�ตั �งของหมู่บา้น จะไปทางดา้นทศิใตนั้�น
ตอ้งเดนิลอดอโุมงคท์ี�เจาะผ่านชอ่งเขาเขา้ไปตัวชมุชนที�นี�เป็นชมุชนที�
ใหญ่ที�สดุ และเป็นชมุชนแรกที�กอ่ตั �งขึ�นในบรรดา 5 หมู่บา้น เดนิชม
ภายนอกวหิารนักบญุจอหน์เดอะแบ็พทสิต ์Chiesa di San Giovanni 
Battista สรา้งขึ�นในชว่งศตวรรษที� 13-14 เป็นโบสถเ์ล็กๆ มลีักษณะ
สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค  ทําจากหนิออ่นสลับสขีาวดําเป็นลายขวาง
พาดตัววหิารทั �งดา้นนอกและดา้นใน มเีวลาใหท้า่นถา่ยภาพงดงามตาม
อธัยาศยั  สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่เมอืง ลา สเปเซยี La Spezia 
เมอืงในเขตลกิเูรยี ตอนเหนอืของประเทศอติาล ีอยูร่ะหวา่งเมอืงเจนัว
และปิซา่ บรเิวณอา่วลกิเูรยี หนึ�งในอา่วที�มคีวามสําคญัทางดา้นการคา้และ
การทหาร จากนั�นเปลี�ยนการโดยสารเป็นรถโคช้เพื�อนําทา่นเดนิทางตอ่สู่

เมอืงพราโต ้Prato (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั�วโมง)  
 นําทา่นเดนิทางถงึ เมอืงพราโต ้เมอืงสําคญัอกีเมอืงหนึ�งในแควน้ทสั

คาน ีตั �งอยูบ่นระดบัความสงู 768 เมตรจากระดบันํ�าทะเล และเป็นเมอืง
ใหญเ่ป็นอนัดบั 2 ในแควน้ทัสคาน ีและใหญเ่ป็นอนัดบั 3 รองจากกรงุโรม
และฟลอเรน้ซ ์  

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
  จากนั�นนําทา่นเขา้สูท่ี�พัก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัที�สาม พราโต-้ฟลอเรน้ซ-์โบโลญญา่-เวโรนา่ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟลอเรน้ซ ์นครที�รุง่เรอืงสดุในชว่งยคุทองของ

ศลิปะอติาล ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี  นําทา่นเดนิเขา้สู ่เขต
เมอืงเกา่ ของฟลอเรน้ซ ์ที�ไดร้ับเลอืกโดยองคก์ารยเูนสโกใหข้ึ�นทะเบยีน
เป็นมรดกโลก เมื�อปี ค.ศ. 1982 เดนิชมความสวยงามบรเิวณ จตัรุสัดโูอ
โม ทตีั �งของ มหาวหิารแหง่เมอืงฟลอเรน้ซ ์ที�สวยงามและยิ�งใหญ ่ชม
จัตรุัสซกินอเรยี, สะพานเกา่เวคคโิอ ที�ทอดขา้มแมนํ่�าอารโ์น ซึ�งอดตีเป็น
แหลง่ขายทองคําที�เกา่แกข่องฟลอเรน้ซแ์ละยังคงอนุรักษ์ บรรยากาศแบบ
ดั�งเดมิไวไ้ดอ้ยา่งด ีชมทัศนยีภาพของตวัเมอืงที�มแีมนํ่�าอารโ์น ไหลผา่น
นครที�ยังคงรกัษาสถาปัตยกรรมโบราณไวอ้ยา่งน่าชื�นชม 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ.ภัตตาคารจนี 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบโลญญา่ Bologna เมอืงหลวงของแควน้เอมิ

เลยีโรมญัญา 1 ใน 20 แควน้ของประเทศอติาล ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
1.30 ชั�วโมง) โดยตวัเมอืงนั�นตั �งอยูร่ะหวา่งแมนํ่�าโปกบัเทอืกเขาอลัเพน
ไพน ์นอกจากนั�นยงัเป็นหนึ�งในเมอืงยคุกลางที�ไดร้ับการรกัษาไวเ้ป็นอยา่ง
ดทีี�สดุแหง่หนึ�งในยโุรป และยงัเป็นที�ตั �งของมหาวทิยาลยัที�เกา่แกท่ี�สดุคอื 
Alma Mater Studiorum เดนิชมบรเิวณจัตรุัสมจัโจเร ่Piazza Maggiore 
จัตรุัสขนาดใหญท่ี�ตั �งอยูใ่จกลางเมอืงเกา่ ที�ลอ้มรอบดว้ยโบสถซ์านเปโตรนิ
โอ ที�สรา้งขึ�นเพื�อถวายแดนั่กบญุเปโตรนโิอพระสงัฆราชองคแ์รกของ
โบโลญญา่ รวมถงึซติี�ฮอลลห์รอืศาลาวา่การเมอืง ลานนํ�าพเุทพเนปจนูและ
อาคารปาวาซโซ ่เดล โพเดสตา ใหท้า่นเดนิเลน่ชมเมอืงและถา่ยรปู 



 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวโรนา่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  
2 ชั�วโมง) เมอืงดงัจากนยิายรกัอมตะที�มเีคา้เรื�องความจรงิของการขดัแยง้
กนัของ 2 ตระกลูอทิธพิลของเมอืงนี� โรมโิอและจเูลยีส ฝีมอืการประพันธ์
ของ วลิเลยีมเชค็สเปียร ์กวชีาวองักฤษ ที�โดง่ดงัไปทั�วโลก นําทา่นเดนิ
ผา่นชมอารนีา (Arena) สนามกฬีาโรมนัโบราณที�ยังคงความสมบรูณ์แบบ
ไวไ้มด่อ้ยไปกวา่โคลอสเซี�ยมที�กรงุโรม จากนั�นนําทา่นเดนิชมยา่นเมอืงเกา่
ของเวโรน่า ที�ยงัคงสภาพบา้นเรอืนแบบโบราณ ชม “จตรุัสเออรเ์บ” ที�ราย
ลอ้มไปดว้ยคฤหาสน,์ วังเกา่ของตระกลูที�เคยปกครองเวโรน่า ระหวา่งทาง 
นําทา่นชมและถา่ยรปูภายนอก “บา้นของจเูลยีต” ปัจจบุนัหนา้บา้นจเูลยีต
คอืรา้น Armani ชมระเบยีงหนิออ่นเลก็ๆ ที�จเูลยีตเคยยนือยู ่โดยมโีรมโิอมา
คอยเฝ้าขอความรกัอยูด่า้นลา่งตั �งอยูท่ี�บา้นเลขที� 27 ถนนแคปเปลโลใน
เมอืงเวโรนา บรเิวณบา้นมรีปูปั�นจเูลยีตที�เป็นบรอนซปั์�นโดย N.Costantini วา่
กนัวา่ใครอยากสมหวงัในเรื�องความรักก็ใหไ้ปจับที�หนา้อกของจเูลยีต   

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารพื�นเมอืง 
  นําทา่นเขา้สูท่ี�พัก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัที�ส ี�  เวโรนา่-ชอ้ปปิ� ง Fidenza Village-มลิาน 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่ฟิเดนซา่ Fidenza (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 

ชั�วโมง) นําทา่นแวะชอ้ปปิ�ง Fidenza Village Outlet แหลง่รวมสนิคา้
แบรนดเ์นมชั �นนําในราคาพเิศษ อาท ิArmani, Prada, Michael Kors, Paul 
Smith, Nike, Calvin Klein, Fossil, Furla, Diesel, Valentino, Vasace, 
Dolce & Gabbana, Polo Ralph Lauren, Guess, Timberland, Coach, 
New Balance, Asics, Camper, Samsonite, Swatch เป็นตน้ อสิระ
อาหารกลางวนัตามอธัยาศยัภายในเอา๊ทเ์ล็ต เพื�อความสะดวกใน
การเลอืกซื�อสนิคา้  สมควรแกเ่วลานัดหมายนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมิ
ลาน หรอืมลิาโน Milan เมอืงหลกัของแควน้ลอมบารเ์ดยีและเป็นเมอืง
สําคญัทางภาคเหนอืของประเทศอติาล ีมชีื�อเสยีงในดา้นแฟชั�นและศลิปะ 
ซึ�งมลิานถกูจัดใหเ้ป็นเมอืงแฟชั�นในลกัษณะเดยีวกบันวิยอรค์  ปารสี  
ลอนดอน และโรม นอกจากนี�ยังเป็นที�รูจ้กัในดา้นอตุสาหกรรม ผา้ไหม และ
แหลง่ผลติรถยนต ์อลัฟา โรมโีอ รวมไปถงึสโมสรฟตุบอลอนิเตอรม์ลิาน
และสโมสรฟตุบอลเอซมีลิาน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชั�วโมง) นํา
ชมจัตรุัสสกาลา่และรปูปั�นดาวนิช ีและใหท้า่นถา่ยรปูและชมความยิ�งใหญ่
ภายนอก ของ มหาวหิารแหง่เมอืงมลิานหรอืมลิานดโูอโม มหาวหิาร
หนิออ่นแบบโกธคิที�ใหญเ่ป็นอนัดบั 3 ในยโุรป สรา้งในปี ค.ศ.1386 ดว้ย
ศลิปะแบบนโีอโกธคิผสมผสานกนัเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยั
ฟื�นฟศูลิปวทิยาการ ใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 500 ปี มคีวามวจิติรงดงามและ
ประดบัประดาไปดว้ยรปูปั�นนับกวา่ 3,000 รปู มหีลงัคายอดเรยีวแหลม
จํานวน 135 ยอด บนสดุมรีปูปั�นทองขนาด 4 เมตรของพระแมม่าดอนน่า
เป็นสง่าอยู ่มลีานกวา้งดา้นหนา้ดโูอโมที�มอีนุสาวรยีพ์ระเจา้วกิเตอรเ์อม
มานูเอลที� 2 ทรงมา้คอืสถานที�จัดงานสําคญัตา่งๆ ในบรเิวณเดยีวกนัยงัเป็น



 

ที�ตั �งของ แกลเลอรี� วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล ที�นับวา่เป็นชอ้ปปิ�งอาเขตที�สวย
ที�สดุในอติาล ีมากวา่ 100 ปี พรอ้มถา่ยรปูกบัอนุสาวรยีข์อง ลโิอนารโ์ด 
ดารว์นิชจีติรกรเอกที�โดง่ดงัจากภาพโมนาลซิา่ มเีวลาใหท้า่นเลอืกซื�อ
สนิคา้แบรนดเ์นมจากชอ้ปแบรนดช์ื�อดงัในอาเขตแหง่นี� ไมว่า่จะเป็น 
Prada, Louis Vuitton, Gucci, Rimowa, Ferrari และอกีหลากหลายแบ
รนด ์รวมถงึรา้นอาหารและขนมหวานสดุแสนอรอ่ย  

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารพื�นเมอืง 
  นําทา่นเขา้สูท่ี�พัก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัที�หา้  มลิาน 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  นําทา่นเชค็เอา๊ที�พกั และนําทา่นเดนิทางสู ่Sforza Castle ป้อมปราการแหง่มิ
ลานที�ถอืวา่ใหญท่ี�สดุในยโุรป   สรา้งขึ�นตั �งแตศ่ตวรรษที� 15 โดยฟรานเซสโก ้
สฟอรซ์า ดยคุแหง่มลิานตอ่มาไดม้กีารบรูณะเพิ�มเตมิในชว่ง  ศตวรรษที� 16 
ละ 17 ปัจจบุนัเป็นพพิธิภัณฑแ์ละแกลเลอรี�เก็บงานศลิปะ นําทา่นเดนิชมภายนอกของ
ป้อม  ปราการ  
09.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมารเ์พ็นซา่ มลิาน เผื�อ

เวลาใหท้า่นสําหรบัการทาํคนืภาษ ี
13.05 น. นําทา่นออกเดนิทางจากสนามบนิมารเ์พ็นซา่ โดยสายการบนิแอร์

อติาล ีเที�ยวบนิที� IG931 
 

วนัที�หก  กรงุเทพฯ 
05.45 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ โดยสวสัดภิาพ..  
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รายการทวัรอ์าจมกีารเปลี�ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ 
หรอืมเีหตกุารณอ์ื�นๆ ที�ไมค่าดคดิหรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ 

ท ั�งนี�เพื�อประโยชนข์องคณะเป็นสาํคญั 

 
 
อตัราคา่เดนิทาง  8-13 พ.ย. / 1-6 ธ.ค. / 6-11 ธ.ค.2561 
     

Special Mono Italy 
อติาล ี6 วนั 4 คนื (IG) 

ราคารวมต ั�ว ราคาไมร่วมต ั�ว 

ผูใ้หญ ่ทา่นละ 37,900 21,900 

พักเดี�ยว เพิ�มทา่นละ 4,900 4,900 



 

**ไมร่วมคา่บรกิารดา้นวซีา่และคา่บรกิารดา้นการนดัหมาย
และเอกสารทา่นละ 3,500 บาท //  

คา่ทปิคนขบั, ทปิไกดท์อ้งถิ�นและคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 
1,500 บาท   

ท ั�งหมดชําระพรอ้มคา่ทวัรก์อ่นเดนิทาง ** 
*** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บคา่ภาษนํี �ามนั ในกรณีที�
สายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิ�มเตมิภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตุํ�ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบ
ไมม่เีตยีงเสรมิ *** 
หมายเหต ุ
 อตัราคา่เดนิทางนี�ตอ้งมจีํานวนผูโ้ดยสารที�เป็นผูใ้หญจ่ํานวนไมต่ํ�ากวา่ 30 

ทา่น และจะตอ้งชําระมดัจํา หลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี
 กรณีทา่นที�มตี ั�วของสายการบนิอื�นหรอืรว่มเดนิทางโดยไมใ่ชต้ ั�วโดยสาร

ตามรายการทวัรห์รอืของทางบรษิทัทวัร ์ กรณุาแจง้ลว่งหนา้เนื�องจากมี
การเกี�ยวขอ้งกบัการยื�นวซีา่ ซึ�งผูเ้ดนิทางไมส่ามารถยื�นวซีา่พรอ้มคณะ
ได ้ 

 การดาํเนนิการขอวซีา่จะตอ้งใชเ้วลาพจิารณาวซีา่โดยรวมประมาณ 15 
วนั ดงัน ั�นจงึขอความรว่มมอืในการจดัเตรยีมเอกสารสาํหรบัการยื�นขอวี
ซา่ใหค้รบถว้นและสมบรูณ ์ท ั�งนี�เพื�อเป็นผลดแีละความสะดวกรวดเร็วใน
การดาํเนนิการขอวซีา่และทกุทา่นจะตอ้งไปแสดงตวัตอ่เจา้หนา้ที�
สถานทตูพรอ้มถา่ยภาพและสแกนนิ�วมอื 

 
อตัรานี�รวมบรกิาร 
 คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิแอรอ์ติาล ีชั �นประหยัด  เสน้ทาง กรงุเทพฯ-มิ

ลาน-กรงุเทพฯ 
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี
 คา่โรงแรมที�พักตามรายการที�ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ�งหอ้ง) 
 คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ, คา่อาหารและเครื�องดื�ม, คา่รถรับ-สง่นําเที�ยว ตามรายการที�

ระบ ุ
 คา่มคัคเุทศกห์รอืหวัหนา้ทัวรข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯ ที�คอยอํานวยความสะดวกแก่

ทา่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทซึ�งเด็กอายตํุ�ากวา่ 1 ปี 

และผูใ้หญอ่ายเุกนิ 75 ปีไดร้ับความคุม้ครอง 500,000 บาท 
 คา่ภาษีนํ�ามนัเชื�อเพลงิและคา่ประกนัภัยการเดนิทางที�มกีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ 

ซึ�งเป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ วนัที� 11 ก.ค.2561 หากมเีพิ�มเตมิภายหลงัหรอือตัราการ
ผกผนัคา่นํ�ามนัหรอืภาษีใดๆ จะตอ้งมกีารชาํระเพิ�มตามกฏและเงื�อนไขของสายการ
บนิ   

 
อตัรานี�ไมร่วมบรกิาร 
 คา่นํ�าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีที�เกนิกวา่สายการบนิกําหนด (23 กโิลกรัมตอ่

ทา่น) 



 

 คา่ธรรมเนยีมการทําหนังสอืเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนยีมการยื�นวซีา่เชงเกน้และคา่บรกิารการนัดหมายและงานดา้นเอกสาร ทา่น

ละ 3,500 บาท (ชาํระพรอ้มคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอืกอ่นออกเดนิทาง) 
 คา่ทปิพนักงานขบัรถในระหวา่งการเดนิทางและคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นตามเขต

พระราชวังและเขตเมอืงเกา่และคา่ทปิหวัหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทย ทา่นละ 1,500 
บาท (ชาํระพรอ้มคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอืกอ่นออกเดนิทาง) 

 คา่บรกิารพนักงานยกกระเป๋าทกุแหง่ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่เครื�องดื�มและคา่อาหารที�สั�งเพิ�ม

เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ 
 คา่อาหารที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่นํ�าดื�มระหวา่งทวัร ์(ไมม่กีารแจกนํ�าดื�มระหวา่งทัวร)์ 
 คา่ทําใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 
 คา่ประกนัภยัการเดนิทางที�นอกเหนอืจากรายการทวัร ์
 
การชําระเงนิ  
 ทางบรษัิทฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจําเป็นจํานวน 20,000 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึ�ง
ทา่น สําหรับการจองทัวรส์ว่นที�เหลอืจะขอเก็บทั �งหมดกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วันทํา
การ มฉิะนั�นทางบรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิ�ในการไมค่นืเงนิคา่มดัจําทั �งหมด 
 
การยกเลกิ 
 หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัทําการแตไ่มเ่กนิ 90 วนัทําการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ใน

การไมค่นืเงนิมดัจําคา่ตั�วโดยสารของทา่นนั�นๆ (เงื�อนไขคา่มดัจําตามที�ทางสายการ
บนิเรยีกเกบ็) 

 หากมกีารยกเลกินอ้ยกวา่ 45 วันทําการ บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิ�ในการไมค่นืเงนิมดั
จําทั �งหมด 

 หากมกีารยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันทําการ บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิ�ในการไมค่นืเงนิคา่
ทัวรท์ั �งหมด 

 หากผูโ้ดยสารทา่นใด ยื�นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิ ผูโ้ดยสารตอ้งชาํระคา่มดัจํา 
20,000.- บาท และคา่วซีา่ตามที�สถานทตูเรยีกเก็บ 

 หากผูโ้ดยสารทา่นใดวซีา่ผา่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตั�วโดยสารเครื�องบนิบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิ�ในการไมค่นืคา่มดัจํา  

 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตั�วโดยสารแลว้ บรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิ�ในการไมค่นืคา่ทวัรท์ั �งหมด  

 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความลา่ชา้ของสาย

การบนิ โรงแรมที�พกัในตา่งประเทศ  เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาต ิฯลฯ 
บรษัิทฯจะคํานงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

o กรณีที�มกีารเกดิภัยธรรมชาต ิทั �งในประเทศไทยและตา่งประเทศที�ผูเ้ดนิทางกําลงัจะ
ไป หากมเีหตกุารณ์ตา่งๆ เกดิขึ�นและมเีหตทํุาใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทาง
ตามกําหนดได ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคนืเงนิ จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนัจากสาย
การบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากตา่งประเทศที�บรษัิททัวรต์ดิตอ่วา่สามารถคนืเงนิ
ได ้ 

o บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยคา่เสยีหาย เนื�องจากภัยธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณ์
จลาจลตา่งๆ และอื�นๆ ที�มเีหตทํุาใหไ้มส่ามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามกําหนดการ
เดนิทางของรายการทวัร ์ 

o บรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื�องจากมสี ิ�ง
ผดิกฎหมายหรอืสิ�งของหา้มนําเขา้ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความ
ประพฤตสิอ่ไปในทางเสื�อมเสยี  หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามที�กองตรวจคนเขา้เมอืง
พจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จํานวนทั �งหมดหรอืบางสว่น 



 

o บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีี�สถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนื�องมาจากตวั
ผูโ้ดยสารเอง 

o บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีี�กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออก
เอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วที�พํานักอยูใ่นประเทศไทย 

o บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระ
ของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบ
ตามกฎของกรมการบนิพาณชิย ์ซึ�งจะรับผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิตามที�สายการบนิกําหนด รวมถงึไมร่ับผดิชอบกรณีเที�ยวบนิ
ลา่ชา้หรอืยกเลกิเที�ยวบนิ 

o ในบางรายการทัวร ์ที�ตอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ�าหนักของกระเป๋า
อาจจะถกูกําหนดใหตํ้�ากวา่มาตรฐานได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการ
บนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในนํ�าหนักสว่นที�เกนิ 

o ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รื�องการงดสบูบหุรี� บนรถโคช้, โรงแรม และ
สถานที�ตา่ง ๆ จะมขีอ้กําหนดที�ชดัเจนในเรื�องการสบูบหุรี� และมสีถานที�โดยเฉพาะ
สําหรับผูส้บูบหุรี� ทั �งนี�เนื�องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีที�ทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ที�ตอ้ง
ไดร้ับการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจําตวั ไม่
สะดวกในการเดนิทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั�วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและ
ครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทาง
เป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั �งหมด 

o การจัดโปรแกรมทวัร ์เป็นการกําหนดตลอดทั �งปี หรอืกําหนดลว่งหนา้คอ่นขา้งนาน 
หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวนัที�สถานที�เขา้ชมนั�นๆ ปิดทําการ หรอื ปิดโดยมไิด ้
แจง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรับจองผา่นทางออนไลน ์โดยในวนัที�คณะจะเขา้ชมไม่
สามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯ จะสลบัรายการเพื�อใหท้า่นไดเ้ขา้ชม
สถานที�ดงักลา่วใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคา่เขา้ชมนั�น ๆ ตามเงื�อนไขราคาที�ไดร้บัจากทาง 
บรษัิท supplier ประเทศนั�นๆ แตห่ากมกีารลา่ชา้ หรอื เหตหุนึ�งเหตใุดในระหวา่งการ
เดนิทาง เป็นผลทําใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานที�ดงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯ จะไมม่ี
การคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่า่น เนื�องจากไดช้าํระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งที�เดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึ�งเป็นชว่งวนัหยดุของชาว
ยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ ่ดงันั�นขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทวัร ์

 
 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั 

1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึ
อาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) ,หอ้งคู ่
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple 
Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่ ี
หอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดี�ยว แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่
กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอือาจจะตอ้งแยกเป็น 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดี�ยว 
กรณีที�มา 3 ทา่น  

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มี
อณุหภมูตํิ�า  

3. กรณีที�มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมาก
และหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืง
เพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที�มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจ
เป็นหอ้งที�มขีนาดกะทดัรัต และไมม่อีา่งอาบนํ�า ซึ�งขึ�นอยูก่บัการออกแบบของแต่
ละโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. หนงัสอืเดนิทางมอีายไุมต่ํ�ากวา่ 6 เดอืน  

o โดยนับวันเริ�มเดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทางนี�สามารถ
ใชไ้ด ้แตห่ากนับแลว้ตํ�ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื�นคํารอ้งขอทําหนังสอื
เดนิทางเลม่ใหมท่ี�กองหนังสอืเดนิทาง  

o หนา้หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีนา้วา่งสําหรบัวซีา่อยา่งนอ้ยไมตํ่�ากวา่ 3 หนา้   
o หากทา่นเปลี�ยนหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่กรณุาเตรยีมเลม่เกา่ใหด้ว้ยเนื�องจาก

ประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ�งในการยื�นคํารอ้งขอวซีา่  
o ทา่นที�มปีกหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออกและไมจํ่าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษัิททวัร ์

หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนั�นๆ  
 
2. รปูถา่ยสขีนาด 33 x 48 มลิลเิมตร 

จาํนวน 2 รปู เนน้ขนาดใบหนา้  
- ฉากหลงัสขีาวเทา่นั�น เนื�องจาก

สถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซีา่ 
(ไมค่วรสวมเสื�อสขีาว)   

- รปูถา่ยหนา้ตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาด
ผมและหา้มใสห่มวกหรอื
เครื�องประดบั 
บดบงัหนา้ตา, หา้มใสค่อนแท็กเลนส์
ชนดิสหีรอืบิ�กอายส ์** 
 

3. สาํเนาทะเบยีนบา้น และสาํเนาบตัร
ประจาํตวัประชาชน 

หลกัฐานการยืน่วซีาสถานทตูอิตาล ี
***การยืน่วซีาอติาล ีทกุทานตองแสดงตวัทกุครัง้ทีม่ีการเดนิทางเพือ่สแกนลายนิว้มือ

ที่ศนูยยืน่ VFS ITALY *** 

ใชเวลาพิจารณาอนุมัติวีซา 15 วันทําการ  

เอกสารในการขอวีซา  (กรุณาจัดสงภายใน 30 วันกอนวันเดินทาง) 
 

***สิง่ทีท่านควรทราบกอนยืน่วซีา*** 
1. สถานทูตอติาลีไมอนุญาตใหผูสมัครดึงเลมพาสปอรตระหวางที่สถานทูตพิจารณาวี

ซา  

2. สําหรับผูเดินทางที่ศกึษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวซีา

ดวยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศกึษาอยูเทาน้ัน 

3. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทตู มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดี

และถูกตองจะชวยใหการพิจารณาของสถานทูตงายขึ้น 

หมายเหต ุ กรณีลกูคาทานใดมีการใชพาสปอรตเดินทางระหวางกรุปยื่นวซีา ลกูคาตอง



 

- กรณีเป็นเด็ก อายตุํ�ากวา่ 20 ปี  
- ใชสํ้าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายตํุ�ากวา่ 20 ปี และยงัศกึษาอยูถ่งึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทาง

สถานทตูขอสําเนาสตูบิตัรดว้ยและกรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

4. หมายเลขโทรศพัทท์ ี�สามารถตดิตอ่ไดท้ ั�งเบอรท์ ี�ทาํงาน, เบอรบ์า้นและเบอร์
มอืถอื  

5. สําเนาทะเบยีนสมรส กรณีทา่นที�สมรสแลว้  
6. สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ กรณีทา่นที�มกีารเปลี�ยนชื�อ 
7. สําเนาใบเปลี�ยนนามสกลุ กรณีทา่นที�มกีารเปลี�ยนนามสกลุ 
8. สําเนาใบหยา่ กรณีทา่นที�หยา่แลว้  

 
9. หนงัสอืรบัรองการทาํงาน หรอืเอกสารบง่ชี�การมอีาชพีและมรีายไดข้อง

ผูเ้ดนิทาง 
 *** การสะกดชื�อ นามสกลุของผูย้ ื�นคาํรอ้งขอวซีา่ในเอกสารการ
งาน ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนงัสอืเดนิทาง มเิชน่น ั�น สถานทตูจะไม่
รบัพจิารณา (สําคญัมาก) *** 
- กรณีลกูจา้ง ใชใ้บรับรองการทํางานของบรษัิทที�ทํางานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษ

เทา่นั�น (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการเขา้ทํางาน, อตัราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน 
(หนังสอืรับรองการทํางานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัยื�นวซีา่) เป็นตน้ 

- กรณีมอีาชพีรบัราชการ ใชห้นังสอืรับรองการทํางานจะตอ้งคดัเป็น
ภาษาองักฤษเทา่นั�น (ตวัจรงิ) โดยระบตํุาแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วนั
เดอืนปีที�เร ิ�มทํางานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ สําเนาบตัร
ประจําตวัราชการ 1 ชดุ (หนังสอืรบัรองการทํางานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจาก
วันยื�นวซีา่) 

- กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ใชสํ้าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สําเนากรมพัฒนา
ธรุกจิการคา้ หรอื สําเนาหนงัสอืรบัรองความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้ง
คดัมาไมต่ํ�ากวา่ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีทา่นที�เป็นแมบ่า้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการทํางานและการเงนิของสาม ี

พรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทํางานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม 

แสดงสําเนาทะเบยีนสมรสพรอ้มแสดงสําเนาสตูบิตัรบตุร ทั �งนี�เพื�อแสดง
ความสมัพันธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอืชี�แจง
เกี�ยวกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

 
- กรณีทา่นที�วา่งงาน ไมม่รีายได ้ จะตอ้งมผีูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย พรอ้มแสดง

หลกัฐานการทํางานและหลกัฐานทางดา้นการเงนิของผูร้ับรอง พรอ้มชี�แจงโดย
หนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณอ์กัษร ชี�แจงการรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหแ้กผู่ ้
เดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพันธ ์โดยเบื�องตน้ ควรมคีวามสมัพันธใ์กลช้ดิ หรอื
ญาตใิกลช้ดิ  (กรณนีี�หากความสมัพันธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ 
ทา่นอาจถกูปฏเิสธการยื�นคํารอ้งขอวซีา่นี�)   

- กรณีเป็นเด็กนกัเรยีนและนกัศกึษา  ใชห้นังสอืรับรองทางการศกึษาและ
แสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา  จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น
ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  
 

10. หลกัฐานการเงนิ   
- ใชสํ้าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์ว่นตวั อพัเดทไมเ่กนิ 7 

วนักอ่นยื�นพรอ้มถา่ยสําเนายอ้นหลงั 6 เดอืนแสดงชื�อเจา้ของ
บญัช ี โดยชื�อและนามสกลุตอ้งสะกดใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอื
เดนิทาง  



 

- หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาสาํเนาหนา้แรกที�มชี ื�อเจา้ของบญัชขีอง
เลม่เกา่ที�ตอ่ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิฝากเป็นปัจจบุนั 

- หากรายการปรับสมดุบญัชขีองทา่นมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement 

จากธนาคารยอ้นหลงัไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืนและปรับยอดใหล้า่สดุ ไมตํ่�ากวา่ 7 วันนับ
จากวันนัดหมายยื�นวซีา่ แตห่ากใช ้statement แลว้ยังคงไมม่กีารเคลื�อนไหวทกุ
เดอืน ขอใหทํ้าหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชี�แจงเป็นภาษาองักฤษ 
ตามความเป็นจรงิ อาท ิไมม่กีารเคลื�อนไหวเนื�องจากไมไ่ดต้ดิตอ่ธนาคารเป็นระยะ
เวลานานหรอืเหตผุลอื�นๆ ตามแตล่ะบคุคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชนีอ้ยเกนิไปใน 1 เลม่ กรณุาแสดงสาํเนาสมดุบญัชอีื�นแนบ
ดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝากประจํา เป็นตน้ 

- กรณีรับรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลในครอบครวั ตอ้งทําจดหมายรบัรองคา่ใชจ้า่ยให ้
บคุคลในครอบครัวเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบคุวามสมัพนัธเ์พื�อชี�แจงตอ่สถานทตู 
1 ฉบบั โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสํีาเนาสมดุบญัชกีารเงนิสว่นตวั
ประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชนีอ้ย ฝ่าย
ที�มกีารเงนิมากกวา่ตอ้งทําจดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มระบชุื�อและ
ความสมัพันธช์ี�แจงตอ่สถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสรายวนัทกุกรณี *** ท ั�งนี�เพื�อแสดงให้
เห็นวา่มฐีานะทางการเงนิเพยีงพอที�จะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่ง
ไมเ่ดอืดรอ้นเมื�อกลบัสูภ่มูลิําเนา  

 
11. กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 20 ปี (กรณีไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื 

บดิา-มารดา หยา่รา้ง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้ง

คดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรอง
คา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายที�อาจจะเกดิขึ�นโดย
คดัฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย 
กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทั �งแนบสถานะทางการงาน
และการเงนิของมารดาเพื�อรับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา   โดยบดิาจะตอ้งคดั
จดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรอง
คา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายที�อาจจะเกดิขึ�นโดย
คดัฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย 
กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทั �งแนบสถานะทางการงาน
และการเงนิของบดิาเพื�อรับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางท ั�งกบับดิาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมาย
ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้ม
แจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายที�อาจจะเกดิขึ�นโดยคดัฉบบัจรงิจาก
อําเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบั
แปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทั �งแนบสถานะทางการงานและการเงนิของ
บดิาเพื�อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงั
โดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูด้แูลบตุร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศใน
กลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นื
คา่ธรรมเนยีมที�ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื�นคํารอ้งใหมก่็ตอ้งชาํระ
คา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครั �ง 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบรษัิท ขอความรว่มมอืในการ
เชญิทา่นไปสมัภาษณต์ามนัดหมายและโปรดแตง่กายสภุาพ ทั �งนี�ทางบรษัิทฯ จะสง่



 

เจา้หนา้ที�ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิ�มเตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
***    กรณทีี�ทา่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิ�ในการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซีา่ของทา่น เนื�องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะ
ถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 
***   เมื�อทา่นไดช้าํระเงนิคา่มดัจําหรอืทั �งหมด ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของ
บรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัใน
เงื�อนไขตา่ง ๆ ของบรษัิทฯที�ไดร้ะบไุวโ้ดยทั �งหมด 
 

** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหวา่งการยื�นวซีา่ ทา่นสามารถจะตอ้งแจง้
ความจํานงแกบ่รษัิททวัรใ์หท้ราบลว่งหนา้ แตห่ากกรณีทา่นที�ตอ้งใชห้นังสอืเดนิทาง
กอ่นกําหนดวันยื�นวซีา่และทา่นไมส่ามารถนําหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ทา่นนั�น
จะตอ้งมายื�นเดี�ยวและแสดงตวัที�สถานทตูตามกําหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

 
 ***   ทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นที�มเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงค์

ที�จะเดนิทางไปทอ่งเที�ยวยังประเทศตามที�ระบเุทา่นั�น การปฏเิสธวซีา่อนัเนื�องมาจาก
หลกัฐานในการขอยื�นวซีา่ปลอมหรอืผดิวัตถปุระสงคใ์นการยื�นขอวซีา่ทอ่งเที�ยว ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจรงิและจะคนืใหท้า่น
หลงัจากทวัรอ์กเดนิทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี�ยนแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม ทั �งนี�จะคํานงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั   

                     
 

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

 
 

 
กรอกขอ้มลูตามความจรงิ เพราะมผีลกบัการยื�นขอวซีา่เขา้ยโุรป 

หากมรีายละเอยีดใดๆ ที�ไมเ่หมอืนกบัความเป็นจรงิหรอืไมเ่หมอืนกบั
ตอนนําเอกสารสง่ยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ ทางศนูยย์ ื�นหรอืสถานทตูขอ
อนุญาตเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมในการเปลี�ยนแปลงแกไ้ขขอ้มลูใน

ระบบออนไลน ์จดุละ 200 บาท / ทา่น 
กรณุากรอกใหค้รบถว้น อยา่ปลอ่ยวา่งไว ้อาท ิเกษยีณ / แมบ่า้น / 

อาชพีอสิระ /  
ไมไ่ดศ้กึษาแลว้ / รอศกึษาตอ่ เป็นตน้ รบกวนระบมุาใหเ้รยีบรอ้ย 

(กรณุาใชแ้บบฟอรม์นี�และกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพื�อป้องกนัความ
ผดิพลาดในการสะกดตวัอกัษาและเพื�อใหเ้กดิความสะดวกตอ่การทํา

เอกสารออนไลนต์อ่ไป) 
 

  
 


