
 

 

 

 

 

 
 

โปรแกรมเสน้ทางยุโรป เที่ยวสนุก คุม้คา่ ราคาโดนใจ 
ชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคญัที่คดัสรรมาอย่างดี 

พรอ้มลิม้รสอาหารทอ้งถิน่ขึน้ชือ่ 
อีกท ัง้มีอิสระมือ้อาหาร ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ทานตามปรารถนา 

 

เที่ยวแบบคุม้คา่ สมราคาที่ไดร้บั 
 

************************* 
 
อะมลัฟ่ี (Amalfi Coast) ดว้ยความงดงามบนชายหาด ท่ีงดงามดัง่สวรรค ์ เลาะริมทะเลเมดิ
เตอรเ์รเนียน หน่ึงในสถานท่ีตากอากาศยอดนิยมของอิตาลี โดดเดน่ดว้ยวิวของบา้นและอาคาร
ตา่งๆ ท่ีสรา้งลดหลัน่กนัสวยงามตามแนวเขา 



ก าหนดการเดินทาง :  
12-18 พ.ค.,28 พ.ค.-03 มิ.ย.62             ราคา  39,900.- 
         
    
 

 

 

 
เป็นชายฝ่ังยาวประมาณ  50 กิโลเมตร  ท่ีตัง้อ ยูท่างเหนือของอา่วซ าเลอรโ์น ชายฝ่ังท่ี
ประกอบดว้ยเมืองเล็กๆ ท่ีตัง้อยูล่ดหลัน่ไปตามเนินเขาไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกของ
ยเูนสโกในปี ค.ศ. 1997 
 
ซอรเ์รนโต เมืองเล็กๆ ท่ีเต็มไปดว้ยบา้นเมืองสีสนัสดใสตัง้ลดหลัน่ไปตามไหลเ่ขา  
 
โพสิตาโน เสน่ห เ์หลือลน้ชวนใหห้ลงใหล  แหลง่พกัผ่อนของ บรรดานักท่องเท่ียว จากทั่วโลก
ดว้ยความงามตลอดแนวชายฝ่ังอะมลัฟ่ีนี ้ ไดมี้คาํกลา่วของชาวอะมลัฟ่ีกนัไวว้า่ “พวกเจา้ไม่ตอ้ง
กลวัความตายไปหรอก เพราะพวกเจา้ไดอ้ยูใ่นสรวงสวรรคแ์ลว้” 
 
 

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

อยากหยุดตะวนั ไวท่ี้อะมลัฟ่ี 
อติาลี 

7 วนั 4 คืน 
โดยสายการบินเอมิเรตส ์ [EK] 

 

 

 

 
 

- นําท่านเที่ยวเกาะเวนิส (Venice) อนัสุดแสนโรแมนติก  
- เยือนเมืองมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟช ัน่ของโลก 
- ถา่ยรปูกบัโคลอสเซีย่ม  (Colosseum)  หอเอนปิซา่ (Leaning Tower of 

Pisa) ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง 



- เท่ียวเมืองโบราณใตล้าวาปอมเปอี (Pompeii) ท่ีถกูฝังตวัอยูใ่ตล้าวาจากการระเบิด
ของภเูขาไฟวิสเุวียส   

- ชมบา้นเรือน ริมผาสงูตามเสน้ทางเลียบชายฝ่ัง อนัดบัโลก ท่ีอมาลฟ่ี  โคสท ์ (Amalfi 
Coast)  

*** เมนูพิเศษ.... สปาเกต็ตีห้มึกด า และ พิซซา่ *** 
 

  
 
21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู อาค ารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู

8 เคานเ์ตอร ์ T สายการบินเอมิเรตส ์ โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรบัและอาํนวย
ความสะดวก  

 
 
 
01.15 น. ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์  EK 385 
 
04.45 น. เดินทางถึง สนามบินดไูบ แวะรอเปล่ียนเคร่ือง 
 
09.05 น. ออกเดินทางสูเ่มืองเวนิส โดยสายการบินเอมิเรตส ์ เท่ียวบินท่ี EK 135 
 
13.25 น. ถึง สนามบิน เวนิส  ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 5 ช ัว๋โมง ) 

นําท่านผ่านพิธตีรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร นําท่านเดินทางสูท่่าเรือ ตรอนเคต
โต ้ (Tronchetto) นําท่านลอ่งเรือผ่านชมบา้นเรือนของชาวเวนิส สู่ เกาะเว
นิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองท่ีไม่เหมือน
ใคร โดยใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน  มีสมญานามวา่เป็น "ราชนีิแห่ง
ทะเลเอเดรียติก " มีเกาะนอ้ยใหญก่วา่ 118 เกาะ และมีสะพานเชือ่มถึงกนักวา่ 
400 แห่ง ขึน้ฝ่ังท่ีบริเวณซานมารโ์ค ศนูยก์ลางของเกาะเว นิส จากน้ันนําท่าน
เดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ท่ีมี
เร่ืองราวน่าสนใจในอดีต เม่ือนักโทษท่ีเดินออกจากหอ้งพิพากษาไปสูค่กุจะไดมี้
โอกาสเห็นแสงสวา่งและโลกภายนอกเป็นครัง้สดุทา้ยระหวา่งเดินผ่านชอ่งหนา้ตา่ง
ท่ีสะพานนี ้  ซึง่เชือ่มตอ่กั บวงัดอดจ ์ (Doge’s Palace) อนัเป็นสถานท่ีพํานัก
ของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต ซึง่นักโทษชือ่ดงัท่ีเคยเดินผ่านสะพานนีม้าเเลว้คือ 
คาสโนวา่น่ันเอง นําท่านถา่ยรปูบริเวณ จตัุรสัซานมารโ์ค (St.Mark’s 
Square) ท่ีนโปเลียนเคยกลา่วไวว้า่ “เป็นหอ้งน่ังเลน่ท่ีสวยท่ีสดุในยโุร ป” จตัรุสั
ถกูลอ้มรอบดว้ยอาเขตอนังดงาม รวมทัง้ โบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’s 
Bacilica) ท่ีมีโดมใหญ ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน ์ จากน้ันอิสระใหท่้าน
ไดมี้เวลาเดินเท่ียวชมเกาะอนัสดุแสนโรแมนติกตามอธัยาศยั เชน่ เดินเลน่ชม

วนัแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ 

วนัที่สอง  กรุงเทพ – ดูไบ – เวนิส – เกาะเวนิส 



มนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนิส , เขา้ชมโบสถซ์านมารโ์คท่ี สวยงาม, ชอ้ปป้ิงสินคา้ของท่ี
ระลึก อาทิเชน่ เคร่ืองแกว้มูราโน่ ,หนา้กากเวนิส เลือกซือ้สินคา้แฟช ัน่ช ัน้นํา 
หรือน่ังจิบกาแฟในรา้น Café Florian ท่ีเปิดใหบ้ริการมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1720 หรือ 
น่ังเรือกอนโดลา่ลอ่งชมคลองเวนิส 

 
ค า่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร พืน้เมือง (สปาเกต็ตีห้มึกด า  , Squid-

ink  spaghetti) 
 

นําท่านเดินทางเขา้ท่ีพกั RUSSOTT HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 
นําท่านเดินทางสูต่วั เมืองมิลาน (Milan) เมืองท่ีเรียกไดว้า่ เป็นเมืองหลวงแห่ง
แฟช ัน่ของโลก นําท่านชม มหาวิหารแหง่เมืองมิลาน (Duomo di 
Milano) ท่ีสรา้งดว้ยศิลปะแบบนีโอโกธคิ ท่ีผสมผสานกนั เป็นสถาปัตยกรรม
แบบตะวนัตก สมยัฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ 
 

กลางวนั  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 
บ่าย นําท่าน ชมแกลเลอร่ี วิคเตอร ์ เอม็มานูเอล (Galleria Vittorio 

Emanuele II) ท่ีนับวา่เป็นชอ้ปป้ิงมอลลท่ี์สวยง าม หรหูราและเกา่แกท่ี่สดุใน
เมืองมิลาน อนุสาวรีย ์ ของกษตัริยวิ์คเตอร ์ เอ็มมานูเอลท่ี 2 ผูริ้เร่ิมการรวมชาติ
หวัเมืองตา่งๆในอิตาลี และอนุสาวรียข์องศิลปินชือ่ดงัในยคุเรเนซองสอ์ีก 1 ท่าน 
คือ ลิโอนารโ์ด ดารวิ์นซี ่ ท่ีอยูใ่นบริเวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่ จากน้ัน
ใหท้่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมืองปิซา่ (Pisa) 
เมืองแห่งศิลปะท่ีสาํคญัของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยูท่างตะวนัตกของ Florence 
ดา้นตะวนัตกของเมืองติดกบัทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน แมว้า่จะเป็นเมืองเล็กๆ แต ่
Pisa ก็เป็นเมืองท่ีมีชือ่เสียงและเป็นท่ีรูจ้กัของนักท่องเท่ียวทั่วโลก 

 
ค า่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 
ที่พกั  นําท่านเดินทางเขา้ท่ีพกั GALILEI PISA หรือเทียบเท่า 

 
 
 

วนัที่สาม  เวนิส - มิลาน –  ดูโอโม ่ - แกลเลอร่ี วิคเตอร ์ เอม็มานูเอล – ปิซา่ 

วนัที่ส่ี   หอเอนปิซา่ – Outlet – กรุงโรม 



เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 

นําท่านเขา้สูบ่ริเวณจตัุรสัดูโอโมแหง่ปิซา่ หรือ จตัุรสักมัโป เดย ์ มีราโกลี 
(Compo Dei Miracoli) ท่ีประกอบดว้ยกลุม่อาคารสถาปัตยกรรมแบบโร
มาเนสก ์ โดยเร่ิมจากหอพิธเีจิมนํา้มนต ์ (Baptistery of  St. John) ท่ีใหญท่ี่สดุ
ในอิตาลี ชมมหาวิหารดโูอโม (Duomo) ท่ีงดงามและหอเอนแห่งเมืองปิซา่อนั
เล่ือง ชมหอเอนปิซา่ (Leaning Tower of Pisa) สญัลกัษณแ์ห่งเมืองปิซ่า 
1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง เร่ิมสรา้งเม่ือปี ค .ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้ง
ประมาณ 175 ปี แตร่ะหวา่งการกอ่สรา้งตอ้งหยดุชะงกัลงไปเม่ือสรา้งไปไดถึ้งช ัน้ 
3 ก็เกิดการยบุตวัของฐานขึน้มา และตอ่มาก็มีการสรา้งหอตอ่เติมขึน้อีกจนแลว้
เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้งทัง้หมดถึง 177 ปี โดยท่ีหอเอนปิซา่นี ้ กาลิเลโอ บิดา
แห่งวิทยาศาสตร ์ ซึง่เป็นชาวอิตาเล่ียนไดใ้ชเ้ป็นสถานท่ีทดลองทฤษฎีแรงโนม้ถว่ง
ของโลกท่ีวา่ ส่ิงของสองชิน้ นํา้หนักไม่เท่ากนั ถา้ปลอ่ยส่ิงของทัง้สองชิน้จากท่ีสงู
พรอ้มกนั ก็จะตกถึงพืน้พรอ้มกนั จากน้ันใหท่้านอิสระใหท่้านไดเ้ ลือกซือ้สินคา้ท่ี
ระลึกราคาถกู ท่ีมีรา้นคา้เรียงรายอยูม่ากมาย 
 

เที่ยง   อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
 
บ่าย นําท่านแวะ ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมที่ The Mall-Luxury Goods 

Outlet ใหท่้านไดอ้ิสระเลือกซือ้สินคา้ช ัน้นําของแบรนดเ์นมหลากหลายย่ีหอ้ 
อาทิเชน่ โบเตกา้ เวนาตา้ กชุชี ่ เฟอรร์ากาโม่ TOD PRADA อารม์าน่ี ฯลฯ 

 
จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองท่องเท่ียวท่ีมี
ชือ่เสียงของประเทศอิตาลี 

 
ค า่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 
ที่พกั   นําท่านเดินทางเขา้ท่ีพกั GRAND HOTEL FLEMING หรือเทียบเท่า 

 
 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 
  จากน้ันเดินทางสูเ่มืองปอมเปอี (Pompeii) เมืองโบราณท่ีถกูฝังตวัอยูใ่ตล้าวา

จากการระเบิดของภเูขาไฟวิสเุวียส  ซึง่กอ่นหนา้น้ันเป็นเมืองท่ีเคยเป็นเมืองขึน้
ของอาณาจกัรโรมนัโบราณอนัรุง่เร่ืองมากอ่น ความจริงเหลา่นีถ้กูปรากฏขึน้หลงั
การขดุคน้พบซากโบราณใตด้ินตา่งๆ และปัจบุนัไดก้ลายเป็นพิพิธภณัฑก์ลางแจง้

วนัที่หา้ ปอมเปอ ี– ซอรเ์รนโต – โพสิตาโน่ – อะมลัฟ่ีโคสท ์- เนเป้ิล 



ขนาดใหญท่ี่เราจะสามารถจินตนาการยอ้นกลบัไปสูย่คุอนัเจริญของเมืองท่าแห่งนี้

ได ้  นําท่านชมเมืองโบราณปอมเปอี  ท่ีถกูปกคลมุไวด้ว้ยลาวาเม่ือครัง้เกิดการ
ระเบิดครัง้ใหญข่องภเูขาไฟวิสเุวียส (Mt.Vesuvius) จากการตัง้ใจขดุคน้ซากท่ี
คอ่นขา้งจะสมบูรณข์องผูค้น สตัวเ์ลีย้งตา่งๆ ท่ีเหมือนถกูหยดุอยู ่ ผ่านกาลเวลา
อนัยาวนาน ท่ียงับ่งบอกถึงความเจริญในยคุน้ันไดเ้ป็นอยา่งดี ทัง้ศนูยก์ลางการคา้ 
ศาสนา และวฒันธรรม ท่ีตราตึงไวบ้นผืนดินแห่งเมืองนีร้อใหนั้กท่องเท่ียวมาสัมผสั
ไดแ้ห่งภยัธรรมชาติท่ีไม่มีใครคาดคิดและไม่อาจหลีกหนีไดท้นั 

 
กลางวนั  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 
บ่าย  นําท่านเดินทางตอ่ไปยงั เมืองซอรเ์รนโต  (Sorrento) เมืองชายฝ่ังทะเลแหลง่

พกัผ่อนของบรรดานักท่องเท่ียวโดยเฉพาะ บรรดาชนช ัน้สงูท่ีนิยมมาพกัผ่อนตาก
อากาศ ณ เ มืองแห่งนี ้ ท่ีผ่านการยึดครองภายใตอ้าณาจกัรใหญท่ี่มั่งคัง่ทัง้หลาย
ไม่วา่  อีทรสักนั กรีด โรมนั ไบแซนไทน ์ ลองโกบารด์ และนอรม์นั อีกทัง้ ยงั
ไดร้บัวฒันธรรมอนัหลัง่ใหลจากบรรดาเมืองมั่งคัง่ท่ีเต็มไปดว้ยคา่นิยมแห่งชนช ัน้สงู
เชน่ฝรัง่เศสและสเปนอีกดว้ย  

 
  จากน้ันเ ดินทางสู่ เมืองโพสิตาโน่ (Positano) เมืองเล็กๆแตมี่เสน่หช์วนให ้

หลงใหลไปกบับรรยากาศชวนมองอยา่งไม่กลา้กระพริบตากนัเลยตลอดเสน้ทางท่ี
ผ่าน  จึงทําใหเ้มืองชายฝ่ังทะเล ในแควน้คมัพาเนีย แห่งอิตาลีใตนี้มี้
นักท่องเท่ียวมาเยือนอยา่งไม่ขาดสายตลอดทัง้ปี   

 
  นําท่านออกเดินทางสู ่ เสน้ทางชมธรรมชาติอนังดงามของบา้นเรือนท่ีถกูสรา้งอยา่ง

ประณีตบริเวณผาสงูชายฝ่ังท่ีเรียงรายอยา่งงดงามติดอนัดบัโลก  เสน้ทางคดเคีย้ว
เลาะริมผา กบับา้นเรือนท่ีถกูสรา้งอยา่งลงตวัและงดงามอยา่ง อะมลั ฟ่ีโคสท ์
(Amalfi Coast) ทําใหผู้ม้าเยือนตอ้งตะลึงในความงดงามแ ละยกยอ่งใหเ้ป็นอีก
แห่งท่ีสวยติดอนัดบัโลกเลยทีเดียว  นอกจากทิวทศันอ์นังดงามท่ีน่ียงัมี
ประวติัศาสตรเ์ป็นเมืองท่าอนัแขง็แกรง่และมั่งคัง่มาตัง้แตอ่ดีตกาลอีกดว้ย  

 
  จากน้ันเดินทางสู่ เมืองเนเป้ิล (Naple) เมืองหลวงแห่งแควน้กมัปาเนีย ท่าเรือ

สาํคญัท่ีเหลา่เรือสาํราญ ท่องเท่ียวในเขตเมดิเตอรเ์รเน่ียนมาพกัเทียบท่า ถือเป็น
เมืองใหญ ่ ทางตอนใตข้องอิตาลี 

  
ค า่     รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมือง (พิซซา่, Pizza)  
 
ที่พกั  นําท่านเขา้ท่ีพกั BEST WESTERN SUITES  หรือเทียบเท่า 
 



 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 

 จากน้ันนํา ท่านเดินทางสูก่รงุโรม นําชมความย่ิงใหญใ่นอดีต และเก็บภาพสวย
บริเวณรอบนอกของ สนามกีฬาโคลอสเซีย่ม (Colosseum) 1 ใน 7 ส่ิง
มหศัจรรยข์องโลกยคุโบราณ อดีตสนามประลองการตอ่สูท่ี้ย่ิงใหญข่องชาวโรมนัท่ี
สามารถจผูุช้มไดถ้ึง 50 ,000 คน  ผ่านชมกลุ่มโรมนัฟอรมั (Roman 
Forum) อดีตศนูยก์ลางทางดา้นการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจกัร
โรมนั ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นความเจริญรุง่เรืองของอารยะธรรมโรมนัในชว่ง 2,000 ปีท่ี
ผ่านมา นําชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธษิฐาน
บริเวณน ้าพุเทรวี ่ (Trevi Fountain) สญัลกัษณข์องกรงุโรมท่ีโดง่ดงั แ ลว้
เชญิอิสระตามอธัยาศยักบัการเลือกซือ้สินคา้แฟช ัน่และของท่ีระลึกในบริเวณยา่น
บนัไดสเปน (The Spanish Step)  ซึง่เป็นแหลง่แฟช ัน่ช ัน้นําสดุหรแูละยงัเป็น
แหลง่นัดพบของชาวอิตาเล่ียน 

 
กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 
บ่าย  นําท่านเขา้สูน่ครรฐัวาติกนั (Vatican) ประเทศท่ีเล็กท่ีสดุในโลกตัง้อยูใ่จกลาง

กรงุโรม เป็นประเทศเดียวในโลกท่ีมีกาํแพงลอ้มรอบเมืองเอาไวไ้ดท้ัง้หมด ยกเวน้
ดา้นหนา้ทางเขา้ และเป็นศนูยก์ลางของศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก โดยมี
พระสนัตะปาป า มีอาํนาจปกครองสงูสดุ นําท่าน ชมมหาวิหารท่ีใหญท่ี่สดุในโลก 
มหาวิหารเซนตปี์เตอร ์ (St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรมอนัลือชือ่    
ปิเอตา้ (Pieta) ของมิเคลนัเจโล และ ชมแท่นบูชาบลัแดคคิโน (St. 
Peter's Baldachin) เป็นซุม้สาํริดท่ีสรา้งโดยจานโลเรนโซ แบรนิ์นี ซึง่สรา้ง
ตรงบริเวณท่ีเชือ่กนัวา่เป็นท่ีฝังพระศพของนักบุญปีเตอร ์ **ในกรณี ท่ีมีพิธีการ
ทางศาสนาหรือพิธีการส าคญัตา่งๆท ัง้แจง้ล่วงหน้าและไม่ไดแ้จง้ล่วงหน้า ทางบริษทั 
ขอสงวนสิทธิน์ าท่านชมบริเวณภายนอกแทน**   

 
17.30 น.   นําท่านเดินทางสูส่นามบินกรุงโรม เพ่ือใหท้่านมีเวลาทําคืนภาษี (Tax  

Refund) และมีเวลาชอ๊ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน 
   
22.05 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี EK 96 
   
 
 
05.55 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ือง 

วนัที่หก เนเป้ิล - นครรฐัวาติกนั –โคลอสเซีย่ม – น ้าพุเทรวี ่ – สนามบิน  

วนัที่เจด็   ดูไบ – กรุงเทพ ฯ  



 
09.40 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสวุรรณภมิู โดยสายการบินเอมิเรตส ์ เท่ียวบินท่ี EK 

372 
 
18.55 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
 

############################################### 
 

 
กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอียดทุกขอ้ 
หมายเหตุ  
  

1. บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการท่ีจะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจาก
เหตสุดุวิสยัท่ีทาง บริษทัฯ  ไม่สามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน , จลาจล, การ
ลา่ชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทัง้ในกรณี
ท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เลม่สีนํา้เงิน) เดินทาง  
หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว  โดยไม่ตอ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้ 
3. บริษทัฯ  สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ  โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจาํนวน  10 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง 
โดยทางบริษทัฯ  จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดินทาง  
5. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรบัทราบและ
ยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดตอ่เจา้หน้าที่ของบริษทัฯ กอ่นทุกครัง้ 

มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไมข่อรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิน้ 
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ ท ัง้น้ีขึน้อยูก่บั 

สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ที่ไมส่ามารถคาดการณล่์วงหน้าโดยทางบริษทัฯ 
จะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั 

 

 

รา้นคา้ในยโุรปส่วนใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย,์ 
ขอสงวนสิทธิก์ารยา้ยเมืองที่เขา้พกั เชน่ กรณีที่เมืองนัน้มีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ 
ไปเขา้พกัเมืองที่ใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสม 



โปรแกรม : อยากหยุดตะวนั ไวที้่อะมลัฟ่ี 
อิตาลี 7 วนั 4 คืน  
โดยสายการบินเอมิเรตส ์ (EK) 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุ2ปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ่ 

 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอายุ2ปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอายุ2ปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 

ทา่นละ 

พักเดีย่ว
เพิม่ 

ทา่นละ 

12-18 พ.ค. 62 39,900 39,900 39,900 39,900 21,900 4,900 

28 พ.ค. - 03 ม.ิย.62 39,900 39,900 39,900 39,900 22,900 4,900 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 
** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ดก็อายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมมี่เตียงเสริม ** 
 
อตัราคา่บริการน้ีรวม  

1. คา่ตั๋วเครื่องบิน  ช ัน้ประหยดั ( Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ  (ในกรณีมี
ความประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่เกินจาํนวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 

2. คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานที่ทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล  

(หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หน้าท่ี) 
        คา่ประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไม่เกินทา่นละ 1,000,000 บาท  
         คา่รกัษาพยา บาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินทา่นละ 500 ,000 บาท (ตามเง่ือนไข
กรมธรรม)์ 

       ** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ 
 สอบถามขอ้มูล  เพ่ิมเติมกบัทางบริษทัได ้ **  

          เบีย้ประกนัเร่ิมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
          เบีย้ประกนัเร่ิมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
          **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุต ัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
          [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหต ุ 1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบริษทัดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% 



 
อตัราคา่บริการน้ีไม่รวม  

1. คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนังสือเดินทาง 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั  อาทิเชน่  คา่เครื่องด่ืมที่ส ัง่พิเศษ , คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง, คา่นํา้หนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกิน กวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่  2 ชิน้,  คา่
รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายใน
ระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศ อิตาลี  (ผูย่ื้นวีซา่ตอ้งช าระเงินตรงกบัศูนยย่ื์นวีซา่ในว ั นยื่น 

เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ (10 ยูโร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย ( 21 ยูโร) 

 
เง่ือนไขการจอง 

1. ชาํระเงินมดัจาํ ทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้
เท่านัน้ 

2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทาํการจองคิวย่ืนวี
ซา่ ภายใน  3 วนันับจากวนัจอง  
หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ตา่งจงัหวดั ) ใหท้า่นติดตอ่

เจา้หนา้ที่  
กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้  หากออกบตัรโดยสารโดยมิ แจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์ม่
รบัผิดชอบ คา่ใชจ้า่ยที่เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซา่ในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีข ัน้ตอนการย่ืนวีซา่ไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะ
และย่ืน  
รายบุคคล (แสดงตน ) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ือประกอบการตดัสิ นใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง
เจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ น่ังรถเขน็ (Wheelchair), เด็ก , ผูส้งูอายุ , มีโรคประจาํตวั 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ช ัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งให ้
การดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่ นเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความ
จาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

 
 
 
 
 
 

เง่ือนไขการช าระคา่ทวัรส่์วนท่ีเหลือ 
ทางบริษทัขอเก็บคา่ทวัรส่์วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมติัวีซา่หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตจุ าเป็น 
ทางบริษทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง 



  ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรียมเอกสารยื่นวีซา่และการย่ืนขอวีซา่ 
1. การพิจารณาวีซา่เป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใชบ่ริษทัทวัร ์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถกูตอ้งจะชว่ย

ใหก้ารพิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 
2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง  ชว่งระหวา่งย่ืนวีซา่ หรือ กอ่นเดินทางกบัทางบริษทั ทา่นตอ้ง

แจง้ใหท้างบริษทัฯ ทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการ
พิจารณาวีซา่ที่คอ่นขา้งนานและอาจไม่สามรถดึงเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนุมติัวีซา่ได ้  

3. สาํหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือทาํงานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื่องการขอวีซา่ดว้ยตนเองในประเทศที่

ตนพํานักหรือศึกษาอยูเ่ทา่น้ัน 
4. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน โดยนับวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ่า

กวา่ 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนคาํรอ้งขอทาํหนังสือเดินทางเลม่ใหม่  และกรณุาเตรียมหนังสือ
เดินทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบริษทัดว้ย เน่ืองจากประวติัการเดินทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งย่ิงใน
การย่ืนคาํรอ้งขอวีซา่ และจาํนวนหนา้หนังสือเดินทาง ตอ้งเหลือวา่งสาํหรบัติดวีซา่ไม่ตํ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นที่ใสป่กหนังสือเดินทางกรณุาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่ปกหนังสือ
เดินทางน้ันๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขดีเขยีน 
หรือ แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 

 
  ขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองต ัว๋เคร่ืองบินและท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษทัไดส้าํรองที่น่ังพรอ้มชาํระเงินมดัจาํ คา่ตั๋วเครื่องบินแลว้  หากทา่นยกเลิกทวัร ์ ไม่วา่จะดว้ย
สาเหตใุด ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจาํตั๋วเครื่องบิน ซึง่มีคา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 
– 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบินและชว่งเวลาเดินทาง   

2. หากตั๋วเครื่องบินทาํการออกแลว้ แตท่า่นไม่สารถออกเดินทาง ได ้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็น
อยา่งนอ้ย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคณุสมบติัตรงตามที่สาย
การบินกาํหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี่มีรา่งกายแขง็แรง และชว่ยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบิน
มีปัญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉินได ้ (นํา้หนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใชผู่ท้ี่มีปัญหาทางดา้น
สขุภาพและรา่งกาย และอาํนาจในการใหท้ี่น่ัง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เชค็อินสายการบิ น 
ตอนเวลาที่เชค็อินเทา่น้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดินทาง   คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนักอ่นเดินทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนักอ่นเดินทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดินทาง   ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ ์ เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
5. บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท า 
ใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี บริษทัฯก าหนดไว ้ (30 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความ 
เสียหายตอ่ท างบริษทัและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนับริษทัตอ้งนําไป   ชาํระคา่เสียหาย

ตา่งๆ 
ที่เกิดจากการยกเลิกของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะทาํ 
    การเลื่อนการเดินทางของทา่น   ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ั้ งนีท้า่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยที่ไม่สามารถเรียกคืน
ได ้
    คือ คา่ธรรมเนียมในการมดัจาํตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่สถานทตูฯ เรียกเก็บ  



7. กรณียื่นวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทูต (วีซา่ไม่ผ่าน) และทา่นไดช้าํระคา่  
ทวัรห์รือมดัจาํมาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่เกิดขึน้จริง เชน่ คา่วีซา่ คา่มดัจาํตั๋ว 

    เครื่องบิน หรือคา่ตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ 
    ครบตามจาํนวน  
8. กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกต ัว๋โดยสาร  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการ ไม่

คืน 
    คา่ทวัรท์ ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้- ออกเมืองได ้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่

วา่ 
    เหตผุลใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 
ขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว  
  (Single) ,หอ้งคู ่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple   
  Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่ 
  มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบั
เสริม 
2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มี 
   อณุหภมิูตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม  
    บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะ 
   ทดัรตั และไม่มีอา่งอาบนํา้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี 
   ลกัษณะแตกตา่งกนั 

 

เอกสารประกอบการขอวีซา่เชงเกน้ (อิตาลี) 
ใชเ้วลาท าการอนุมตัิวีซา่ประมาณ 15 วนัท าการ 

ยื่นวีซา่แสดงตนที่ศูนยยื์่นวีซา่ VFS Global (จามจุรีสแควร)์ 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชดุ ยกเวน้ เอกสารที่ออกจากทางราชการและทาง

ธนาคารขอเป็นตวัจริง 1 ชดุ และส าเนา 1 ชดุ 
ในวนัยื่นวีซา่หนงัสือเดินทางตอ้งน าส่งเขา้สถานทูต 

และระหวา่งรอผลการอนุมตัิวีซา่ ไม่สามารถดึงหนงัสือเดินทางออกมาได  ้
 

**ลูกคา้กรุณาอยา่ยึดติดกบัการยืน่ขอวีซา่ในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร่ือย ๆ** 

 
หมายเหตุ: การยืน่วีซา่แตล่ะครัง้กบับริษทัทวัร ์ จะตอ้งท าการยืน่วีซา่ ประเภทหมู่
คณะ เท่านัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมีจ านวน 15 คน ขึน้ไป โดยทางศูนย ์
รบัยืน่ จะเป็นผูก้ าหนดวนัยืน่วีซา่เท่านัน้ ถา้หากผูเ้ดินทางไมส่ามารถไปยืน่วีซา่
ในวนัที่ก าหนดได ้ อาจมีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เติม (Premium) ดงัน้ี  



 ในกรณีที่เหลือระยะเวลายืน่วีซา่น้อยกวา่ 11 วนัท าการ นบัจากวนัเดินทาง  
มีคา่ใชจ้า่ยเพิม่  ท่านละ 2,200 บาท   

 ในกรณีที่เหลือเวลายืน่วีซา่เหลือน้อยกวา่ 5 วนัท าการ จะมีคา่ Fast 
Track เพิม่เติมอีก ท่านละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ทัง้น้ี คา่ใชจ้า่ยที่เกิดขึน้ ผูเ้ดินทางตอ้งช าระกบัทางศูนยร์บัยืน่โดยตรง** 
1. หนงัสือเดินทางประเทศไทย  (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือ

สาํหรบัประทบัวีซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่  6 เดือน นับจากวนั
เดินทางกลบั   และหนังสือเดินทางจะตอ้งไม่ชาํรดุ  (หนังสือเดินทางเลม่เกา่ กรณุานํามา
ประกอบการย่ืนวีซา่ดว้ย)  
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต์ สญัชาติไทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ , ท างานอยู่
ตา่งประเทศ หรือนกัเรียน นกัศึกษาศึกษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หน้าที่

ของทางบริษทัใหท้ราบทนัที เพราะการยืน่ขอวีซา่จะมีเงือ่นไข และ ขอ้ก าหนด
ของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เติม และ บางสถานทูตอาจไมส่า มารถยืน่ขอวีซา่
ในประเทศไทยได ้ ขอ้ก าหนดน้ีรวมไปถึงผูเ้ดินทางที่ถือ
พาสปอรต์ตา่งชาติดว้ย*** 

 
2. รูปถา่ย รปูถา่ยสีหนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จาํนวน 2 ใบ 

(พืน้หลงัขาวเท่าน้ัน ถา่ยไม่เกิน 6 เดือนหา้มสวมแวน่ตาหรือ
เคร่ืองประดบั ไม่ใสค่อนแทคเลนส ์ รปูไม่เลอะหมึก) 

3. หลกัฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเ้ดินทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  สาํเนาสมุดบญัช ี
หรือ Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป 
สว่นตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 3 เดือน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดินบญัช ี โดยการ ฝาก
หรือถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงินในบญัชไีม่เกิน 7 วนักอ่นวนัย่ืนวีซา่  และหากบญัชี
กระโดดเดือนตอ้งขอเป็น Statement เท่าน้ัน) 
3.2 กรณีผูเ้ดินทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บุคคลท่ีสามารถรบัรองคา่ใชจ้า่ยได ้ ตอ้ง
เป็น พ่อ แม่ พ่ีนอ้ง ท่ีมีสายเลือดเดียวกนั หรือ สามีภรรยา เท่าน้ัน) 
3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสือรบัรองคา่ใชจ้า่ย ในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พรอ้ม
เอกสารแสดงความสมัพนัธ ์ เชน่ สตูิบตัร ทะเบียนบา้น ทะเบียนสมรส เป็นตน้ 
3.2.2. ถา่ยส าเนาสมุดบญัชี  หรือ Statement ยอ้นหลงั 3 เดือนของบุคคลท่ีออก
คา่ใชจ้า่ย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูท่ี้ออกให ้ และผูท่ี้ถกูรบัรองคา่ใชจ้า่ยให ้ เช่ น 
สาํเนาทะเบียนสมรส สตูิบตัร ทะเบียนบา้น 

**สถานทูตไมร่บัพิจารณาบญัชีติดลบ บญัชีฝากประจ า, บญัชีกระแสรายวนั 
บญัชีสหกรณอ์อมทรพัย ์ พนัธบตัร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

4. หลกัฐานการท างาน   
- เจา้ของกิจการ หนังสือรบัรองการจดทะเบียน (DBD)ท่ีมีชือ่ของผูเ้ดินทางเป็ นกรรมการหรือ



หุน้สว่น อายไุม่เกิน 3 เดือน หรือ สาํเนาใบทะเบียนการคา้(พค.0403) 
- เป็นพนกังาน    หนังสือรบัรองการทํางาน จากบริษทัฯ ระบุตาํแหน่ง , เงินเดือน , วนั

เร่ิมทํางาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ 1 เดือน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้าํวา่ “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตท่ีย่ืน) 

- นกัเรียนหรือนกัศึกษา ใชห้นังสือรบัรองการเรียนท่ีออกจากสถาบนัท่ีกาํลงัศึกษาอยู ่  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ 1 เดือน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้าํวา่ “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตท่ีย่ืน) 

5. เอกสารส่วนตวั 
- สาํเนาทะเบียนบา้น 
- สตูิบตัร(กรณีเด็กอายตุํ่ากวา่ 18 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถา้มี) 
- ใบเปล่ียนชือ่-นามสกลุ (ถา้มีการเปล่ียน) 

6. กรณีเดก็อายไุมถึ่ง 18 ปี ไมไ่ดเ้ดินทางไปตา่งประเทศพรอ้มบิดา มารดา 
6.1 บิดาหรือมารดา ตอ้งท าหนงัสือชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษวา่ใหเ้ดก็เดินทางไป
ตา่งประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ คนละ 1 ชดุ (ลกูคา้เขยีน
หรือพิมพข์ึน้เอง) 
6.2 บิดาหรือมารดา ตอ้งขอหนงัสือยินยอมใหเ้ดก็เดินทางไปตา่งประเทศจากเขต
หรืออ าเภอ (1 ใบ ตอ่ เด็ก 1 ท่าน เท่าน้ัน) 
6.3 ในกรณีพอ่หรือแมป่กครองบุตรแตเ่พียงผูเ้ดียว ใหข้อหนังสือปกครองบุตรจาก
เขตหรืออ าเภอและ จะตอ้งเป็นหนงัสือที่มีการสืบพยานและหลกัฐานเสร็จเรียบรอ้ย
แลว้เท่านัน้ 
6.4 ท่านจะตอ้งนําหนังสือยินยอมใหเ้ด็กเดินทางไปตา่งประเทศ ตวัจริง  จากขอ้ 6.2 หรือ 
หนังสือปกครองบุตรเป็น สาํเนาจากขอ้ 6.3 ไปแปลประทบัตรากบักรมการกงสุล ใหเ้สร็จ
เรียบรอ้ยกอ่นนํามาย่ืน  มิเชน่น้ันทางศนูยร์บัย่ืน vfs จะไม่รบัย่ืนเอกสารของบุตรท่านโดย
เด็ดขาด 
6.5 เน่ืองจากการประทบัตรากงสุล จะมีการเสียคา่ใชจ้า่ย  หากท่านไม่แน่ใจวา่เอกสาร
ใชไ้ดห้รือไม่ รบกวนสอบถามบริษทัทวัรก์อ่นนําไปประทบัตรากงสลุ  มิเชน่น้ันท่านอาจจะตอ้ง
ไปเสียเ งินและเสียเวลาอนัมีคา่ของท่านเพ่ือไปทําเอกสารใหม่อีกรอบ หากเอกสารท่ีท่านทํา
มาแลว้น้ันกลายเป็นเอกสารท่ีใชย่ื้นไม่ได ้
 
***โปรดอา่น กอ่นที่ท่านจะไปท าหนงัสือยินยอมจากเขตหรืออ าเภอใหบุ้ตรของ
ท่าน 

- หากเดก็เดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาํเภอตน้สงักั ด (โดย
มารดาจะตอ้งคดัหนังสือยินยอม และระบุวา่ใหบุ้ตรเดินทางไปตา่งประเทศกบับิดา ) พรอ้มแนบ
สาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาํเภอตน้สงักดั  (โดย



บิดาจะตอ้งคดัหนังสือยินยอม และระบุวา่ใหบุ้ตรเดินทา งไปตา่งประเทศกบัมารดา ) พรอ้มแนบ
สาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์บิดามาดว้ย 

-  หากเดก็ไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปตา่งประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอาํเภอตน้
สงักดั พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์บิดาและมารดา 

- กรณีเดก็ที่บิดา- มารดาหยา่รา้ง  จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมี
รายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้อาํนาจปกครองบุตรแตเ่พียงผูเ้ดียว 
 

*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี่ passport แลว้ใช ้ ID Card แทนตอ้งท าจดหมาย
ชีแ้จงวา่ท าไมไมมี่ passport *** 

 
- กรณีเดก็อายุต า่กวา่ 18 ปี บิดา-มารดาลงชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวีซา่ พรอ้ม

เดินทางมาสมัภาษณก์บับุตรท่ีสถานทูตดว้ย ทัง้สองท่าน (เฉพาะคิวเด่ียวเท่าน้ัน) 
7. หากพ่อหรือแม่มีวีซา่เชงเกน้อยุแ่ลว้และไม่ไดย่ื้นวีซา่พรอ้มลกู ใหทํ้าจดหมายชีแ้จง

ภาษาองักฤษ อธบิายวา่มีวีซา่เชงเกน้ของประเทศอะไร ระบุวนัเร่ิมและวนัหมดอายวีุซา่ พรอ้ม
ทัง้ถา่ยสาํเนาหนา้พาสปอรต์และหนา้วีซา่น้ันมาแนบดว้ย 

8. ท่านไม่จาํเป็นตอ้งเซน็ รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง ใหท้่านเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวี
ซา่เท่านัน้ 

 
เอกสารยืน่วีซา่อาจมีการปรบัเปล่ียนและข ออพัเดทเพิม่เติมไดทุ้กเวลา หากทาง
สถานทูตแจง้ขอเพิม่เติม 

 
แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วีซา่เชงเกนประเทศอิตาลี 

 
(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจริง เน่ืองจากจะมีผลตอ่การพิจารณาวีซา่ของท่าน) 

 
ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 
1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 
2. นามสกลุตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]………………………………………………..……………………………. 
3. ชือ่ตวั [ภาษาองักฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 
4. วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………….…………………………………………….. 
5. สถานท่ีเกิด (จงัหวดั) …………………………………………………..………………………………………  
6. ประเทศท่ีเกิด……………………….……………………………..…………………………………………… 
7 . สญัชาติปัจจบุนั .................................. สญัชาติโดยกาํเนิดหากตา่งจาก

ปัจจบุนั………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ    โสด            แตง่งาน (จดทะเบียน)          แตง่งาน (ไม่จดทะเบียน)               

  หยา่                แยกกนัอยู ่                          หมา้ย 



  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 
10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชือ่- นามสกลุ ท่ีอยู่ (หากตา่งจากผูข้อ ) และสญั ชาติของผูมี้

อาํนาจปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์
    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
11. ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ................................................................. 
    อีเมล............................................. 
12. อาชพีปัจจบุนั (หากคา้ขาย ใหร้ะบุดว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้
.......................................................................................................... 
13. ชือ่บริษทัหรือรา้นคา้ ท่ีอยู ่ หมายเลขโทรศพัท ์  /  สาํหรบันักเรียน นักศึกษา กรณุากรอกชือ่ 

ท่ีอยูข่องสถาบนัศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์………….…… 

14. วีซา่เชงเกนท่ีเคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 

            ไม่เคย 

     เคยได ้      ใชไ้ดต้ ัง้แตว่นัท่ี...............................ถึงวนัท่ี..................................... 

15. เคยถกูพิมพล์ายนิว้มือเพ่ือการขอวีซา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไม่เคย   เคย (กรณุาระบุวนัท่ี หาก
กราบ)................................................  

**กรณีลูกคา้เคยมีวีซา่เชงเกน้ รบกวนท่านถา่ยส าเนาหน้าวีซา่เชงเกน้ตวัล่าสุดแนบมา
ดว้ย** 

16.  ท่านเคยถกูปฏิเสธวีซา่หรือไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตผุลในการปฏิเสธ)................................................ 

17. ความรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการดาํรงชพีระหวา่งการเดินทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวีซา่เอง    มีผูอ้ื่นออกให(้ญาติ/บริษทั/องคก์ร)  

        กรณุาระบุชือ่ .............................................    

ส่ิงท่ีชว่ยในการดาํรงชพี    …………………………………………………..….  

   เงินสด     ส่ิงท่ีชว่ยในการดาํรงชพี   

   เชค็เดินทาง      เงินสด 

   บตัรเครดิต      ท่ีพกัท่ีมีผูจ้ดัหาให ้



   ชาํระคา่ท่ีพกัลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพํานักมีผูอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)    

************************************************ 
หมายเหตุ  การอนุมติัวีซา่เป็นดลุพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ ยวขอ้งใดๆทัง้สิน้ 
ท ัง้น้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ 

 


