
CODE: QR209 MONO ITALY >>ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N 

 
ทัวร์อิตาลี MONO ITALY 

MONO ITALY โรม นครวาติกัน ปซิ่า เวนิส มิลาน โคโม่ 7วัน 4คืน  
เยือนกรุงโรม ช่ืนชมสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ เยือนดินแดนเล็กๆที่นครวาติกัน เป็นแหล่ง
รวมศิลปวัฒนธรรมอันย่ิงใหญ่ของโลก ชมความยิ่งใหญ่อลังการ1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ โคลอสเซี่ยม และหอ
เอนปิซ่าที่เมืองปิซ่า เยือนเมืองแห่งสายน้ำสุดแสนโรแมนติก แห่งแคว้นเวเนโตที่เมืองเวนิส เยือนเมืองภาคเหนือของ
อิตาลี เมืองหลวงทางแฟช่ันของโลกที่มิลาน  

 
เดินทางโดยระดบั 5ดาว QATAR AIRWAYS (QR) 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่
ราคาเด็ก 0-2 ปี 

(พักกับผู้ใหญ่ 2ท่านไม่
เสริมเตียง) 

พักเด่ียวเพ่ิม ท่ี
น่ัง หมายเหต ุ

9 – 15 ตุลาคม 2562 42,900 

เด็กอายุ 0-2 ปี/Infant 
15,000 บาท 

 

12,500 25  

15 – 21 ตุลาคม 2562 39,900 12,500 25  

22 – 28 ตุลาคม 2562 42,900 12,500 25  

29 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 62 39,900 12,500 25  

12 – 18 พฤศจิกายน 2562 39,900 12,500 25  

19 – 25 พฤศจิกายน 2562 39,900 12,500 25  

26 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 62 39,900 12,500 25  

05 – 11 ธันวาคม 2562 42,900 12,500 25  

14 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 39,900 12,500 25  

05 – 11 มีนาคม 2563 39,900 12,500 25  



19 – 25 มีนาคม 2563 39,900 12,500 25  

*ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซา่4,000 บาท** 
 
สายการบิน กาตาร์ QATAR AIRWAYS (QR) 
เท่ียวบินขาไป     QR833 BKK-DOH 20.45-23.55 // QR115  DOH- FCO  02.00-06.55 
เท่ียวบินขากลับ   QR118 MXP-DOH 22.55-05.35+1 // QR832 DOH-BKK 08.15-19.00 
 
วันท่ีหนึ่ง กรุงเทพฯ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง 
 
 
17.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน 

กาตาร์แอร์เวย์ โดยมเีจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรที่นั่ง โหลดสมัภาระ 
20.45 น. ออกเดินทางสูส่นามบินกรุงโดฮา  โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เท่ียวบินที่ QR833 
23.55 น.    เดินทางถึงท่าอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง  
 
วันท่ีสอง     สนามบินลีโอดาร์โน ดาร์วินชี อิตาลี – นครวาติกัน – กรุงโรม – โคลอสเซี่ยม – จัตุรัสโรมัน – น้ำพุเทรว่ี บันไดสเปน – 

เมืองซีน่า                                                                                       อาหาร เท่ียง,เย็น 

 
02.00  น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ เท่ียวบินที ่QR115   

06.55 น. เดินทางถึง สนามบินลีโอดาร์โน ดาร์วินชี อิตาลี นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากรและ

ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั ้น นำท่านสู่นครวาติกัน Vatican City 

(ระยะทาง30กม./ 45 นาที) ซึ่งเป็นรัฐอิสระ มีขนาดเล็กมากเพียง 250 ไร่และเป็น

ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เป็นเมืองแห่งศาสนจักรและที่

ประทับข  องพระสันตะปาปา ประมุขสูงสุดแห่งศาสนา หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า“โป๊ป” 

นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ St.Peter Basilica แห่งนครรัฐ

วาติกัน ที่งดงามด้วยศิลปะในยุคเรเนซองส์ ใช้เวลาสร้างถึง 150 ป ีและยังได้รับการ

ตกแต่งอย่างโอ่อ่าและหรูหรา ด้านหน้ามหาวิหารเป็นลานกว้างเรียกว่า St.Peter’s 

Square ประกอบไปด้วยน้ำพุ 2 ด้าน และเสาโอเบลิกส์ 1 ต้น ล้อมรอบไปด้วย

เหล่าเทพเทวาบนหลังคาและกำแพงสูง(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้า Vatican Museum 

และ Sistine Chapel )  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome)(ระยะทาง33

ก.ม./45นาที)  เมืองหลวงของประเทศอิตาลี  กรุงโรมเป็นเมืองหลวงและเมืองที่

ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซีโอและประเทศอิตาลีจ้า มีคนอาศัยประมาณ 2.5 ล้านคน



แน่ะ ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยและน่าไปทีส่ดุ

อ ี ก เ ม ื อ ง ห น ึ ่ ง ขอ ง อ ิ ต าล ี เ ลยล ่ ะ ค ่ ะ  มี

ประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี ทั้ง

สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สถานที่เที ่ยว

ต่างๆ คลุกเคล้าความคลาสสิคสไตล์ นำท่านสู่

ชื่นชมกับสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ จากนั้น นำท่านสัมผัสความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของ

โลกที่ โคลอสเซี่ยม (Colosseum) (ถ่ายรูปด้านนอก) เป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม เริ่มสร้างข้ึน 

ในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซียนแห่งอาณาจักรโรมัน  และสร้างเสร็จ ในสมัยของจักรพรรดิติตัสในคริสต์ศตวรรษที่1 หรือ

ประมาณปี ค.ศ.80 อัฒจันทร์เป็นรูปวงกลมก่อด้วยอิฐและหินทรายวัดโดยรอบได้ประมาณ 527เมตร สูง 57เมตร ใกล้ๆกัน

นั้นเป็น ประตูชัยคอนสแตนติน(Arch of Constantine) ถือว่าเป็นมรดกสำคัญของประเทศอิตาลีอีกที่หนึ่ง โดยสร้างขึ้นเพื่อ

ระลึกถึงชัยชนะของกรุงคอสสแตนติน เป็นซุ้มประตูที่ใหญ่ที่สุดของโรมันมคีวามสูงถึง 21 เมตร จากนั้น นำท่านสู่โรมันฟอรัม

(Roman Forum) (ถ่ายรูปด้านนอก)   อดีตอันยิ่งใหญ่ของกรุงโรม ที่เคยเป็นศูนย์กลางของชุมชน ทั้งการเมือง ศาสนา 

การค้า และการปกครองด้วย ปัจจุบันคงเหลือแต่ซากปรักหักพังแต่ก็ยังสามารถเห็นเค้าโครงของความยิ่งใหญ่ได้ นำชมความ

งามของ น้ำพุเทรว่ี (Trevi Fountain) ซึ่งมีรูปปั้นของเทพเจ้าเนปจูนต้ังโดดเด่นอยู่กลางน้ำพุแห่งนี้ เช่ือกันว่าผู้ที่ได้มาเยี่ยม

ชมสถานที่แห่งนี้ แล้วหันหลังใช้มือขวาโยนเหรียญข้ามบ่าซ้ายลงไปในน้ำพุแห่งนี้แล้วจะได้มีโอกาสได้มาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อท่ี1) เมนูอาหารจีน 

บ่าย นำท่านชมและถ่ายรูปบริเวณย่าน บันไดสเปน (Spanish steps) เป็นบันไดที่กว้างที่สุดและยาวที ่สุดในทวีปยุโรป ถูก

เรียกชื่อตามสถานฑูตสเปน ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณนั้น ได้รับการออกแบบโดย

สถาปนิกชาวอิตาเลียน ช่ือ Francesco de Sanctis เริ่มสร้างเมื่อปี คศ.1723 

แล้วเสร็จในปี คศ.1725 ถือเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกรุงโรม นอกจาก

ความสวยงามอลังการกว้างขวางของบันไดสูง 138 ขั ้นที ่ล ้อมรอบไปด้วย

สถาปัตยกรรมอันสวยงามแล้ว จัตุรัสนี้ยังต่อตรงกับถนน Via Condotti ที่เต็มไปด้วยร้านแบรนด์เนมมากมาย ทั้ง Dior, 

Prada, Gucci,Valentio, Versace, Fendi, Ferragamo, Cartier, Bulgari, Rimowa, Longchamp, Furla, Tod’s 

Ferragamo Armani, Tag Heuer, Tissot และอื่นๆ เป็นต้น จากนั้น นำท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองซีน่า 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรมแรม (มื้อท่ี2)  

 หลังอาหารเย็นนำท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก 

  ท่ีพัก: Hotel Executive Siena หรือระดับใกล้เคียงกัน 

 (ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันท่ีสาม        เมืองซีน่า - เมืองปซิ่า – หอเอนปิซ่า - เมอืงปราโต้                                       อาหาร เช้า,เท่ียง,เยน็  
 
เช้า   รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อท่ี3) 



 นำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า Pisa (ระยะทา209ก.ม./ 3 ช่ัวโมง) เมืองแห่งศิลปะทที่สำคัญของประเทศอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆ
อยู่ในแคว้นตอสคานา ฝั่งแม่น้ำอาร์โน อยู่ทางตะวันตกของเมืองฟลอเร้นซ์และทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเซียนา ด้าน
ตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แม้ว่าจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ก็เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู ้จักของ
นักท่องเที่ยว เพราะเป็นที่ตั้งของสถาปัตยกรรมอันสวยงามททีมีช่ือเสียงไปทั่วโลก 

เท่ียง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อท่ี4) เมนูอาหารจีน  
บ่าย นำท่านชมด้านนอก จัตุรัสกัมโป เดย์ มิราโกลี หรือ จัตุรัสดูโอโม่ Piazza del 

Duomo หรือทุ่งมหัศจรรย์ เป็นบริเวณที่ล้อมรอบด้วยกำแพงใจกลางเมืองปิซ่า 
และเป็นที่ตั้งของมหาวิหารเก่าแก่ที่มขีนาดใหญ่ที่สุด และนำท่านชมถ่ายรูป 1 ใน 7 
สิ่งมหัศจรรย์ของโลก หอเอนปิซ่า ( Leaning Tower of Pisa) ให้ท่านเดินเล่น 
ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่าที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นหอระฆังแห่งวิหารประจำเมือง แต่เพียง
การเริ่มต้นของการสร้างถึงบริเวณช้ัน 3 ก็เกิดการทรุดตัวและต้องหยุดการก่อสร้าง
จนถัดมาอีกร่วม 100 ปี ถึงได้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์และยังเป็นสถานที่กาลิเลโอ เคยมาพิสูจน์เรื่องแรงโน้มถ่ว งของโลก 
และการตกของวัตถุด้วย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองปราโต้ 

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อท่ี5) เมนูอาหารจีน 
   หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าท่ีพัก 
  ท่ีพัก: Charme Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 
    (ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
วันท่ีสี่         เมืองโบโลญญา่ – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เกาะเวนิส                                           อาหาร เช้า,เท่ียง,เย็น 

 
เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อท่ี6) 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบโลญญ่า (Bologna)(ระยะทา103ก.ม./ 1.30 ช่ัวโมง) เมืองหลวงของแคว้นเอมีเลียโรมัญญา โดย

ตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำโปกบัเทอืกเขาแอแพนไนน์ นอกจากนั้นยังเป็นหนึ่งในเมืองยุคกลางที่ได้รับการรกัษาไว้ อย่างดี

ที่ส ุดแห ่งหน ึ ่ งในย ุโรป และย ังเป็นท ี ่ต ั ้ งของ

มหาวิทยาลัยที ่ เก ่าแก่ที ่ส ุดคือ “Alma Mater 

Studiorum” ชมบริเวณ จัตุรัสมัจโจเล่ (Piazza 

Maggiore) จัตุรัสขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง

เก่าที่ล้อมรอบด้วยโบสถ์ซานเปโตรนิโอ (Basilica 

of San Petronio) ซิตี ้ ฮอล ลานน้ำพุเทพเนปจูน (Fontana Del Nettuno) และอาคารปาลาซโซ เดล โพเดสตา 

(Palazzo Del Podesta) ให้ท่านเดินชมเมืองและถ่ายรูปจนได้เวลานัดหมาย จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือตรอน

เคตโต้ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อท่ี7 ) เมนูอาหารจีน 



บ่าย นำท่านนั่งเรือสู่ เกาะเวนิส (Venice Island) ดินแดนแสนโรแมนติก เมืองเวนิส

ได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก (Queen of the Adriatic) เมืองแห่ง

สายน้ำ เมืองแห่งสะพานและเมืองแห่งแสงสว่าง ถูกสร้างข้ึนจากการเช่ือมเกาะ

เล็กๆจํานวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของทะเล

อาเดรียติก เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองที่ใช้คลองในการคมนาคมมากที่สุด 

ชมความสวยงามของ จัตุร ัสซานมาร์โค (Piazza San Marco หรือ Saint 

Mark Square) เป็นจัตุรัสกลางเมืองเวนิส ที่ขึ้นช่ือว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในอิตาลี 

ล ้อมรอบด้วยสถาปัตยกรมอันงดงาม อาทิ โบสถ์เซนต์มาร์ก (St. Mark’s 

Basilica) เดิมที่เป็นโบสถ์ส่วนตัวของผู้ครองเมืองในสมัยนั้น พระราชวังดอจส์ 

(Doge’s Palace), ลีโอเน ่(Lione) รูปปั้นสิงโตตัวใหญ่ติดปีกพร้อมถือหนังสือ ซึ่ง

ถือเป็นสัญลักษณ์ประจาเมืองเวนิส เดินชมตัวเมืองจนถึง สะพานริอัลโต เป็น

สะพานที่เก่าแก่ที่สุดในเวนิสและเป็นสะพานแรกที่ข้าม Grand Canal (คลองแก

รนด์คาแนล) ชมสะพาน Bridge of Sighs สะพานสะอื้น หรือบางคนเรียกว่า 

"สะพานแห่งการทอดถอนใจ” ซึ่งทอดข้ามด้านหลังวังของผู้ปกครองเวนิสในอดีต 

ไปยังคุกที่อยู่อีกฟากฝั่งคลองว่ากันว่าสะพานแห่งนี้คือจุดหายใจเฮือกสุดท้ายแห่งอิสรภาพของเหล่านักโทษ และคุกแห่งนี้เอง

เป็นที่คุมขังนักรักกระเดื่องนามคาสโนว่า ในตำนานเล่าว่าการจูบบนเรือกอนโดล่าใต้สะพานแห่งนี้จะนำไปสู่ความรักนิรันดร์ 

นับเป็นหนึ่งในจุดที่โรแมนติกที่สุดจุดหนึ่งในเวนิสอิสระให้ท่านเดินชมความโรแมนติกของเกาะแห่งนี้ หรือท่านยังสามารถ

สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือกอนโดล่า ชมความงามของเกาะเวนิส (ไม่รวมในค่าทัวร์ กรณีต้องการนั่งกอนโดล่า สามารถ

ติดต่อท่ีไกด์ราคาลำละ 120 ยูโร 1 ลำสามารถนั่งได้สูงสุด 4-6 ท่านค่ะ ล่องประมาณ 30 นาที) จากนั้น นำท่านเดินทาง

กลับสู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ นำท่านเดินทางสู่ เวนิส เมสเตร Venice Mestre ฝั่งแผ่นดินใหญ่ (ระยะทาง264กม./ใช้เวลา

ประมาณ4ชม.) เป็น เมืองเล็กๆ ที่สวยงามเต็มไปด้วยสวนสาธารณะร้านดีไซเนอร์แบรนด์ดัง และจัตุรัสที่มีแลนด์มาร์กเก่าแก่ 

สัมผัสได้ถึงความงดงามของอาคารประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอิตาลีในแบบดั้งเดิม 

เย็น  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อท่ี 8 ) เมนูอาหารท้องถิ่น 

  หลังอาหารเย็นนำท่านเดินทางเข้าท่ีพัก 
   ท่ีพัก:   Smart Holiday หรือระดับใกล้เคียง 
  (ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
วันท่ีห้า         เมสเตร – Noventa di Piave Designer Outlet – มิลาน                                        อาหาร เชา้,เย็น 

 
เช้า   รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อท่ี 9) 



นำท ่านเด ินทางต ่อไปย ัง เม ือง Noventa อ ิสระให ้ท ่านช้อปป ิ ้ งจ ุ ใจ ณ 
McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet ศูนย์รวมร้านค้ากว่า 
160 ร้าน เช่น แว่นตา ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง รองเท้า    กระเป๋า อุปกรณ์กีฬา 
แฟชั่นแบรนด์แนม (อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัยที่เอ้าท์ล็ท เพื่อความสะดวก
ในการช้อปปิ้ง จนถึง เวลานัดหมายนำท่านดินทางสู่เมืองมิลาน 

บ่าย นำท่านสู่จุดศูนย์กลางของเมืองมิลาน (ระยะทาง309กม./4.30 ช่ัวโมง) ถึงเมืองมิ
ลาน มิลาน Milan หรือที่คนอิตาเลียนเรียกว่า มิลาโน่ (Milano) เป็นเมืองหลวงทางแฟช่ันของโลกแข่งกับปารีสใน
ประเทศฝรั่งเศส เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของอิตาลี นอกจากนั้นยังมีภาพวาดเฟรสโก้ที่มีช่ือเสียงโด่งดัง และโรงละคร
โอเปร่าอันลือช่ือ เป็นต้น  

 
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อท่ี10) เมนูอาหารจีน  

  หลงัอาหารเย็นนำท่านเดินทางเข้าที่พกั 
 ท่ีพัก: Klima Hotel Milano Fiere หรือระดับใกล้เคยีง 

(ช่ือโรงแรมทีท่่านพักทางบริษัทจะทำการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
วันท่ีหก       กัสเตลโล สฟอร์เซสโก – มหาวิหารแห่งมิลาน – โรงละครลาสกาล่า – เมืองโคโม่ – ทะเลสาบโคโม่ - มิลาน  

                   อาหาร เช้า,เท่ียง  

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อท่ี11) 

จากนั ้น นำท ่านไปชมและถ่ายร ูปที่  กัสเตลโล  สฟอร ์เซสโก Castello 
Sforzesco (ชมด้านนอก)เป็นป้อมปราสาทเก่าแก่หลายร้อยปีอันเป็นแหล่ง
รวมแกลลอรี่และพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของมิลาน  เป็นปราสาทอันเก่าแก่ที่มี
อายุมากกว่าห้าร้อยนี้เป็นปราสาทในศตวรรษที่ 15 ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองของมิ
ลาน จากนั ้น นำท่านไปชม  มหาวิหารแห่งมิลาน Duomo di Milano 
(ถ่ายรูปด้านนอก) มหาวิหารนี้สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่ถือว่ามี
ความใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก เริ่มสร้างในปี 1386 แต่กว่าจะเสร็จต้องใช้
เวลากว่า 400 ปี ด้านนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมที่ทำจากหินอ่อนจำนวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจากสมัยต่างๆ 
กว่า 2,245 ช้ิน ยอดที่สูงที่สุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ จากนั้น นำท่านถ่ายรูปด้านนอกที่ 
โรงละครลาสกาล่า (La Scala Theatre) เป็นโรงละครคู่เมืองมิลานมากว่า 230 ปี เป็นสถานที่แสดงโชว์ชื่อดังมากมาย 
และที่ด้านหน้าโรงละครสกาล่าบริเวณจัตุรัส พิอาซซ่า เดลล่า สกาล่า นี้เองที่เราจะได้เห็นรูปปั้น อนุสรณ์แห่งลีโอนาร์โด 
ดาวินซี (Statue of Leonardo Da Vinci) โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ลีโอนาร์โด ดาวินซี นักประดิษฐ์และนักวิทยา
ศาตร์คนสำคัญของโลก 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อท่ี12) เมนูอาหารจีน  



บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ (Como)(ระยะทาง50กม./ 45 นาที) ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมผ้าไหมของอิตาลีที่มี
ช่ือเสียง และมีทะเลสาบโคโม่ (Lago di Como) 
ที่ได้ช่ือว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สดุของอติาลี 
เดินทางถึง เมืองโคโม่ นำท่านชมทะเลสาบโคโม่ 
ที ่ล ้อมรอบด้วยภูเขาสูงที ่ยังมีป่าไม้เขียวชอุ่ม 
หลายจุดบนชายฝั่งเป็นช่องเขาแคบ และหน้าผา
ที่สวยงาม ทางเหนือของทะเลสาบ คือเทือกเขา
แอลป์ยาวเหยียดสุดสายตาเป็นกำแพงธรรมชาติ
ที่สร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับดินแดน
บริเวณนี้ เทือกเขาแอลป์นั้นมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดปี จึงทำให้สามารถเล่นสกีหิมะได้ตลอดเวลา นี่คือจุดดึงดูดให้ผู้คนจากทั่ว
โลกหลั่งไหลมาท่องเที่ยว จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมิลาโน่ มัลเพนซา เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สัมภาระเตรียมตัวเดินทางกรุงเทพฯ และเพื่อให้ท่านได้ทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนเช็คอิน 

22.55 น.   ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสายการบิน กาตาร์แอร์เวย์ เท่ียวบินที ่QR118 
 
วันท่ีเจ็ด        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ         

 
05.35 น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานโดฮา  รอเปลี่ยนเครื่อง  
08.15 น.   เดินทางกลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ QR832 
19.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

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

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือ

ช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็น

หลัก เพ่ือให้ท่านท่องเท่ียวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

 

เง่ือนไขการให้บริการ  

1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจานวน 25 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง20ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท

จะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

2. ในกรณีที ่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั ้ง มิฉะนั ้นทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น  

3.การจองทัวร์และชำระค่าบริการ  

- กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 25,000 + วีซ่า 4,000 บาท (29,000 บาท) 



กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์ 

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง  

**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้

หนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี

พาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ 

4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร ์ 

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี   และ 

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัท

ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใด

รายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

5.อัตราค่าบริการนี้รวม  

1. ค่าต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

   (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้) 

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

5. ค่าน้ำหนักกระเป๋า กาตาร์แอร์เวย์ สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัย

เครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรยีกเก็บ และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสยีค่าปรับตามที่สายการบินเรยีกเก็บ สะสม

ไมล์ได้50% กรุณาแจ้งเลขสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ก่อนออกตั๋ว  

6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ MSIG แบบแผนประกันภัย

แบบ EASY 3 โดยจะมีความคุ้มครองเบื้องต้น ดังนี้  

- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ  

  ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 15-75 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท 

  ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1-14 ปีบริบูรณ์  วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท 

  ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 76-80 ปีบริบูรณ์  วงเงินคุ้มครอง 750,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศผู้เอาประกันที่มีอายุ 1-75 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 2,000,000 บาท ผู้เอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปี

บริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทยผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ1 -75 วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท ผู้เอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปี

บริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท 

  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม 

พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น  แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไข

ความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ MSIG ได้  กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่

บริษัทฯ  



7. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้า มันตามรายการทัวร์ 

8.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 

 

6.อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

1. ค่าทำหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนอืจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว 

5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม  

6. ค่าทิปไกด์ คนขบัรถ ท่านละ 60 EURO ต่อทริป สำหรบัหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน  

7. ค่าวีซา่เชงเก้นและบริการท่านละ 4,000 บาท 

 

กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซ่าไมผ่่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง 

เช่นค่าวีซา่และค่าบริการยืน่วีซ่า/คา่มัดจำตั๋วเครื่องบิน 

 

7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ

บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ  แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ

จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว 

โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก   โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดย

อาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเปน็พิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัท

ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  



10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ  ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอำนาจของ

ผู้จัดกำกับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการ

พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน

เนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   

12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ MSIG แบบแผนประกันภัย

แบบ EASY 3 โดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยวที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกัน

เฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ MSIG ได้กรณี

ท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ  

13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ  ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอำนาจของ

ผู้จัดกำกับเท่านั้น  

14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการ

พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน

เนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

 
เอกสารในการขอยื่นวีซา่เชงเก้น (ประเทศอิตาลี) 

ระยะเวลาดำเนินการยื่น 15 วันทำการ 
** ผู้เดินทางต้องมาโชว์ตัวและสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาท่ีนัดหมาย ** 

1. พาสปอร์ต ที่ยังไมห่มดอายุ และมอีายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากหมดอายุกรุณานำไปต่ออายุก่อนนำส่ง และมจีำนวนหน้า
เหลืออย่างนอ้ย 2-3 หน้าเพื่อติดวีซ่า หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็น
เอกสารอ้างอิงกบัทางสถานฑูต  
 

2. รูปถ่าย รูปสหีนา้ตรงปัจจบุัน ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 น้ิว หรือ 3.5 * 3 cm จำนวน 2 ใบ และมอีายุไม่เกิน 3 เดือน ห้ามตกแต่งรูป 
ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมเีครื่องประดับ ต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น 
 

3. เอกสารส่วนตัว 
สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ (ถ้ามี) แปลเป็นภาษาอังกฤษ 
สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)  แปลเป็นภาษาอังกฤษ 
สำเนาใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกลุ (ถ้าเคยทีการเปลี่ยน) แปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 
(กรณีเด็กอายุตำ่กว่า20ปี) แปลเป็นภาษาอังกฤษ 
สำเนาทะเบียนบา้น / สำเนาสูติบัตร / หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา / สำเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา  
 



4. หลักฐาน/ใบรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ต้องเปน็ภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,วัน
เดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนด 
ภาษาอังกฤษ 
 
4.1 กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด
เพื่อเดินทางไปยุโรป เท่านั้นไม่ต้องระบุชื่อประเทศ หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนด และต้องมีอายุไม่เกิน 1 
เดือนก่อนยื่นวีซ่า  ต้องเป็นภาษาอังกฤษ และเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น พร้อมประทับตราบริษัท โดยช่ือลูกค้าที่ระบุในหนงัสือ
รับรองทางการงาน ต้องสะกดช่ือ-สกุลให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต 
4.2 กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสอืรับรองการจดทะเบียนทีม่ีช่ือของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน 
พร้อมทั้ง เซ็นช่ือรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (คัดลอกไม่เกิน 3 เดือน และเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)  
4.3 กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองตัวจริงจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน 
(สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอมและต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนย่ืนวีซ่า) 
 เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี 

จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็กเดินทาง
กับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา หรือถ้าเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา จะต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
จากทั้งบิดาและมารดา พร้อมมีการรับรองค่าใช้จ่ายให้กับบุตรกับผู้ที่บุตรเดินทางไปด้วย  ต้องไปทำที่สำนักงานเขตที่ทำเบียนบ้านอยู่   
(พร้อมแนบบัตรประชาชน ของบิดาและมารดา) โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือช่ือและประทับตรารับรองจากทางราชการ
อย่างถูกต้อง  และบิดาหรือมารดาจะต้องไปเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่รับยื่นวีซ่าด้วย กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบ
หย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

4.4 กรณีท่ีเกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญมาด้วย  
4.5 กรณีเป็นแม่บา้น ใช้สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) (ใช้หลักฐานการเงินของตัวเองหรือของสามีก็
ได ้ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางไปกบัสามี จะต้องมจีดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี เป็นภาษาอังกฤษ      พร้อมกับเขียนช่ือ-นามสกลุ วัน
เดือนปเีกิด ของสามี และบุตร ที่มีด้วยกัน) 
 

5. หลักฐานการเงิน 
 
5.1สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประจำหรือออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปจัจบุัน) 
ควรเลือกเล่มทีม่ีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะ
ครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จา่ยได้อย่างไม่เดือดรอ้น เมื่อกลับสู่ภูมลิำเนา 
แนะนำให้ขอเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พร้อมปรบัยอดเงิน 15 วันกอ่นวันนัดสัมภาษณ์ 
**ยอดเงินสุดท้ายท่ีลูกค้าอัพเดท 15 วันก่อนยื่น ต้องมียอดเงินท่ีครอบคลุมคา่ทัวร์ด้วย ** 
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 

 

a. หากต้องรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลอ่ืนในคณะ 

ต้องทำเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย (BANK GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ระบุชื่อเจ้าของบัญชี และบุคคลที่เจ้าของ

บัญชีออกค่าใช้จ่ายให้โดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 15 วันก่อนยื่น ต้องสะกดช่ือ-สกุลให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต 



5.3 กรณีท่ีบริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางท้ังหมด ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ง
ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุรายช่ือผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ใน
จดหมายด้วย  

6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้น กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอรม์ที่แนบมาให้อย่างถูกต้อง เนื่องจากเปน็ข้อมลู
ที่ต้องส่งให้กับทางสถานทูต ทางบริษัทฯไม่สามารถกรอกแทนท่านได้เพราะถ้าข้อมูลผิดพลาด ท่านอาจจะ   
ถูกปฏิเสธวีซ่าได ้
 
รายละเอียดเกี่ยวกับช่ือ,นามสกลุ,วันเดือนปีเกิด,ญาติพี่น้อง,สถานที่เกิด และจำนวนบุตรของผู้เดินทาง  
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หาก
สถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัท
ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการแจง้สถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลยพินจิของสถานทูตเรื่องวี
ซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแตล่ะประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท 
การยื่นวีซ่าน้ัน ผู้เดินทางต้องชำระยอดมัดจำท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดำเนินการข้ันตอนการยื่นวีซ่าได้ 

 
** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบรษิัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร** 

 
แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้นประเทศอิตาล ี

โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

 
1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย)       .............................................................................................................. 
2. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   ............................................................................................ .................. 
3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (ถ้าม)ี          ......................................................................................................... ..... 
4. วัน-เดือน-ปีเกิด   ..............................................  อายุ ............. ปี   สถานที่เกิด ........................................ 
5. เพศ   ชาย          หญิง 

5. ที่อยู่ปัจจุบัน (ภาษาอังกฤษ) 
............................................................................................................. ................................................ 
................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 
โทรศัพทม์ือถือ ..........................................................  โทรศัพท์บ้าน .......................................................... 
6. อาชีพปัจจบุัน .................................................... ตำแหนง่ ...................................................................... 
7. ช่ือสถานที่ทำงาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลยั (หากประกอบกจิการค้าขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน) 
.............................................................................................................................................................. 
ที่อยู่ที่ทำงาน ........................................................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย์ ............. โทรศัพทท์ี่ทำงาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อเีมล์ .......................... 



8. รายได้ต่อเดือน ........................................................... บาท 
9. รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรอืรายได้หลัก ......................................................................................... 
      แหล่งทีม่าของรายได้น้ัน .......................................................................................................................... 
 
 

10 . สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส   ⃣   แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 

  ⃣   หย่า   ⃣   ม่าย   ⃣   อยู่กินฉันสามี-ภรรยา    ⃣   แยกกันอยู่ 
11. ช่ือ-สกุลคู่สมรส (ถ้าม)ี .............................................  วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถานที่เกิด ..................... 
12. ช่ือ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด................. สถานทีเ่กิด ...................... 
13. ช่ือ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถานที่เกิด ...................... 
14. ท่านมี Passport เล่มเก่าหรือไม่ ถ้ามี ขอรายละเอียด ดังนี้ 
      เลขพาสปอร์ต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให้ ณ ประเทศ ................... 
      เลขพาสปอร์ต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให้ ณ ประเทศ ................... 
15. ยอดเงินคงเหลอืในบัญชีออมทรัพย์ ............................................................................................................ 
16. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี ้

                    ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ หากทราบ)   

17. วีซ่าเชงเกนทีเ่คยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ต้ังแต่วันที่ .............................................. ถึงวันที่ .................................................. 

18. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี ้

                    ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 

19.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม ่

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

20. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างการเดนิทางและพำนักอยู่ของผูร้้องขอ 

           ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องค์กร) 

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุช่ือ .............................................................. 

   บัตรเครดิต    

   เงินสด 

 



** กรุณากรอกข้อมลูให้ครบถ้วน เพราะข้อมลูท้ังหมด เจ้าหน้าท่ีจะต้องกรอกในแบบฟอร์มออนไลนข์องท่าน ** 
- หนังสือเดินทางเล่มเกา่ จำเป็นต้องส่งมาเพ่ือดูประวัติการเดินทางของท่าน 
- หากยังไม่แนบจดหมายรับรองการทำงานฉบับจริง กรุณากรอกข้อมูลการทำงานของท่านเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถว้น ได้แก่ 

ชื่อบริษัท / ตำแหน่งของท่าน / ลักษณะงาน / รายได้ต่อเดือน  
 
หมายเหตุ : การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มสี่วนเกี่ยวข้องใดๆท้ังสิ้น ท้ังนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและ
คอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 
 
 

 



 


