
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
กําหนดการเดินทาง  
เดือนกันยายน :  20 – 27 ก.ย.  
เดือนตุลาคม : 11 – 18 ต.ค.  
 

วันที่หน่ึง กรุงเทพฯ – มิลาน 

17.30 น.   คณะผูเดินทางพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเตอร Q สายการบิน QATAR AIRWAYS 

(QR) เจาหนาที่บริษัทฯ คอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกดานสัมภาระบัตรท่ีนั่งขึ้นเครื่อง 

20.55 น. Q ออกเดินทางสู กรุงมิลาน  ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ QR833/ QR123 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโด
ฮา  บริการอาหารและเคร่ืองดื่มตลอดเที่ยวบิน 

 



 
วันที่สอง มิลาน – เมืองตากอากาศโคโม – ลองเรือทะเลสาบโคโม – เวโรนา  

07.15 น. เดินทางถึง เมืองมิลาน (MILANO) หรือ มิลาโน มีชื่อเสียงในดานแฟชั่น ศิลปะ และเครื่องหนัง เปนเมืองแหง

แฟชั่นสําคัญเมืองหนึ่งของโลก ในลักษณะเดียวกับ นิวยอรก ปารีส ลอนดอน มิลาน เปนเมืองหลวงของแควนลอม

บารเดียในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูบริเวณที่ราบลอมบารดี มี

ประชากรประมาณ1,308,500 คน และมีชื่อเสียงเกี่ยวกับประเพณีคริสตมาสที่

เรียกวา ปาเนตโตเน อุตสาหกรรม ผาไหม และแหลงผลิตรถยนต อัลฟา โรมีโอ 

รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอรมิลานและเอซีมิลาน,มีภาพวาดเฟรสโกที่มี

ชื่อเสียงโดงดัง,โรงละครโอเปรา นําทานชม ดูโอโม (DUOMO) หรือ มหา

วิหารแหงเมืองมิลาน (เปนโบสถที่ใหญเปนอันดับ 3 ในยุโรป) ซึ่งเปนสถาปตยกรรมแบบโกธิคที่สมบูรณแบบ

ที่สุดแหงหนึ่งของโลก เริ่มสรางเมื่อเมื่อป ค.ศ.1386 แตงานเสร็จสมบูรณในป ค.ศ.1813 รวมระยะเวลาการกอสราง

กวา 427 ป  การตกแตงภายนอกเปนหลังคายอดเรียวจํานวน 135 ยอด และมีรูปปนหินออนจากทุกยุคทุกสมัยกวา 

2,245 ชิ้น บนยอดของวิหารมีรูปปนทองขนาด 4 เมตร (13 ฟุต) ของพระแมมาดอนนาซึ่งตั้งเดนเปนสงาอยู นกั

ประพันธชาวอังกฤษ ดี เอช ลอวเรนซ เรียก วิหารดูโอโม วาเปน วิหารท่ีสรางเลียนแบบเมน นําทานชม แกล

เลอร ี วิคเตอรเอ็มมานูเอล ที่นับวาเปนชอปปงมอลลที่สวยงาม หรูหราและเกาแกที่สุดในเมืองมิลาน 

อนุสาวรียของกษัตริยวิคเตอร เอ็มมานูเอล ที ่2 ผูริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองตางๆในอิตาล ีและอนุสาวรียของศิลปน

ชื่อดังในยุคเรเนซองสอีก 1 ทาน คือลิโอนารโด ดารวินซี่ ที่อยูในบริเวณ ดานหนาของโรงละครสกาลา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําทานเดินทางสูเมืองโคโม ซึ่งตั้งอยู ในแควนลอมบารเดีย ทางเหนือของประเทศอิตาลี บริเวณเชิงเทือกเขา

แอลป มีพื้นที่ 146 ตารางกิโลเมตร เปนทะเลสาบท่ีมีขนาดใหญเปน

อันดับสามของอิตาลี รองจากทะเลสาบการดาและทะเลสาบมัจจอเร

เมืองโคโมนี้ถือวาเปนเมืองพักตากอากาศยอดนิยมของชาวยุโรปเลยก็

วาได นําทาน ลองเรือทะเลสาบโคโม ชมบรรยากาศอันสวยงาม

สุดแสนประทับใจของทะเลสาบโคโม หลังจากนั้นอิสระใหทานเดินเลน

ชมความสวยงามของเมืองโคโม ไดเวลานัดหมายนําทานเดินทางสูเมือง   เมืองเวโรนา (VERONA) 

เมืองที่โดงดังมาจากนิยายรักอมตะเรื่องเอกของวิลเลี่ยม เชกสเปยร ชื่อโรมิโอและจูเลียต 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

 ที่พัก Best Western Ctc Hotel Verona หรือระดับเทียบเทา 

 

วันที่สาม เวโรนา – เกาะเวนิส    

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 



 
นําทานชม ยานเมืองเกา ที่ยังคงสภาพบานเรือนแบบโบราณ นําทานสู จตุรัสเออรเบ ที่รายลอมไปดวยคฤหาสน

, วังเกาของตระกูลที่เคยปกครองเวโรนา ระหวางทาง ผานชม ความยิ่งใหญภายนอกของ โรมัน อารีนา สนาม

กีฬากลางแจงแบบโบราณในสมัยโรมัน เพลิดเพลินกับการ ชอปปงสินคา ที่ 

ระลึก และ สินคาแบรนดเนม ที่มีใหทานไดเลือกอยางมากมายตามอัธยาศัย

บริเวณ จัตุรัสเมืองเกา นําทานชม อดีตบานของจูเลียต ปจจุบันหนาบาน

จูเลียตคือ รานArmani ชม ระเบียงหินออนเล็กๆ ที่จูเลียตเคยยืนอยูโดยมีโรมิ

โอมาคอยเฝาขอความรักอยูดานลางตั้งอยูที่บานเลขที่ 27 ถนน แคปเปลโล 

(Cappello) ใน เมืองเวโรนา (Verona) บริเวณบานมีรูปปนจูเลียตท่ีเปนบรอนซปนโดย N.Costantini วากันวาใคร

อยากสมหวังในเรื่องความรักก็ใหไปจับที่หนาอกของจูเลียต นอกจากนี้ภายในบริเวณกําแพงบานจูเลียตยังมีการ

เขียนแสดงความรักกันมากมายจนแทบไมเห็นสีกําแพงเดิม และยังมีบริการโทรศัพทสําหรับคนที่ไมไดมากับคนรักให

ไดเซยฮัลโหลหากันวาโทรมาจากบานจูเลียตแหงนี้  นําทานเดินทางสู เมืองเวนิส (VENICE) เมืองบนเกาะ เจาของ

ฉายา ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก ถูกสรางขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จํานวนมากเขาดวยกันในบริเวณทะเลสาบเว

นิเทีย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของทะเลเอเดรียติกและยังเปนบานเกิดของนักเดินทางผูยิ่งใหญ มารโคโปโล นําทาน ลองเรือ

ขามไปยังเกาะเวนิส ผานชมบรรดาบานเรือนของนครกลางน้ําแหงนี้ มืองทองเที่ยวที่ไดรับการกลาวขานวาโรแมนติก

ที่สุดแหงหนึ่งของโลก “เมืองที่ใชเรือแทนรถ ใชคลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพาน

เชื่อมมากกวา 400 แหง 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

เดินทางสู เกาะซานมารโค ศูนยกลางของนครเวนิสระหวางทางทานจะไดชมอนุสาวรียของพระเจาวิคเตอรเอ

มานูเอลที่ 2 บิดาของชาวอิตาเลี่ยน ใหทานไดถายภาพคูกับสะพานถอนหายใจ ที่เชื่อมตอระหวาง “Doge 

Palace” ซึ่งเคยเปนที่ประทับของเจาผูครองนครเวนิซในอดีต อีกทั้งยัง

เปนศูนยกลางของการปกครองแควนในยุคสมัยนั้นอีกดวย ชม จัตุรัสเซนต

มารคโค ที่มีโบสถเซนตมารคเปนฉากหลัง สรางดวยสถาปตยกรรมไบแซน

ไทน อิสระเลือกชอปปงสินคาพื้นเมืองของเวนิซตามอัธยาศัย อาทิ เครื่อง

แกวมูราโน ตนตํารับของการเปาแกวของชาวมูราโน เปนเอกลักษณเฉพาะ

มาตั้งแตบรรพชน โดยเครื่องแกวแตละชิ้นมีรูปแบบ และคุณภาพเปนที่ยอมรับจากนักทองเที่ยวทั่วโลก หรือลองเรือ

กอนโดลาชมความสวยงามของเกาะเวนิส  ไดเวลานัดหมายนําคณะลงเรือเดินทางกลับสูฝงที่ ทาเรือตรอนเชโต  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
                   ที่พัก Delfino Venice Mestre หรือเทียบเทา 

 

วันที่สี่  เวนิส – ฟลอเรนซ – หอเอนปซา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 



 
นําทานออกเดินทางสู เมืองฟลอเรนซ ระหวางทางใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัยเพลิดเพลินกับทิวทัศนอัน

สวยงามของสองขางทางตลอดการเดินทาง เมืองฟลอเรนซ เมืองตนตํารับแหงศิลปะ

แบบเรเนอ-ซองสและยังเปนแหลงกําเนิดของศิลปนระดับโลก นําทานชม จัตุรัสเดลลา

ซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ที่ต้ังอยูในเขตเมืองเกาฟลอเรนซ มีรูปแกะสลักแสดง

อยูมากมาย อาทิเชน รูปแกะสลักเพอรซุส วีรบุรุษกรีกโบราณ, รูปแกะสลักเฮอรคิวลิส

, รูปแกะสลักเดวิด (จําลอง) สะพานเวคคิโอ (PONTE VECCHIO) สะพานเกาแก

ที่สุดของเมืองที่ยังคงหลงเหลืออยูจนถึงปจจุบัน จุดเดนของสะพานอยูที่มีสีเหลืองทองอราม

บวก กับสองฟากของสะพานจะถูกสรางเปนตึกแถว ซึ่งถูกใชเปนรานขายของ บริเวณนี้กลาวไดวาเปนยานชอปปง

ของฟลอเรนซ มีทั้งรานคาเปนหองๆ และแบบรถเข็น นําชม โบสถซานตา มาเรีย เดลฟโอเร (BASILICA DI 

SANTA MARIA DEL FIORE) โบสถที่สรางขึ้นในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 13 ออกแบบโดยฟลิปโป บรูเนลเลสกี 

ดานหนาโบสถประดับตกแตงดวยหินออนสีขาว เขียว และชมพ ูสัญลักษณของเมืองฟลอเรนซ  

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําทานเดินทางสู เมืองปซา ซึ่งอยูทางดานทิศตะวันตกของประเทศอิตาลี นําทานถายรูปกับ หอเอนเมืองปซา 1 

ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก ที่เมืองปซา   ประเทศอิตาลี  เปนหอทรงกระบอก 8 ชั้น สรางดวยหินออนสูง 181 

ฟุต เริ่มสราง  เมื่อค.ศ.1174 แตการกอสรางตอง

หยุดชะงักลงเมื่อกอสรางไปไดประมาณ 4-5 ชั้น 

เนื่องจากพื้นดินใตอาคารเริ่มยุบลงจากการที่รากฐาน

ของอาคารไมมั่นคงพออยางไรก็ตามตอมาไดมีการ

กอสรางเพิ่มเติมจนเสร็จสิ้นเรียบรอยเมื่อปค.ศ.1350ซึ่ง

มีการเปลี่ยนแปลงบางสวนของโครงสรางดานบนไปจากแผนผังเดิมเพื่อถวงดุลกับการเอียงของหอ โดยรวม

ระยะเวลากอสรางทั้งสิ้น  176  ป แตตัวหอก็ยังเอนไปจากแนวตั้งฉากถึง14ฟุตปจจุบันนี้ไดปดไมใหนักทองเที่ยวขึ้น

ไปชมขางบนแลว   เนื่องจากวาหอจะเอนลงเรื่อยๆ ซึ่งบรรดาวิศวกรกําลังหาทางที่จะหยุดยัง้การเอนและอนุรักษใหมี

สภาพเอียงไวใหอนุชนรุนหลังไดชมไปอีกนานๆ สําหรับหอเอนปซานี้ภายในมีเสาหินออนที่สลักลวดลายดวยฝมือ

จิตรกรชื่อดังแหงยุคไดสลักลวดลายไวสวยงามมาก  ณ  ที่หอเอนปซาแหงนี้เปนที่ที่กาลิเลโอขึ้นไปทําการทดลองทาง

วิทยาศาสตรเก่ียวกับแรงดงึดูดของโลก  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

 ที่พัก Hotel Galilei หรือเทียบเทา 

 

วันที่หา   ปซา – THE MALL OUTLET    – เซียนา  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 



 

 นําทานเดินทางสูเมืองเลคควิโอ เปนที่ตั้งของเดอะมอลลเอาเลท THE MALL OUTLET    ศูนยรวมสินคานานา

ชนิดไมวาจะเปนเสื้อผากระเปา รองเทา นาฬิกา แวนตา ของฝากของทีระลึกสินคาแบรนดเนมชั้นนําจากทั่วโลกตาง
มารวมกันที่นี่กวา 150 รานคา อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปปงสินคาราคาโปรโมชั่นที่แขงกันลดราคาเอา

ใจนักทองเที่ยวกันตามอัธยาศัย 

เที่ยง  เพื่อความสะดวกในการชอปปงอิสระอาหารกลางวัน ณ ศูนยอาหารของเอาเลท    
นําทานสู เมืองเซียนา หรือที่ชาวอิตาลีเรียกวา ซิเอนาเปนอีกเมืองที่มี

ความสวยงามเปยมไปดวยมนตสเนหอีกเมืองของแควนทัสคานี เชียนาเปน

เมืองคาขายแขงกับฟลอเรนซจนตองมีหารทําสงคราวกนัอยูบอยครั้ง  
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 

 ที่พัก Hotel Executive Siena หรือเทียบเทา 

 

วันที่หก  เซียนา –กรุงโรม –นครรัฐวาติกัน –สนามกีฬาโคลอสเซียม  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

ใหทานไดถายรูปในยานเมืองเกาของเซียนาหรือท่ีเรียกกันวา เปยซซา เดล คัมโป ซึ่งเปนลานกวางรูปทรงคลาย
เปลือกหอยอยูหนาศาลาวาการ โดยรอบจะเปนรานคาและรานอาหาร ที่ทานจะประทับใจมิรูลืม ไดเวลานัดหมาย 
นําทานเดินทางสู กรุงโรม (ROME) เมืองหลวงของอิตาลี อยูในแควนลาซิโอเปนที่ตั้งของนครรัฐวาติกัน ซึ่งเปน

ดินแดนที่ประทับของพระสันตะปาปาแหงศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกอีกดวย  

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําทานเดินทางเขาสู นครรัฐวาติกัน รัฐอิสระที่ปกครองตนเอง

เปนศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก นําทาน

เขาชมภายใน มหาวิหารเซนตปเตอร ที่พํานักขององคสันตะปาปา

จอหนพอลที่ 2 ที่มีการตกแตงอยางโออาหรูหรา ชม รูปปนแกะสลัก “ 

เพียตา ” ผลงานของ ไมเคิลแองเจโล  เสาพลับพลา ที่ออกแบบโดยเบอรนินี และ ภาพเขียนสีเฟรสโกตางๆ  ยอด

โดมบารอคขนาดใหญที่หาชมไดอยากในปจจุบัน ลวนเปนสิ่งล้ําคาคูบานคูเมือง จากนั้นคณะแวะถายรูปที่ระลึก

ดานหนา สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเกาแก 1 ใน 7 

สิ่งมหัศจรรยของโลก     เคยเปนสนามกีฬายักษที่สามารถจุคนไดกวา 

50,000 คน การออกแบบอยางชาญฉลาดสรางใหสนามกีฬามีลักษณะเปน

รูปวงรี เพื่อใหผูเขาชมรูสึกเขาใกลนักกีฬา ถือเปนตนแบบของสนามกีฬาใน

ปจจุบัน จากนั้นให ทานถายภายคูกับประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ

แหงชัยชนะและที่มาของ “ ถนนทุกสายมุงสูกรุงโรม ” 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

 ที่พัก Black Hotel   หรือเทียบเทา 
 



 
วันที่เจ็ด  กรุงโรม – น้ําพุเทรวี่ – บันไดสเปน – วิหารแพนเธออน – กรุงเทพฯ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

จากนั้นนําทานชม วิหารแพนเธออน เปนสถาปตยกรรมสําคัญ สรางขึ้น 

โดยจักรพรรดิมารคุส วิบซานิอุส อะกริบปา จุดมุงหมายในการสรางไม

ชัดเจนตอมามีการสรางใหมในสมัยจักรพรรดิฮาเดรียน ใน ค.ศ. 126 และ

ซอมใหญในป ค.ศ. 202 โดยจักรพรรดิ์ เซพติมิอุส เซเวรุส และคาราคาลา 

การกอสรางในสมัยจักรพรรดิฮาเดรียนมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเทวสถานของเทพเจาโรมัน 7 

องคหรือเทพแหงดาวในระบบสุริยะ APOLLOพระอาทิตย DIANA พระจันทร MARS อังคาร  

MERCURY พุธ JUPITER พฤหัส VENUS ศุกร SATURN เสาร ลักษณะเดนของตัววิหารคือมี

หลังคาทรงกลมและโคงเปนครึ่งวงกลมวางอยูบนเสาหินแกรนิตขนาดมหมึา วิหารมีความสูงถึง 

๔๓.๓ เมตร รายละเอียดของโดมหลังคาภายในวิหาร รวมถึงโครงสรางที่แข็งแรงและยืนหยัดมา

นานกวาสองพันป ตั้งแตคริสตษตวรรษที ่๗ เปนตนมา วิหารแหงนี้ถูกใชเปนโบสถโรมันแคธอริค อุทิศแดพระแมมารี

และผูพลีชีพเพื่อศาสนา นําทานชม น้ําพุเทรวี่ เปนน้ําพุที่สวยงามและมีชือ่เสียงมากที่สดุในโลก ชื่อ 

“เทรวี่” นั้นมาจากคําวา“ตรีวิอุม” หมายถึงพบกันของถนนสามสาย 

เปนอนุสรณสไตลบารอค ออกแบบและกอสรางโดย นิโคลา ซาลวี่ ซึ่งองค

สมเด็จสันตะปาปา ครีเมนตที่ 12 ไดมอบ  หมายใหสรางขึ้นในป 1732 การ

กอสรางดําเนินเรื่อยมาจนกระทั่งภายหลังการสิ้นพระชนมสมเด็จสันตะปาปาที่ 

เออรบัน ที่ 8ไดหยุดชะงักลง และดําเนินการสรางตอมาจนแลวเสร็จในป 1762 

รวม ใชเวลาทั้งสิ้น 30ป ทางระบายน้ํา เวอรโก บริเวณลานดานหนานั้นกอสรางมากวา 2000ป ครั้งสมัยโรมโบราณ

ซึ่งปกครองโดยจักรพรรดิออกัสตัส ซึ่ง ตรงเวลา 19 ป กอนคริสตศักราช รูปปนแกะสลักที่เลิศหรูอลังการที่อวดโฉมให

ผูไปเยือนไดยลนั้น ไดแนวคิดจากความยิ่งใหญของเทพเจาเนปจูน “เทพแหงทองทะเล” วากันวา หากใครท่ีได

โยนเหรียญลงไปในน้ํา เขาหรือเธอผูนั้นจะไดกลับมาเยือนอีกในสักวัน จากนั้นใหคณะไดถายรูปภาพคู  

บันไดสเปน เปนบันไดในกรุงโรม ประเทศอิตาลี ไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี ชื่อ Francesco de 

Sanctis  เชื่อมระหวาง Piazza di Spagna และ Piazza Trinità dei Monti เปนบันไดที่กวางที่สุดและยาวที่สุดในทวีป

ยุโรป มีขั้นบันไดท้ังหมด 138 ขั้น ใชสําหรับเดินเลนหรือเลือกซื้อสินคาตางๆ ที่ยาน บันไดสเปน นับวาเปนแหลง

พักผอนของชาวอิตาลีและ นักทองเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ(รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย)  ให

ทานไดอิสระหรือเลือกซื้อสินคาตางๆเพื่อเปนการสงทาย ในบริเวณยาน “ บันไดสเปน ”ไดเวลานัดหมายนํา

ทานเดินทางสู สนามบิน  

22.40 น.    Q  ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ QR 114 / QR 832 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา บริการอาหาร
และเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน      

 



 
วันที่แปด กรุงเทพฯ 

19.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดวยความสวัสดี...พรอมความประทับใจมิรูลืม 

 

ขอบคุณทานที่ใชบริการ 

 

 

 อิตาลีตอนเหนือ 8 วัน 5 คืน โดย QATAR 
AIRWAYS 

อัตราคาบริการ 
ผูใหญ 

(พักหองคู) 
พักเดี่ยว 
จายเพิ่ม 

วันที ่20 – 27 ก.ย. 57,555 10,000 

วันที ่11 – 18 ต.ค. 57,555 10,000 
 
 

** ราคาดังกลาวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม ** 
 ** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุมากกวา 6 ปขึ้นไป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม ** 
 
***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงราคากรณีผูรวม      เดินทางนอยกวา 20 
ทาน*** 
 
* ในกรณีเลื่อนการเดินทางกลับ ทานจะตองแจงลวงหนากอนทําการยื่นวีซา ซึ่งจะมีคาใชจายแตกตาง และตองมีคาใชจายใน

การเลื่อนตั๋ว และเอกสารเพิ่มเติม เชนเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมที่อยูตอ  

***หมายเหตุขอสําคัญที่ทานควรทราบ*** 
1.)ในการยื่นวีซา ทางบริษัท จะทําการนัดหมายกับสถานทูตและสถานทูตจะเปนผูกําหนดวันและเวลาใหเขาไปยื่นวซีา เปนการ

ยื่นวีซาแบบกรุปเทานั้น(ปกติสถานทูตจะใหเขาไปยื่นวีซา 15วันกอนเดินทาง)  ซึ่งอัตราคาใชจายรวมอยูในรายการทัวรแลว 

2). ถาหากทานตองการยื่นวีซากอนที่สถานทูตแจงกําหนดเวลาใหเขาไปยื่นวีซากับทางบริษัทมา (ขอยื่นวีซาแบบ
เดี่ยว)  ทานจะตองมีคาใชจายเพิ่มเติม ทานละ 2,200 บาท (PREMIUM) เงินจํานวนนี้ ทานจายเงินที่ตัวแทนยื่นวีซาดวย

ตัวทานเองในวันที่ทานยื่นวีซา  

3) ในกรณี วันยื่นวีซา แหลือนอยกวา 15วันกอนการเดินทาง ทานจะตองจายเงินคาวีซาเพิ่มทานละ 2,600 บาท
(PREMIUM+  FAST TRACK) เงินจํานวนนี้ ทานจายเงินที่ตัวแทนยื่นวซีาดวยตัวทานเองในวนัที่ทานยื่นวีซา  

 

อัตรานี้รวม 
1) คาตั๋วเคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ (น้ําหนักกระเปาใบใหญทานละ 30 กิโลกรัม/

กระเปาถือขึ้นเครื่องทานละ 7 กิโลกรัม) 



 

2)    คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 

3)    คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง (กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถ
เกิน 12 ชั่วโมง/วัน) 

4) คา COACH TAX และคาภาษีผานเขาเมืองตางๆ  

5)    คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพรอมอาหารเชาหรือเทียบเทา (โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี
เครื่องปรับอากาศ เนือ่งจากอยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว 

หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาล งานแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลทําใหตองมีการเปลี่ยนยาย

เมือง โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ) 
6)    คาอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ 

7)    คาบัตรเขาชมสถานทีแ่ละการแสดงทุกแหงทีร่ะบุตามรายการ 

8)    คาวีซาทองเที่ยวยุโรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมยื่นวีซาให ไมวาวีซาจะผานหรือไม) 
9)    คาบริการนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณ 

10)  คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 
 
อัตรานี้ไมรวม 

1)    ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% (กรณีตองการใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 

2)    คาใชจายสวนตัวอืน่ๆ เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ 
3)    คาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในรานอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ  

4)    คาน้ําหนักสวนที่เกนิ 30 กิโลกรัม  และมีจํานวนมากกวา 2 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)  

5)  คาทิปหัวหนาทัวร 20 ยูโรตอทาน. 
6)  คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป (ทานละ 15 ยูโร) 

 
***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขตางๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวรของบริษัท กอนทานทําการจองทัวร*** 
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย  50 วันกอนการเดินทาง พรอมชําระงวดแรก 20,000 บาท  

 กรณีวีซาไมผานการพิจารณาจากทางสถานทูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาธรรมเนียมการยื่นวีซา โดยจะคืนเงินสวน

ที่เหลือและหักคาใชจายตามความเปนจริง ใหภายใน 10 วัน 

 สวนที่เหลือชําระทันทีหรือกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วันไมวาผลของวีซาจะออกหรือไมออกก็ตาม มิฉะน้ัน

จะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 การยกเลิกตองแจงลวงหนา 50 วันกอนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินงวดแรก (ทานละ 20,000

บาท) 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริษัทฯ มีความจําเปนตองขอหัก 50 % ของราคาทัวร 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริษัทฯ มีความจําเปนตองขอหัก 80 % ของราคาทัวร 



 

 กรณียกเลิกกะทันหันกอนการเดินทางไมเกิน  10 วัน เนื่องจากมีคาใชจายในการดําเนินการที่ไดชําระไปแลวจํานวนมาก 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินทั้งหมดไมวากรณีใดๆ 

 ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 15 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เนื่องจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,

ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง 

 ในการยื่นวีซา ทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมาสแก

รนลายนิ้วมือ โดยมีเจาหนาที่ของบรษิัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก 

 เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเปนผูกําหนด 

ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูต

ตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซา

เทานั้น มิไดเปนผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงที่เกิดขึ้น
ดังตอไปนี้ 

- ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา 

- คาธรรมเนียมวีซา คาดําเนินการและ คาบริการ  4,500 บาท 

- คาตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋ว

เครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวไมสามรถ REFUND ไดเนื่องจากบริษัทจองตั๋วเปนต๋ัวกรุปซึ่งตั๋วกรุปจะไมสามรถ REFUND คืน

ได  

- คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% 

ในทันที  

หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดคาใชจายทั้งหมด 100%ไม
วากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแตทานไมสงเอกสารตามที่ขอมาใหทางบริษัท / เอกสารไม
ของทานไมนาเชื่อถือ / มีการปลอมแปลงเอกสาร / ไมรับโทรศัพทสถานทูต / การใชคําพูดไมสุภาพ

กับสถานทูต และสงผลทําใหวีซาไมผานการพิจารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
เงินมัดจําใหทาน 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ 

และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบ

คาใชจายในสวนนี้ เพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 

100% กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 



 

 สําหรับทานที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจงทัวรกอนเพื่อขอคํายืนยันวาโปรแกรมที่ทานจอง

สามารถออกเดินทางได หากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยัน และทางทัวรมีการเปลี่ยนแปลงไฟลบิน หรือ
จํานวนคนไมถึงตามกําหนดทีอ่อกเดินทาง ทางทัวรจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทุกกรณี 

 

หมายเหตุ   

1. กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจากการลาชา (ดีเลย) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรือการกอจราจล ภัยธรรมชาติ   รถ

ติด  ทําใหไมสามารถ     กิน-เที่ยวและพักโรงแรมไดครบถวนตามโปรแกรมทัวรที่ระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไมคืน

คาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเปนเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไมไดรับคาชดเชยใด ๆ 

ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน แตทางบริษัทฯ จะคงไวซึ่งผลประโยชนสูงสุดท่ีลูกคาพึงจะไดรับอยางเต็มความสามารถ 

2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการไดตามความเหมาะสมโดย

ไมตองแจงลวงหนา และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจําเปนสุดวิสัย โดยจะพยายามใหเกิด

ประโยชนสูงสุดกับทาน 

3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอยางตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของสายการ

บิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ทองเที่ยวที่มีคิวยาวจนทําใหโปรแกรมตอไปเสียหาย แตยังคงจะรักษา มาตราฐาน

การบริการ และประโยชนของลูกคาทุกทานไวเหมือนเดิม 

4.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบในสวนที่เปนทรัพยสินสวนตัว ไมวาบางสวนหรือ ทั้งหมด อาทิเชน พาสปอรต, ของ

มีคา, กระเปาเงิน, กระเปาเดินทาง เปนตน 

เอกสารประกอบการขอวีซาอิตาล ี

 

เอกสารประกอบการขอวีซาทัวร (ใชเวลาพิจารณาวีซา 15 วันทําการ และตองมาแสดงตนที่สถานฑูต) 

1.  หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไดเกิน 6 เดือนขึ้นไป ถามีหนังสือเดินทางเลมเกากรุณาแนบมาดวย ตองมีหนาวางเหลือ

สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา 

2. รูปถายปจจุบันหนาตรง 2X1.5 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ใชรูปส ีพื้นฉากหลังสีขาวเทานั้น อายุรูปไมเกิน 6 เดอืน เหมือนกันทั้ง 

2  รูป) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไวดานหลังรูป 

3. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา / สําเนาใบมรณะบัตร/ สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณีอ่ืน 

ๆ  

4. สําเนาบัตรประชาชน  

5. สําเนาทะเบียนบาน 

6. สําเนาสูติบัตร (สําหรับเด็กตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ)  

7. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ: เดินทางตองยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้  



 
7.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั้น และ

ใหระบุวา ยินยอมใหเดินทางกับใคร มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว (พอและเมตองมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซาดวย) 

7.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั้นและใหระบุวา 

มารดายินยอมใหเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  (แมตองมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซาดวย) 

7.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั้นและใหระบุวา 

บิดายินยอมใหเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)  (พอตองมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซาดวย) 

7.4 กรณีพอและแมหยาราง หรือเสียชีวิต ตองแนบใบหยา หรือ ใบมรณะบัตร เพื่อเปนการยืนยัน 

7.5 ใหแนบสําเนาพาสปอรตของพอ และ แม (หากไมมีใหแนบสําเนาบัตรประชาชนของพอและแม) 

7.6 เด็กอยูในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใตการปกครองของผูนั้น 

เชน สําเนาใบหยา พรอมทั้งบันทึกการหยาซึ่งแสดงวาเปนผูรับผิดชอบเด็ก เด็กอยูในความปกครองของผูอื่น จะตองมี

หลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใตการปกครองของผูนั้น เชน หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เปนตน พรอมแนบหลักฐานของบิดา

หรือมารดาหรือผูที่เด็กอยูภายใตการปกครองของผูนั้น  

8. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเทานั้น**จดหมายรับรองการทํางานใหระบุ  TO 

WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูต) ไมตองระบุวันลา และประเทศท่ีเดินทาง ( ตัวจริงอายุไมเกิน 1 เดือน ) 

8.1 กรณีผูเดินทางเปนเจาของกิจการ : ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผูประกอบกิจการ ( สําเนาอายุไมเกิน 3 เดือน 

) 

8.2 กรณีผูเดินทางเปนเจาของรานคา : ใชทะเบียนพาณิชยที่มีชื่อผูเปนเจาของรานคา ( สําเนา) 

8.3 กรณีที่เปนพนักงานบริษัทฯ : ใชจดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง ระยะเวลาการวาจาง เงินเดือน ใน

จดหมายตองมีหัวกระดาษบริษัทและตราประทับบริษัทดวย พิมพเปนภาษาอังกฤษเทานั้น ( ตัวจริงอายุไมเกิน 1 เดือน ) 

8.4 กรณีที่เปนขาราชการ : ใชหนังสือรับรองจากหนวยงาน พิมพเปนภาษาองักฤษเทานั้น ( ใสป เปน ค.ศ. เทานนั้น หามใส

ปเปน พ.ศ.) ( ตัวจริงอายุไมเกิน 1 เดือน ) 

8.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ถายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 

8.6 กรณีเปนนักเรียนนักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นวากําลังศึกษาอยูระบุชั้นปที่ศึกษา พิมพเปน

ภาษาอังกฤษเทานั้น / พรอมสําเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา  ( ตัวจริงอายุไมเกิน 1 เดือน ) 

8.7 กรณีเปนแมคา, ทําธุรกิจสวนตัว, ทําอาชีพอิสระ ตองพิมพจดหมายรับรองตัวเอง เปนภาษาอังกฤษ พรอมทั้งแนบรูปถาย

สถานที่ทํางานมาดวย รูปถายอยางนอย 3-5 ใบ   

9.  หลักฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพยเทานั้น) 

9.1  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเทานั้น พรอมหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK 

CERTIFICATE) เปนภาษาอังกฤษ **ตองเปนบัญชีเดียวกันเทานั้น**   (กรุณานําสมุดเงินฝากเลมจริงมาวันที่ย่ืนวีซา

ดวย) 



 
 กรณีเงินฝากออมทรัพย (ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ตองมีไมต่ํากวา 100,000 บาท ตอการยื่นวีซา 1 ทาน และ ตองมี

การเขาออกของเงินสม่ําเสมอ หามทําการโอนเงินเขาไปในครั้งเดียวเปนยอดใหญกอนการย่ืนวีซาเด็ดขาด!!) 

 การปรับสมุดบัญชีธนาคาร ทานตองปรับสมุดถึงเดือนปจจุบัน และ ถายสําเนายอนหลัง 6 เดือน โดยการปรับยอดสมุดใน

บัญชี ตองปรับสมุดกอนวันที่จะยื่นวีซา 7 วัน เชนทานไดคิวยื่นวีซาวันที่ 18 กันยายน 2557 สําเนาสมุดบัญชีที่ทานตองใชใน

การย่ืนวีซา ตองปรับสมุด ณ วันที่ 12 กันยายน 2557 หรือ หลังจากนั้น หากทานปรับสมุดบัญชีกอนหนานั้น จะใชเปนเอกสาร

แสดงหลักฐานทางการเงินไมได สถานฑูตจะขอเอกสารเพิ่มเติม อยางไรก็ตาม ทานสามารถสงเอกสารมาทางบริษัททัวรฯ เพื่อ

เตรียมการลวงหนา และ สง Fax สมุดบัญชีหนาสุดทายที่ไดทําการปรับสมุดมาใหทางบริษัททัวร เพื่อใชในการแนบเปนเอกสาร

ยื่นวีซาตอไปได  หรือ ถายเอกสารหนาที่ปรับสมุดภายใน 7 วัน และถือมาเพิ่มเติมในวันที่ยื่นวีซา 

**ถาในสมุดบัญชีธนาคารการเงินไมไดอัพเดททุกเดือนรบกวนใหขอสเตทเมนจากธนาคาร (ขอสเตทเมนเปนภาษาไทย)** 

 การขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  (ขอเปนภาษาอังกฤษ) ตองมีอายุไมเกิน 15 วัน นับ

จากวันที่ไดคิวยื่นวีซา พรอมทั้งตองระบุ จํานวนเงินเปนตัวเลขลงในหนังสือรับรองดวย เชนทานไดคิวยื่นวีซาวันที่ 18 กันยายน 

2557  หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใชในการยื่นวีซา ตองออกให ณ วันที่ 4 กันยายน 2557  หรือ หลังจากนั้น

เทานั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารใหระบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูต) โดยไมตองระบุวัน และ

ประเทศท่ีเดินทาง (ชื่อในหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะตองถูกตองและตรงตามหนา

พาสปอรต วันที่ขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคารใหนําสําเนาหนาพาสปอรตไปดวย เพื่อไมใหผิดพลาดในการออก

เอกสาร) 

****** สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ****** 

10.  ในกรณีที่มีผูรับรองคาใชจาย ตองมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้  

10.1 จดหมายจากผูรับรองคาใชจาย พิมพเปนภาษาอังกฤษเทานั้น – หลักฐานแสดงความสัมพันธของผูเดินทางกับผูรับ

รองคาใชจาย เชน ทะเบียนบาน และตองเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พอ, แม สามารถรับรองคาใชจายใหบุตรได / สามี 

ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองใหกันและกันได / (ปู, ยา, ตา, ยาย, ลุง, ปา, นา, อา ไมสามารถรับรองคาใชจายใหหลาน

ได) 

- กรณีเปนสามีภรรยากันแลวไมไดจดทะเบียน และรับรองคาใชจายกัน ตองใชเอกสารดังนี้ 

 เขียนจดหมาย decare เปนภาษาอังกฤษ มาวาอยูดวยกันแตไมไดจดทะเบียนกัน 

 กรณีมีลูกดวยกัน ใหใชใบเกิดของลูก  

10.2 กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามขอกําหนดในขอ 9 ที่จะใชยื่นวีซา 1 ชุดของผูรับรองคาใชจาย พรอมทั้งใน 

หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตองระบุชื่อผูถูกรับรองคาใชจายดวย 

11. ผูสูงอายุที่มีอายุเกินกวา 70ปบริบูรณกรุณาแนบใบรับรองแพทยวาสามารถเดินทางไดเพื่อเปนเอกสารประกอบการย่ืนวีซา 

12. กรณีผูที่กําลังศึกษาอยูตางประเทศ จะตองยื่นขอวีซาอิตาลี ณ ประเทศท่ีทานกําลังศึกษาอยู  



 
 

*** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอเบ้ืองตนที่ทางบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นจากประสบการณและ

ระเบียบของสถานทูต ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามแตสถานการณและคุณสมบัติของลูกคา 

 
วันท่ีมายื่นวีซากรุณานําสมุดบัญชีธนาคารเลมจริงมาดวย (กรณีมีเลมตอจากสมุดเดมิรบกวนนําเลมเกา

มาดวย) 
เอกสารทุกอยางที่เปนสําเนา เชน ทะเบียนบาน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล , สูติบัตร , 

นําตัวจริงมาวันท่ียื่นวีซาดวย 

 
***** สําหรับคนทีจ่ะใชเลมไปที่อื่นกอน สถานทูตจะไมใหดึงเลมไมวากรณีใด ๆ ***** 


