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MONO ITALY >>ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N 

 

ทวัรอ์ติาล ีMONO ITALY 
MONO ITALY โรม นครวาตกินั ปิซ่า เวนสิ มลิาน โคโม ่7วนั 4คนื  

เยอืนกรุงโรม ชืน่ชมสถำปัตยกรรมและประวัตศิำสตรแ์ห่งควำมยิง่ใหญ่ เยอืนดนิแดนเล็กๆทีน่คร
วาตกินั เป็นแหล่งรวมศิลปวัฒนธรรมอันยิง่ใหญ่ของโลก ชมควำมยิ่งใหญ่อลังกำร1 ใน 7 สิง่
มหัศจรรยข์องโลกที ่โคลอสเซีย่ม และหอเอนปิซำ่ทีเ่มอืงปิซ่า เยอืนเมอืงแหง่สำยน ้ำสดุแสนโรแมน

ตกิ แหง่แควน้เวเนโตทีเ่มอืงเวนสิ เยอืนเมอืงภำคเหนือของอติำล ีเมอืงหลวงทำงแฟชัน่ของโลกทีม่ลิาน  

 
เดนิทางโดยระดบั 5ดาว QATAR AIRWAYS (QR) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี 

)พกักบัผูใ้หญ ่2

ทา่นไมเ่สรมิเตยีง( 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ที่

น ัง่ 

หมาย

เหต ุ

9 – 15 ตุลาคม 2562 42,900 

เด็กอายุ 0- 2 ปี/
Infant 

15,000 บาท 
 

12,500 25  

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

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

29 ตุลาคม – 04 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  
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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 
 

วนัทีห่นึง่ กรงุเทพฯ  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานโดฮา แวะเปลีย่นเคร ือ่ง 
 
 

17.00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกช ัน้4 ประตู 8 เคานเ์ตอร ์Q 
สายการบนิ กาตารแ์อรเ์วย ์โดยมเีจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นเอกสำร ออกบัตรที่น่ัง 
โหลดสมัภำระ 

20.45 น. ออกเดนิทำงสูส่นามบนิกรงุโดฮา  โดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR833 

23.55 น     .เดนิทางิงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์แวะพกัเปลีย่นเคร ือ่ง  
 
วนัทีส่อง     สนามบนิลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีอติาล ี– นครวาตกินั – กรงุโรม – โคลอสเซีย่ม – จตัุรสัโรมนั – น า้พุเทรวี ่

บนัไดสเปน – เมอืงซนีา่                                                                                       อาหาร เทีย่ง,เย็น 

 

02.00  น. น ำท่ำนเดนิทำงสู ่กรงุโรม ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิการต์า้แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR115   

06.5 5 น. เดนิทำงถงึ สนามบนิลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีอติาล ีน ำท่ำนผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมือง และพธิีกำรทำงศุลกำกร

และตรวจรับสมัภำระเรยีบรอ้ยแลว้ จำกนัน้ น ำท่ำนสูน่ครวาตกินั Vatican City 

(ระยะทำง30กม./ 45 นำท)ี ซึง่เป็นรัฐอสิระ มขีนำดเล็กมำกเพียง 250 ไร่และ

เป็นศนูยก์ลำงของศำสนำครสิตน์ิกำยโรมันคำทอลกิ เป็นเมืองแห่งศำสนจักร

และทีป่ระทับข  องพระสันตะปำปำ ประมุขสูงสุดแห่งศำสนำ หรือที่เรียกสัน้ๆ 

ว่ำ“โป๊ป” น ำท่ำนิ่ายรูปด้านหน้า มหาวหิารเซนต์ปีเตอร ์ St.Peter 

Basilica แห่งนครรัฐวำตกินั ที่งดงำมดว้ยศลิปะในยุคเรเนซองส ์ใชเ้วลำสรำ้ง

ถงึ 150 ปี และยังไดร้ับกำรตกแต่งอย่ำงโอ่อ่ำและหรูหรำ ดำ้นหนำ้มหำวหิำร

เป็นลำนกวำ้งเรยีกว่ำ St.Peter’s Square ประกอบไปดว้ยน ้ำพุ 2 ดำ้น และ

เสำโอเบลกิส ์1 ตน้ ลอ้มรอบไปดว้ยเหล่ำเทพเทวำบนหลังคำและก ำแพงสูง

(ค่ำทัวร์ไม่รวมค่ำเขำ้ Vatican Museum และ Sistine Chapel )  จำกนัน้ น ำท่ำน

เดนิทำงสู่ กรุงโรม (Rome)(ระยะทำง33ก.ม./45นำที)  เมอืงหลวงของ

ประเทศอติาล ี กรุงโรมเป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของแควน้ลำซโีอ

และประเทศอติำลีจำ้ มีคนอำศัยประมำณ 2.5 ลำ้นคนแน่ะ ถือเป็นเมือง

ท่อง เที่ ยวที่สวยและน่ำไปที่สุดอีกเมืองหนึ่งของอิตำลีเลยล่ะค่ะ  มี

ประวัตศิำสตร์ยำวนำนมำกกว่ำ 2,800 ปี ทัง้สถำปัตยกรรม ประตมิำกรรม 

สถำนที่เที่ยวต่ำงๆ  คลุกเคลำ้ควำมคลำสสิคสไตล์  น ำท่ำนสู่ชื่นชมกับ

สถำปัตยกรรมและประวตัศิำสตรแ์ห่งควำมยิง่ใหญ่ จำกนัน้ น ำท่ำนสัมผัสควำม

ยิง่ใหญ่ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกที ่โคลอสเซีย่ม (Colosseum) (ถ่ำยรูป

ดำ้นนอก) เป็นสนำมกฬีำกลำงแจง้ขนำดใหญ่ตัง้อยู่ใจกลำงกรุงโรม เริม่สรำ้ง

ขึน้ ในสมัยจักรพรรดเิวสปำเซยีนแห่งอำณำจักรโรมัน  และสรำ้งเสร็จ ในสมัย

ของจักรพรรดติติสัในครสิตศ์ตวรรษที่1 หรือประมำณปี ค.ศ.80 อัฒจันทรเ์ป็น

รูปวงกลมกอ่ดว้ยอฐิและหนิทรำยวัดโดยรอบ

ไดป้ระมำณ 527เมตร สูง 57เมตร ใกล ้ๆ กัน

นัน้เป็น ประตูชยัคอนสแตนตนิ(Arch of 

Constantine) ถือว่ำเ ป็นมรดกส ำคัญของ
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ประเทศอติำลอีกีทีห่นึง่ โดยสรำ้งขึน้เพื่อระลกึถงึชัยชนะของกรุงคอสสแตนตนิ เป็นซุม้ประตูที่ใหญ่ที่สุดของโรมันมี

ควำมสงูถงึ 21 เมตร จำกนัน้ น ำท่ำนสูโ่รมนัฟอรมั)Roman Forum) (ถ่ำยรูปดำ้นนอก)   อดตีอนัยิง่ใหญ่ของกรุงโรม 

ทีเ่คยเป็นศนูยก์ลำงของชมุชน ทัง้กำรเมอืง ศำสนำ กำรคำ้ และกำรปกครองดว้ย ปัจจุบันคงเหลอืแต่ซำกปรักหักพัง

แตก็่ยังสำมำรถเห็นเคำ้โครงของควำมยิง่ใหญ่ได ้น ำชมควำมงำมของ น า้พุเทรวี ่)  Trevi Fountain) ซึง่มีรูปปั้นของ

เทพเจำ้เนปจูนตัง้โดดเด่นอยู่กลำงน ้ำพุแห่งน้ี เชือ่กันว่ำผูท้ี่ไดม้ำเยี่ยมชมสถำนที่แห่งน้ี แลว้หันหลังใชม้ือขวำโยน

เหรยีญขำ้มบ่ำซำ้ยลงไปในน ้ำพุแห่งน้ีแลว้จะไดม้โีอกำสไดม้ำเยอืนกรุงโรมอกีครัง้  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) เมนูอาหารจนี 

บา่ย น ำท่ำนชมและถ่ำยรูปบรเิวณย่ำน บนัไดสเปน (Spanish steps) เป็นบันไดที่กวำ้งที่สุดและยำวที่สุดในทวปียุโรป 

ถูกเรยีกชือ่ตำมสถำนฑตูสเปน ซึง่ตัง้อยู่ ณ บรเิวณนัน้ ไดร้ับกำรออกแบบ

โดยสถำปนิกชำวอติำเลยีน ชือ่ Francesco de Sanctis เริม่สรำ้งเมื่อปี 

คศ.1723 แลว้เสร็จในปี คศ.1725 ถอืเป็นสญัลกัษณอ์กีอย่ำงหนึง่ของกรุง

โรม นอกจำกควำมสวยงำมอลังกำรกวำ้งขวำงของบันไดสูง 138 ขัน้ที่

ลอ้มรอบไปดว้ยสถำปัตยกรรมอันสวยงำมแลว้ จัตุรัสน้ียังต่อตรงกับถนน 

Via Condotti ที่เต็มไปดว้ยรำ้นแบรนดเ์นมมำกมำย ทัง้ Dior, Prada, 

Gucci,Valentio, Versace, Fendi, Ferragamo, Cartier, Bulgari, 

Rimowa, Longchamp, Furla, Tod’s Ferragamo Armani, Tag Heuer, Tissot และอืน่ๆ เป็นตน้ จำกนัน้ น ำท่ำนมุ่ง

หนำ้สู ่เมอืงซนีา่ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรมแรม (มือ้ที2่)  

 หลงัอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

  ทีพ่กั: Hotel Executive Siena หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทำง) 

 

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

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที3่) 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงปิซ่า Pisa  (ระยะทำ209ก.ม./ 3 ชัว่โมง) เมืองแห่งศลิปะทที่ส ำคัญของประเทศอติำล ีเป็น
เมอืงเล็กๆอยู่ในแควน้ตอสคำนำ ฝ่ังแม่น ้ำอำรโ์น อยู่ทำงตะวนัตกของเมอืงฟลอเรน้ซแ์ละทำงตะวันตกเฉียงเหนือของ

เมอืงเซยีนำ ดำ้นตะวนัตกของเมอืงตดิกบัทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน แมว้ำ่จะเป็นเมอืงเล็กๆ แต่ก็เป็นเมืองที่มีชือ่เสยีงและ
เป็นทีรู่จ้ักของนักท่องเทีย่ว เพรำะเป็นทีต่ัง้ของสถำปัตยกรรมอนัสวยงำมททมีชีือ่เสยีงไปทั่วโลก 

เทีย่ง          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) เมนูอาหารจนี  

บา่ย น ำท่ำนชมดำ้นนอก จตัุรสักมัโป เดย ์มริาโกล  ีหรือ จตัุรสัดูโอโม่ Piazza 
del Duomo หรือทุง่มหศัจรรย ์เป็นบรเิวณที่ลอ้มรอบดว้ยก ำแพงใจกลำง

เมืองปิซ่ำ และเป็นที่ตัง้ของมหำวหิำรเก่ำแก่ที่มีขนำดใหญ่ที่สุด และน ำท่ำน
ชมถ่ำยรูป 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก หอเอนปิซ่า ( Leaning Tower of 
Pisa) ใหท้่ำนเดนิเลน่ ถ่ำยรูปกับหอเอนปิซ่ำที่สรำ้งขึน้เพื่อเป็นหอระฆังแห่ง

วหิำรประจ ำเมือง แต่เพียงกำรเริม่ตน้ของกำรสรำ้งถงึบรเิวณชัน้ 3 ก็เกดิกำร
ทรุดตวัและตอ้งหยุดกำรกอ่สรำ้งจนถัดมำอกีร่วม 100 ปี ถงึไดส้รำ้งตอ่จนเสร็จ
สมบูรณ์และยังเป็นสถำนที่กำลเิลโอ เคยมำพสิูจน์เรื่องแรงโนม้ถ่วงของโลก 

และกำรตกของวตัถุดว้ย จำกนัน้ น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงปราโต ้
ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่) เมนูอาหารจนี 

   หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั 

  ทีพ่กั: Charme Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

    (ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วันกอ่นวันเดนิทำง) 
 

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

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที6่) 
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น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงโบโลญญ่า (Bologna)(ระยะทำ103ก.ม./ 1.30 ชัว่โมง) เมืองหลวงของแควน้เอมีเลีย

โรมัญญำ โดยตวัเมอืงนัน้ตัง้อยู่ระหว่ำงแม่น ้ำโปกับเทือกเขำแอแพนไนน์ นอกจำกนัน้ยังเป็นหนึ่งในเมืองยุคกลำงที่

ไดร้ับกำรรักษำไว ้อย่ำงดทีี่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป และยังเป็นที่ตัง้ของมหำวทิยำลัยที่เก่ำแก่ที่สุดคอื  “Alma Mater 

Studiorum” ชมบริเวณ จตัุรสัมจัโจเล ่

)Piazza Maggiore) จัตรุัสขนำดใหญ่ทีต่ัง้อยู่

ใจกลำงเมืองเก่ำที่ลอ้มรอบดว้ยโบสิซ์านเป

โตรนโิอ  )Basilica of San Petronio) ซติี ้

ฮอล ลานน า้พุเทพเนปจูน  )Fontana Del 

Nettuno) และอาคารปาลาซโซ เดล โพ

เดสตา )Palazzo Del Podesta) ใหท้่ำนเดนิ

ชมเมอืงและถ่ำยรูปจนไดเ้วลำนัดหมำย จำกนัน้ 

น ำท่ำนเดนิทำงกลบัสูท่า่เรอืตรอนเคตโต ้

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่ ) เมนูอาหารจนี 

บา่ย น ำท่ำนน่ังเรอืสู ่เกาะเวนสิ (Venice Island) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เมืองเว

นสิไดร้ับฉำยำวำ่ รำชนีิแห่งทะเลเอเดรียตกิ (Queen of the Adriatic) เมือง

แห่งสำยน ้ำ เมืองแห่งสะพำนและเมืองแห่งแสงสว่ำง ถูกสรำ้งขึน้จำกกำร

เชือ่มเกำะเล็กๆจ ำนวนมำกเขำ้ดว้ยกันในบรเิวณทะเลสำบเวนิเทีย ซึง่เป็น

สว่นหนึง่ของทะเลอำเดรียตกิ เป็นเมืองท่ำโบรำณ และเป็นเมืองที่ใชค้ลอง

ในกำรคมนำคมมำกทีส่ดุ ชมควำมสวยงำมของ จตัุรสัซานมารโ์ค (Piazza 

San Marco หรอื Saint Mark Square) เป็นจัตรุัสกลำงเมอืงเวนิส ที่ข ึน้

ชือ่วำ่สวยทีส่ดุแห่งหนึง่ในอติำล ีลอ้มรอบดว้ยสถำปัตยกรมอันงดงำม อำท ิ

โบสิเ์ซนตม์ารก์ (St. Mark’s Basilica) เดมิทีเ่ป็นโบสถส์ว่นตวัของผูค้รอง

เมอืงในสมัยนัน้ พระรำชวังดอจส ์(Doge’s Palace), ลโีอเน่ (Lione) รูปป้ัน

สงิโตตวัใหญ่ตดิปีกพรอ้มถือหนังสอื ซึง่ถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองเวนิส 

เดนิชมตวัเมอืงจนถงึ สะพานรอิลัโต เป็นสะพำนที่เก่ำแก่ที่สุดในเวนิสและ

เป็นสะพำนแรกที่ขำ้ม Grand Canal (คลองแกรนดค์ำแนล) ชมสะพาน 

Bridge of Sighs สะพานสะอืน้ หรอืบำงคนเรยีกวำ่ "สะพำนแห่งกำรทอด

ถอนใจ” ซึง่ทอดขำ้มดำ้นหลังวังของผูป้กครองเวนิสในอดตี ไปยังคุกที่อยู่

อีกฟำกฝ่ังคลองว่ำกันว่ำสะพำนแห่ง น้ีคือจุดหำยใจเฮือกสุดทำ้ยแห่ง

อสิรภำพของเหลำ่นักโทษ และคุกแห่งน้ีเองเป็นที่คุมขังนักรักกระเดือ่งนำม

คำสโนวำ่ ในต ำนำนเลำ่วำ่กำรจูบบนเรอืกอนโดลำ่ใตส้ะพำนแห่งน้ีจะน ำไปสู่

ควำมรักนิรันดร ์นับเป็นหนึ่งในจุดที่โรแมนตกิที่สุดจุดหนึ่งในเวนิสอสิระให ้

ท่ำนเดนิชมควำมโรแมนตกิของเกำะแห่งน้ี  หรือท่ำนยังสำมำรถสัมผัส

ประสบกำรณล์อ่งเรอืกอนโดลา่ ชมความงามของเกาะเวนสิ (ไม่รวมใน

ค่าทวัร ์กรณีตอ้งการน ัง่กอนโดล่า สามาริตดิต่อทีไ่กดร์าคาล าละ 

120 ยูโร 1 ล าสามาริน ัง่ไดสู้งสุด 4-6 ทา่นคะ่ ลอ่งประมาณ 30 นาท)ี จำกนัน้ น ำท่ำนเดนิทำงกลับสู่ทา่เรอืต

รอนเคตโต ้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เวนสิ เมสเตร Venice Mestre ฝ่ังแผ่นดนิใหญ่ (ระยะทำง264กม./ใชเ้วลำประมำณ4

ชม.) เป็น เมืองเล็กๆ ที่สวยงำมเต็มไปดว้ยสวนสำธำรณะรำ้นดไีซเนอรแ์บรนดด์ัง และจัตุรัสที่มีแลนดม์ำรก์เก่ำแก่ 

สมัผัสไดถ้งึควำมงดงำมของอำคำรประวตัศิำสตรแ์ละวฒันธรรมอติำลใีนแบบดัง้เดมิ 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่8 ) เมนูอาหารทอ้งิิน่ 

  หลงัอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั 

   ทีพ่กั:   Smart Holiday หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

  (ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วันกอ่นวันเดนิทำง) 
 

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

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9) 
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น ำท่ำนเดินทำงต่อไปยัง เมือง Noventa อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงจุใจ ณ 
McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet ศูนยร์วมรำ้นคำ้

กวำ่ 160 รำ้น เชน่ แวน่ตำ ผลติภัณฑเ์ครื่องหนัง รองเทำ้    กระเป๋ำ อุปกรณ์
กฬีำ แฟชั่นแบรนดแ์นม (อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยัทีเ่อา้ทล็์ท เพื่อ
ควำมสะดวกในกำรชอ้ปป้ิง จนถงึ เวลำนัดหมำยน ำท่ำนดนิทำงสูเ่มอืงมลิำน 

บา่ย น ำท่ำนสูจุ่ดศูนยก์ลำงของเมอืงมลิาน (ระยะทำง309กม./4.30 ชั่วโมง) ถงึ

เมอืงมลิำน มลิาน Milan หรอืทีค่นอติำเลยีนเรียกว่ำ มลิาโน่ (Milano) เป็น
เมอืงหลวงทำงแฟชัน่ของโลกแขง่กบัปำรสีในประเทศฝรั่งเศส เป็นศูนยก์ลำง

ทำงธุรกจิของอติำล ีนอกจำกนัน้ยังมภีำพวำดเฟรสโกท้ี่มีชือ่เสยีงโด่งดัง และ
โรงละครโอเปร่ำอนัลอืชือ่ เป็นตน้  

 
เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่0) เมนูอาหารจนี  

  หลงัอำหำรเย็นน ำท่ำนเดนิทำงเขำ้ทีพ่ัก 

 ทีพ่กั: Klima Hotel Milano Fiere หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วันกอ่นวันเดนิทำง) 
 

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

                   อาหาร เชา้,เทีย่ง  

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่1) 

จำกนัน้ น ำท่ำนไปชมและถ่ำยรูปที ่กสัเตลโล สฟอรเ์ซสโก Castello Sforzesco (ชมดา้นนอก)เป็นป้อมปรำสำท
เกำ่แกห่ลำยรอ้ยปีอนัเป็นแหลง่รวมแกลลอรีแ่ละพพิธิภัณฑท์ีม่ชี ือ่เสยีงของ

มลิำน  เป็นปรำสำทอันเก่ำแก่ที่มีอำยุมำกกว่ำหำ้รอ้ยน้ีเป็นปรำสำทใน
ศตวรรษที ่15 ทีต่ัง้อยู่ใจกลำงเมอืงของมลิำน จำกนัน้ น ำท่ำนไปชม  มหา
วหิารแห่งมลิาน Duomo di Milano (ิา่ยรูปดา้นนอก) มหำวหิำรน้ี

สรำ้งดว้ยสถำปัตยกรรมแบบโกธคิ ที่ถือว่ำมีควำมใหญ่โตเป็นอันดับสำม
ของโลก เริม่สรำ้งในปี 1386 แต่กว่ำจะเสร็จตอ้งใชเ้วลำกว่ำ 400 ปี ดำ้น
นอกมหีลงัคำยอดเรยีวแหลมทีท่ ำจำกหนิออ่นจ ำนวน 135 ยอด และมรีูปปั้น

หนิอ่อนจำกสมัยต่ำงๆ กว่ำ 2,245 ชิน้ ยอดที่สูงที่สุดมีรูปปั้นทองขนำด 4 
เมตรของพระแม่มำดอนน่ำเป็นสง่ำอยู่ จำกนัน้ น ำท่ำนถ่ำยรูปดำ้นนอกที ่
โรงละครลาสกาลา่ (La Scala Theatre) เป็นโรงละครคูเ่มอืงมลิำนมำก

วำ่ 230 ปี เป็นสถำนทีแ่สดงโชวช์ือ่ดงัมำกมำย และทีด่ำ้นหนำ้โรงละครสกำล่ำบรเิวณจตัุรสั พอิาซซ่า เดลล่า สกา
ลา่ น้ีเองทีเ่รำจะไดเ้ห็นรูปปั้น อนุสรณ์แหง่ลโีอนารโ์ด ดาวนิซ ี(Statue of Leonardo Da Vinci) โดยสรำ้งขึน้
เพือ่เป็นอนุสรณแ์ดล่โีอนำรโ์ด ดำวนิซ ีนักประดษิฐแ์ละนักวทิยำศำตรค์นส ำคญัของโลก 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่2) เมนูอาหารจนี  

บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงโคโม ่ )Como)(ระยะทำง50กม./ 45 นำที) ซึง่เป็นเมอืงศูนยก์ลำงอุตสำหกรรมผำ้ไหม
ของอติำลทีีม่ชี ือ่เสยีง และมทีะเลสำบโคโม ่)Lago di Como) ทีไ่ดช้ ือ่วำ่เป็นทะเลสำบทีส่วยงำมทีส่ดุของอติำล ี
เ ดินทำง ถึง  เ มือ ง โค โม่  น ำท่ ำนชม
ทะเลสาบโคโม ่ทีล่อ้มรอบดว้ยภูเขำสงูที่
ยังมีป่ำไมเ้ขียวชอุ่ม หลำยจุดบนชำยฝ่ัง
เป็นช่องเขำแคบ และหนำ้ผำที่สวยงำม 
ทำงเหนอืของทะเลสำบ คอืเทอืกเขำแอลป์
ยำวเหยยีดสดุสำยตำเป็นก ำแพงธรรมชำติ
ที่สรำ้งฉำกหลังอันงดงำมอลังกำรใหก้ับ
ดนิแดนบริเวณนี้ เทอืกเขำแอลป์นัน้มหีมิะ
ปกคลมุอยูต่ลอดปี จงึท ำใหส้ำมำรถเล่นสกี
หมิะไดต้ลอดเวลำ นี่คือจุดดงึดูดใหผู้ค้น
จำกท่ัวโลกหลั่งไหลมำท่องเที่ยว จำกนั้น 
น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ทา่อากาศยานมลิาโน ่มลัเพนซา เพือ่ตรวจเช็คเอกสำรกำรเดนิทำงและสมัภำระเตรียมตัวเดนิทำง

กรุงเทพฯ และเพือ่ใหท้่ำนไดท้ ำ TAX REFUND คนืภำษีกอ่นเช็คอนิ 

22.55 น.   ออกเดนิทำงกลบัสูป่ระเทศไทยโดยสำยกำรบนิ กาตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR118 
 

วนัทีเ่จ็ด        ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ        
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05.35 น.   เดนิทางิงึทา่อากาศยานโดฮา  รอเปลีย่นเคร ือ่ง  

08.15 น.   เดนิทางกลบัประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่QR832 
19.00 น. เดนิทำงถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิำพ 

 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามาริเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึิงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบิว้นตามโปรแกรม 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ ำนวนดงักลำ่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินกำรปรับรำคำคำ่บรกิำรเพิม่ (ในกรณีที่ผูเ้ดนิทำงไม่ถงึ20ท่ำนและท่ำนยังประสงคเ์ดนิทำงต่อ) โดย

ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้่ำนทรำบกอ่นลว่งหนำ้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั

จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรุณำช ำระมัดจ ำ ทา่นละ 25,000 + วซีา่ 3,500 บาท (28,500 บาท) 

กรุณำสง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืน่วซีำ่พรอ้มเอกสำรช ำระมัดจ ำคำ่ทัวร ์

- คำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช ำระ 25-30 วนักอ่นออกเดนิทำง  

**ส าคญั **ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดนิทำง  )จะตอ้งมีอำยุเหลอืมำกกว่ำ  6  เดอืนก่อนหมดอำยุนับจำกวันเดนิทำงไป -กลับ และ

จ ำนวนหนห้นังสอืเดนิทำงตอ้งเหลอืวำ่งส ำหรับตดิวซีำ่ไม่ต ำ่กวำ่ 3หนำ้ ** (กรุณำตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะ

ไม่รับผดิชอบกรณีพำสปอรต์หมดอำยุ  **กรุณำสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐำนกำรโอนเงนิมัดจ ำ  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เน่ืองจำกเป็นรำคำตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ ำระเงนิคำ่จองค่ำทัวรแ์ลว้ ไม่สำมำรถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  

และ กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรือ เขำ้ประเทศที่ระบุไว ้ในรำยกำร

เดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคำ่ทัวรไ์ม่วำ่กรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมื่อท่ำนออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ถำ้ท่ำนงดกำร

ใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไม่เดนิทำง พรอ้มคณะถือว่ำท่ำนสละสทิธิ ์ไม่อำจเรียกรอ้งค่ำบรกิำรและเงนิมัดจำคนื ไม่ว่ำ

กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทุกแห่งตำมรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 

   (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ำมำรถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทำงไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทำ่นัน้ไมส่ำมำรถเลือ่นวันได)้ 

2. คำ่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรหรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั  

3. คำ่อำหำร คำ่เขำ้ชม และ คำ่ยำนพำหนะทุกชนดิ ตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้  

4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง  

5. คา่น า้หนกักระเป๋า กาตารแ์อรเ์วย ์สมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร ือ่ง 30 กโิลกรมั ิอืขึน้เคร ือ่งได ้7กโิลกรมั และค่ำประกัน

วนิำศภัยเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ และกรณีน ้ำสมัภำระเกนิท่ำนตอ้งเสยีค่ำปรับตำมที่สำยกำรบนิ

เรยีกเก็บ สะสมไมลไ์ด5้0% กรุณำแจง้เลขสมำชกิรอยัล ออรค์ดิ พลสั กอ่นออกตัว๋  

6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจ้ัดท ำแผนประกันภัยกำรเดนิทำงส ำหรับผูเ้ดนิทำงไปต่ำงประเทศ กับ MSIG แบบแผน

ประกนัภัยแบบ EASY 3 โดยจะมคีวำมคุม้ครองเบือ้งตน้ ดงัน้ี  

- กำรสญูเสยีชวีติ/อวยัวะจำกอบุัตเิหต ุ 

  ผูเ้อำประกนัภัยทีม่อีำยุ 15-75 ปีบรบิูรณ ์วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บำท 

  ผูเ้อำประกนัภัยทีม่อีำยุ 1-14 ปีบรบิูรณ ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บำท 

  ผูเ้อำประกนัภัยทีม่อีำยุ 76-80 ปีบรบิูรณ ์ วงเงนิคุม้ครอง 750,000 บำท 

คำ่รักษำพยำบำลในตำ่งประเทศผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุ 1-75 ปีบรบิูรณ ์วงเงนิคุม้ครอง 2,000,000 บำท ผูเ้อำประกันที่มีอำยุ 76-80 

ปีบรบิูรณ ์วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บำท 



 

 

Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ ่

104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140 

โทร 053-115-912 Hotline 089-644-7444 

Line add : @rubytravel 

   

 

คำ่รักษำพยำบำลตอ่เน่ืองในประเทศไทยผูเ้อำประกนัภัยทีม่อีำยุ1-75 วงเงนิคุม้ครอง 100,000 บำท ผูเ้อำประกันที่มีอำยุ 76-80 

ปีบรบิูรณ ์วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บำท 

  ซึง่ควำมคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตำมเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้น้ีกำรท ำประกันน้ีจำกบรษัิท  มำกกว่ำขอ้บังคับ 

ตำม พ.ร.บ. ธรุกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตุในการเดนิทางเทา่น ัน้ แต่ทัง้น้ี ท่ำนสำมำรถ

ศกึษำเงอืนไขควำมคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจำกเว็บไซด ์MSIG ได ้ กรณีท่ำนตอ้งกำรซือ้ควำมคุม้ครองเพิม่เตมิสำมำรถแจง้

ควำมประสงคม์ำทีบ่รษัิทฯ  

7. คำ่ภำษีสนำมบนิ และคำ่ภำษีนำ้ มันตำมรำยกำรทัวร ์

8.คำ่รถปรับอำกำศน ำเทีย่วตำมระบุไวใ้นรำยกำร พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมำยไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วนั) 

9.โปรแกรมน้ีรวม Vat เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทย และเอกสำรตำ่งดำ้วต่ำงๆ  

2. คำ่ใชจ้่ำยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจำกรำยกำรระบุ อำทเิชน่ คำ่อำหำร เครือ่งดืม่ คำ่ซกัรดี คำ่โทรศพัท ์เป็นตน้  

3. คำ่ภำษีทุกรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง (ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ)  

4. คำ่ภำษีน ้ำมันทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลงัจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ ำกำรขำยโปรแกรมไปแลว้ 

5. คำ่พนักงำนยกกระเป๋ำทีโ่รงแรม  

6. คา่ทปิไกด ์คนขบัริ ทา่นละ 60 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  

7. คา่วซี่าเชงเกน้และบรกิารทา่นละ 3,500 บาท 

 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสิานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เคร ือ่งบนิ 

 

7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความิูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะิอืวา่

ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรับรำคำคำ่บรกิำรขึน้ในกรณีทีม่ผูีร้่วมคณะไม่ถงึ 20ท่ำน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่นำ้มันและภำษีสนำมบนิทุกแห่งเพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทำง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเน่ืองจำกสำเหตตุำ่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยุดงำน, กำร

กอ่กำรจลำจล, ภัยธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยู่นอกเหนือควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อนัเน่ืองเกดิจำกควำมประมำทของท่ำน, เกดิจำกกำรโจรกรรม และ 

อบุัตเิหตจุำกควำมประมำทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่ำนตกลงชำระเงนิมัดจำหรอืคำ่ทัวรท์ัง้หมดกบัทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ท่ำนไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลงต่ำงๆ 

ทัง้หมด  

7. รำยกำรน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับกำรยนืยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจำกไดส้ ำรองโรงแรมทีพ่ักในตำ่งประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที่เขำ้พัก  โดยมีหอ้งพักส ำหรับผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้

โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และไม่สำมำรถรับประกนั

ได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณำแจง้บรษัิทฯ อย่ำงนอ้ย14วนักอ่นกำรเดนิทำง มฉิะนัน้ 

บรษัิทฯไม่สำมำรถจัดกำรไดล้ว่งหนำ้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผูม้ี

อ ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเท่ำนัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้น่ืองจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทำงไม่

ผ่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วำ่จะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศในรำยกำร

ท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรือ กำรถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
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1 2 .  กำรประกันกำรเดนิทำง บรษัิทฯไดจ้ัดท ำแผนประกันภัยกำรเดนิทำงส ำหรับผูเ้ดนิทำงไปต่ำงประเทศ กับ MSIG แบบแผน

ประกนัภัยแบบ EASY 3 โดยทัง้น้ีกำรท ำประกนัน้ีจำกบรษัิท  มำกกวำ่ขอ้บังคบั ตำม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่วทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน า

เทีย่ว ท ำประกนัเฉพำะอบุัตเิหตใุนกำรเดนิทำงเท่ำนัน้ แตท่ัง้น้ี ท่ำนสำมำรถศกึษำเงอืนไขควำมคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจำก

เว็บไซด ์MSIG ไดก้รณีท่ำนตอ้งกำรซือ้ควำมคุม้ครองเพิม่เตมิสำมำรถแจง้ควำมประสงคม์ำทีบ่รษัิทฯ  

13. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผูม้ี

อ ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเท่ำนัน้  

14. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้น่ืองจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทำงไม่

ผ่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมือง-ออกเมืองไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศในรำยกำร

ท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรือ กำรถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

เอกสารในการขอยืน่วซี่าเชงเกน้(ประเทศอติาล)ี  
ระยะเวลาด าเนนิการยืน่ 15 วนัท าการ 

 **ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สิานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย  **  
1. พาสปอรต์ ทีย่ังไมห่มดอำยุ และมอีำยุไม่ต ำ่กวำ่  6 เดอืน ก่อนวนัหมดอำยุ หำกหมดอำยุกรุณำน ำไปตอ่อำยุก่อนน ำสง่ และมี

จ ำนวนหนำ้เหลอือย่ำงนอ้ย 2- 3 หนำ้เพือ่ตดิวซีำ่  หำกมพีำสปอรต์เลม่เกำ่ไม่วำ่จะเคยมวีซีำ่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไม่ก็ตำม ควร
น ำไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสำรอำ้งองิกบัทำงสถำนฑตู  
 

2. รปูิา่ย รปูสหีนา้ตรงปจัจบุนั ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิว้ หรอื 3. 5 * 3 cm จ านวน 2 ใบ และมอีำยุไม่เกนิ 3 เดอืน หำ้ม
ตกแตง่รูป หำ้มสวมแวน่สำยตำ หำ้มมเีครือ่งประดบั ตอ้งเป็นรูปทีถ่่ำยจำกรำ้นถ่ำยรูปเท่ำนัน้ 
 

3. เอกสารสว่นตวั 
ส ำเนำทะเบยีนบำ้น  /ส ำเนำบัตรประชำชน  /ส ำเนำบัตรขำ้รำชกำร )ถำ้มี(  แปลเป็นภำษำองักฤษ 
ส ำเนำทะเบยีนสมรส   /ส ำเนำทะเบยีนหย่ำ  /ส ำเนำใบมรณะบัตร) กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ(  แปลเป็นภำษำองักฤษ 
ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่ – นำมสกลุ )ถำ้เคยทกีำรเปลีย่น(  แปลเป็นภำษำองักฤษ 

 
)กรณีเด็กอายุต า่กวา่(ปี20 แปลเป็นภำษำองักฤษ 
ส าเนาทะเบยีนบา้น  /ส าเนาสูตบิตัร  /หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา  /ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา  

 
4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการท างานจำกบรษัิททีท่่ำนท ำงำนอยู่ตอ้งเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ โดยระบุต ำแหน่ง, อัตรำเงนิเดอืนใน

ปัจจุบัน,วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท ำงำนกบับรษัิทนี้และชว่งเวลำทีข่อลำงำนเพือ่เดนิทำงไปยุโรป หลังจำกนัน้จะกลับมำท ำงำนตำมปกติ
หลงัครบก ำหนด ภำษำองักฤษ 
 
4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองกำรท ำงำนจำกบรษัิทฯ ระบุต ำแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท ำงำนและช่วงเวลำที่อนุมัตใิห ้
ลำหยุดเพือ่เดนิทำงไปยุโรป เท่ำนัน้ไม่ตอ้งระบุชือ่ประเทศ  หลังจำกนัน้จะกลับมำท ำงำนตำมปกตหิลังครบก ำหนด  และตอ้งมี
อำยุไม่เกนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีำ่  ตอ้งเป็นภาษาองักฤษ และเป็นหลกัฐานปจัจุบนัเทา่น ัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั  โดยชือ่
ลกูคำ้ทีร่ะบุในหนังสอืรับรองทำงกำรงำน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตำมหนำ้พำสปอรต์ 
4.2 กรณีเจา้ของกจิการ ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้และหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรอื
หุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซ็นชือ่รับรองส ำเนำและประทับตรำบรษัิทฯ) คดัลอกไม่เกนิ 3 เดอืน และเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้(  
4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองตวัจรงิจำกทำงโรงเรยีนหรอืสถำบันที่ก ำลังศกึษำอยู่เป็นภำษำอังกฤษ
เท่ำนัน้  ) สถำนทูตไม่รับเอกสำรทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไม่วำ่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีำยุไม่เกนิ  1 เดอืนกอ่นยืน่วซีำ่( 
 เด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี 

จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองบดิำหรือมำรดำ  หำกเด็กเดนิทำงไปกับบดิำจะตอ้งมีใบรับรองจำกมำรดำ  หรือหำกเด็ก

เดนิทำงกบัมำรดำจะตอ้งมใีบรับรองจำกบดิำ หรอืถำ้เด็กไม่ไดเ้ดนิทำงกบับดิำและมำรดำ จะตอ้งมีจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำง
ไปตำ่งประเทศจำกทัง้บดิำและมำรดำ พรอ้มมกีำรรับรองคำ่ใชจ้่ำยใหก้บับุตรกบัผูท้ีบุ่ตรเดนิทำงไปดว้ย ตอ้งไปท ำทีส่ ำนักงำนเขตที่
ท ำเบียนบำ้นอยู่     ) พรอ้มแนบบัตรประชำชน  ของบิดำและมำรดำ  (  โดยมีนำยอ ำเภอหรือผูอ้ ำนวยกำรเขตลงลำยมือชื่อและ

ประทับตรำรับรองจำกทำงรำชกำรอย่ำงถูกตอ้ง   และบดิำหรือมำรดำจะตอ้งไปเซ็นเอกสำรต่อหนำ้เจำ้ที่รับยื่นวซี่ำดว้ย กรณีเด็กที่
บดิำ-มำรดำหย่ำรำ้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดวำ่ฝ่ำยใดเป็นผูม้ีอ ำนำจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้
เดยีว 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรุณำแนบส ำเนำบัตรขำ้รำชกำรบ ำนำญมำดว้ย  
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4. 5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ ำเนำทะเบยีนสมรส   / ใบหย่ำ  / ใบมรณะ  ) กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใชห้ลกัฐำนกำรเงนิของตวัเองหรอื
ของสำมก็ีได ้ในกรณีทีไ่ม่ไดเ้ดนิทำงไปกบัสำม ีจะตอ้งมจีดหมำยรับรองคำ่ใชจ้่ำยจำกสำม ีเป็นภำษำองักฤษ      พรอ้มกบัเขยีน

ชือ่-นำมสกลุ วนัเดอืนปีเกดิ ของสำม ีและบุตร ทีม่ดีว้ยกนั( 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 

 
5.1ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก ประจ าหรอืออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน (นับจำกวนัปัจจุบัน( 
ควรเลอืกเลม่ทีม่กีำรเขำ้ออกของเงนิสม ่ำเสมอ และมจี ำนวนไม่ต ำ่กวำ่ 6 หลกั เพือ่แสดงใหเ้ห็นวำ่มฐีำนะกำรเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะ
ครอบคลมุกบัคำ่ใชจ้่ำยในกำรเดนิทำง และสำมำรถทีจ่ะใชจ้่ำยไดอ้ย่ำงไม่เดอืดรอ้น เมือ่กลบัสูภู่มลิ ำเนำ 
แนะน ำใหข้อเป็น STATEMENT จำกทำงธนำคำร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนันัดสมัภำษณ ์

**ยอดเงนิสดุทา้ยทีลู่กคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลมุคา่ทวัรด์ว้ย  **  
**สิานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

 

a. หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ 

ตอ้งท ำเป็นหนังสอืรับรองค่ำใชจ้่ำย  (BANK GUARANTEE) ที่ออกจำกทำงธนำคำรเท่ำนัน้ ระบุชือ่เจำ้ของบัญช ีและบุคคลที่

เจำ้ของบัญชอีอกคำ่ใชจ้่ำยใหโ้ดยชดัเจนฉบับภำษำองักฤษ ไม่เกนิ 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตำมหนำ้พำสปอรต์ 

5. 3 กรณีทีบ่รษิทัของทา่นเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางท ัง้หมด  ทำงบรษัิทฯ จะตอ้งออก
จดหมำยอกีหนึ่งฉบับเพื่อแสดงควำมรับผดิชอบต่อค่ำใชจ้่ำยและกำรกลับมำท ำงำนของท่ำน โดยระบุรำยชือ่ผูเ้ดนิทำง และ
เหตผุลทีจ่ัดกำรเดนิทำงน้ีในจดหมำยดว้ย  

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืน่วซีา่เชงเกน้ กรุณำกรอกขอ้มูลเป็นภำษำองักฤษตำมแบบฟอรม์ทีแ่นบมำใหอ้ย่ำงถูกตอ้ง  เน่ืองจำก
เป็นขอ้มูลทีต่อ้งสง่ใหก้บัทำงสถำนทูต ทำงบรษัิทฯไม่สำมำรถกรอกแทนท่ำนไดเ้พรำะถำ้ขอ้มูลผดิพลำด ท่ำนอำจจะ   
ถูกปฏเิสธวซีำ่ได ้
 
รำยละเอยีดเกีย่วกบัชือ่,นำมสกลุ,วนัเดอืนปีเกดิ,ญำตพิีน่อ้ง,สถำนทีเ่กดิ และจ ำนวนบุตรของผูเ้ดนิทำง  
กำรบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้่ำท่ำน
จะถูกปฏเิสธวซีำ่ สถำนทูตไม่คนืคำ่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้ และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค ำรอ้งใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่
ทุกครัง้ หำกสถำนทูตมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณบ์ำงท่ำน ทำงบรษัิทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชญิท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย 

และโปรดแตง่กำยสภุำพ ทัง้น้ีบรษัิทฯ จะสง่เจำ้หนำ้ที่ไปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอ
เอกสำรเพิม่เตมิทำงบรษัิทใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดสง่เอกสำรดงักลำ่วเชน่กนั  
กรณียกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกไดว้ซีำ่แลว้ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดลุยพนิจิของ

สถำนทูตเรือ่งวซีำ่ของท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวซีำ่ในแต่ละประเทศจะถูกบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษัิท 
กำรยืน่วซีำ่นัน้ ผูเ้ดนิทำงตอ้งช ำระยอดมัดจ ำท่ำนละ 20,000 ตอ่ท่ำนกอ่นเท่ำนัน้ ถงึสำมำรถด ำเนนิกำรขัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ได ้

 

** เอกสารประกอบการยืน่วซี่าตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร** 
 

แบบฟอรม์ส ำหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่เชงเกน้ประเทศอติำล ี

โปรดกรอกรำยละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในกำรยืน่วซีำ่ของทำ่น (กรอกขอ้มลูเป็นภำษำอังกฤษ) 

 

1. ชือ่ - นำมสกลุ )ภำษำไทย (       ............................................................................................ .................. 

2. ชือ่ - นำมสกลุ )ภำษำองักฤษ (   ............................................................................................ .................. 
3. ชือ่  /นำมสกลุเดมิ ) ถำ้มี  (         ......................................................................................................... ..... 

4 .วนั-เดอืน-ปีเกดิ   ..............................................   อำยุ ........ .....ปี   สถำนทีเ่กดิ ................................... ..... 
5 .เพศ    ชำย          หญงิ 

5 .ทีอ่ยู่ปัจจุบัน )ภำษำองักฤษ(  
............................................................................................................................................................. 

.................................... .............รหัสไปรษณีย์  .................... อเีมลแ์อดเดรส  ............................................. . 
โทรศพัทม์อืถอื  .......................................................  ... โทรศพัทบ์ำ้น  ..........................................................  

6 .อำชพีปัจจุบัน ............................................ ........ต ำแหน่ง ......................................................................  
7. ชือ่สถำนทีท่ ำงำน ธุรกจิรำ้นคำ้ โรงเรยีน หรอืมหำวทิยำลยั )หำกประกอบกจิกำรคำ้ขำย  โปรดระบุอย่ำงชดัเจน( 
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........................................................................................ ...................................................................... 
ทีอ่ยู่ทีท่ ำงำน ...........................................................................................................................................  
รหัสไปรษณีย ์ ............. โทรศพัทท์ีท่ ำงำน /โรงเรยีน/มหำวทิยำลยั ....................... ............อเีมล์ ..........................  
8. รำยไดต้อ่เดอืน  ........................................................... บำท 
9. รำยไดอ้ืน่ๆนอกเหนือจำกเงนิเดอืนหรอืรำยไดห้ลกั .........................................................................................  

      แหลง่ทีม่ำของรำยไดนั้น้ ......................................................................................................... ................. 

 

 
10  .สถำนภำพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส   ⃣   แตง่งำน)ไม่จดทะเบยีน(  

  ⃣   หย่ำ   ⃣   ม่ำย   ⃣   อยู่กนิฉันสำมี -ภรรยำ    ⃣   แยกกนัอยู่ 

11.  ชือ่ -สกลุคูส่มรส )ถำ้มี  ............................................. (วั น/เดอืน/ปี เกดิ ................  สถำนทีเ่กดิ  .....................  
12.  ชือ่ -สกลุ ของบดิำ   ..................................................... วนั /เดอืน/ ปี เกดิ ................. สถำนทีเ่กดิ  ......................  
13.  ชือ่ -สกลุ ของมำรดำ  ................................. .................วั น/เดอืน/ปี เกดิ ................  สถำนทีเ่กดิ  ......................  

14. ท่ำนม ีPassport เลม่เกำ่หรอืไม่ ถำ้ม ีขอรำยละเอยีด ดงัน้ี 
      เลขพำสปอรต์  ..................... วนัออก  ..................... วนัหมดอำยุ  .................. ออกให ้ณ ประเทศ  ...................  
      เลขพำสปอรต์  ..................... วนัออก  ..................... วนัหมดอำยุ  .................. ออกให ้ณ ประเทศ  ...................  
15. ยอดเงนิคงเหลอืในบัญชอีอมทรัพย ์ ............................................................................................................  

16. เคยถูกพมิพล์ำยนิว้มอืเพือ่กำรขอวซีำ่เชงเกน้กอ่นหนำ้น้ี 

                    ไม่เคย  เคย  )กรุณำระบุวนั/เดอืน/ปี ทีด่ ำเนนิกำร หำกทรำบ (   

17. วซีำ่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่่ำนมำ  

ไม่เคย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที่  ..............................................  ถงึวนัที่  ..................................................  

18. เคยถูกพมิพล์ำยนิว้มอืเพือ่กำรขอวซีำ่เชงเกน้กอ่นหนำ้น้ี 

                    ไม่เคย  เคย  )กรุณำระบุวนั/เดอืน/ปี ทีด่ ำเนนิกำร หำกทรำบ (  ……………………………………… 

19.  ทำ่นเคยถกูปฏเิสธวซีำ่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  )เหตผุลในกำรปฏเิสธ( .................................................................  

20 . ควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำรงชพีระหวำ่งกำรเดนิทำงและพ ำนักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

           ตัวผูข้อวซีำ่เอง    มผีูอ้ืน่ออกคำ่ใชจ้่ำยให ้  ) บดิำ -มำรดำ/ ญำติ /บรษัิท/องคก์ร ) 

     เช็คเดนิทำง     กรุณำระบุชือ่ ................................................... ........... 

   บัตรเครดติ    

   เงนิสด 

 

** กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบิว้น เพราะขอ้มูลท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น ** 
- หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดูประวตักิารเดนิทางของทา่น 
- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ กรณุากรอกขอ้มูลการท างานของทา่นเป็นภาษาองักฤษให้

ครบิว้น ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั  /ต าแหนง่ของทา่น  / ลกัษณะงาน / รายไดต้อ่เดอืน  
 

หมายเหตุ : การอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสิานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีง
ตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
 
 

 


