
 

 

 

GRAND ITALY โรม วาตกินั ฟลอเรนซ ์
ปิซา่ เวนสิ มลิาน 8 วนั 5 คนื 

ทวัรส์ดุคุม้!! เทีย่วเจาะลกึ "แกรนดอ์ติาล"ี 



 

 

ชืน่ชมสถาปัตยกรรมและประวตัศิาสตรแ์หง่ความยิง่ใหญ่ทีก่รุงโรม ชมความ
ยิง่ใหญอ่ลงัการ1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกที ่โคลอสเซีย่ม และหอเอนปิซ่า 
เยอืนเมอืงฟลอเรนซ ์ดนิแดนอนันา่หลงใหล ตน้กําเนดิของศลิปะเรอเนซองส ์ชม
เมอืงเวนสิ เมอืงแหง่สายนํา้และสะพาน ดืม่ดํา่กบับรรยากาศทีสุ่ดแสนจะโรแมน
ตกิ ชมมหาวหิารดูโอโมแ่หง่มลิานทีง่ดงามและยิง่ใหญเ่ป็นอนัดบั 3 ของโลก     
ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมสช์ือ่ดงัทีแ่กลลอเรยีวคิเตอรเ์อ็ม มานูเอล 

เดนิทางโดยสายการบนิไทย Thai Airways (TG) สะสม
ไมลไ์ด ้50% 

**ราคาทวัรร์วมคา่วซีา่แลว้** 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมู ิ

2  สนามบนิลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีอติาล ี- นครวาตกินั – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– กรงุ
โรม – โคลอสเซีย่ม – จตัรุสัโรมนั – นํา้พุเทรวี ่– บนัไดสเปน – ฟลอเรนซ ์

3  เขตเมอืงเกา่ฟลอเรนซ ์– เมอืงปิซา่ - จตัรุสักมัโป เดย ์มริาโกล ี- หอเอนปิซา่ - เมอืง 
ลาสเปเซยี 

4  ลาสเปเซยี – ชงิเกว แตรเ์ร - รโิอแมก จโิอเร ่– มานาโรลา่ – เลแวนโต ้- เมอืงเวโร
นา่ 

5  เวโรนา่ - ทา่เรอืตรอนเคตโต ้- เกาะเวนสิ - จตัรุสัซานมารโ์ค – โบสถเ์ซนตม์ารก์ – 
Noventa di Piave Designer Outlet 

6  มลิาน – มหาวหิารแหง่มลิาน - แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล - สนามบนิมลิาโน 
มลัเพนซา 

7  ทา่อากาศยานมลิาโน มลัเพนซา 

8  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

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

03 - 10 Mar 2019  49,900  49,900 49,900 15,000 12,500 

17 - 24 Mar 2019  49,900  49,900 49,900 15,000 12,500 



 

 

14 - 21 May 2019  49,900  49,900 49,900 15,000 12,500 

26 May - 02 Jun 2019  49,900  49,900 49,900 15,000 12,500 

23 - 30 Jun 2019  49,900  49,900 49,900 15,000 12,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมู ิ

21.30  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสุวรรณภูม ิขาออกช ัน้ 4 โซน D เคานเ์ตอร ์สายการบนิ
ไทย (TG) เจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกดา้น เอกสารตดิแท็ก
กระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง 

วนัที ่2 สนามบนิลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีอติาล ี- นครวาตกินั – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– 
กรงุโรม – โคลอสเซีย่ม – จตัรุสัโรมนั – นํา้พุเทรวี ่– บนัไดสเปน – ฟลอเรนซ ์

00.20  นําท่านเดนิทางสู่ กรุงมลิาน ประเทศอติาล  ี โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่
TG944 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 11 ชัว่โมง 54 นาท)ี 

06.50  เดนิทางถงึ สนามบนิลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีกรุงโรม ประเทศอติาล ี นําท่านผ่าน
ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และพธิกีารทางศลุกากรและตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 
นําท่านสูน่ครวาตกินั ซึง่เป็นรัฐอสิระ มขีนาดเล็กมากเพยีง 250 ไร่และเป็นศนูยก์ลาง
ของศาสนาครสิตน์ิกายโรมันคาทอลกิ เป็นเมืองแห่งศาสนจักรและที่ประทับของพระ
สนัตะปาปา ประมขุสงูสดุแหง่ศาสนา หรอืทีเ่รยีกสัน้ๆ ว่า“โป๊ป” นําท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ 
มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์St.Peter Basilica แหง่นครรัฐวาตกิัน ทีง่ดงามดว้ยศลิปะใน
ยุคเรเนซองส ์ใชเ้วลาสรา้งถงึ 150 ปี และยังไดร้ับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าและหรูหรา 
ดา้นหนา้มหาวหิารเป็นลานกวา้งเรยีกว่า St.Peter’s Square ประกอบไปดว้ยน้ําพุ 2 
ดา้น และเสาโอเบลกิส ์1 ตน้ ลอ้มรอบไปดว้ยเหลา่เทพเทวาบนหลังคาและกําแพงสงู
(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่เขา้ Vatican Museum และ Sistine Chapel) จากนัน้นําท่าน
เดนิทางสู ่กรุงโรม (Rome)(ระยะทาง6ก.ม./15นาท)ี  เมอืงหลวงของประเทศอติาล ี
อดตีแห่งจักรวรรดโิรมันทีย่ ิง่ใหญ่มาเมื่อกว่า 2,000 ปี  ชืน่ชมกับสถาปัตยกรรมและ
ประวัตศิาสตรแ์หง่ความยิง่ใหญ่ นําท่านสมัผัสความยิง่ใหญ่ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์อง
โลกที ่ โคลอสเซีย่ม (Colosseum) (ถา่ยรูปดา้นนอก) เป็นสนามกฬีากลางแจง้
ขนาดใหญ่ตัง้อยู่ใจกลางกรุงโรม เริ่มสรา้งขึ้น ในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซียนแห่ง
อาณาจักรโรมันและสรา้งเสร็จ ในสมัยของจักรพรรดติติัสในครสิตศตวรรษที่1 หรือ
ประมาณปี ค.ศ.80 อัฒจันทร์เป็นรูปวงกลมก่อดว้ยอฐิและหนิทรายวัดโดยรอบได ้
ประมาณ 527เมตร สงู 57เมตร ใกล ้ๆ กันนัน้เป็น ประตูชยัคอนสแตนตนิ (Arch of 
Constantine) ถอืว่าเป็นมรดกสําคัญของประเทศอติาลอีกีทีห่นึ่ง โดยสรา้งขึน้เพือ่
ระลกึถงึชัยชนะของกรุงคอสสแตนตนิ เป็นซุม้ประตทูีใ่หญ่ทีส่ดุของโรมันมคีวามสงูถงึ 
21 เมตร จากนัน้ชมและถ่ายรูป จตัุรสัโรมนั (Roman Forum) ซึง่อยู่ใกล ้ๆ กันกับ
โคลอสเซีย่ม จัตุรัสโรมันถือว่าเป็นศูนยก์ลางดา้นต่างๆ เชน่ การประชุมทางการเมอืง 
การปกครอง บชูาเทพเจา้ ฯลฯ ของกรงุโรมในสมัยโบราณ ใชเ้วลาสรา้งยาวนานมากถงึ 
900 ปี ปัจจุบันเหลอืแตซ่ากปรักหักพังแต่ก็ยังรูส้กึไดถ้งึความยิง่ใหญ่อลังการ นําท่าน
ผ่านชม อนุเสาวรยีว์กิเตอรเ์อ็มมานูเอ็ล (Victor Emmanuell Monument) หรอื 
Altare Della Patria อนุสาวรียท์ีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตขิองวกิเตอรเ์อ็มมานูเอ็ล 



 

 

พระราชาองคแ์รกของอติาล ีทีม่อีํานาจแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร และทีน่ี่ยังเป็นอนุสรณ์
ทหารทีก่ลา้หาญเมือ่ครัง้สงครามโลกครัง้ที ่1 อกีดว้ย จากนัน้นําท่านชม นํา้พุเทรวี ่
(Trevi Fountain) ซึง่มรีปูปัน้ของเทพเจา้เนปจนูตัง้โดดเดน่อยูก่ลางน้ําพุ เป็นหนึง่ใน
สญัลักษณ์ทีส่ําคัญของกรุงโรม เป็นสถานทีนั่กท่องเทีย่วมาโยนเหรยีญเสีย่งทายตาม
เรือ่งราวจากภาพยนตรเ์รือ่ง Three Coins in The Fountain 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่)  

บา่ย  จากนัน้นําท่านชมและถ่ายรูปบรเิวณย่าน บนัไดสเปน (Spanish steps) เป็นบันไดที่
กวา้งทีส่ดุและยาวทีส่ดุในทวปียโุรป ถกูเรยีกชือ่ตามสถานฑตูสเปน ซึง่ตัง้อยู่ ณ บรเิวณ
นัน้ ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน ชือ่ Francesco de Sanctis เริม่สรา้ง
เมือ่ปี คศ.1723 แลว้เสร็จในปี คศ.1725 ถอืเป็นสัญลักษณ์อกีอย่างหนึง่ของกรุงโรม 
นอกจากความสวยงามอลังการกวา้งขวางของบันไดสูง 138 ขัน้ที่ลอ้มรอบไปดว้ย
สถาปัตยกรรมอนัสวยงามแลว้ จัตรุัสนี้ยังตอ่ตรงกับถนน Via Condotti ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้น
แบรนดเ์นมมากมาย ทัง้ Dior, Prada, Gucci,Valentio, Versace, Fendi, Ferragamo, 
Cartier, Bulgari, Rimowa, Longchamp, Furla, Tod’s Ferragamo Armani, Tag 
Heuer, Tissot และอืน่ๆ เป็นตน้ จากนัน้นําท่านมุ่งหนา้สู ่ ฟลอเรนซ ์(Florence) 
(ระยะทาง274ก.ม./4 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของแควน้ทัสคานี ตน้กําเนิดของศลิปะแบบ
เรอเนซองส ์อดตีศูนยก์ลางดา้นสถาปัตยกรรม วรรณกรรม และวัฒนธรรมอันรุ่งโรจน ์
ดนิแดนทีม่เีสน่หอ์นัน่าหลงใหลแหง่นี้ไดช้ือ่ว่าเป็นสถานทีท่ีนั่กท่องเทีย่วใฝ่ฝันมาเยอืน
มากทีส่ดุดว้ย 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2)   

หลงัอาหารเย็นนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก 

ทีพ่กั: Best Western Plus CHC Florence  4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่3 เขตเมอืงเกา่ฟลอเรนซ ์– เมอืงปิซา่ - จตัรุสักมัโป เดย ์มริาโกล ี- หอเอนปิซา่ - 
เมอืง ลาสเปเซยี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3)  

นําท่านเดนิทางสู ่ เขตเมอืงเกา่ของฟลอเรนซ ์ ทีไ่ดร้ับเลอืกโดยองคก์ารยูเนสโกให ้
ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก เมือ่ปี ค.ศ. 1982 นําท่านเดนิชมความสวยงามบรเิวณ จตัุรสั
ดโูอโม Duomo Santa Maria Del Fiore ทตีัง้ของมหาวหิารแหง่เมอืงฟลอเรน้ซ ์ที่
สวยงามและยิง่ใหญ่ จตัุรสัชกินอเรยี (piazza della signoria) เป็นจัตรุัสสวยงาม
ดว้ยประตมิากรรมมากมายที่ตัง้เรียงรายอยู่ดา้นหนา้ของพระราชวังเวคคโิอ เช่น รูป
แกะสลกัเพอรซ์อิสุ วรีบรุุษกรกีโบราณตอนบั่นคอเมดซูา่ รูปแกะสลักเฮอรค์วิลสี และรูป



 

 

สลัก the Rape of the Sabine Women ถา่ยรูปดา้นหนา้ ปาลาซโซ เวคคโิอ 
Palazzo Vecchio หรอื Old Palace พระราชวังเกา่แกใ่นเมอืงฟลอเรนซ ์สรา้งสาํเร็จ
ในปี ค.ศ.1322 มสีญัลกัษณ์คอืหอระฆัง Campanile ในอดตีใชเ้ป็นสถานทีแ่จง้ขา่วสาร
ใหก้ับชาวเมอืง ทางการจะตรีะฆังสง่สญัญาณ หากมไีฟไหม,้น้ําท่วม, ขา้ศกึโจมต ีฯลฯ 
ถอืเป็นสถานทีป่ระวัตศิาสตรส์าํคญัของฟลอเรนซ ์ชมสะพานปอนเต เวคคโิอ (Ponte 
Vecchio) สะพานเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืง เป็นสะพานเดยีวของฟลอเรนซท์ีร่อดพน้การ
ทาลายจากชว่งสงครามโลกมาได ้ทอดขา้มแม่น้ําอารโ์น ซึง่อดตีเป็นแหลง่ขายทองคํา
ที่เก่าแก่ของฟลอเรนซ์และยังคงอนุรักษ์บรรยากาศแบบดั่งเดิมไวไ้ดอ้ย่างดี ชม
ทัศนียภาพของตวัเมอืงทีม่แีมน้ํ่าอารโ์น ไหลผา่นนครทีย่ังคงรักษาสถาปัตยกรรมโบราณ
ไวอ้ย่างน่าชืน่ชม สะพานเก่าแก่ที่สรา้งขึน้เพื่อใชใ้นการสัญจรขา้มแม่น้ําอารโ์น บน
สะพานนัน้เป็นที่ตัง้ของอาคารรา้นคา้ ซึง่เป็นตัวแทนจําหน่ายงานศลิปะ อัญมณี และ
ของทีร่ะลกึจํานวนมากอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่)  

บา่ย  นําท่านเดนิทางสู ่ เมอืงปิซ่า Pisa (ระยะทาง98ก.ม./ 1.30 ชัว่โมง) อดตีเมอืงท่าเรอื
ชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนและเป็นทีต่ัง้ของหอเอนปิซา่ นําทา่นชม จตัรุสักมัโป เดย ์
มริาโกล ีหรอื จตัุรสัดูโอโม ่Piazza del Duomo หรอืทุ่งมหัศจรรย ์เป็นบรเิวณที่
ลอ้มรอบดว้ยกําแพงใจกลางเมอืงปิซา่ และเป็นทีต่ัง้ของมหาวหิารเกา่แกท่ีม่ขีนาดใหญ่
ทีส่ดุ และนําท่านชมถ่ายรูป 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก หอเอนปิซ่า ( Leaning 
Tower of Pisa) ใหท้่านเดนิเล่น ถ่ายรูปกับหอเอนปิซา่ทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นหอระฆัง
แหง่วหิารประจําเมอืง แตเ่พยีงการเริม่ตน้ของการสรา้งถงึบรเิวณชัน้ 3 ก็เกดิการทรุดตัว
และตอ้งหยุดการกอ่สรา้งจนถัดมาอกีร่วม 100 ปี ถงึไดส้รา้งตอ่จนเสร็จสมบรูณ์และยัง
เป็นสถานทีก่าลเิลโอ เคยมาพสิจูนเ์รือ่งแรงโนม้ถว่งของโลก และการตกของวัตถดุว้ย 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่)  

หลงัอาหารเย็นนําทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ัก 

ทีพ่กั: Grand Hotel Bonanno 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่4 ลาสเปเซยี – ชงิเกว แตรเ์ร - รโิอแมก จโิอเร ่– มานาโรลา่ – เลแวนโต ้- เมอืงเว
โรนา่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที6่) 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่ เมอืง ลา สเปเซยี (La Spezia) (ระยะทาง80ก.ม./ 1
ชัว่โมง) เมอืงในเขตลกิเูรยีทางตอนเหนือของอติาล ีอยูร่ะหวา่ง เมอืงเจนัว และปิซา่ บน
ทะเลลกิเูรยี และเป็นหนึง่ในอา่วทีม่คีวามสําคัญทางดา้นการคา้และการทหาร อกีทัง้ยัง



 

 

เป็นที่ตัง้ของสถานที่สําคัญทางประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมดว้ย นําท่านเดนิทางสู่

สถาน ีLa Spezia Centrale Railway Station นําท่านเปลีย่นการเดนิทางโดยสาร
รถไฟสูด่นิแดนท ัง้หา้ (Five Land) แหง่ชงิเกว แตรเ์ร (Cinque Terre) ตัง้บน
หนา้ผาสงูชนัเหนือทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ตดิทะเลบรเิวณชายฝ่ังแควนลกิเูรยี ชม 2 ใน 
5 หมู่บา้นไดแ้ก ่หมู่บา้นประมงเล็กๆ รโิอแมก จโิอเร่ (Rio-Maggiore) หมู่บา้น
ชาวประมงทีส่วยทีส่ดุในโลก เป็นชมุชนชาวประมงเกา่ ทีม่ทํีาเลทีน่่ามหศัจรรย ์คอืแตล่ะ
หมูบ่า้นปลกูสรา้งอยู่บนภูเขาหรอืหนา้ผาสงู ปัจจุบันแมย้ังมกีารทําประมงกันอยู่บา้ง แต่
ก็ไม่มากนัก เนื่องจากชาวบา้นหันมาทําธุรกจิท่องเทีย่วเพือ่ตอ้นรับเหล่านักเดนิทางที่
แวะเวยีนเขา้มาชมไขม่กุน้ํางามของอติาลเีม็ดนี้เสยีมากกว่า และ ชมหมูบ่า้นประมงมา
นาโรล่า (Manarola) หมู่บา้นชาวประมงที่เล็กที่สุดของแควน้ แต่กลับกลายเป็น
แหล่งท่องเที่ยวทีส่ามารถดงึดูดใหนั้กเดนิทางจากทั่วโลกต่างก็อยากทีจ่ะมาเยอืน ณ 
หมู่บา้นแห่งนี้ กจิกรรมหลักของนักท่องเทีย่วเมือ่มาถงึทีน่ี่ก็คอืการเดนิชมเมอืงไปตาม
ถนนสายเล็กทีล่ัดเลาะตัดผ่านตัวเมอืงไปตามความลานชนั เป็นบรรยากาศทีส่ดุแสนจะ
เพลดิเพลนิ จากนัน้เดนิทางสูส่ถานเีลแวนโต ้(Levanto) เปลีย่นการเดนิทางขึน้รถ
โคช้เพือ่เดนิทางไปทีเ่วโรน่า 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่เวโรนา่ (Verona) (ระยะทาง283ก.ม./ 4 ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่
แควน้เวเนโตเป็นหนึ่งในเจ็ดเมอืงหลวงของทางตอนเหนือของอติาล ีมสีถานทีท่ีด่งึดูด
นักท่องเทีย่วดว้ยเหตุที่มคีวามสําคัญทางศลิปะและวัฒนธรรมทีเ่ห็นไดง้านนิทรรศการ
ประจําปีหลายงาน โรงละคร และอุปรากรในโรงละครกลางแจง้ที่สรา้งโดยโรมัน และ
เป็นเมอืงสําคัญในประวัตศิาสตรแ์ละเศรษฐกจิจากตําแหน่งทีต่ัง้ทางภูมศิาสตรท์ีต่ัง้อยู่
ตรงโคง้ของแมน้ํ่าอดเิจ (Adige River) ไมไ่กลจากทะเลสาบการด์า ทีต่ัง้นี้ทําใหเ้กดิน้ํา
ท่วมขึน้หลายครัง้จนกระทั่ง ค.ศ. 1956 เมือ่มกีารสรา้งอโุมงคโ์มร-ิทอรโ์บเลทีเ่ป็นทาง
ระบายน้ํา 500 ควิบคิเมตรลงไปในทะเลสาบการด์าเมือ่มคีวามจําเป็น อโุมงคล์ดสถติน้ํิา
ท่วมทุกเจ็ดสบิปีไปเป็นทุกสองรอ้ยปี นําท่านชมยา่นเมอืงเกา่ ทีย่ังคงสภาพบา้นเรอืน
แบบโบราณ ใหเ้ดนิเทีย่วชมจตัุรสัเออรเ์บ (Piazza delle Erbe หรอื Market's 
square) ที ่รายลอ้มไปดว้ยคฤหาสน์ วังเกา่ของตระกลูทีเ่คยปกครองเวโรน่า เดนิผ่าน
โรมนั อารนีา่ (Verona Arena) สนามกฬีากลางแจง้แบบโบราณในสมัยนัน้ แลว้นํา 
ท่านถ่ายรูปกับบา้นของจูเลียต ถ่ายรูปกับระเบยีงทีโ่รมโิอปีนเขา้หาจูเลยีต และ รูปปั้น
สัมฤทธิ ์ปั้นโดย N.Costantini ว่ากันว่าใครอยากสมหวังในเรือ่งความรักก็ใหไ้ปจับที่
หนา้อกของจูเลยีต นอกจากนี้ภายในบรเิวณกําแพง บา้นจูเลยีตยังมี การเขยีนแสดง
ความรักกนัมากมายจนแทบไมเห็นพืน้สกํีาแพงเดมิ 

เย็น  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่8)  

หลงัอาหารเย็นนําทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ัก 

ทีพ่กั: Hotel Fiera 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 



 

 

 

วนัที ่5 เวโรนา่ - ทา่เรอืตรอนเคตโต ้- เกาะเวนสิ - จตัรุสัซานมารโ์ค – โบสถเ์ซนตม์ารก์ 
– Noventa di Piave Designer Outlet 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9)  

นําทา่นเดนิทางสู ่เวนสิ (215กม. 2 ชัว่โมง) ถงึ ทา่เรอืตรอนเคตโต ้เป็นท่าเรอืทีม่เีรอื
บรกิารในการเดนิทางไปในทีต่า่ง ๆ ของเมอืง เพือ่ชมทวิทัศน์ธรรมชาตขิอง 2 ฝ่ังคลอง
โดยทางเรือ นับเป็นเมืองที่คลองมากกว่าถนนอกีเมืองหนึ่งของโลก นําท่านน่ังเรือสู ่
เกาะเวนสิ (Venice Island) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ ชมความสวยงามของ จตัุรสั
ซานมารโ์ค (Piazza San Marco หรอื Saint Mark Square) เป็นจัตรุัสกลาง
เมอืงเวนิส ทีข่ ึน้ชือ่ว่าสวยทีส่ดุแหง่หนึ่งในอติาล ีลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรมอันงดงาม 
อาท ิ โบสถเ์ซนตม์ารก์ (St. Mark’s Basilica) เดมิทีเ่ป็นโบสถส์ว่นตัวของผูค้รอง
เมอืงในสมัยนัน้ พระราชวงัดอจส ์(Doge’s Palace), ลโีอเน ่(Lione) รูปปั้นสงิโต
ตัวใหญ่ตดิปีกพรอ้มถอืหนังสอื ซึง่ถอืเป็นสัญลักษณ์ประจาเมอืงเวนิส เดนิชมตัวเมอืง
จนถงึสะพานรอิลัโต เป็นสะพานทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเวนสิและเป็นสะพานแรกที่ขา้ม Grand 
Canal (คลองแกรนดค์าแนล) ชมสะพาน Bridge of Sighs สะพานสะอืน้ หรอืบาง
คนเรยีกวา่ "สะพานแหง่การทอดถอนใจ” ซึง่ทอดขา้มดา้นหลังวังของผูป้กครองเวนิ
สในอดตี ไปยังคกุทีอ่ยูอ่กีฟากฝ่ังคลอง วา่กนัวา่สะพานแหง่นี้คอืจดุหายใจเฮอืกสดุทา้ย
แหง่อสิรภาพของเหลา่นักโทษ และคกุแหง่นี้เองเป็นทีค่มุขังนักรักกระเดือ่งนามคาสโน
ว่า ในตํานานเล่าว่าการจูบบนเรือกอนโดล่าใตส้ะพานแห่งนี้จะนําไปสูค่วามรักนิรันดร ์
นับเป็นหนึง่ในจดุทีโ่รแมนตกิทีส่ดุจดุหนึง่ในเวนสิ 

อิสระใหท้่านเดินชมความโรแมนติกของเกาะแห่งนี้  และท่านไม่ควรพลาดกบั
ประสบการณ์ลอ่งเรอืกอนโดลา่ ชมความงามของเกาะเวนสิ (ไมร่วมในคา่ทวัร ์
กรณีตอ้งการน ัง่กอนโดลา่ สามารถตดิตอ่ทีไ่กด)์ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่0) เมนูอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย  นําท่านกลับสู่ฝ่ังแผ่นดนิใหญ่ นําท่านเดนิทางต่อไปยัง เมอืง Noventa อสิระให้
ทา่นชอ้ปป้ิงจุใจ ณ McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet 
ศูนยร์วมรา้นคา้กว่า 160 รา้น เช่น แว่นตา ผลติภัณฑเ์ครื่องหนัง รองเทา้ กระเป๋า 
อุปกรณ์กฬีา แฟชั่นแบรนดแ์นม (อสิระอาหารคํ่าตามอัธยาศัยที่เอา้ทเ์ล็ท เพื่อความ
สะดวกในการชอ้ปป้ิง จนถงึ เวลานัดหมายนําทา่นดนิทางสู่เมอืง Mestre นําทา่น
เขา้ทีพ่กั 

ทีพ่กั:  Novotel Mestre Castellana 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง  
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 



 

 

 

วนัที ่6 มลิาน – มหาวหิารแหง่มลิาน - แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล - สนามบนิมลิา
โน มลัเพนซา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่12) 

นําท่านเดนิทางสู ่ กรุงมลิาน (Milan) หรอื มลิาโน่(ระยะทาง272ก.ม./ 4 ชัว่โมง) 
เมอืงใหญเ่ป็นอนัดบัสองรองจากกรงุโรม ตัง้อยูท่างตอนเหนือของประเทศ มชีือ่เสยีงใน
ดา้นแฟชั่น ศลิปะ และเครื่องหนัง เป็นเมืองแห่งแฟชั่นชัน้นําของโลก ในลักษณะ
เดยีวกับ นิวยอรก์ ปารสี ลอนดอน อกีทัง้ยังเป็นศนูยก์ลางทางธุรกจิของประเทศอติาลี
อกีดว้ย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่3) 

บา่ย  จากนัน้นําท่านไปชม พามาชมอาคารทีทํ่าการของ City Hall เมอืงมลิาน อติาลี
ชือ่ Palazzo Marino ปาลาซโซ มารโีน จากนัน้นําท่านสูจุ่ดศนูยก์ลางอันศักดิส์ทิธิ์
ของเมอืงมลิาน ชม มหาวหิารแหง่มลิาน (Duomo di Milano) (ถ่ายรูปดา้นนอก) 
มหาวหิารนี้สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ทีถ่อืว่ามคีวามใหญ่โตเป็นอันดับสามของ
โลก เริม่สรา้งในปี 1386 แตก่ว่าจะเสร็จตอ้งใชเ้วลากว่า 400 ปี ดา้นนอกมหีลังคายอด
เรยีวแหลมทีทํ่าจากหนิอ่อนจํานวน 135 ยอด และมรีูปปั้นหนิออ่นจากสมัยตา่งๆ กว่า 
2,245 ชิน้ ยอดทีส่งูทีส่ดุมรีูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่า  เป็นสง่าอยู ่
จากนั้นใหท้่านอสิระกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัของโลก อาทเิช่น 
LV,PRADA,GUCCI, TOD’S ณ แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galerie Victor 
Emmanuel) (รา้น Prada รา้นแรกของโลก) ท่านสามารถถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึจาก
ดา้นในซึง่เป็นอาคารกระจกทีเ่กา่แกแ่ละสวยงาม 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่14) 

ทีพ่กั:  Holiday Inn Milan Assago 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง  
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 



 

 

วนัที ่7 ทา่อากาศยานมลิาโน มลัเพนซา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่5) 

09.30  สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานมลิาโน มลัเพนซา เพื่อตรวจเช็ค
เอกสารการเดนิทางและสัมภาระเตรยีมตัวเดนิทางกรุงเทพฯ (มเีวลาใหท้่านไดทํ้าคนื
ภาษีTax Refund กอ่นการเชค็อนิ) 

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

วนัที ่8 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

05.55  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ, การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ให้
ทา่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจํานวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้กอ่นการ
เดนิทาง 15 วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงค์
เดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

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

3.การจองทวัรแ์ละชําระคา่บรกิาร 

- กรณุาชาํระมัดจํา ทา่นละ 20,000 บาท  

กรณุาสง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารชาํระมัดจําคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืชาํระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง 



 

 

- กรณีบรษัิทตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทาง ท่านจําเป็นตอ้งชําระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามที่
บรษัิทกําหนดแจง้เทา่นัน้ 

**สาํคญั**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุ
นบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและจํานวนหนห้นงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างสําหรบัตดิวซี่าไม่ตํ่า
กว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษิทัมฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบกรณี
พาสปอรต์หมดอาย ุ**กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจํา 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทวัรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถ
ยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดทุ้กกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และใน
ตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ รวมถงึเมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงด
การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้ง
คา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ป
เทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั   

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น้ําหนักกระเป๋า สายการบนิไทย สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้
7 กโิลกรัม และคา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณี
น้ําสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ สะสมไมลไ์ด5้0% กรุณาแจง้เลขสมาชกิ
รอยัลออรค์ดิพลสั กอ่นออกตัว๋ 

6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกันภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไป
ตา่งประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกนัภยัแบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล โดยจะมคีวาม
คุม้ครองเบือ้งตน้ ดงันี้ 

- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ

  ผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีายมุากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 3,000,000 บาท 

  ผูเ้อาประกนัภัยทีอ่ายนุอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 



 

 

  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท 

  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การทําประกันนี้จาก
บรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับตาม พ.ร.บ. ธุรกจินําเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทันําเทีย่ว ทําประกนัเฉพาะ
อุบตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผน
เตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าที่
บรษัิทฯ 

7.รวมคา่วซีา่วซีา่เชงเกน้ (สถานฑตูอติาล)ีแลว้ กรณีลกูคา้มวีซีา่อยูแ่ลว้หกัออกจากคา่ทัวร ์2,200 บาท 

8. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนา้ มันตามรายการทัวร ์

9.คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกนิ 
12 ช.ม./วัน) 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็น
ตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษนํีา้มนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

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

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ
และนํา้ใจจากทา่น 

กรณีวซี่าไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทูต(วซี่าไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทาง
บรษิทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่นค่าวซี่าและค่าบรกิารยืน่วซี่า/ค่ามดัจําต ั๋ว
เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้)/คา่มดัจําแลนด ์(กรณีใกลว้นัเดนิทาง) 

 7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20
ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง 



 

 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ํารองโรงแรม
ทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับ
ผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 
20วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่่อไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  

12. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุาก
การเดนิทางท่องเทีย่ว ตามพ.ร.บ.การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับ
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านชําระเงนิคา่ทัวร ์(ท่านสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหว่างการเดนิทางไดจ้าก
บรษัิทประกนัทั่วไปและควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด)  
13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ดไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 

14. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่่อไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ 



 

 

เอกสารในการขอยืน่วซีา่ประเทศเชงเกน้(ประเทศอติาล)ี 
ระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัทาํการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ 
สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 

1.  พาสปอรต์ ทีย่ังไม่หมดอายุ และมอีายุไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน กอ่นวันหมดอายุ หากหมดอายุกรุณา
นําไปตอ่อายกุอ่นนําสง่ และมจํีานวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้เพือ่ตดิวซีา่ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่
ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไม่ก็ตาม ควรนําไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสารอา้งองิกับทางสถาน
ฑตู 

2.  รูปถา่ย รูปสหีนา้ตรงปจัจุบนั ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิว้ หรอื 3.5 * 3 cm จํานวน 2 ใบ 
และมอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หา้มตกแตง่รปู หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมเีครือ่งประดบั ตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจาก
รา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

3. เอกสารสว่นตวั 

สาํเนาทะเบยีนบา้น / สาํเนาบตัรประชาชน / สาํเนาบตัรขา้ราชการ (ถา้ม)ี 

สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร(กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ) แปลเป็น
ภาษาองักฤษ 

สาํเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ (ถา้เคยทกีารเปลีย่น) แปลเป็นภาษาองักฤษ 

(กรณีเด็กอายตุํา่กวา่20ปี) แปลเป็นภาษาองักฤษ 

สําเนาทะเบยีนบา้น / สําเนาสูตบิตัร / หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา / สําเนาพาสปอรต์
บดิา-มารดา 

4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการทํางานจากบรษิทัทีท่่านทํางานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุ
ตําแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนในปัจจุบัน,วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ทํางานกับบรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่
เดนิทางไปยโุรป หลงัจากนัน้จะกลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบกําหนด ภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํางาน
และช่วงเวลาที่อนุมัตใิหล้าหยุดเพื่อเดนิทางไปยุโรป เท่านั้นไม่ตอ้งระบุชือ่ประเทศ หลังจากนั้นจะ
กลับมาทํางานตามปกตหิลังครบกําหนด และตอ้งมีอายุไม่เกนิ 1 เดือนก่อนยื่นวีซ่า ตอ้งเป็น
ภาษาองักฤษ และเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเทา่น ัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั โดยชือ่ลกูคา้ทีร่ะบุใน
หนังสอืรับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

4.2 กรณีเจา้ของกจิการ สําเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผู ้
เดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซน็ชือ่รับรองสาํเนาและประทับตราบรษัิทฯ (คดัลอกไมเ่กนิ 
3 เดอืน และเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 



 

 

4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองตัวจรงิจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ําลัง
ศกึษาอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมร่ับเอกสารทีเ่ป็นบตัรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและ
ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

      เด็กอายุตํา่กวา่ 20 ปี จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเด็กเดนิทางไปกับ
บดิาจะตอ้งมใีบรับรองจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็ก
ไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิาและมารดา จะตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศจากทัง้บดิา
และมารดา พรอ้มมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้บับตุรกับผูท้ีบ่ตุรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปทําทีส่ํานักงานเขต
ทีทํ่าเบยีนบา้นอยู่  (พรอ้มแนบบัตรประชาชน ของบดิาและมารดา) โดยมนีายอําเภอหรอืผูอ้ํานวยการ
เขตลงลายมอืชือ่และประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง  และบดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปเซ็น
เอกสารตอ่หนา้เจา้ทีรั่บยืน่วซีา่ดว้ย กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหย่า และมกีาร
สลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อีํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสาํเนาบตัรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 

4.5 กรณีเป็นแม่บา้น ใชส้ําเนาทะเบยีนสมรส / ใบหย่า /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ) (ใช ้

หลักฐานการเงนิของตัวเองหรือของสามีก็ได ้ในกรณีที่ไม่ไดเ้ดนิทางไปกับสามี จะตอ้งมีจดหมาย
รับรองคา่ใชจ้่ายจากสาม ี เป็นภาษาอังกฤษ พรอ้มกับเขยีนชือ่-นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ ของสาม ีและ
บตุร ทีม่ดีว้ยกนั) 

4.6 กจิการไม่จดทะเบยีน อาท ิFreelance, ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ตอ้งเขยีนหนังสอืแนะนําตนเอง 
ชีแ้จงรายละเอยีดการทํางาน แหลง่ทีม่าของรายได ้พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถ่ายรา้น สญัญาเชา่
ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ (เป็นภาษาองักฤษ) 

5.  หลกัฐานการเงนิ 

5.1 ผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง สาํเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยต์วัจรงิ หรอืสําเนาสมุดบัญชเีงนิ
ฝากประจําสว่นตัว ยอ้นหลัง 6 เดอืน 1 ชดุ (โดยปรับสมุดบัญชขีองท่านใหถ้งึปัจจุบันดว้ย) ควรเลอืก
เลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสมํา่เสมอ และมจํีานวนไมต่ํา่กวา่ 6 หลกั เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิ
เพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภ่มูลํิาเนา 

** กรณีไมม่กีารอพัเดตสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยภ์ายในระยะเวลา 6 เดอืน ตอ้งขอ Statement จาก
ธนาคารเทา่นัน้ ** 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ตอ้งเขยีนหนังสอืรับชีแ้จงความสมัพันธ ์(Sponsot Letter) 
และขอหนังสอืรับรองค่าใชจ้่าย โดยใหบุ้คคลที่ออกค่าใชจ้่ายใหเ้ป็นผูข้อหนังสอืรับรอง BANK 
SPONSOR หรอื BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยระบุ
ชือ่เจา้ของบัญช ีบุคคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย สะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และระบชุือ่ผู ้
เดนิทาง สะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรุณายืน่ขอจากธนาคารลว่งหนา้ บางแหง่อาจใช ้

เวลาดําเนนิการประมาณ 3 วัน และ 

5.3 กรณีทีบ่รษัิทของทา่นเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง ใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด ทางบรษัิท
ฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึ่งฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายและการกลับมาทํางานของ
ทา่น โดยระบรุายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 

(เอกสารมอีาย ุ1 เดอืนกอ่นวันยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 



 

 

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

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีงนิฝากประจํา** 

6.  แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ 

กรณุากรอกแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหต้รงกบัความเป็นจรงิ เนื่องจากเป็นขอ้มลูทีต่อ้งสง่ใหก้บัทางสถานทตู
พจิารณาวซีา่ ทางบรษัิทฯไมส่ามารถกรอกแทนทา่นไดเ้พราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ท่านอาจจะถูกปฏเิสธวี
ซา่ได ้

รายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่,นามสกลุ,วันเดอืนปีเกดิ,ญาตพิีน่อ้ง,สถานทีเ่กดิ และจํานวนบตุรของผูเ้ดนิทาง 
การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ
ถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการ
ขอยืน่คํารอ้งใหม่ก็ตอ้งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์บางท่าน 
ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้
บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิม่เตมิทางบรษัิทใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพือ่ใหอ้ยู่
ในดุลยพนิิจของสถานทูตเรือ่งวซีา่ของท่าน เนื่องจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะถูกบันทกึไวเ้ป็น
สถติใินนามของบรษัิท 

** เอกสารประกอบการยืน่วซี่าตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบั
แปลเอกสาร** 
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