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รหัสโปรแกรม : 14821 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

HILIGHT 

 ชมความอลงัการของ 4 มหาวหิารอนั

ยิง่ใหญ่แห่งอติาล ีมหาวหิารเซนทปี์

เตอรแ์หง่กรงุโรม , มหาวหิารมลิาน , 

โบสถเ์ซนทม์าโคแห่งเวนสิและมหา

วหิารฟลอเรนซ ์

  ถ่ายรูปกบัหอเอนปิซ่า  (Leaning 

Tower of Pisa) สญัลกัษณ์แห่ง

เมอืงปิซา่  

 เดนิทางสูด่นิแดนท ัง้หา้ (Five Land) 

แหง่ ชงิเกวเตรเร (Cinque Terre) 

 ขึน้กระเชา้สูเ่นนิเขา แอลป์ ด ิซุสซี ่

(Alpe di Siusi) ในเขตอทุยานโดโล

ไมท ์(Dolomites) 

 ชมโคลอสเซยีม (Colosseum) 1 ใน

สิง่มหศัจรรยข์องโลกแหง่กรงุโรม  

 

 

CINQUE TERRE  

AND DOLOMITES 

อติาล ี 

ชงิเกวเตรเรแ่ละโดโลไมท ์

8 วนั 5 คนื  

โดยสายการบนิไทย[TG] 

เดนิทาง: กนัยายน – พฤศจกิายน 62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 53,900.- 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 8 - 15 ต.ค. 62 55,900 

วนัที ่ 20 -27 ต.ค. 62  54,900 

วนัที ่ 28 พ.ย. – 5 ธ.ค. 62  53,900 

 

 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ 
    

2  
โรม – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– โคลอสเซีย่ม – 
น า้พุเทรวี ่– ปราโต ้

 O O 
 

ART MUSEO 
หรอืเทยีบเทา่  

3 ปราโต ้– ฟลอเรนซ ์- ปิซา่ – ลกุกา O O O 

 
BEST WESTERN 

GUINIGI 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ลุกกา – ลา สปาเซยี – ชงิเกวเตรเร ่– เวนสิ 
เมสเตร ้  O O  O 

NOVOTEL VENICE 
MESTRE 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
เวนสิเมสเตร ้– เกาะเวนสิ – เวนสิเมสเตร ้ – 
ทะเลสาบมสิรุนิา่ – กอรต์นีาดมัเปซโซ O O O 

HOTEL BELLEVUE 
SUITES & SPA   
หรอืเทยีบเทา่ 

6 
กอรต์นีาดมัเปซโซ – ออรท์เิซ่ – ขึน้กระเชา้สู่

แอลป์ ด ิซุสเซ ่– เวโรนา่ – มลิาน O O X 

 
KLIMA HOTEL 

MILANO  
หรอืเทยีบเทา่ 

7 
มลิาน – สนามบนิ 
 O   

 

8.  กรงุเทพ    
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพ 

21.00 น. คณะพรอ้มกนัณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู2 เคานเ์ตอร ์

D สายการบนิไทย พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที ่2 โรม – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– โคลอสเซีย่ม – น า้พเุทรวี ่– ปราโต ้

00.20 น. ออกเดนิทางสูก่รงุโรม โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 944  

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่27 ต.ค. 62 เป็นตน้ไปจะออกเดนิทางเวลา 00.01 

น. และจะถงึกรงุโรม เวลา 06.00 น.   

06.50 น.  

 

 

ถงึสนามบนิฟมูชิโินกรุงโรม ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว๋โมง 

และจะเปลีย่นเป็น 6 ชัว๋โมงในวันที ่27 ตลุาคม 2562) น าท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากร จากนัน้ผา่นชมกลุม่โรมนัฟอรัม (Roman Forum) อดตีศูนยก์ลางทางดา้น

การเมอืง ศาสนา และเศรษฐกจิของอาณาจักรโรมัน ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นความเจรญิรุ่งเรอืง

ของอารยะธรรมโรมันในช่วง 2,000 ปีที่ผ่านมา  น าท่านเดนิทางพาท่านเขา้สู่นครรัฐ

วาตกินั (Vatican) ประเทศทีเ่ล็กทีส่ดุในโลกตัง้อยูใ่จกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดยีวใน

โลกที่มีก าแพงลอ้มรอบเมืองเอาไวไ้ดท้ั ้งหมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้ และเป็น

ศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมนัคาทอลกิโดยมพีระสันตะปาปา มอี านาจปกครอง

สูงสุด น าท่านชมมหาวหิารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวหิารเซนตปี์เตอร(์St.Peter’s 

Basilica) ชมประตมิากรรมอันลอืชือ่ปิเอตา้ (Pieta) ของมเิคลันเจโลและชมแท่นบชูา

บลัแดคคโิน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุม้ส ารดิทีส่รา้งโดยจานโลเรนโซ แบรน์นิ ีซ ึง่

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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สรา้งตรงบรเิวณทีเ่ชือ่กนัวา่เป็นทีฝั่งพระศพของนักบญุปีเตอร ์  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าชมความยิง่ใหญ่ในอดตี และเก็บภาพสวยบรเิวณรอบนอกของสนามกฬีาโคลอส

เซีย่ม (Colosseum) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณ อดตีสนามประลองการ

ต่อสูท้ีย่ ิง่ใหญ่ของชาวโรมันทีส่ามารถจุผูช้มไดถ้งึ 50,000 คนน าชมงานประตมิากรรม

ของเทพนิยายกรกีและโยนเหรยีญอธษิฐานบรเิวณ น า้พุเทรวี ่(Trevi Fountain) 

สญัลักษณ์ของกรุงโรมทีโ่ด่งดัง น าท่านเดนิสูบ่รเิวณยา่นบนัไดสเปน (The Spainsh 

Step) แหล่งแฟชั่นชัน้น าและแหล่งนัดพบของคนรักการชอ้ปป้ิง จากนั้นน าท่าน

เดนิทางสูเ่มอืงปราโต ้(Prato) 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก ART MUSEO หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 ปราโต ้– ฟลอเรนซ ์– ปิซา่ – ลกุกา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางตอ่สูแ่ควน้ทสัคาน ี(Tuscany) โดยเมอืงหลวงของแควน้ คอื ฟลอเรนซ ์

(Florence)ทีไ่ดรั้บขนานนามว่าเป็นเมอืงศูนยก์ลางแห่งศลิปะในยคุเรอเนสซองส ์ซึง่

ลว้นแลว้แต่มโีบราณสถานส าคัญ และมทีวิทัศน์ตามธรรมชาตทิีส่วยงาม จนไดรั้บการ

แตง่ตัง้ใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโกเ้มือ่ ปี ค.ศ.1982 ท าใหท้ัสคานมีชี ือ่เสยีงใน

ฐานะดนิแดนท่องเทีย่วยอดนยิมระดับโลก นักท่องเทีย่วทั่วโลก ชมความยิง่ใหญ่ และ

อลังการของมหาวหิารซานตา มาเรยี เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) 

วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซึ่งโดดเด่นดว้ย

สถาปัตยกรรมที่ใชห้นิอ่อนหลายสตีกแต่งผสมผสานกันไดอ้ย่างงดงาม น าชมจัตุรัส

เดลลาซญิญอเรยี (Piazza Della Signoria) ซึง่รายลอ้มไปดว้ยรูปปั้น อาท ิเชน่ รูปปั้น

เทพเจา้เนปจนู (Fountain of Neptune),วรีบรุุษเปอรซ์อิสุถอืหัวเมดูซา่ (Perseus with 

the Head of Medusa), รูปปั้นเดวดิ ผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงของ ไมเคลิ แองเจโล่ จากนัน้

น าท่าน มารมิฝ่ังแมน่ ้าอารโ์น จะพบกับสะพานเวคคโิอ (Vecchio) สะพานเกา่แกท่ีม่มีี

รา้นขายทอง และอญัมณีอยูท่ัง้สองขา้ง 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงปิซ่า (Pisa) เมอืงแห่งศลิปะทีส่ าคัญของอติาล ีเป็นเมอืงเล็กๆ

อยูท่างตะวันตกของ Florence ดา้นตะวันตกของเมอืงตดิกบัทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน แมว้า่

จะเป็นเมอืงเล็กๆ แต ่Pisa ก็เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นทีรู่จั้กของ น าทา่นเขา้สูบ่รเิวณ

จัตุรัสกัมโป เดย์ มรีาโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบดว้ยกลุ่มอาคาร

สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์โดยเริม่จากหอพธิเีจมิน ้ามนต ์(Baptistry of St. John) ที่

ใหญ่ทีส่ดุในอติาล,ี มหาวหิารดูโอโม (Duomo) ทีง่ดงามและหอเอนแห่งเมอืงปิซา่อัน

เลือ่ง ชมหอเอนปิซ่า(Leaning Towerof Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมอืงปิซา่ 1 ใน 7 
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สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง เริม่สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี 

แตร่ะหวา่งการกอ่สรา้งตอ้งหยดุชะงักลงไปเมือ่สรา้งไปไดถ้งึชัน้ 3 ก็เกดิการยบุตัวของ

ฐานขึน้มา และตอ่มาก็มกีารสรา้งหอตอ่เตมิขึน้อกีจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด

ถงึ 177 ปี โดยทีห่อเอนปิซา่นี้ กาลเิลโอ  บดิาแห่งวทิยาศาสตร ์ซึง่เป็นชาวอติาเลีย่น

ไดใ้ชเ้ป็นสถานทีท่ดลองทฤษฎีแรงโนม้ถ่วงของโลกที่ว่า สิง่ของสองชิน้ น ้าหนักไม่

เท่ากัน ถา้ปล่อยสิง่ของทัง้สองชิน้จากทีส่งูพรอ้มกัน ก็จะตกถงึพืน้พรอ้มกัน จากนัน้ให ้

ท่านอสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึราคาถูก ทีม่รีา้นคา้เรยีงรายอยู่มากมาย ได ้

เวลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงลกุกา (Lucca) 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก BEST WESTERN GRAND HOTEL GUINIGI หรอื

เทยีบเทา่ 

วนัที ่4 ลกุกา – ลา สปาเซยี – ชงิเกวเตรเร ่– เวนสิ เมสเตร ้  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงลา สเปเซยี (La Spezia) เมอืงในเขตลกิเูรยี ตอนเหนือของ

อติาลอียู่ระหว่างเมอืงเจนัว และ ปิซ่า ในบรเิวณอ่าวลกิูเรหนึง่ในอ่าวที่มคีวามส าคัญ

ทางดา้นการคา้และการทหาร   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย 

 

น าท่านโดยสารรถไฟสูช่งิเกว แตรเ์ร (Cinque Terre) หมูบ่า้นเล็กๆ ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณ

รมิชายฝ่ังรเิวยีร่าของอติาล ีทีม่คีวามหมายว่า “ดนิแดนท ัง้หา้ (Five Land)” ตัง้บน

หนา้ผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนติดทะเลบริเวณชายฝ่ังแควน้ลิกูเรีย 

ประกอบดว้ยหมู่บา้น 5 แห่ง ไดแ้ก่ MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, 

CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทัง้หา้หมู่บา้นนี้ มหีุบเขา

ลอ้มรอบ ประกอบกันเป็นสว่นหนึง่ของอทุยานแห่งชาตฯิ และไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็น

มรดกโลกจากยูเนสโกอ้กีดว้ย น าท่านชมความงามของหมู่บา้นทีม่สีสีันสวยงาม สรา้ง

ลดหลั่นกันตามเนนิผารมิทะเล น าท่านเดนิเล่นชมหมูบ่า้นรโิอแมกจโิอเร ่(Rio –

Maggiore) เป็นหมู่บา้นประมงเล็กๆ ทีม่เีสน่หแ์ละมบีรรยากาศเหมอืนเมอืงตุ๊กตา 

บา้นเรอืนทีต่ัง้ลดหลั่นกนับนหนา้ผาทีป่กคลมุดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจตีัดกับน ้าทะเลเมดเิตอร์

เรเนียนสเีทอรค์วอยซ ์อสิระใหท้่านชมความงดงามและถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนัน้น า

ทา่นสูห่มูบ่า้นมานาโรลา่ (Manarola) อาจไดช้ือ่ว่าเป็นหมูบ่า้นทีเ่ล็กเป็นอันดับสอง 

แต่มคีวามเก่าแก่ทีสุ่ดในบรรดาหมู่บา้นทัง้ 5 ทีส่รา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1338 จากนัน้น า

ท่านเดนิทางกลับสู่เมอืงลา สเปเซยี (La Spezia) จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง

เมอืงเวนสิ (Venice Mestre) ฝ่ังแผ่นดนิใหญ่ เมืองหลวงของแควน้เวเนโต เว

นสิถูกสรา้งขึน้จากการเชือ่มเกาะเล็ก ๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกันในบรเิวณทะเลสาบเวนิ

เทยี ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของทะเลอาเดรยีตรกิ เป็นเมอืงทา่โบราณ และเป็นเมอืงทีใ่ชค้ลอง
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ในการคมนาคม มากทีส่ดุ   

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก NOVOTEL VENICE MESTRE CASTELLANA หรอื

เทยีบเทา่ 

วนัที ่5 เวนสิเมสเตร ้– เกาะเวนสิ – เวนสิเมสเตร ้– ทะเลสาบมสิรุนิา่ – กอรต์ ี

นาดมัเปซโซ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทาง สูท่่าเรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto) น าท่านล่องเรอืผ่านชมบา้นเรอืน

ของชาวเวนสิ สูเ่กาะเวนสิ หรอื เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็น

เมอืงทีไ่ม่เหมอืนใคร โดยใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนนมสีมญานามว่าเป็น "ราชนิี

แหง่ทะเลเอเดรยีตกิ" มเีกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมสีะพานเชือ่มถงึกันกว่า 400 

แห่ง ขึน้ฝ่ังทีบ่รเิวณซานมารโ์ค ศูนยก์ลางของเกาะเวนสิ จากนัน้น าท่านเดนิชมความ

งามของเกาะเวนสิ ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ทีม่เีรือ่งราวน่าสนใจ

ในอดตี เมือ่นักโทษทีเ่ดนิออกจากหอ้งพพิากษาไปสูค่กุจะไดม้โีอกาสเห็นแสงสวา่งและ

โลกภายนอกเป็นครัง้สดุทา้ยระหวา่งเดนิผา่นชอ่งหนา้ตา่งทีส่ะพานนี้  ซ ึง่เชือ่มต่อกับวัง

ดอดจ์(Doge’s Palace) อันเป็นสถานทีพ่ านักของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต ซึง่

นักโทษชือ่ดังทีเ่คยเดนิผา่นสะพานนี้มาเเลว้คอื คาสโนว่าน่ันเอง น าท่านถ่ายรูปบรเิวณ

จัตุรัสซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ทีน่โปเลยีนเคยกล่าวไวว้่า “เป็นหอ้งน่ังเล่นที่

สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอันงดงาม รวมทัง้โบสถซ์านมารโ์ค 

(St.Mark’sBacilica) ทีม่โีดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศลิปะไบแซนไทน์ จากนัน้อสิระให ้

ท่านไดม้เีวลาเทีย่วชมเกาะอันแสนโรแมนตกิ เชน่เพือ่ชมมนตเ์สน่หแ์ห่ง   นครเวนสิ, 

เขา้ชมโบสถ์ซานมาร์โค, ช๊อปป้ิงสนิคา้ของที่ระลกึ อาทเิช่น เครื่องแกว้มูราโน่,

หนา้กากเวนสิ หรอืน่ังจบิกาแฟในรา้น Café Florian ทีเ่ปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี ค.ศ.

1720 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูฝ่ั่งแผน่ดนิใหญ ่Venice Mestre  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (สปารเ์ก็ตตีห้มกึด า) 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูท่ะเลสาบมสิุรนิา่ (Misurina Lake) ทะเลสาบสเีขยีวมรกตทีร่าย

ลอ้มไปดว้ยป่าสนแหง่เทอืกเขาแอลป์ในระดับความสงู 1,754 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล 

ทีน่ีเ่ป็นทะเลสาบทีถ่กูถา่ยรปูมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในแถบ Dolomite นี้เลย เนื่องดว้ยความ

สวยงามของทะเลสาบ บางเวลาน ้านิง่ราวกระจกเงาใส ทีนั่กท่องเที่ยวจะแวะเวยีนมา

อสิระท่าน ถ่ายภาพความงดงามของทะเลสาบจนเต็มอิม่ จากนัน้น าท่านสูเ่มอืง กอรต์ ี

นาดมัเปซโซ (Cortina D Ampezzo) เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตเิกา่แกนั่บพันปีและเป็น

แหลง่ทอ่งเทีย่วทีย่าวนาน รวมทัง้หอ้มลอ้มไปดว้ยยอดเขาอนังดงามสว่นหนึง่ของมรดก

โลกทางธรรมชาต ิ

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
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ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก HOTEL BELLEVUE SUITES & SPA  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 กอรต์นีาดมัเปซโซ – ออรท์เิซ ่– ขึน้กระเชา้สูแ่อลป์ ด ิซุสเซ ่– เวโรนา่ – 

มลิาน  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางเขา้สูเ่มอืง ออรท์เิซ่ (Ortisei) ศูนยก์ลางของแถบอทุยานโดโลไมท ์

โดยเมอืงนี้เป็นเมอืงทีอ่ยู่ในหุบเขา มเีทอืกเขาลอ้มรอบสวยงาม อสิระใหท้่านพักผ่อน

เพลดิเพลนิ กับอากาศอันบรสิุทธิ ์ชมววิทวิทัศน์ทีส่วยงามแปลกตา น าท่านน่ังกระเชา้

แบบกอนโดลาขนาดมาตรฐานขึน้สู่บนเนนิเขาทีเ่รียกว่า แอลป์ ด ิซุสเซ่ (Alpe di 

Siusi ) น าท่านชมววิทวิทัศน์บนทุ่งหญา้ราบเลยีบบนภเูขา ทีไ่ดข้ ึน้ชือ่ว่า “กวา้งใหญ่

ทีส่ดุในยโุรป” ใหท้่านไดส้ัมผัสความมหัศจรรยข์องทวิทัศน์มุมสงูของเทอืกเขาโดโล

ไมท ์เวลาทีม่องลงไปดา้นล่างจะยังเห็นบา้นเรอืนในสไตลย์โูรเป้ียนรสีอรท์กระจายอยู่

ตามไหลเ่ขา อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ ถา่ยรปูตามอธัยาศัย จากนัน้น าทา่นน่ังกระเชา้กลับลง

สูด่า้นลา่ง ***การน่ังกระเชา้ หากสภาพอากาศหรอืมเีหตุขัดขอ้งไมส่ามารถขึน้ไดท้าง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดใหน่ั้งกระเชา้เพือ่ความปลอดภยั ***  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเวโรนา่ (Verona) เมอืงใหญอ่นัดับ 2 รองจากเวนสิ ของแควน้

เวเนโต ้และเมอืงเวโรน่ายงัไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององคก์าร

ยูเนสโกเมือ่ปี คศ. 2000 อกีทัง้วลิเลยีม เชกสเปียร์ นักกวีและนักเขยีนบทละครชาว

อังกฤษ ผูไ้ดรั้บการยกย่องว่าเป็นนักเขียนผูย้ ิง่ใหญ่ของอังกฤษและของโลกยังใช ้

บรรยากาศและเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวสองตระกูลในเวโรน่า แต่งเป็นละคร

โศกนาฏกรรมขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1595 เรือ่ง โรมโิอกับจูเลยีต จากนัน้น าท่านเดนิชมอาคาร

บา้นเรอืนสสีดใสสวยงาม จัตรัุสกลางเมอืงทีค่กึครืน้มชีวีติชวีา จากนัน้พาท่านถ่ายรูปกับ

โรงละครโรมนักลางแจง้ (Verona Arena) ทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก 

สรา้งขึน้เมือ่ตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่1 โดยมลีักษณะเชน่เดยีวกับโคลอสเซยีมในกรุงโรม 

เพยีงแตม่ขีนาดเล็กกวา่ ซึง่ปัจจบุนัยงัคงมกีารเปิดแสดงโอเปรา่หรอืคอนเสริต์กลางเเจง้

ในสนามกฬีาอยู่เป็นประจ า น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกับบา้นเลขที ่23 ของจูเลยีต ชม

ระเบยีงแหง่เรือ่งราว โรแมนตกิทีจู่เลยีตเฝ้ารอคอยพบโรมโิอทุกค ่าคนื และบรเิวณหนา้

บา้นยงัมรีปูปัน้ส ารดิขนาดเทา่ตวัจรงิของจเูลยีต จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูต่วัเมอืงมลิาน 

(Milan)  เมอืงทีเ่รยีกไดว้่า เป็นเมอืงหลวงแห่งแฟชั่นของโลก น าท่านถา่ยรูปดา้น

นอกของมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano) ทีส่รา้งดว้ยศลิปะแบบนี

โอโกธคิ ผสมผสานกัน ชมความงดงามอันน่าอัศจรรย ์ของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก

สมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ น าท่านชมแกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria 

Vittorio Emanuele II) ซึง่นับวา่เป็นชอ้ปป้ิงมอลลท์ีส่วยงาม หรหูราและเกา่แกท่ีส่ดุ

ในเมอืงมลิาน อนุสาวรยี ์ของกษัตรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอล ที ่2 ผูร้เิริม่การรวมชาตหิัว
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เมอืงตา่งๆในอติาล ี

ค า่  อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก KLIMA HOTEL MILANO FIERE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7 มลิาน – สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าคณะเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่ใหท้่านมเีวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) และ มี

เวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

14.05 น. เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 941  

*** ส าหรบัคณะทีเ่ดนิทางต ัง้แต ่27 ตุลาคมเป้นตน้ไปจะออกเดนิทางเวลา 

13.05 น. และไปถงึกรงุเทพเวลา 05.55 น.*** 

วนัที ่8 กรงุเทพ 

05.55 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ 

 

 

 

CINQUE TERRE AND DOLOMITES 

อติาล ีชงิเกวเตรเรแ่ละโดโลไมท ์

8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

 8 - 15 ต.ค. 62 55,900 55,900 55,900 55,900 31,900 6,900.- 

20 - 27 ต.ค. 62 54,900 54,900 54,900 54,900 30,900 6,900.- 

28 พ.ย. – 5 ธ.ค. 62 53,900 53,900 53,900 53,900 30,900 6,900.- 
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**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
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         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ช ิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่า

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวซีา่ประเทศอติาล ี(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกับศูนยย์ืน่วซีา่ในวันยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 

บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (15 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (24 ยโูร) 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 
 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วีซา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีค่่อนขา้ง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 
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4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม ่และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนือ่งจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5.     บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.    กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  



   
   
   

  

 QE3FCO-TG014 หนา้ 12 จาก 16 

 
 

8.  กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพัก

แบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง 

(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูิ

ต ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่ง 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

หมายเหตุ: การยืน่วซี่าแตล่ะคร ัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งท าการยืน่วซี่า ประเภทหมูค่ณะ 

เทา่น ัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ข ึน้ไป โดยทางศูนยร์บัยืน่ จะเป็นผู ้

ก าหนดวนัยืน่วซี่าเทา่น ัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่วซี่าในวนัทีก่ าหนดได ้อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้ 

 ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซี่านอ้ยกว่า 11 วนัท าการ นบัจากวนัเดนิทาง  ม ี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่  ทา่นละ 2,200 บาท   

 ในกรณีทีเ่หลอืเวลายืน่วซีา่เหลอืนอ้ยกวา่ 5 วนัท าการ จะมคีา่ Fast Track เพิม่เตมิ

อกี ทา่นละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 
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2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป สว่นตัวของผู ้

เดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดย

การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วนั

กอ่นวนัยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ 

แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2. ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 



   
   
   

  

 QE3FCO-TG014 หนา้ 15 จาก 16 

 
 

 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

6.1 บดิาหรอืมารดา ตอ้งท าหนงัสอืชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษวา่ใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศ

กบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก คนละ 1 ชุด (ลกูคา้เขยีนหรอืพมิพข์ ึน้เอง) 

6.2 บดิาหรอืมารดา ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศจากเขตหรอื

อ าเภอ (1 ใบ ตอ่ เด็ก 1 ทา่น เทา่นัน้) 

6.3 ในกรณีพอ่หรอืแมป่กครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ใหข้อหนงัสอืปกครองบตุรจากเขต

หรอือ าเภอและจะตอ้งเป็นหนงัสอืทีม่กีารสบืพยานและหลกัฐานเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้เทา่น ัน้ 

6.4 ทา่นจะตอ้งน าหนังสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศตัวจรงิ จากขอ้ 6.2 หรอื หนังสอื

ปกครองบตุรเป็นส าเนาจากขอ้ 6.3 ไปแปลประทบัตรากบักรมการกงสลุใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยกอ่น

น ามายืน่ มเิชน่นัน้ทางศนูยรั์บยืน่ vfs จะไมรั่บยืน่เอกสารของบตุรทา่นโดยเด็ดขาด 

6.5 เนือ่งจากการประทบัตรากงสลุ จะมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ย หากทา่นไมแ่น่ใจวา่เอกสารใชไ้ด ้

หรอืไม ่รบกวนสอบถามบรษัิททัวรก์อ่นน าไปประทับตรากงสลุ มเิชน่นัน้ทา่นอาจจะตอ้งไปเสยีเงนิ

และเสยีเวลาอันมคีา่ของทา่นเพือ่ไปท าเอกสารใหมอ่กีรอบ หากเอกสารทีท่า่นท ามาแลว้นัน้

กลายเป็นเอกสารทีใ่ชย้ืน่ไมไ่ด ้

 

***โปรดอา่น กอ่นทีท่า่นจะไปท าหนงัสอืยนิยอมจากเขตหรอือ าเภอใหบ้ตุรของทา่น 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่

ท าไมไมม่ ีpassport *** 
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- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. หากพอ่หรอืแมม่วีซีา่เชงเกน้อยุแ่ลว้และไมไ่ดย้ืน่วซีา่พรอ้มลกู ใหท้ าจดหมายชีแ้จงภาษาอังกฤษ 

อธบิายวา่มวีซีา่เชงเกน้ของประเทศอะไร ระบวุนัเริม่และวนัหมดอายวุซีา่ พรอ้มทัง้ถา่ยส าเนาหนา้

พาสปอรต์และหนา้วซีา่นัน้มาแนบดว้ย 

8. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศอติาล ี

 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………….…………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ..................................สญัชาตโิดยก าเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................. 

    อเีมล............................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….…… 
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14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .............................................    

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 


