
 

TG ITALY PROMOTION 2016 

   อิตาลีเซ้าท์เทิร์น พาราไดซ์ 8 วัน 
โรม-ทิโวลี-เนเปิ้ล-ซอร์เรนโต้-อมาลฟีโ่คสท์-เกาะคาปรี-ถ้าบลูกร็อตโต-้โรม 

ราคา 57,900-  วันเดินทาง  16-23ก.พ./22-29 มี.ค. / 24-31 มี.ค. / 26ม.ีค.-2เม.ย.  

ราคา 61,900-  วันเดินทาง  31มี.ค.-7 เม.ย./ 2-9 เม.ย./5-12 เม.ย./16-23เม.ย./28เม.ย.-5พ.ค.  
3-10 พ.ค. / 5-12 พ.ค./ 10-17 พ.ค./19-26พ.ค. / 28 พ.ค.-4มิ.ย. 2559 

 

วันแรก    กรุงเทพฯ  สนามบินสุวรรณภูม ิ

21.30 น. พร้อมกัน ณ ที่สนามบินสุวรรณภูม ิเคาน์เตอร์ D  ประตู 2-3 เคาน์เตอร์สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จาก 
ทางบริษัทฯ อ านวยความสะดวกดูแลเรื่องการเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระต่างๆ 

วันที่สอง  กรุงเทพฯ -โรม – ทิโวลี - เนเปิ้ล 

00.20 น.  น าท่านออกเดินทางบินตรงสู่สนามบินนานาชาติโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย  
เที่ยวบินท่ี TG 944  (บริการอาหารดึกและอาหารเช้าบริการบนเครื่อง) 

06.50 น.  น าท่านเดินทางถึงสนามบินกรุงโรม จากน้ันน าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับ
สัมภาระ น าท่านเดินทางสู่ เมืองทิโวลี เพื่อน าท่านเข้าชม วิลล่าเดสเต้ วิลล่าสไตล์อิตาเลียนที่มีอายุกว่า 
500 ปี และได้ชื่อว่ามีสวนน้ าพุที่สวยที่สุดของอิตาล ี1 ในมรดกโลกของยูเนสโก้ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเนเปิ้ล หรือ นาโปลี  เมืองท่าที่ส าคัญทางตอนใต้ของอิตาลี เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 
ของประเทศ มีความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจของอิตาลตีอนใต้ ตัวเมืองตั้งอยู่รมิอ่าวนาโปลี น าท่านเดินเล่น
ชมบริเวณเมืองเก่าของเนเปิ้ล 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ.ภัตตาคารจีน  
 น าท่านเข้าที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN NAPLES หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม เนเปิ้ล – อมาลฟ่ีโคสต์-โพสิตาโน-ราเวลโล- ซอร์เรนโต ้
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นําท่านเดินทางลงสู่ชายฝั่งทะเลตอนใต้ของอิตาลีท่ีมีชื่อเสียงโด่งดัง อมาลฟีโคสท์ Amalfi 
Coast   (Costiera  Amalfitana ในภาษาอิตาเลียน) ซ่ึงได้รับการยกย่องว่าเป็นชายฝั่งทะเลที่สวยที่สุดใน
ยุโรป เส้นทางรถเลียบไปตามหน้าผาสูงชันจนถึงเมืองหลัก 3 เมือง คือ โพสิตาโน (Positano), อมาลฟี 
(Amalfi) และ ราเวลโล (Ravello) เส้นทางเลียบชายฝั่งและเมืองทั้งสามได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกโลก 
 
โดย องค์การยูเนสโก้ด้วย นําท่านเดินเที่ยวชม เมืองอมาลฟ่ี อดีตแห่งเมืองมหาอํานาจทางทะเล แต่ต่อมา
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มจมหายไปในทะเล เมืองน้ีจึงกลายเป็นเพียง
เมืองเล็ก ๆ มีประชากรราว 3 พันคน มีมหาวิหารใหญ่ที่สวยงาม นําท่านเดินชมภายในตัวเมืองโบราณ ที่
บริเวณจัตุรัสดูโอโม ที่ตั้งของมหาวิหารเซนต์เอนดรูว์ มหาวิหารประจําเมืองอมาลฟี่ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษ
ที่ 11  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง  

 บ่าย                    นําท่านเดินเล่นชม เมืองโพสิตาโน (Positano) ที่บ้านเรือนตั้งเรียงรายอยู่ตามเชิงผา ผ่านชมเมืองราเวล      



                                              โล (Ravello) เป็นเพียงเล็ก ๆ สวยน่ารัก ซ่ึงครั้งนึงเมืองน้ี เคยเป็นถิ่นพํานักของศิลปินนักประพันธ์     
                       เพลงชาวเยอรมันชื่อดัง ริชาร์ด วากเนอร ์ จากน้ันนําท่านเดินทางกลับสู่เมืองซอร์เรนโต อีกหน่ึงเมืองสวย

ซ่ึงสร้างบ้านลดหล่ันกันอยู่ตามริมหน้าผาหินปูน ติดชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเอกลักษณ์ตามแบบ
ของอิตาลีตอนใต ้อันเป็นเสน่ห์ท่ีนักท่องเที่ยวล้วนแล้วแต่หลงใหล และอยากกลับมาเยือนอีก ดังเพลงที่ว่า 
Come Back to Sorrento 

                     ค่ า                รับประทานอาหารค่ าณ.ภัตตาคารพื้นเมือง 
น าท่านเข้าที่พัก โรงแรม GRAND HOTEL FLORA หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่  ซอเรนโต้-เกาะคาปรี-ถ้ าบลูกรอตโต้-ซอร์เรนโต้ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านเดินทาง สู่ ท่าเรือเมืองซอร์เรนโต้ เพื่น าท่านโดยสารเรือเจ็ทฟอยล์ สู่ เกาะสวรรค์คาปร ีซ่ึงเป็น
สถานที่ตากอากาศยอดนิยมมาแต่สมัยโบราณ น าท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นเรือเล็ก เพื่อเดินทางไปชม ถ้ า 
บลูกร็อตโต (Blue Grotto) ซ่ึงอยู่ตอนเหนือของเกาะ ปากถ้ ามีรูปร่างคล้ายรูกุญแจ ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยู่ใต้น้ า 
ส่วนที่อยู่เหนือน้ าจะสูงกว่าผิวน้ าเพียง 4 ฟุตเท่าน้ัน ซ่ึงเรือเล็กจะเข้าไปในถ้ าได้เฉพาะเวลาน้ าทะเลลด 
แสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านน้ าเขา้มาจากปากถ้ า จะท าให้น้ าในถ้ ามีสีฟ้าแปลกตาจึงได้ชื่อว่า  บลู กรอตโต ้

  หมายเหตุ การเข้าชมชมถ้ า Blue Grotto ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ สภาพคลื่นลมและระดับน้ าทะเลในวันน้ัน 
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย  น าท่านขึ้นรถรางFUNICULARชมวิวและให้เวลาท่านเดินเที่ยวชมเกาะคาปรี ตามถนน ตรอกซอกซอย ที่

สวยงาม ซ่ึงเป็นแหล่งรวม ภัตตาคาร โรงแรม และร้านขายสินค้าพื้นเมือง สินค้าแฟชั่น  
15.00น.  ได้เวลานัดหมายน าท่านลงเรือเจ็ทฟอยล์เดินทางกลับสู่เมืองซอร์เรนโต้ น าท่านเดินเล่นชมเมืองและช้อปปิ้ง 

                  ค่ า                    รับประทานอาหารค่ าณ.ภัตตาคารพื้นเมือง 
น าท่านเข้าที่พัก โรงแรม GRAND HOTEL FLORA หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า   ซอร์เรนโต้-คาสเตลโล โรมาโน เอ้าท์เลท-โรม 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นําท่านออกเดินทางไปช้อปปิ้ง ณ. คาสเตลโล โรมาโน เอ้าท์เลท  อีกหนึงเอ้าท์เลทในเครือแมคอาเทอร์ 
เกลน ที่มีแบรนด์เนมมากมายให้ท่านเลือกซ้ือในราคาพิเศษ 
http://www.mcarthurglen.com/it/castel-romano-designer-outlet/en/  

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน อิสระเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง 
13.30 น. น าท่านเดินทางสู่  กรุงโรม นครหลวงแห่งสาธารณรัฐอิตาลี อดีตแห่งจักรวรรดิโรมัน อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่

มาเม่ือกว่า 2,000 ป ี 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ.ภัตตาคารจีน 
จากน้ันนําท่านเข้าที่พักโรงแรม  HOLIDAY INN ROME  PISANA หรือเทียบเท่า 

วันที่หก   โรม-ชมเมือง 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่านเข้าชมภายในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ St.Peter Basilica ในเขตนครรัฐวาติกัน รัฐอิสระที่ประทับ

ขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาประมุขแห่งคริสต์ศาสนาในนิกายโรมันคาทอลิค ที่มีความสวยงามด้วยศิลปะ
ในยุคเรเนซองส์และเป็นฝีมือของศิลปินท่ีมีชื่อเสียงหลายท่าน อาทิ ไมเคิลแองเจลโล่–เบอร์นิน่ี ชมประตู
ศักด์ิสิทธิ์ท่ีจะเปิดให้คริสต์ศาสนิกชนเดินเข้าสู่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในทุกๆ 25 ปี ถ่ายรูปกับปิเอต้ารูปแม่
พระประคองร่างของพระเยซูหลังจากที่ถูกปลดลงจากไม้กางเขน ชมความสวยงามภายในที่ตกแต่งอย่าง
วิจิตรตระการตา และนับเป็นมหาวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปอีกด้วย เดินชมความสวยงามและเลือกซ้ือ
ของที่ระลึกบริเวณด้านหน้ามหาวิหาร น าท่านแวะชมบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลี่เซี่ยมหรือ
โคลอสซีอุ้ม  หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า แอมปิเธียเตอร์ที่สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซ่ียนตั้งแต่



ช่วงปี ค.ศ.71 นับเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคประวัติศาสตร์และยังเป็น 1 ใน 7 ของNew 7 
Wonders อีกด้วย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน  

บ่าย น าท่านสู่บริเวณ น้ าพุเทรวี่ Trevi Fountain หน่ึงในสัญลักษณ์ที่ส าคัญของกรุงโรม สถานที่นักท่องเที่ยวมา
โยนเหรียญเสี่ยงทายตามเรื่องราวจากภาพยนตร์เรื่อง Three Coins in The Fountain ให้เวลาท่านชั่วครู่ 
ก่อนน าท่านมาเดินเล่น ย่านบันไดสเปน Spanish Step ให้เวลาท่านเดินเล่นช้อปปิ้งอย่างจุใจ 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ าอิสระเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง  
  น าท่านเข้าที่พักโรงแรม HOLIDAY INN ROME  PISANA หรือเทียบเท่า  

วันที่เจ็ด  โรม-สนามบินฟูมิชิโน-กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่สนามบินฟูมิชิโนเพื่อผ่านขั้นตอนการท าคืนภาษี – เช็คบัตรโดยสาร ตรวจหนังสือเดินทาง
เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

13.30 น.  ออกเดินทาง โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินท่ี TG 941  บินตรงสู่กรุงเทพฯ  (บริการอาหารเย็นและ
อาหารเช้าบริการบนเครื่อง) 

วันที่แปด กรุงเทพฯ  
0605 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ... 

 

 
รายการทัวร์อาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ท่ีไม่

คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์  ท้ังน้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคัญ  

 
อัตราค่าบริการส าหรับจ านวนผู้เดินทางขั้นต่ า 30 ท่าน 
วันเดินทาง  16-23ก.พ./22-29 มี.ค. / 24-31 ม.ีค. / 26มี.ค.-2เม.ย.  

          พักห้องคู่ท่านละ  57,900 บาท 
พักเด่ียวเพิ่มท่านละ   6,000  บาท 

 
อัตราค่าบริการส าหรับจ านวนผู้เดินทางขั้นต่ า 30 ท่าน 

 วันเดินทาง 31มี.ค.-7 เม.ย./2-9 เม.ย./5-12 เม.ย./16-23เม.ย./28เม.ย.-5พ.ค. / 
3-10 พ.ค. / 5-12 พ.ค. /10-17 พ.ค./19-26พ.ค./28 พ.ค.-4มิย. 2559 

          พักห้องคู่ท่านละ  61,900 บาท 
พักเด่ียวเพ่ิมท่านละ   7,000  บาท 
 

*** บัตรโดยสารของการบินไทยที่เสนอเป็นราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก *** 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ ามัน  ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม *** 



*** รายการทัวร์นี้ไม่เหมาะส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปีและผู้สูงอายุที่ต้องนั่งรถเข็น *** 
 ผู้เดินทางทุกท่านกรุณาส่งส าเนาหนังสือเดินทางเมื่อท่านจองทัวร์และยืนยันแน่นอนว่าจะเดินทาง เพื่อบริษัทฯ 

จะบริการแก่ท่านในการนัดยื่นวีซ่าให้ก่อน  พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้น เพื่อน าข้อมูล
เหล่านั้นมาท าการนัดหมายการยื่น 

 
เงื่อนไขการจองทัวร์ 
1. กรุณาวางเงินมัดจํา ท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเม่ือได้รับค่ามัดจําแล้วเท่าน้ัน 
2. หากมีการยกเลิการจอง หลังจากที่ชําระค่ามัดจําเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจํา เน่ืองจากเป็นทัวร์ 

ราคาพิเศษ บริษัทฯ ได้ชําระค่าตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า  (โดยยังมิได้รวมภาษีสนามบิน และภาษีน้ํามัน) ให้กับสายการบิน
ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

3. หลังจากชําระค่ามัดจําแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริษัทฯ จะทําการยื่นวีซ่า ซ่ึงจะทําการยื่นวีซ่า ล่วงหน้า 
1 เดือนครึ่ง- 2 เดือน ก่อนการเดินทาง หากยื่นวีซ่าและออกบัตรโดยสารแล้ว จะต้องชําระค่าเปลี่ยนชื่อและค่าภาษีนํ้ามันที่
ปรับเปลี่ยน โดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท และต้องยื่นวีซ่าเด่ียวในกรณีที่สถานฑูตมีคิวให้ยื่น และต้องชําระค่าวีซ่า
ใหม่ท่านละ 4,000 บาท 

4. การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ต้องชําระก่อนการเดินทาง ภายใน 15 วันทําการ  
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวน

ที่บริษัทฯ กําหนดไว้ เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทฯ ต้อง
นําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจําทั้งหมด เน่ืองจากเหตุผลในข้อ 2 และหากมียกเลิกหลังจากออกบัตร
โดยสารและทําการยื่นวีซ่าแล้ว บริษัทฯ จะทําการคืนเงินได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสายการบิน, วีซ่า ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น ณ ประเทศที่เราเดินทาง    

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจํา และค่าทัวร์  
8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรือ หลังออกบัตรโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่ามัดจํา และค่าทัวร์ 
 
อัตรานี้รวมบริการ 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชั้นประหยัด  เส้นทาง กรุงเทพฯ-โรม -กรุงเทพฯ 
 ค่าโรงแรมท่ีพักตามรายการที่ระบุ (สอง-สามท่านต่อหน่ึงห้อง) 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ, ค่าอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบแุละค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
 ค่าทิปคนขับรถในอิตาล ี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สําหรับเด็กอายุต่ํากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่เกิน 75 ปี กรมธรรมพ์ 

500,000 บาท 
 ค่าภาษีนํ้ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 

 1 ม.ค.59  และท่านต้องช าระเพ่ิม หากมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากสายการบิน 
 

อัตรานี้ไม่รวมบริการ 
 ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม และสนามบิน 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ต้องเก็บเพิ่มจากราคาทัวร์อีกท่านละ 800 บาท 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ 



 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
 สําหรับราคาน้ีบริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม 
 ค่าประกันการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
หมายเหตุ  
 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
 กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางก าลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมี

เหตุท าให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามก าหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้ 

 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามน าเข้า
ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเน่ืองมาจากตวัผู้โดยสารเอง 
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คน

ต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่
ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่
กับ 1 เตียงพับเสริม หรือแยกพักแบบ 1 ห้องคู่ และ 1 ห้องเดี่ยว โดยท่านจะต้องช าระค่า
พักเดี่ยวเพิ่ม ประมาณ 1,500 บาทหรือแล้วโรงแรมเรียกเก็บของคืนที่พักนั้นๆ  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์

ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง
อาบนํ้า ซ่ึงขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

5.  
 

 

 

 

 

 

 

หลักฐานการยื่นวีซ่าสถานทูตอิตาลี 
***การย่ืนวีซ่าอิตาลี ทุกท่านต้องแสดงตัวทุกคร้ังท่ีมีการเดินทางเพื่อสแกน

ลายนิ้วมือท่ีศูนย์ย่ืน VFS ITALY *** 

ใช้เวลาพิจารณาอนุมัติวีซ่า 15 วันท าการ  
เอกสารในการขอวีซ่า  (กรุณาจัดส่งภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 



 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

1. เอกสารส่วนตัว 
 
*หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างที่ยังไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป)  

 

** ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการขอเก็บพาสปอร์ตเพียงเล่มปัจจุบันเท่าน้ัน  

ในกรณีที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง (ปก) ไม่ต้องแนบมาเพื่อป้องกันการสูญหาย 

หากแนบมาแล้วเกิดการสูญหายทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี ** 

** ในส่วนของพาสปอร์ตเก่าถ้ามีวีซ่าเชงเก้นที่เคยใช้เดินทางภายใน 3 ปีนับจากปัจจุบัน  

วีซ่าอเมริกาและวีซ่าอังกฤษ ให้ถ่ายส าเนาหน้าพาสปอร์ตและหน้าวีซ่า 

แนบมาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า ** 

 

* รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 ซม.จ านวน 2 รูป  ขนาดของใบหน้าวัด 
จากศรีษะถึงคาง 3 ซม. (ตัวอย่างขนาดรูปด้านขวามือ) และฉากหลังต้อง 
เป็น สีขาวเท่านั้น (ไม่สวมแว่นตา,ไม่สวมเครื่องประดับ) 

* ส าเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที ่
สามารถติดต่อได้ (เบอร์มือถือ) 

* ส าเนาสูติบัตร (ในกรณีที่อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบมาด้วย) 
* ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ้ามี) 

* ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 
* ส าเนาบัตรข้าราชการ 

 
2. หลักฐานการท างาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “ TO WHOM IT MAY 
CONCERN “ แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานทูต) 
     * พนักงานบริษัท  : ใช้หนังสือรับรองจากสถานที่ท างานเป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น  

ค าน าหน้ านาม  ชื่อ นามสกุล ตรงตามหน้าพาสเท่านั้น ระบุต าแหน่ง อัตราเงินเดือน และวันเริ่มท างาน 
พร้อมตราประทับบริษัท และ ลายเซ็นของผู้ออกจดหมายรับรองการท างาน (เอกสารต้องออกไม่เกิน 

1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า เช่น  ยื่นวีซ่า 22 ก.พ. เอกสารต้องออก 22 ม.ค. เป็นต้นไป) 
     * ข้าราชการ  : ใช้หนังสือรับรองต าแหน่งจากหน่วยงานต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษตัว

จริงเท่านั้น 
     * กรณีเกษียณอายุ : ใช้ส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ  
     * เจ้าของกิจการ 

       - เจ้าของบริษัท   : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท , หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (คัด
ส าเนาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) 

      - เจ้าของร้านค้า  : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.4) , พค. 0403 

***ส่ิงที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า*** 
1. สถานทูตอิตาลไีม่อนุญาตให้ผู้สมัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างที่สถานทูตพิจารณาวีซ่า  
2. ส าหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอวีซ่า

ด้วยตนเองในประเทศท่ีตนพ านักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น 

3. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดี
และถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของสถานทูตง่ายขึ้น 

หมายเหตุ  กรณีลูกค้าท่านใดมีการใช้พาสปอร์ตเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ลูกค้าต้องแจ้ง
ให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน 



      - ประกอบอาชีพอิสระ  : พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน 

พร้อมเอกสารการเสียภาษี (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) และหลักฐานแสดงอาชีพตัวเอง เช่น ภาพถ่าย , 
สัญญาเช่า , ใบเสร็จแสดงการซื้อขาย  

      - นักเรียน/นักศึกษา  : ใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตัวจริง ระบุชั้นเรียน 
ค าน าหน้ านาม  ชื่อ นามสกุล ตรงตามหน้าพาสเท่านั้น พร้อมตราประทับ และ ลายเซ็นของผู้ออก

จดหมายรับรอง (เอกสารต้องออกไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า เช่น  ยื่นวีซ่า 22 ก.พ. 
เอกสารต้องออก 22 ม.ค. เป็นต้นไป) 
 

3. หลักฐานการเงิน  (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “ TO WHOM IT MAY CONCERN 
“ แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานทูต) 

  3.1 หนังสือรับรองสถานะทางการเงินตัวจริง ออกค าน าหน้านาม ชื่อ สกุล ตรงตาม
หน้าพาสเท่านั้น  (เอกสารต้องขอมาจากธนาคารล่าสุดไม่เกิน 15 วัน นับจากวันยื่น

เอกสาร) คู่กับ ส าเนาสมุดบัญชี หรือ STATEMENT ออกค าน าหน้านาม ชื่อ สกุล ตรงตาม
หน้าพาสเท่านั้น ใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น ที่แสดงถึงการเคลื่อนไหวของบัญชีย้อนหลัง
อย่างน้อย 6 เดือน (ปรับสมุดบัญชีล่าสุด ไม่เกิน 7 วันนับจากวันยื่นเอกสาร)  

หมายเหตุ  *** สถานทูตไม่รับบญัชีฝากประจ าและบัญชีกระแสรายวันในการยื่นวีซ่า 
 

 3.2   ส าเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ต้องมีการเคลื่อนไหวเรียง
ทุกเดือนห้ามกระโดดเดือน ถ้ามีการกระโดดเดือนหรือเดือนไหนไม่มีการเคลื่อนไหวต้องมี

จดหมายชี้แจงเหตุผล 
  

3.3  ควรมีเงินคงเหลือสะสมในบัญช ีไม่ต่ ากว่า 1 แสนบาท 
     

3.4 กรณีไม่มีบัญชีส่วนตัว หรือ เด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี ให้บุคคลในครอบครัวสายเลือดเดียวกัน 
เช่น บิดา,มารดา,พ่ี,น้อง  ท า หนังสือรับรองการันตี โดยออกจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ ระบุว่า

จะออกค่าใช้จ่ายให้ โดยมีผู้ออกค่าใช้จ่ายและชื่อผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให ้พร้อม ส าเนาสมุดบัญชี 
หรือ STATEMENT ใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น  ที่แสดงถึงการเคลื่อนไหวของบัญชี

ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ปรับสมุดบัญชีล่าสุด ไม่เกิน 7 วันนับจากวันยื่นเอกสาร) และ
เอกสารผู้ออกค่าใช้จ่าย มีดังนี ้

1. ส าเนาพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชน  

2. จดหมายระบุความสัมพันธ์ของผู้ออกค่าใช้จ่าย  
3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ เช่น ทะเบียนบ้าน , ใบสูติบัตร  

หมายเหตุ  *** สถานทูตไม่รับบัญชีฝากประจ าและบัญชีกระแสรายวันในการยื่นวีซ่า  
 

3.5 บุคคลที่ท างานแล้วทุกท่าน จะต้องแนบส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากส่วนตัวทกุกรณี  ** 

 
4.กรณีที่ผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี 

* เด็กอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา-มารดา หรือเดินทางๆไปกับท่านใด
ท่านหนึ่ง  

จะต้องท า หนังสือให้ความยินยอมจากอ าเภอ โดยที่บิดา-มารดาจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจ านง
ในการอนุญาตให้บุตรเดนิทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมี
นายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตราจากทางราชการอย่างถูกต้อง 

* กรณีบุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสือรับรองการ
ปกครองบุตร และเอกสารการหย่าร้าง โดยมขี้อความระบุว่า “มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว” 

 
 

 
 
 

 
 

 



กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป 
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