
 

TG713 GRAND ITALY VATICAN ROME FLORENCE GENOA MILAN 

7D4N  

 

GRAND ITALY วาตกินั โรม ฟลอเรนซ ์เจ
นวั มลิาน 7 วนั 4 คนื 

ทวัรส์ดุคุม้!! เทีย่วเจาะลกึ "แกรนดอ์ติาล"ี 

ชืน่ชมสถาปตัยกรรมและประวตัศิาสตรแ์หง่ความยิง่ใหญท่ีก่รงุโรม ชมความ
ยิง่ใหญอ่ลงัการ1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกที ่โคลอสเซีย่ม และหอเอนปิซา่ 

เยอืนเมอืงฟลอเรนซ ์ดนิแดนอนันา่หลงใหล ตน้กําเนดิของศลิปะเรอเนซองส ์ชม
เมอืงเวนสิ เมอืงแหง่สายนํา้และสะพาน ดืม่ดํา่กบับรรยากาศทีส่ดุแสนจะโรแมน



ตกิ ชมมหาวหิารดโูอโมแ่หง่มลิานทีง่ดงามและยิง่ใหญเ่ป็นอนัดบั 3 ของโลก ช้

อปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมสช์ือ่ดงัทีแ่กลลอเรยีวคิเตอรเ์อ็ม มานเูอล 

เดนิทางโดยสายการบนิไทย Thai Airways (TG) สะสม
ไมลไ์ด ้50% 

*คา่ทวัรย์งัไมร่วมคา่วซีา่และบรกิาร 3,500 บาท** 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

2  สนามบนิลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีอติาล ี– โคลอสเซีย่ม – จตัรุสัโรมนั – นํา้พเุทรวี ่– 
บนัไดสเปน -ฟลอเรนซ ์

3  เขตเมอืงเกา่ฟลอเรนซ ์– เมอืงปิซ่า - จตัรุสักมัโป เดย ์มริาโกล ี- หอเอนปิซ่า - เมอืง 
ลาสเปเซยี 

4  ลาสเปเซยี – ชงิเกว แตรเ์ร - รโิอแมก จโิอเร ่– มานาโรลา่ – เลแวนโต ้- เมอืงเจนวั 

5  เจนวั – McArtthurGlen Outlet - มลิาน - มหาวหิารแหง่มลิาน – โรงละครลาสกา
ลา่ – เมสเตร 

6  ทา่อากาศยานมลิาโน มลัเพนซา 

7  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

17 - 23 Aug 2019  45,900  45,900 45,900 22,950 12,500 

26 Sep - 02 Oct 2019  45,900  45,900 45,900 22,950 12,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

21.30  พรอ้มกันทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิขาออกช ัน้ 4 โซน D เคานเ์ตอร ์สายการบนิ
ไทย (TG) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกดา้น เอกสารตดิแท็ก
กระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง 



วนัที ่2 สนามบนิลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีอติาล ี– โคลอสเซีย่ม – จตัรุสัโรมนั – นํา้พเุทรวี ่– 
บนัไดสเปน -ฟลอเรนซ ์

00.20  นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุมลิาน ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่
TG944 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 11 ชัว่โมง 54 นาท)ี 

06.50  เดนิทางถงึ สนามบนิลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีกรงุโรม ประเทศอติาล ีนําทา่นผา่น
ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และพธิกีารทางศลุกากรและตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 
นําทา่นสูน่ครวาตกินั ซึง่เป็นรัฐอสิระ มขีนาดเล็กมากเพยีง 250 ไรแ่ละเป็นศนูยก์ลาง
ของศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิ เป็นเมอืงแหง่ศาสนจักรและทีป่ระทับของพระ
สนัตะปาปา ประมขุสงูสดุแหง่ศาสนา หรอืทีเ่รยีกสัน้ๆ วา่“โป๊ป” นําทา่นถา่ยรปู
ดา้นหนา้ มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์St.Peter Basilica แหง่นครรัฐวาตกิัน ทีง่ดงาม
ดว้ยศลิปะในยคุเรเนซองส ์ใชเ้วลาสรา้งถงึ 150 ปี และยังไดร้ับการตกแตง่อยา่งโออ่า่
และหรหูรา ดา้นหนา้มหาวหิารเป็นลานกวา้งเรยีกวา่ St.Peter’s Square ประกอบไปดว้ย
น้ําพ ุ2 ดา้น และเสาโอเบลกิส ์1 ตน้ ลอ้มรอบไปดว้ยเหลา่เทพเทวาบนหลังคาและ
กําแพงสงู(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่เขา้ Vatican Museum และ Sistine Chapel) 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุโรม (Rome)(ระยะทาง6ก.ม./15นาท)ี  เมอืงหลวงของ
ประเทศอติาล ีอดตีแหง่จักรวรรดโิรมันทีย่ ิง่ใหญม่าเมือ่กวา่ 2,000 ปี  ชืน่ชมกับ
สถาปัตยกรรมและประวตัศิาสตรแ์หง่ความยิง่ใหญ ่นําทา่นสมัผัสความยิง่ใหญ ่1 ใน 7 
สิง่มหัศจรรยข์องโลกที ่โคลอสเซีย่ม (Colosseum) (ถา่ยรปูดา้นนอก) เป็นสนาม
กฬีากลางแจง้ขนาดใหญต่ัง้อยูใ่จกลางกรงุโรม เริม่สรา้งขึน้ ในสมัยจักรพรรดเิวสปา
เซยีนแหง่อาณาจักรโรมันและสรา้งเสร็จ ในสมัยของจักรพรรดติติัสในครสิตศตวรรษที1่ 
หรอืประมาณปี ค.ศ.80 อัฒจันทรเ์ป็นรปูวงกลมกอ่ดว้ยอฐิและหนิทรายวดัโดยรอบได ้
ประมาณ 527เมตร สงู 57เมตร ใกล ้ๆ กันนัน้เป็น ประตชูยัคอนสแตนตนิ (Arch of 
Constantine) ถอืวา่เป็นมรดกสําคัญของประเทศอติาลอีกีทีห่นึง่ โดยสรา้งขึน้เพือ่
ระลกึถงึชยัชนะของกรงุคอสสแตนตนิ เป็นซุม้ประตทูีใ่หญท่ีส่ดุของโรมันมคีวามสงูถงึ 
21 เมตร จากนัน้ชมและถา่ยรปู จตัรุสัโรมนั (Roman Forum) ซึง่อยูใ่กล ้ๆ กันกับ
โคลอสเซีย่ม จัตรุัสโรมันถอืวา่เป็นศนูยก์ลางดา้นตา่งๆ เชน่ การประชมุทางการเมอืง 
การปกครอง บชูาเทพเจา้ ฯลฯ ของกรงุโรมในสมัยโบราณ ใชเ้วลาสรา้งยาวนานมากถงึ 
900 ปี ปัจจบุันเหลอืแตซ่ากปรักหักพังแตก็่ยังรูส้กึไดถ้งึความยิง่ใหญอ่ลังการ นําทา่น
ผา่นชม อนุเสาวรยีว์กิเตอรเ์อ็มมานเูอ็ล (Victor Emmanuell Monument) หรอื 
Altare Della Patria อนุสาวรยีท์ีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตขิองวกิเตอรเ์อ็มมานูเอ็ล 
พระราชาองคแ์รกของอติาล ีทีม่อํีานาจแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร และทีน่ีย่ังเป็นอนุสรณ์
ทหารทีก่ลา้หาญเมือ่ครัง้สงครามโลกครัง้ที ่1 อกีดว้ย จากนัน้นําทา่นชม นํา้พเุทรวี ่
(Trevi Fountain) ซึง่มรีปูปั้นของเทพเจา้เนปจนูตัง้โดดเดน่อยูก่ลางน้ําพ ุเป็นหนึง่ใน
สญัลักษณ์ทีสํ่าคัญของกรงุโรม เป็นสถานทีนั่กทอ่งเทีย่วมาโยนเหรยีญเสีย่งทายตาม
เรือ่งราวจากภาพยนตรเ์รือ่ง Three Coins in The Fountain 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) อาหารจนี 

บา่ย  จากนัน้นําทา่นชมและถา่ยรปูบรเิวณยา่น บนัไดสเปน (Spanish steps) เป็นบันไดที่
กวา้งทีส่ดุและยาวทีส่ดุในทวปียโุรป ถกูเรยีกชือ่ตามสถานฑตูสเปน ซึง่ตัง้อยู ่ณ บรเิวณ
นัน้ ไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน ชือ่ Francesco de Sanctis เริม่สรา้ง
เมือ่ปี คศ.1723 แลว้เสร็จในปี คศ.1725 ถอืเป็นสญัลักษณ์อกีอยา่งหนึง่ของกรงุโรม 
นอกจากความสวยงามอลังการกวา้งขวางของบันไดสงู 138 ขัน้ทีล่อ้มรอบไปดว้ย
สถาปัตยกรรมอันสวยงามแลว้ จัตรุัสนีย้ังตอ่ตรงกับถนน Via Condotti ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้น
แบรนดเ์นมมากมาย ทัง้ Dior, Prada, Gucci,Valentio, Versace, Fendi, Ferragamo, 
Cartier, Bulgari, Rimowa, Longchamp, Furla, Tod’s Ferragamo Armani, Tag 



Heuer, Tissot และอืน่ๆ เป็นตน้ จากนัน้นําทา่นมุง่หนา้สู ่เคยีนเชยีโนแตรเ์ม
(Chianciano Terme) (ระยะทาง168ก.ม./ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงเล็กๆของเซยีนาใน
แควน้ทัสคานตีน้กําเนดิของศลิปะแบบเรอเนซองส ์อดตีศนูยก์ลางดา้นสถาปัตยกรรม 
วรรณกรรม และวฒันธรรมอันรุง่โรจน ์ดนิแดนทีม่เีสน่หอ์ันน่าหลงใหลแหง่นีไ้ดช้ ือ่วา่เป็น
สถานทีท่ีนั่กทอ่งเทีย่วใฝ่ฝันมาเยอืนมากทีส่ดุดว้ย 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2)  หลงัอาหารเย็นนาํทา่นเดนิทางเขา้
สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั:Grand Hotel Excelsior Chianciano Terme 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที ่3 เขตเมอืงเกา่ฟลอเรนซ ์– เมอืงปิซ่า - จตัรุสักมัโป เดย ์มริาโกล ี- หอเอนปิซ่า - 
เมอืง ลาสเปเซยี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3)  

นําทา่นเดนิทางสู ่เขตเมอืงเกา่ ของฟลอเรนซ ์ทีไ่ดร้ับเลอืกโดยองคก์ารยเูนสโกให ้
ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก เมือ่ปี ค.ศ. 1982 นําทา่นเดนิชมความสวยงามบรเิวณ 
Piazzale Michelangelo หนึง่ในจดุชมววิหลักของเมอืงฟลอเรนซท์ีนํ่าเสนอ
ทัศนยีภาพโดยรวมอันสวยงามของเมอืงฟลอเรนซใ์นมมุสงู มไีฮไลตเ์ด็ดเป็นการชมววิ
พระอาทติยต์กทีส่วยงามมากทีส่ดุ นําทา่นชม Giotto's Bell Tower ยนือยูใ่น 
Piazza Duomo ในฟลอเรนซ ์ตัวอยา่งทีง่ดงามของสถาปัตยกรรมแบบกอธคิของ
Florentineในปี 1300Florence Baptistery ตัวหอเป็นทรงแปดเหลีย่มทีต่ัง้อยูก่ลาง
จตรุัสเดลดโูอโมตรงกันขา้มกับมหาวหิารฟลอเรนซแ์ละหอระฆงัของจอตโต ด ีบอน
โดเน (หอระฆงัจอตโต) หอศลีจุม่ซนัโจวนันเีป็นสิง่กอ่สรา้งทีเ่กา่ทีส่ดุสิง่หนึง่ของฟลอ
เรนซ ์จตัรุสัดโูอโม Duomo Santa Maria Del Fiore ทตีัง้ของมหาวหิารแหง่เมอืง
ฟลอเรน้ซ ์ทีส่วยงามและยิง่ใหญ ่

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่)อาหารจนี  

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปิซ่า Pisa (ระยะทาง98ก.ม./ 1.30 ชัว่โมง) อดตีเมอืงทา่เรอื
ชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนและเป็นทีต่ัง้ของหอเอนปิซา่ นําทา่นชม จตัรุสักมัโป เดย ์
มริาโกล ีหรอื จตัรุสัดโูอโม ่Piazza del Duomo หรอืทุง่มหัศจรรย ์เป็นบรเิวณที่
ลอ้มรอบดว้ยกําแพงใจกลางเมอืงปิซา่ และเป็นทีต่ัง้ของมหาวหิารเกา่แกท่ีม่ขีนาดใหญ่
ทีส่ดุ และนําทา่นชมถา่ยรปู 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก หอเอนปิซ่า ( Leaning 
Tower of Pisa) ใหท้า่นเดนิเลน่ ถา่ยรปูกับหอเอนปิซา่ทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นหอระฆงั
แหง่วหิารประจําเมอืง แตเ่พยีงการเริม่ตน้ของการสรา้งถงึบรเิวณชัน้ 3 ก็เกดิการทรดุตัว
และตอ้งหยดุการกอ่สรา้งจนถัดมาอกีรว่ม 100 ปี ถงึไดส้รา้งตอ่จนเสร็จสมบรูณ์และยัง
เป็นสถานทีก่าลเิลโอ เคยมาพสิจูนเ์รือ่งแรงโนม้ถว่งของโลก และการตกของวตัถดุว้ย 



คํ่า  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่)อาหารจนี หลงัอาหารเย็นนาํทา่น
เดนิทางเขา้ทีพ่กั 

ทีพ่กั: Mercure Viareggio 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที ่4 ลาสเปเซยี – ชงิเกว แตรเ์ร - รโิอแมก จโิอเร ่– มานาโรลา่ – เลแวนโต ้- เมอืงเจ
นวั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที6่) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืง ลา สเปเซยี (La Spezia) (ระยะทาง80ก.ม./ 1
ชัว่โมง) เมอืงในเขตลกิเูรยีทางตอนเหนอืของอติาล ีอยูร่ะหวา่ง เมอืงเจนัว และปิซา่ บน
ทะเลลกิเูรยี และเป็นหนึง่ในอา่วทีม่คีวามสําคัญทางดา้นการคา้และการทหาร อกีทัง้ยัง
เป็นทีต่ัง้ของสถานทีสํ่าคัญทางประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมดว้ย นําทา่นเดนิทางสู่

สถาน ีLa Spezia Centrale Railway Station นําทา่นเปลีย่นการเดนิทางโดยสาร
รถไฟสูด่นิแดนท ัง้หา้ (Five Land) แหง่ชงิเกว แตรเ์ร (Cinque Terre) ตัง้บน
หนา้ผาสงูชนัเหนอืทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน ตดิทะเลบรเิวณชายฝ่ังแควนลกิเูรยี ชม 2 ใน 
5 หมูบ่า้นไดแ้ก ่หมูบ่า้นประมงเล็ก  ๆรโิอแมก จโิอเร ่(Rio-Maggiore) หมูบ่า้น
ชาวประมงทีส่วยทีส่ดุในโลก เป็นชมุชนชาวประมงเกา่ ทีม่ทํีาเลทีน่่ามหัศจรรย ์คอืแตล่ะ
หมูบ่า้นปลกูสรา้งอยูบ่นภเูขาหรอืหนา้ผาสงู ปัจจบุันแมย้ังมกีารทําประมงกันอยูบ่า้ง แต่
ก็ไมม่ากนัก เนือ่งจากชาวบา้นหันมาทําธรุกจิทอ่งเทีย่วเพือ่ตอ้นรับเหลา่นักเดนิทางที่
แวะเวยีนเขา้มาชมไขม่กุน้ํางามของอติาลเีม็ดนีเ้สยีมากกวา่ และ ชมหมูบ่า้นประมง มา
นาโรลา่ (Manarola) หมูบ่า้นชาวประมงทีเ่ล็กทีส่ดุของแควน้ แตก่ลับกลายเป็น
แหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ามารถดงึดดูใหนั้กเดนิทางจากทั่วโลกตา่งก็อยากทีจ่ะมาเยอืน ณ 
หมูบ่า้นแหง่นี ้กจิกรรมหลักของนักทอ่งเทีย่วเมือ่มาถงึทีน่ีก็่คอืการเดนิชมเมอืงไปตาม
ถนนสายเล็กทีล่ัดเลาะตัดผา่นตัวเมอืงไปตามความลานชนั เป็นบรรยากาศทีส่ดุแสนจะ
เพลดิเพลนิ จากนัน้เดนิทางสูส่ถานเีลแวนโต ้(Levanto) เปลีย่นการเดนิทางขึน้รถ
โคช้เพือ่เดนิทางไปทีเ่วโรน่า 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่เจนวั (Genoa) (ระยะทาง 80 ก.ม./ 1 ชัว่โมง) หรอืในภาษาอติาลี
เรยีกวา่ เจโนวา มันเป็นสว่นหนึง่ของรเิวยีรา่ของอติาล ีโดยตัง้อยูบ่รเิวณชายฝ่ังทาง
ตะวนัตกเฉียงเหนอืของอติาล ีเป็นเมอืงทา่ทางทะเลทีสํ่าคัญของประเทศอติาล ีเป็น
เมอืงหลักของจังหวดัเจนัวและแควน้ลกีเูรยี และเป็นบา้นเกดิของบคุคลระดับโลกอยา่ง 
ครสิโตเฟอร ์โคลัมบัส ซึง่เป็นนักเดนิเรอืระดับโลกทีส่ามารถคน้พบทวปีอเมรกิาได ้
สําเร็จ หลังจากนัน้นําทา่นเทีย่วชมยา่น Piazza De Ferrari ถอืวา่เป็นจัตรุัสทีสํ่าคัญ
ทีส่ดุของเจนัวเป็นทีต่ัง้ของอาคารสําคัญของเมอืงมากมาย Palazza Ducale และ 



Teatro Carlo Felice โรงโอเปรา่ประจําเมอืง ซึง่ดา้นหนา้อาคารมอีนุสาวรยี ์
Monumento a Garibaldi ตัง้อยู ่ตรงกลางจัตรุัสมน้ํีาพใุหญเ่ป็นแบล็กกราวดถ์า่ยรปู
ทีเ่ป็นทีน่ยิม ใกล ้ๆ กันมพีระราชวงั 3 แหง่ คอื Palazzi dei Rolli, Palazzo Doria-
Tursi, และ Palazzo Rosso (ถา่ยรปูดา้นหนา้) สถาปัตยกรรมทีย่อดเยีย่มของถนน 
ภายในพวกเขาทัง้หมดทีส่วยงาม เต็มไปดว้ยประวตัศิาสตรแ์ละผลงานศลิปะ 

เย็น  ถงึเวลานัดหมายนําทา่นไป รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่8)อาหารจนี 
หลงัอาหารเย็นนาํทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั 

ทีพ่กั: Hotel Mercure Genova San Biagio 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที ่5 เจนวั – McArtthurGlen Outlet - มลิาน - มหาวหิารแหง่มลิาน – โรงละครลา
สกาลา่ – เมสเตร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9)  

นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง Serravalle Scrivia (53 Km.) อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงจใุจ ณ 
McArthurGlen Outlet ศนูยร์วมรา้นคา้กวา่ 160 รา้น เชน่ แวน่ตา ผลติภัณฑเ์ครือ่ง
หนัง รองเทา้ กระเป๋า อปุกรณ์กฬีา แฟชัน่แบรนดแ์นม 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่0) อาหารจนี 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุมลิาน (Milan) หรอื มลิาโน ่(ระยะทาง 96 Km.) เมอืงใหญ่
เป็นอันดับ 2 รองจากกรงุโรม ตัง้อยูท่างตอนเหนอืของประเทศมชีือ่เสยีงในดว้นแฟชัน่ 
ศลิปะ และเครือ่งหนัง เป็นเมอืงแหง่แฟชัน่ชัน้นําระดับโลก ในลักษณะเดยีวกันกับ 
นวิยอรก์ ปารสี ลอนดอน อกีทัง้ยังเป็นศนูยก์ลางทางธรุกจิของประเทศอติาลอีกีดว้ย 
จากนัน้ นําทา่นไปชมและถา่ยรปูที ่กสัเตลโล สฟอรเ์ซสโก Castello Sforzesco 
(ชมดา้นนอก)เป็นป้อมปราสาทเกา่แกห่ลายรอ้ยปีอันเป็นแหลง่รวมแกลลอรีแ่ละ
พพิธิภัณฑท์ีม่ชี ือ่เสยีงของมลิาน  เป็นปราสาทอันเกา่แกท่ีม่อีายมุากกวา่หา้รอ้ยนีเ้ป็น
ปราสาทในศตวรรษที ่15 ทีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงของมลิาน จากนัน้ นําทา่นไปชม  มหา
วหิารแหง่มลิาน Duomo di Milano (ถา่ยรปูดา้นนอก) มหาวหิารนีส้รา้งดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ทีถ่อืวา่มคีวามใหญโ่ตเป็นอันดับสามของโลก เริม่สรา้งในปี 
1386 แตก่วา่จะเสร็จตอ้งใชเ้วลากวา่ 400 ปี ดา้นนอกมหีลังคายอดเรยีวแหลมทีทํ่าจาก
หนิออ่นจํานวน 135 ยอด และมรีปูปั้นหนิออ่นจากสมัยตา่งๆ กวา่ 2,245 ชิน้ ยอดทีส่งู
ทีส่ดุมรีปูปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแมม่าดอนน่าเป็นสงา่อยู ่จากนัน้ นําทา่นถา่ยรปู
ดา้นนอกที ่โรงละครลาสกาลา่ (La Scala Theatre) เป็นโรงละครคูเ่มอืงมลิานมาก
วา่ 230 ปี เป็นสถานทีแ่สดงโชวช์ือ่ดังมากมาย และทีด่า้นหนา้โรงละครสกาลา่บรเิวณ
จัตรุัส พอิาซซา่ เดลลา่ สกาลา่ นีเ้องทีเ่ราจะไดเ้ห็นรปูปั้น อนสุรณ์แหง่ลโีอนารโ์ด 
ดาวนิซ ี(Statue of Leonardo Da Vinci) โดยสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์แดล่โีอนาร์



โด ดาวนิซ ีนักประดษิฐแ์ละนักวทิยาศาตรค์นสําคัญของโลก อสิระใหท้า่นชมเมอืง 
และชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

คํ่า  ถงึเวลานัดหมายนําทา่นไป  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่11) อาหาร
จนี หลังอาหารเย็นนําทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ัก 

ทีพ่กั:  Novotel Malpensa 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง  
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที ่6 ทา่อากาศยานมลิาโน มลัเพนซา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่2) 

09.00  สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานมลิาโน มลัเพนซา เพือ่ตรวจเชค็
เอกสารการเดนิทางและสมัภาระเตรยีมตัวเดนิทางกรงุเทพฯ (มเีวลาใหท้า่นไดทํ้าคนื
ภาษีTax Refund กอ่นการเชค็อนิ) 

13.05  ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทยโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG941 (เวลา
ประมาณ 10ชัว่โมง 50นาท)ี 

วนัที ่7 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

05.55  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ให้
ทา่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจํานวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการ
เดนิทาง 15 วนั 



- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยังประสงค์
เดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

 2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น
ทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การจองทวัรแ์ละชําระคา่บรกิาร 

- กรณุาชาํระมัดจํา ทา่นละ 25,000 + วซี่า 3,500 บาท (28,500 บาท) 

กรณุาสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารชาํระมัดจําคา่ทัวร์ 

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืชาํระ 25-30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

**สาํคญั**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุ
นบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและจํานวนหนห้นงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสาํหรบัตดิวซีา่ไมต่ํา่
กวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณี
พาสปอรต์หมดอายุ **กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจํา 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถ
ยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และใน
ตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงด
การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ์ ไมอ่าจเรยีกรอ้ง
คา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตั๋วกรุ๊ป
เทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน   

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น้ําหนักกระเป๋า สายการบนิไทย สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้
7 กโิลกรัม และคา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณี
น้ําสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ สะสมไมลไ์ด5้0% กรณุาแจง้เลขสมาชกิ
รอยัลออรค์ดิพลัส กอ่นออกตั๋ว 



6.การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกันภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ 
กับ MSIG แบบแผนประกนัภยัแบบ EASY VISA โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดังนี ้

- การสญูเสยีชวีติ/อวยัวะจากอบุัตเิหต ุ

  ผูเ้อาประกันภัยทีม่อีาย ุ15-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  ผูเ้อาประกันภัยทีม่อีาย ุ1-14 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  ผูเ้อาประกันภัยทีม่อีาย ุ76-80 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 750,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศผูเ้อาประกันทีม่อีาย ุ1-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 2,000,000 บาท ผู ้
เอาประกันทีม่อีาย ุ76-80 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งในประเทศไทยผูเ้อาประกันภัยทีม่อีาย1ุ-75 วงเงนิคุม้ครอง 100,000 บาท ผู ้
เอาประกันทีม่อีาย ุ76-80 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นีก้ารทําประกันนีจ้าก
บรษัิท  มากกวา่ขอ้บังคับตาม พ.ร.บ. ธุรกจินาํเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทันาํเทีย่ว ทาํประกนัเฉพาะ
อุบตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผน
เตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าที่
บรษัิทฯ 

7. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนา้ มันตามรายการทัวร ์

8.คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 
12 ช.ม./วนั) 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่ง  ๆ

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็น
ตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษนีํา้มนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 50 EURO ตอ่ทรปิ สาํหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ
และนํา้ใจจากทา่น 



8.คา่วซี่าเชงเกน้และบรกิารทา่นละ 3,500 บาท 

กรณีวซี่าไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซี่าไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทาง
บรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซี่าและคา่บรกิารยืน่วซี่า/คา่มดัจําต ัว๋
เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้)/คา่มดัจําแลนด ์(กรณีใกลว้นัเดนิทาง) 

 7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทาํการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20
ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนั
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรม
ทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับ
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 
20วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไป



ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  

12. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ.การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับ
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางไดจ้าก
บรษัิทประกันทั่วไปและควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ดไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

14. ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ 

  

  

เอกสารในการขอยืน่วซีา่ประเทศเชงเกน้(ประเทศอติาล)ี 
ระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัทําการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ 
สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 

1.  พาสปอรต์ ทีย่ังไมห่มดอาย ุและมอีายไุมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวนัหมดอาย ุหากหมดอายกุรณุา
นําไปตอ่อายกุอ่นนําสง่ และมจํีานวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้เพือ่ตดิวซีา่ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่
ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไมก็่ตาม ควรนําไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสารอา้งองิกับทางสถาน
ฑตู 

2.  รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรงปัจจุบนั ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิว้ หรอื 3.5 * 3 cm จํานวน 2 ใบ 
และมอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หา้มตกแตง่รปู หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมเีครือ่งประดับ ตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจาก
รา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

3. เอกสารสว่นตวั 

สําเนาทะเบยีนบา้น / สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาบัตรขา้ราชการ (ถา้ม)ี 

สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหยา่ / สําเนาใบมรณะบัตร(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) แปลเป็น
ภาษาอังกฤษ 



สําเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ (ถา้เคยทกีารเปลีย่น) แปลเป็นภาษาอังกฤษ 

(กรณีเด็กอายุตํา่กวา่20ปี) แปลเป็นภาษาองักฤษ 

สาํเนาทะเบยีนบา้น / สาํเนาสตูบิตัร / หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา / สาํเนาพาสปอรต์
บดิา-มารดา 

4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการทาํงานจากบรษิทัทีท่า่นทํางานอยูต่อ้งเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ โดยระบุ
ตําแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนในปัจจบุัน,วนัเดอืนปีทีเ่ร ิม่ทํางานกับบรษัิทนีแ้ละชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่
เดนิทางไปยโุรป หลังจากนัน้จะกลับมาทํางานตามปกตหิลังครบกําหนด ภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 

4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ทํางาน
และชว่งเวลาทีอ่นุมัตใิหล้าหยดุเพือ่เดนิทางไปยโุรป เทา่นัน้ไมต่อ้งระบชุือ่ประเทศ หลังจากนัน้จะ
กลับมาทํางานตามปกตหิลังครบกําหนด และตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่ ตอ้งเป็น
ภาษาองักฤษ และเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเทา่น ัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั โดยชือ่ลกูคา้ทีร่ะบใุน
หนังสอืรับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

4.2 กรณีเจา้ของกจิการ สําเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผู ้
เดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซ็นชือ่รับรองสําเนาและประทับตราบรษัิทฯ (คัดลอกไมเ่กนิ 
3 เดอืน และเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 

4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองตัวจรงิจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีกํ่าลัง
ศกึษาอยูเ่ป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมร่ับเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและ
ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

      เด็กอายุตํา่กวา่ 20 ปี จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเด็กเดนิทางไปกับ
บดิาจะตอ้งมใีบรับรองจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็ก
ไมไ่ดเ้ดนิทางกับบดิาและมารดา จะตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากทัง้บดิา
และมารดา พรอ้มมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้ับบตุรกับผูท้ีบ่ตุรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปทําทีสํ่านักงานเขต
ทีทํ่าเบยีนบา้นอยู ่ (พรอ้มแนบบัตรประชาชน ของบดิาและมารดา) โดยมนีายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการ
เขตลงลายมอืชือ่และประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง  และบดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปเซ็น
เอกสารตอ่หนา้เจา้ทีร่ับยืน่วซีา่ดว้ย กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีาร
สลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 

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

หลักฐานการเงนิของตัวเองหรอืของสามก็ีได ้ในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปกับสาม ีจะตอ้งมจีดหมาย
รับรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม ีเป็นภาษาอังกฤษ พรอ้มกับเขยีนชือ่-นามสกลุ วนัเดอืนปีเกดิ ของสาม ีและ
บตุร ทีม่ดีว้ยกัน) 

4.6 กจิการไมจ่ดทะเบยีน อาท ิFreelance, ธรุกจิขายสนิคา้ออนไลน ์ตอ้งเขยีนหนังสอืแนะนําตนเอง 
ชีแ้จงรายละเอยีดการทํางาน แหลง่ทีม่าของรายได ้พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่
ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ (เป็นภาษาอังกฤษ) 

5.  หลกัฐานการเงนิ 



5.1 ผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุบัญชเีงนิฝากออมทรัพยต์ัวจรงิ หรอืสําเนาสมดุบัญชเีงนิ
ฝากประจําสว่นตัว ยอ้นหลัง 6 เดอืน 1 ชดุ (โดยปรับสมดุบัญชขีองทา่นใหถ้งึปัจจบุันดว้ย) ควรเลอืก
เลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสมํ่าเสมอ และมจํีานวนไมตํ่่ากวา่ 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิ
เพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลมุกับคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลับสูภ่มูลํิาเนา 

** กรณีไมม่กีารอัพเดตสมดุบัญชเีงนิฝากออมทรัพยภ์ายในระยะเวลา 6 เดอืน ตอ้งขอ Statement จาก
ธนาคารเทา่นัน้ ** 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ตอ้งเขยีนหนังสอืรับชีแ้จงความสมัพันธ ์(Sponsot Letter) 
และขอหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย โดยใหบ้คุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ยใหเ้ป็นผูข้อหนังสอืรับรอง BANK 
SPONSOR หรอื BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยระบุ
ชือ่เจา้ของบัญช ีบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย สะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และระบชุือ่ผู ้
เดนิทาง สะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายืน่ขอจากธนาคารลว่งหนา้ บางแหง่อาจใช ้

เวลาดําเนนิการประมาณ 3 วนั และ 

5.3 กรณีทีบ่รษัิทของทา่นเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง ใหก้ับผูเ้ดนิทางทัง้หมด ทางบรษัิท
ฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลับมาทํางานของ
ทา่น โดยระบรุายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

(เอกสารมอีาย ุ1 เดอืนกอ่นวนัยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 

**กรณุาปรบัอพัเดตสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์กอ่นแสดงตวัยืน่ขอวซี่า 3-5 วนั เทา่น ัน้ ** 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีงนิฝากประจํา** 

6.  แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกน้ กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ 

กรณุากรอกแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหต้รงกับความเป็นจรงิ เนือ่งจากเป็นขอ้มลูทีต่อ้งสง่ใหก้ับทางสถานทตู
พจิารณาวซีา่ ทางบรษัิทฯไมส่ามารถกรอกแทนทา่นไดเ้พราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะถกูปฏเิสธวี
ซา่ได ้

รายละเอยีดเกีย่วกับชือ่,นามสกลุ,วนัเดอืนปีเกดิ,ญาตพิีน่อ้ง,สถานทีเ่กดิ และจํานวนบตุรของผูเ้ดนิทาง 
การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ
ถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการ
ขอยืน่คํารอ้งใหมก็่ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น 
ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้
บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิม่เตมิทางบรษัิทใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กัน 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพือ่ใหอ้ยู่
ในดลุยพนิจิของสถานทตูเรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็น
สถติใินนามของบรษัิท 

** เอกสารประกอบการยืน่วซี่าตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบั
แปลเอกสาร** 



แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชง
เกน้ประเทศอติาล ี

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซี่าของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็น
ภาษาองักฤษ) 

1. ชือ่ - นามสกลุ 
(ภาษาไทย)       .............................................................................................................. 

2. ชือ่ - นามสกลุ 
(ภาษาอังกฤษ)   .............................................................................................................. 

3. ชือ่ / นามสกลุเดมิ (ถา้
ม)ี          .............................................................................................................. 

4. วนั-เดอืน-ปีเกดิ   ......................  อาย ุ............. ปี   สถานทีเ่กดิ ............................. 

5. เพศ        ⃣     ชาย        ⃣    หญงิ 

5. ทีอ่ยูปั่จจบุัน (ภาษาอังกฤษ) 

......................................................................................................................... 

............................ รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส ................... 

โทรศัพทม์อืถอื ......................................  โทรศัพทบ์า้น ............................ 

6. อาชพีปัจจบุัน ............................. ตําแหน่ง .................................... 

7. ชือ่สถานทีทํ่างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบุ
อยา่งชดัเจน) 

......................................................................................................................... 

ทีอ่ยูท่ีทํ่างาน 
......................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์............. โทรศัพทท์ีทํ่างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ..................... อเีมล ์
................ 

8. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 

9. รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนอืจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลัก ............................................... แหลง่ทีม่า
ของรายไดนั้น้ ........................................................................................... 



10 . สถานภาพ             ⃣   โสด            ⃣   สมรส                  ⃣   แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 

  ⃣   หยา่           ⃣   มา่ย          ⃣   อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา   ⃣   แยกกันอยู ่

11. ชือ่-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วนั/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานที่
เกดิ ..................... 

12. ชือ่-สกลุของบดิา ..................................................... วนั/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานที่
เกดิ ...................... 

13. ชือ่-สกลุของมารดา .................................................. วนั/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานที่
เกดิ ...................... 

14. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี ้

      เลขพาสปอรต์ ..................... วนัออก ..................... วนัหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ 
ประเทศ ................... 

      เลขพาสปอรต์ ..................... วนัออก ..................... วนัหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ 
ประเทศ ................... 

15. ยอดเงนิคงเหลอืในบัญชอีอมทรัพย ์
............................................................................................................ 

16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

          ⃣   ไมเ่คย        ⃣   เคย  (กรณุาระบวุนั/เดอืน/ปี ทีดํ่าเนนิการ หากทราบ)  

17. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

     ⃣   ไมเ่คย    ⃣   เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.............................. ถงึวนัที ่........................ 

18. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

       ⃣   ไมเ่คย             ⃣   เคย  (กรณุาระบวุนั/เดอืน/ปี ทีดํ่าเนนิการ หากทราบ)  .........……………… 

19.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

        ⃣   ไมเ่คย             ⃣     เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ) ............................................... 

20. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

          ⃣   ตัวผูข้อวซีา่เอง             ⃣   มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

          ⃣   เชค็เดนิทาง                   กรณุาระบชุือ่ ...................................................... 



          ⃣   บัตรเครดติ                          

          ⃣   เงนิสด 

  

** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์
ออนไลนข์องทา่น ** 

-           หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จําเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 

-           หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการทาํงานฉบบัจรงิ กรณุากรอกขอ้มลูการทาํงานของ
ทา่นเป็นภาษาองักฤษใหค้รบถว้น ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ตาํแหนง่ของทา่น / ลกัษณะงาน / 

รายไดต้อ่เดอืน 

หมายเหต ุ: การอนมุตัวิซี่าเป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ
ท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

  

  

  

 


