
 
 
 
 
 

ทวัรอ์ติาล ีMONO ITALY 

MONO ITALY โรม นครวาตกินั ปิซา่ เวนสิ มลิาน โคโม ่7วนั 4คนื  
เยอืนกรุงโรม ชืน่ชมสถาปัตยกรรมและประวัตศิาสตรแ์ห่งความยิง่ใหญ่ เยือนดนิแดนเล็กๆที่นคร

วาตกินั เป็นแหล่งรวมศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของโลก ชมความยิ่งใหญ่อลังการ1 ใน 7 สิง่
มหัศจรรยข์องโลกที ่โคลอสเซีย่ม และหอเอนปิซา่ทีเ่มอืงปิซา่ เยอืนเมอืงแหง่สายน ้าสดุแสนโรแมน

ตกิ แหง่แควน้เวเนโตทีเ่มอืงเวนสิ เยอืนเมอืงภาคเหนือของอติาล ีเมอืงหลวงทางแฟชัน่ของโลกทีม่ลิาน  

 
 

เดนิทางโดยระดบั 5ดาว QATAR AIRWAYS (QR) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 0-2 ปี 

(พกักบัผูใ้หญ ่2ทา่นไมเ่สรมิเตยีง) 
พกัเดีย่ว
เพ ิม่ 

ที่
น ัง่ 

หมายเหต ุ

9 – 15 ตลุาคม 2562 42,900 

เด็กอายุ 0- 2 ปี/ Infant 
15,000 บาท 

 

12,500 25  

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

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

29 ตลุาคม – 04 พฤศจกิายน 62 39,900 12,500 25 
 

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

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

26 พฤศจกิายน – 02 ธนัวาคม 62 39,900 12,500 25  

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



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

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

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

*ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่3,500 บาท** 
 
สายการบนิ กาตาร ์QATAR AIRWAYS (QR) 

เทีย่วบนิขาไป     QR833 BKK-DOH 20.45-23.55 // QR115  DOH- FCO  02.00-06.55 

เทีย่วบนิขากลบั   QR118 MXP-DOH 22.55-05.35+1 // QR832 DOH-BKK 08.15-19.00 
 

วนัทีห่น ึง่ กรงุเทพฯ  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานโดฮา แวะเปลีย่นเครือ่ง 
 
 

17.00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกช ัน้4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์Q 
สายการบนิ กาตารแ์อรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบัตรทีน่ั่ง 

โหลดสมัภาระ 
20.45 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิกรงุโดฮา  โดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR833 
23.55 น     .เดนิทางิงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง  

 
วนัทีส่อง     สนามบนิลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีอติาล ี– นครวาตกินั – กรงุโรม – โคลอสเซีย่ม – จตัรุสัโรมนั – น า้พเุทรวี ่

บนัไดสเปน – เมอืงซนีา่                                                                                       อาหาร เทีย่ง,เย็น 
 
02.00  น. น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุโรม ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิการต์า้แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR115   

06.5 5 น. เดนิทางถงึ สนามบนิลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีอติาล ีน าทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และพธิีการทางศุลกากร
และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้ น าทา่นสูน่ครวาตกินั Vatican City 
(ระยะทาง30กม./ 45 นาท)ี ซึง่เป็นรัฐอสิระ มีขนาดเล็กมากเพียง 250 ไร่และ

เป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิ เป็นเมืองแห่งศาสนจักร
และทีป่ระทับข  องพระสนัตะปาปา ประมุขสงูสดุแห่งศาสนา หรือทีเ่รียกสัน้ๆ 
ว่า“โป๊ป” น าท่านิ่ายรูปด้านหน้า มหาวหิารเซนตปี์เตอร  ์St.Peter 
Basilica แห่งนครรัฐวาตกิัน ทีง่ดงามดว้ยศลิปะในยุคเรเนซองส ์ใชเ้วลาสรา้ง
ถงึ 150 ปี และยังไดร้ับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าและหรูหรา ดา้นหนา้มหาวหิาร

เป็นลานกวา้งเรยีกว่า St.Peter’s Square ประกอบไปดว้ยน ้าพุ 2 ดา้น และ
เสาโอเบลกิส ์1 ตน้ ลอ้มรอบไปดว้ยเหล่าเทพเทวาบนหลังคาและก าแพงสงู

(ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าเขา้ Vatican Museum และ Sistine Chapel )  จากนัน้ น าท่าน
เดนิทางสู่ กรุงโรม (Rome)(ระยะทาง33ก.ม./45นาที)  เมอืงหลวงของ

ประเทศอติาล ี กรุงโรมเป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของแควน้ลาซโีอ
และประเทศอติาลีจา้ มีคนอาศัยประมาณ 2.5 ลา้นคนแน่ะ ถือเป็นเมือง
ท่อง เที่ยวที่สวยและน่าไปที่สุดอีกเมืองหนึ่งของอิตาลีเลยล่ะค่ะ  มี

ประวัตศิาสตร์ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี ทัง้สถาปัตยกรรม ประตมิากรรม 
สถานที่เที่ยวต่างๆ  คลุกเคลา้ความคลาสสิคสไตล์  น าท่านสู่ชื่นชมกับ
สถาปัตยกรรมและประวัตศิาสตรแ์ห่งความยิง่ใหญ่ จากนัน้ น าท่านสมัผัสความ

ยิง่ใหญ่ 1 ใน 7 ส ิง่มหัศจรรยข์องโลกที ่โคลอสเซีย่ม (Colosseum) (ถ่ายรูป
ดา้นนอก) เป็นสนามกฬีากลางแจง้ขนาดใหญ่ตัง้อยู่ใจกลางกรุงโรม เร ิม่สรา้ง

ขึน้ ในสมัยจักรพรรดเิวสปาเซยีนแห่งอาณาจักรโรมัน  และสรา้งเสร็จ ในสมัย
ของจักรพรรดติติสัในครสิตศ์ตวรรษที่1 หรือประมาณปี ค.ศ.80 อัฒจันทรเ์ป็น
รูปวงกลมกอ่ดว้ยอฐิและหนิทรายวัดโดยรอบไดป้ระมาณ 527เมตร สงู 57เมตร 

ใกล ้ๆ กันนัน้เป็น ประตูชยัคอนสแตนตนิ(Arch of Constantine) ถอืว่าเป็น
มรดกส าคญัของประเทศอติาลอีกีทีห่นึง่ โดยสรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึชยัชนะของ

กรุงคอสสแตนตนิ เป็นซุม้ประตูทีใ่หญ่ที่สดุของโรมันมีความสูงถงึ 21 เมตร 
จากนัน้ น าท่านสูโ่รมนัฟอรมั )Roman Forum) (ถ่ายรูปดา้นนอก)    อดตีอัน
ยิง่ใหญ่ของกรุงโรม ทีเ่คยเป็นศูนยก์ลางของ

ชมุชน ทัง้การเมือง ศาสนา การคา้ และการ
ปกครองด ว้ย  ปัจจุบั นคงเหลือแต่ซาก
ปรักหักพังแต่ก็ยังสามารถเห็นเคา้โครงของ

ความยิง่ใหญ่ได ้น าชมความงามของ น า้พุ
เทรวี ่)  Trevi Fountain) ซึง่มีรูปปั้นของเทพ

เจา้เนปจูนตั ้งโดดเด่นอยู่กลางน ้าพุแห่งนี้ 
เชื่อกันว่าผูท้ี่ไดม้าเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ 
แลว้หันหลงัใชม้อืขวาโยนเหรยีญขา้มบ่าซา้ยลงไปในน ้าพุแห่งนี้แลว้จะไดม้โีอกาส



ไดม้าเยอืนกรุงโรมอกีครัง้  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) เมนอูาหารจนี 

บา่ย น าทา่นชมและถา่ยรูปบรเิวณย่าน บนัไดสเปน (Spanish steps) เป็นบันไดทีก่วา้งทีส่ดุและยาวทีส่ดุในทวีปยุโรป 
ถกูเรยีกชือ่ตามสถานฑตูสเปน ซึง่ตัง้อยู่ ณ บรเิวณนัน้ ไดร้ับการออกแบบ

โดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน ชือ่ Francesco de Sanctis เร ิม่สรา้งเมื่อปี 
คศ.1723 แลว้เสร็จในปี คศ.1725 ถอืเป็นสญัลกัษณ์อกีอย่างหนึง่ของกรงุ
โรม นอกจากความสวยงามอลังการกวา้งขวางของบันไดสูง 138 ขัน้ที่

ลอ้มรอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมอันสวยงามแลว้ จัตุรัสนี้ยังต่อตรงกับถนน 
Via Condotti ที่เต็มไปดว้ยรา้นแบรนดเ์นมมากมาย ทัง้ Dior, Prada, 

Gucci,Valentio, Versace, Fendi, Ferragamo, Cartier, Bulgari, 
Rimowa, Longchamp, Furla, Tod’s Ferragamo Armani, Tag Heuer, 
Tissot และอืน่ๆ เป็นตน้ จากนัน้ น าทา่นมุ่งหนา้สู ่เมอืงซนีา่ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรมแรม (มือ้ที2่)  

 หลงัอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

  ทีพ่กั: Hotel Executive Siena หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
วนัทีส่าม        เมอืงซนีา่ - เมอืงปิซา่ – หอเอนปิซา่ - เมอืงปราโต ้                                      อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น  

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที3่) 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงปิซ่า Pisa  (ระยะทา209ก.ม./ 3 ชัว่โมง) เมืองแห่งศลิปะททีส่ าคัญของประเทศอติาลี เป็น
เมอืงเล็กๆอยู่ในแควน้ตอสคานา ฝ่ังแม่น ้าอารโ์น อยู่ทางตะวันตกของเมอืงฟลอเรน้ซแ์ละทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
เมอืงเซยีนา ดา้นตะวันตกของเมอืงตดิกบัทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน แมว้่าจะเป็นเมอืงเล็กๆ แต่ก็เป็นเมืองทีม่ีชือ่เสยีงและ
เป็นทีรู่จ้ักของนักทอ่งเทีย่ว เพราะเป็นทีต่ัง้ของสถาปัตยกรรมอันสวยงามททมีชีือ่เสยีงไปทัว่โลก 

เทีย่ง          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) เมนอูาหารจนี  
บา่ย น าท่านชมดา้นนอก จตัุรสักมัโป เดย ์มริาโกล ีหรือ จตัุรสัดูโอโม ่Piazza 

del Duomo หรือทุง่มหศัจรรย ์เป็นบรเิวณทีล่อ้มรอบดว้ยก าแพงใจกลาง
เมืองปิซ่า และเป็นทีต่ัง้ของมหาวหิารเก่าแก่ทีม่ีขนาดใหญ่ทีส่ดุ และน าท่าน

ชมถา่ยรูป 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก หอเอนปิซ่า ( Leaning Tower of 
Pisa) ใหท้า่นเดนิเล่น ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่าทีส่รา้งข ึน้เพื่อเป็นหอระฆังแห่ง

วหิารประจ าเมือง แต่เพียงการเริม่ตน้ของการสรา้งถงึบรเิวณชัน้ 3 ก็เกดิการ
ทรุดตวัและตอ้งหยุดการกอ่สรา้งจนถดัมาอกีร่วม 100 ปี ถงึไดส้รา้งตอ่จนเสร็จ
สมบูรณ์และยังเป็นสถานทีก่าลเิลโอ เคยมาพสิูจน์เรื่องแรงโนม้ถ่วงของโลก 

และการตกของวัตถดุว้ย จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปราโต ้
ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่) เมนอูาหารจนี 

   หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั 

  ทีพ่กั: Charme Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

    (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่ ี ่        เมอืงโบโลญญา่ – ทา่เรอืตรอนเคตโต ้– เกาะเวนสิ                                           อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที6่) 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโบโลญญ่า (Bologna)(ระยะทา103ก.ม./ 1.30 ชัว่โมง) เมืองหลวงของแควน้เอมีเลีย
โรมัญญา โดยตวัเมอืงนัน้ตัง้อยู่ระหว่างแม่น ้าโปกับเทอืกเขาแอแพนไนน์ นอกจากนัน้ยังเป็นหนึง่ในเมืองยุคกลางที่
ไดร้ับการรักษาไว ้อย่างดทีีส่ดุแห่งหนึง่ในยุโรป และยังเป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลัยทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุคอื  “Alma Mater 
Studiorum” ชมบริเวณ จตัุรสัมจัโจเล ่

)Piazza Maggiore) จัตรุัสขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยู่
ใจกลางเมืองเก่าที่ลอ้มรอบดว้ยโบสิซ์านเป
โตรนโิอ  )Basilica of San Petronio) ซติี ้

ฮอล ลานน า้พุเทพเนปจูน  )Fontana Del 
Nettuno) และอาคารปาลาซโซ เดล โพ

เดสตา )Palazzo Del Podesta) ใหท้า่นเดนิ
ชมเมอืงและถา่ยรูปจนไดเ้วลานัดหมาย จากนัน้ 

น าทา่นเดนิทางกลบัสูท่า่เรอืตรอนเคตโต ้

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่ ) เมนอูาหารจนี 

บา่ย น าทา่นน่ังเรอืสู ่เกาะเวนสิ (Venice Island) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เมืองเว

นสิไดร้ับฉายาว่า ราชนิีแห่งทะเลเอเดรียตกิ (Queen of the Adriatic) เมือง
แห่งสายน ้า เมืองแห่งสะพานและเมืองแห่งแสงสว่าง ถูกสรา้งขึน้จากการ



เชือ่มเกาะเล็กๆจ านวนมากเขา้ดว้ยกันในบรเิวณทะเลสาบเวนเิทยี ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของทะเลอาเดรียตกิ เป็นเมืองท่า
โบราณ และเป็นเมืองทีใ่ชค้ลองในการคมนาคมมากที่สดุ ชมความสวยงามของ จตัุรสัซานมารโ์ค (Piazza San 
Marco หรอื Saint Mark Square) เป็นจัตุรัสกลางเมืองเวนสิ ทีข่ ึน้ชือ่ว่าสวยทีส่ดุแห่งหนึง่ในอติาล ีลอ้มรอบ

ดว้ยสถาปัตยกรมอันงดงาม อาท ิโบสิเ์ซนตม์ารก์ (St. Mark’s Basilica) เดมิทีเ่ป็นโบสถส์ว่นตวัของผูค้รองเมืองใน
สมัยนัน้ พระราชวังดอจส ์(Doge’s Palace), ลโีอเน่ (Lione) รูปปั้นสงิโตตัวใหญ่ตดิปีกพรอ้มถอืหนังสอื ซึง่ถอืเป็น
สญัลักษณ์ประจาเมืองเวนสิ เดนิชมตัวเมืองจนถงึ สะพานรอิลัโต เป็นสะพานทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในเวนสิและเป็นสะพาน

แรกทีข่า้ม Grand Canal (คลองแกรนดค์าแนล) ชมสะพาน Bridge of Sighs สะพานสะอืน้ หรือบางคนเรียกว่า 
"สะพานแห่งการทอดถอนใจ” ซึง่ทอดขา้มดา้นหลงัวังของผูป้กครองเวนสิในอดตี ไปยังคกุทีอ่ยู่อกีฟากฝ่ังคลองว่ากัน

ว่าสะพานแห่งนี้คอืจุดหายใจเฮอืกสดุทา้ยแห่งอสิรภาพของเหลา่นักโทษ และคกุแห่งนี้เองเป็นทีคุ่มขังนักรักกระเดือ่ง
นามคาสโนว่า ในต านานเลา่ว่าการจูบบนเรอืกอนโดลา่ใตส้ะพานแห่งนี้จะน าไปสูค่วามรักนริันดร ์นับเป็นหนึง่ในจุดทีโ่ร
แมนตกิที่สุดจุดหนึ่งในเวนิสอิสระใหท้่านเดนิชมความโรแมนติกของเกาะแห่งนี้  หรือท่านยังสามารถสัมผัส

ประสบการณ์ล่องเรอืกอนโดลา่ ชมความงามของเกาะเวนสิ (ไมร่วมในค่าทวัร ์กรณีตอ้งการน ัง่กอนโดล่า 
สามาริตดิต่อทีไ่กดร์าคาล าละ 100 ยูโร 1 ล าสามาริน ัง่ไดสู้งสุด 4-6 ท่านค่ะ ล่องประมาณ 30 นาท)ี 

จากนั้น น าท่านเดนิทางกลับสู่ท่าเรอืตรอนเคตโต ้น าท่านเดนิทางสู่ เวนสิ เมสเตร Venice Mestre ฝ่ัง
แผ่นดนิใหญ่ (ระยะทาง264กม./ใชเ้วลาประมาณ4ชม.) เป็น เมืองเล็กๆ ทีส่วยงามเต็มไปดว้ยสวนสาธารณะรา้นดไีซ
เนอรแ์บรนดด์งั และจัตรุัสทีม่แีลนดม์ารก์เกา่แก่ สมัผัสไดถ้งึความงดงามของอาคารประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอติาลี

ในแบบดัง้เดมิ 
เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่8 ) เมนอูาหารทอ้งิิน่ 

  หลงัอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั 

   ทีพ่กั:   Smart Holiday หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีห่า้         เมสเตร – Noventa di Piave Designer Outlet – มลิาน                                        อาหาร เชา้,เย็น 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9) 

น าท่านเดนิทางต่อไปยัง เมือง Noventa อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงจุใจ ณ 
McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet ศูนยร์วมรา้นคา้

กว่า 160 รา้น เชน่ แว่นตา ผลติภัณฑเ์ครื่องหนัง รองเทา้    กระเป๋า อุปกรณ์
กฬีา แฟชัน่แบรนดแ์นม (อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยัทีเ่อา้ทล็์ท เพื่อ

ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง จนถงึ เวลานัดหมายน าทา่นดนิทางสูเ่มอืงมลิาน 
บา่ย น าท่านสูจุ่ดศูนยก์ลางของเมอืงมลิาน (ระยะทาง309กม./4.30 ชัว่โมง) ถงึ

เมอืงมลิาน มลิาน Milan หรอืทีค่นอติาเลยีนเรียกว่า มลิาโน ่(Milano) เป็น

เมอืงหลวงทางแฟชัน่ของโลกแขง่กบัปารสีในประเทศฝรั่งเศส เป็นศูนยก์ลาง
ทางธุรกจิของอติาล ีนอกจากนัน้ยังมภีาพวาดเฟรสโกท้ีม่ีชือ่เสยีงโด่งดัง และ

โรงละครโอเปร่าอันลอืชือ่ เป็นตน้  
 
เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่0) เมนอูาหารจนี  

  หลงัอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ัก 

 ทีพ่กั: Klima Hotel Milano Fiere หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีห่ก       กสัเตลโล สฟอรเ์ซสโก – มหาวหิารแหง่มลิาน – โรงละครลาสกาลา่ – เมอืงโคโม ่– ทะเลสาบโคโม ่- มลิาน  

                   อาหาร เชา้,เทีย่ง  
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่1) 

จากนัน้ น าทา่นไปชมและถา่ยรูปที ่กสัเตลโล สฟอรเ์ซสโก Castello Sforzesco (ชมดา้นนอก)เป็นป้อมปราสาท
เกา่แกห่ลายรอ้ยปีอันเป็นแหลง่รวมแกลลอรีแ่ละพพิธิภณัฑท์ีม่ชี ือ่เสยีงของ

มลิาน  เป็นปราสาทอันเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่าหา้รอ้ยนี้เป็นปราสาทใน
ศตวรรษที ่15 ทีต่ัง้อยู่ใจกลางเมอืงของมลิาน จากนัน้ น าท่านไปชม  มหา
วหิารแหง่มลิาน Duomo di Milano (ิา่ยรูปดา้นนอก) มหาวหิารนี้

สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ที่ถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอันดับสาม
ของโลก เริม่สรา้งในปี 1386 แต่กว่าจะเสร็จตอ้งใชเ้วลากว่า 400 ปี ดา้น
นอกมหีลงัคายอดเรยีวแหลมทีท่ าจากหนิอ่อนจ านวน 135 ยอด และมรีูปปัน้

หนิอ่อนจากสมัยต่างๆ กว่า 2,245 ชิน้ ยอดทีส่งูทีส่ดุมีรูปปั้นทองขนาด 4 
เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ จากนั้น น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกที ่

โรงละครลาสกาลา่ (La Scala Theatre) เป็นโรงละครคูเ่มอืงมลิานมาก
ว่า 230 ปี เป็นสถานทีแ่สดงโชวช์ือ่ดงัมากมาย และทีด่า้นหนา้โรงละครสกาล่าบรเิวณจตัุรสั พอิาซซ่า เดลลา่ สกา
ลา่ นี้เองทีเ่ราจะไดเ้ห็นรูปปั้น อนสุรณ์แหง่ลโีอนารโ์ด ดาวนิซ ี(Statue of Leonardo Da Vinci) โดยสรา้งขึน้

เพือ่เป็นอนุสรณ์แดล่โีอนารโ์ด ดาวนิซ ีนักประดษิฐแ์ละนักวทิยาศาตรค์นส าคญัของโลก 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่2) เมนอูาหารจนี  



บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคโม ่ )Como)(ระยะทาง50กม./ 45 นาท)ี ซึง่เป็นเมอืงศูนยก์ลางอุตสาหกรรมผา้ไหม
ของอติาลทีีม่ชี ือ่เสยีง และมทีะเลสาบโคโม ่)Lago di Como) ทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นทะเลสาบทีส่วยงามทีส่ดุของอติาล ี
เดินท างถึง  เ มือ ง โค โม่  น าท่ า นชม
ทะเลสาบโคโม ่ทีล่อ้มรอบดว้ยภูเขาสงูที่
ยังมีป่าไมเ้ขียวชอุ่ม หลายจุดบนชายฝ่ัง
เป็นช่องเขาแคบ และหนา้ผาที่สวยงาม 
ทางเหนอืของทะเลสาบ คอืเทอืกเขาแอลป์
ยาวเหยยีดสดุสายตาเป็นก าแพงธรรมชาติ
ที่สรา้งฉากหลังอันงดงามอลังการใหก้ับ
ดนิแดนบรเิวณนี้ เทือกเขาแอลป์นัน้มีหมิะ
ปกคลมุอยูต่ลอดปี จงึท าใหส้ามารถเลน่สกี
หมิะไดต้ลอดเวลา นี่คือจุดดงึดูดใหผู้ค้น
จากทั่วโลกหลั่งไหลมาท่องเที่ยว จากนั้น 
น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานลโีอดารโ์น ดารว์นิช ี เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดนิทางและสมัภาระเตรียมตัว
เดนิทางกรุงเทพฯ และเพือ่ใหท้า่นไดท้ า TAX REFUND คนืภาษีกอ่นเชค็อนิ 

22.55 น.   ออกเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทยโดยสายการบนิ กาตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR118 
 

วนัทีเ่จ็ด        ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ        

 
05.35 น.   เดนิทางิงึทา่อากาศยานโดฮา  รอเปลีย่นเครือ่ง  
08.15 น.   เดนิทางกลบัประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่QR832 

19.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามาริเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 
การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึิงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบิว้นตามโปรแกรม 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดย

ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
- กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 25,000 + วซีา่ 3,500 บาท (28,500 บาท) 
กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทวัร ์

- คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง  

**ส าคญั **ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง  )จะตอ้งมีอายุเหลอืมากกว่า  6  เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ และ
จ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไม่ต า่กว่า 3หนา้ ** (กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ

ไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ  **กรุณาส่ งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  
และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
   (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั  
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า กาตารแ์อรเ์วย ์สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ิอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และค่าประกัน
วนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิ

เรยีกเก็บ สะสมไมลไ์ด5้0% กรุณาแจง้เลขสมาชกิรอยัล ออรค์ดิ พลสั กอ่นออกตัว๋  
6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจ้ัดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ MSIG แบบแผน

ประกนัภยัแบบ EASY 3 โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดงันี้  



- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอุบัตเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายุ 15-75 ปีบรบิูรณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายุ 1-14 ปีบรบิูรณ์  วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายุ 76-80 ปีบรบิูรณ์  วงเงนิคุม้ครอง 750,000 บาท 
คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศผูเ้อาประกนัทีม่อีายุ 1-75 ปีบรบิูรณ์ วงเงนิคุม้ครอง 2,000,000 บาท ผูเ้อาประกนัทีม่ีอายุ 76-80 
ปีบรบิูรณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องในประเทศไทยผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายุ1-75 วงเงนิคุม้ครอง 100,000 บาท ผูเ้อาประกันทีม่ีอายุ 76-80 
ปีบรบิูรณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  ซ ึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ 
ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถ
ศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์MSIG ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้

ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

7. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนา้ มันตามรายการทัวร ์
8.คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 
9.โปรแกรมนี้รวม Vat เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
6. คา่ทปิไกด ์คนขบัริ ทา่นละ 60 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
7. คา่วซีา่เชงเกน้และบรกิารทา่นละ 3,500 บาท 

 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสิานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 

 
7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความิูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะิอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 20ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั

ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
1 2 .  การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจ้ัดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ MSIG แบบแผน
ประกนัภยัแบบ EASY 3 โดยทัง้นี้การท าประกนันี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่วทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน า

เทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบัตเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตท่ัง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจาก
เว็บไซด ์MSIG ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  



14. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 

เอกสารในการขอยืน่วซีา่เชงเกน้(ประเทศอติาล)ี  
ระยะเวลาด าเนนิการยืน่ 15 วนัท าการ 

 **ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สิานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย  **  
1. พาสปอรต์ ทีย่ังไม่หมดอายุ และมอีายุไมต่ า่กว่า  6 เดอืน กอ่นวันหมดอายุ หากหมดอายุกรุณาน าไปตอ่อายุกอ่นน าสง่ และมี

จ านวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2- 3 หน ้าเพือ่ตดิวซีา่  หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่่าจะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไม่กต็าม ควร
น าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถานฑตู  
 

2. รปูิา่ย รปูสหีนา้ตรงปจัจบุนั ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิว้ หรอื 3. 5 * 3 cm จ านวน 2 ใบ และมอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน หา้ม
ตกแตง่รปู หา้มสวมแว่นสายตา หา้มมเีครือ่งประดบั ตอ้งเป็นรูปทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้ 
 

3. เอกสารสว่นตวั 
ส าเนาทะเบยีนบา้น  /ส าเนาบัตรประชาชน  /ส าเนาบัตรขา้ราชการ )ถา้มี(  แปลเป็นภาษาอังกฤษ 
ส าเนาทะเบยีนสมรส   /ส าเนาทะเบยีนหยา่  /ส าเนาใบมรณะบัตร) กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ(  แปลเป็นภาษาอังกฤษ 
ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ )ถา้เคยทกีารเปลีย่น(  แปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 
)กรณีเด็กอายุต า่กวา่(ปี20 แปลเป็นภาษาองักฤษ 
ส าเนาทะเบยีนบา้น  /ส าเนาสตูบิตัร  /หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา  /ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา  
 

4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการท างานจากบรษัิททีท่า่นท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ โดยระบุต าแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนใน
ปัจจุบัน,วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบับรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกติ
หลงัครบก าหนด ภาษาอังกฤษ 
 
4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเร ิม่ท างานและชว่งเวลาทีอ่นุมัตใิห ้
ลาหยุดเพือ่เดนิทางไปยุโรป เท่านัน้ไม่ตอ้งระบุชือ่ประเทศ  หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนด  และตอ้งมี
อายุไม่เกนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่  ตอ้งเป็นภาษาองักฤษ และเป็นหลกัฐานปจัจุบนัเทา่น ัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั  โดยชือ่
ลกูคา้ทีร่ะบุในหนังสอืรับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
4.2 กรณีเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื
หุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซ็นชือ่รับรองส าเนาและประทบัตราบรษัิทฯ) คดัลอกไม่เกนิ 3 เดอืน และเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้(  
4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองตวัจรงิจากทางโรงเรยีนหรือสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู่เป็นภาษาอังกฤษ
เทา่นัน้  ) สถานทตูไม่รับเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไม่ว่าเป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายุไม่เกนิ  1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่( 
 เด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี 

จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรือมารดา  หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาจะตอ้งมีใบรับรองจากมารดา  หรือหากเด็ก
เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็กไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดา จะตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง

ไปตา่งประเทศจากทัง้บดิาและมารดา พรอ้มมกีารรับรองคา่ใชจ้่ายใหก้บับุตรกบัผูท้ีบุ่ตรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปท าทีส่ านักงานเขตที่
ท าเบียนบา้นอยู่     ) พรอ้มแนบบัตรประชาชน  ของบิดาและมารดา  (  โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและ

ประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง   และบดิาหรือมารดาจะตอ้งไปเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ทีร่ับยื่นวีซ่าดว้ย กรณีเด็กที่
บดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้
เดยีว 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย  
4. 5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส   / ใบหย่า  / ใบมรณะ  ) กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใชห้ลกัฐานการเงนิของตวัเองหรอื
ของสามกี็ได ้ในกรณีทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางไปกบัสามี จะตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้่ายจากสาม ีเป็นภาษาอังกฤษ      พรอ้มกบัเขยีน

ชือ่-นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ ของสาม ีและบุตร ทีม่ดีว้ยกนั( 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 
5.1ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ประจ าหรอืออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน (นับจากวันปัจจบุนั( 
ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ และมจี านวนไม่ต า่กว่า 6 หลกั เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะ
ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้น เมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา 
แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรบัยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัดสมัภาษณ์ 
**ยอดเงนิสดุทา้ยทีล่กูคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลมุคา่ทวัรด์ว้ย  **  
**สิานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

 
a. หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ 



ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองค่าใชจ้่าย  (BANK GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ระบุชือ่เจา้ของบัญช ีและบุคคลที่
เจา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้่ายใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาอังกฤษ ไม่เกนิ 15 วันกอ่นยืน่ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
5. 3 กรณีทีบ่รษิทัของทา่นเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางท ัง้หมด  ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออก
จดหมายอีกหนึง่ฉบับเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลับมาท างานของท่าน โดยระบุรายชือ่ผูเ้ดนิทาง และ
เหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย  

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหอ้ย่างถกูตอ้ง เนื่องจาก
เป็นขอ้มูลทีต่อ้งสง่ใหก้บัทางสถานทตู ทางบรษัิทฯไม่สามารถกรอกแทนทา่นไดเ้พราะถา้ขอ้มูลผดิพลาด ทา่นอาจจะ   
ถกูปฏเิสธวซีา่ได ้
 
รายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่,นามสกลุ,วันเดอืนปีเกดิ,ญาตพิีน่อ้ง,สถานทีเ่กดิ และจ านวนบุตรของผูเ้ดนิทาง  
การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่าน
จะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่
ทกุครัง้ หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมือในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย 
และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  
กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพือ่ใหอ้ยู่ในดลุยพนิจิของ

สถานทตูเรือ่งวซีา่ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท 
การยืน่วซีา่นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมัดจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นัน้ ถงึสามารถด าเนนิการขัน้ตอนการยืน่วซีา่ได ้

 
** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร** 

 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ประเทศอติาล ี
โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

 

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

3. ชือ่  /นามสกลุเดมิ ) ถา้มี  (         ......................................................................................................... ..... 
4 .วัน-เดอืน-ปีเกดิ   ..............................................   อายุ ........ .....ปี   สถานทีเ่กดิ ................................... ..... 

5 .เพศ    ชาย          หญงิ 

5 .ทีอ่ยู่ปัจจบุัน )ภาษาอังกฤษ(  
............................................................................................................................................................. 

.................................... .............รหัสไปรษณีย์  .................... อเีมลแ์อดเดรส  ............................................. . 
โทรศพัทม์อืถอื  .......................................................  ... โทรศพัทบ์า้น  ..........................................................  

6 .อาชพีปัจจบุัน ..................................... ...............ต าแหน่ง ......................................................................  
7. ชือ่สถานทีท่ างาน ธุรกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยั )หากประกอบกจิการคา้ขาย  โปรดระบุอย่างชดัเจน( 

........................................................................................ ...................................................................... 
ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ...........................................................................................................................................  
รหัสไปรษณีย ์ ............. โทรศพัทท์ีท่ างาน /โรงเรยีน/มหาวทิยาลยั ....................... ............อเีมล์ ..........................  
8. รายไดต้อ่เดอืน  ........................................................... บาท 
9. รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนอืจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลกั .........................................................................................  

      แหลง่ทีม่าของรายไดนั้น้ ......................................................................................................... ................. 

 

 

10  .สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส   ⃣   แตง่งาน)ไม่จดทะเบยีน(  
  ⃣   หย่า   ⃣   ม่าย   ⃣   อยู่กนิฉันสามี -ภรรยา    ⃣   แยกกนัอยู ่

11.  ชือ่ -สกลุคูส่มรส )ถา้มี................................. (  ............วั น/เดอืน/ปี เกดิ ................  สถานทีเ่กดิ  .....................  
12.  ชือ่ -สกลุ ของบดิา   ..................................................... วนั /เดอืน/ ปี เกดิ ................. สถานทีเ่กดิ  ......................  
13.  ชือ่ -สกลุ ของมารดา  ...... ............................................วั น/เดอืน/ปี เกดิ ................  สถานทีเ่กดิ  ......................  
14. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม่ ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดงันี้ 
      เลขพาสปอรต์  ..................... วนัออก  ..................... วนัหมดอายุ  .................. ออกให ้ณ ประเทศ  ...................  
      เลขพาสปอรต์  ..................... วนัออก  ..................... วนัหมดอายุ  .................. ออกให ้ณ ประเทศ  ...................  
15. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรัพย ์ ............................................................................................................  

16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้
                    ไม่เคย  เคย  )กรุณาระบุวัน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ (   
17. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา  

ไม่เคย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที่  ..............................................  ถงึวันที่  ..................................................  

18. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้



                    ไม่เคย  เคย  )กรุณาระบุวัน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ (  ……………………………………… 
19.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  )เหตผุลในการปฏเิสธ( .................................................................  
20 . ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

            ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้่ายให ้  ) บดิา -มารดา/ ญาติ /บรษัิท/องคก์ร ) 
     เชค็เดนิทาง     กรุณาระบุชือ่ ................................................... ........... 

   บัตรเครดติ    
   เงนิสด 
 

** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบิว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น ** 
- หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 
- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ กรณุากรอกขอ้มลูการท างานของทา่นเป็นภาษาองักฤษให้

ครบิว้น ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั  /ต าแหนง่ของทา่น  / ลกัษณะงาน / รายไดต้อ่เดอืน  
 

หมายเหต ุ : การอนมุตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสิานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีง
ตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
 
 

 


