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 เมนพูิเศษ : สปาเก็ตตีห้มกึด า และอาหารไทย 

DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 
1 กรงุเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมู ิ × × × 
2 กรงุโรม วาตกินั โคลอสเซีย่ม น ้าพุเทรว ีบนัไดสเปน × √ √ 

3 เมอืงฟลอเรนซ ์มหาวหิารซานตามาเรยี เมอืงปิซ่า  
หอเอนปิซ่า 

√ √ √ 

4 ลาสเปเซยี นัง่รถไฟเทีย่ว ชงิเควเทเร เมอืงโบโลญญ่า √ √ √ 

5 เกาะเวนิส จตุัรสัซานมารโ์ค เมอืงเวโรน่า ย่านเขตเมอืง
เก่า บา้นจเูลยีต 

√ √ √ 

6 เมอืงมลิาน ดโูอโม ่หา้งสรรพสนิคา้กลัเลเรยี วติโตรโีอ 
เอมานูเอล เมอืง โคโม ่ทะเลสาบโคโม่ 

√ √ √ 

7 เมอืงมลิาน สนามบนิมลิาโน มลัเปนซา √ × × 
8 สนามบนิสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ × × × 

วันที่หน่ึง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)  

22.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก

ระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 3 แถว D สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าท่ีให้การ
ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

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

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

วันที่สอง กรุงโรม-วาติกัน-โคลอสเซ่ียม-น ้าพุเทรวี่-บันไดสเปน        (-/L/D) 

00.01 น. ออกเดนิทางสูอ่ิตาลี โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG944  
  ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 
06.00 น.  เดนิทางถึงสนามบินเลโอนารโ์ด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศ

 ไทย 6 ชั่วโมง) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้
 สูน่ครรัฐวาตกัิน (Vatican) ประเทศท่ีเล็กท่ีสดุในโลกตัง้อยู่ใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศ
 เดียวในโลกท่ีมีก าแพงลอ้มรอบเมืองเอาไวไ้ดท้ัง้หมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้ และเป็น
 ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก โดยมีพระสันตะปาปา มีอ านาจ
 ปกครองสูงสุด น าท่านชมมหาวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  มหาวิหารเซนต์ปีเตอร ์
 (St.Peter’s Basilica)  

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านถ่ายรูปด้านหน้าของ 
 สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลกยคุโบราณ ในอดีต
 นัน้เป็นสนามประลองการตอ่สูท่ี้ยิ่งใหญ่ของชาวโรมนัท่ีสามารถจผุูช้มไดถ้ึง 50,000 คน 
 จากนัน้น าชมงานประตมิากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ น ้าพุ
 เทรวี่ (Trevi Fountain) สญัลกัษณข์องกรุงโรมท่ีโดง่ดงั แลว้เชิญอิสระตามอธัยาศยักบั
 การเลือกซือ้สินคา้แฟชั่นและของท่ีระลึกในบริเวณย่านบันไดสเปน (The Spanish 

 Step) ซึ่งเป็นแหลง่แฟชั่นชัน้น าสดุหรูและยงัเป็นแหลง่นดัพบของชาวอิตาเล่ียน 
ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  

   Novotel Roma Est หรือเทยีบเทา่  

วนัที่สาม เมืองฟลอเรนซ์-มหาวหิารซานตามาเรีย-เมืองปิซ่า-หอเอนปิซ่า 
                      (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ ์
(Florence) เมืองท่ีไดร้บัขนานนามว่าเป็นเมือง ศนูยก์ลางแห่งศิลปะในยคุเรอเนสซองส ์



 

 

ซึ่งลว้นแลว้แตมี่โบราณสถานส าคญั และมีทิวทศันต์ามธรรมชาติท่ีสวยงาม ไดร้บัการขึน้
ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1982 น า
ท่าน ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กบั มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell 

Fiore) ชมความยิ่งใหญ่ของมหา วิหารท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของทวีปยุโรป โดดเดน่ดว้ย
สถาปัตยกรรมท่ีใชห้ินออ่นหลายสีตกแตง่ผสมผสานกนัไดอ้ย่างงดงาม   

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) 
เมืองแห่งศิลปะท่ีส าคญัของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยู่ทางตะวนัตกของ Florence ดา้น
ตะวนัตกของเมืองติดกบัทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน แมว้่าจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็น
เมืองท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรูจ้กัของนกัท่องเท่ียวทั่วโลก หลงัจากนัน้น าท่านเขา้สู่บริเวณ 
จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า หรือ จัตุรัสกัมโป เดย ์มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ท่ี
ประกอบดว้ยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์โดยเริ่มจากหอพิธีเจิมน า้มนต ์
(Baptistry of St. John) ท่ีใหญ่ท่ีสดุในอิตาลี ชมมหาวิหารดโูอโม (Duomo) ท่ีงดงามและ
หอเอนแหง่เมืองปิซา่อนัเล่ืองช่ือ น าท่านถ่ายภาพคูก่บั หอเอนปิซ่า (Leaning Tower of 

Pisa) สญัลกัษณแ์ห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง เริ่มสรา้งเม่ือปี 
ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แตร่ะหว่างการก่อสรา้งตอ้งหยดุชะงกัลงไปเม่ือ
สรา้งไปไดถ้ึงชัน้ 3 ก็เกิดการยบุตวัของฐานขึน้มา และตอ่มาก็มีการสรา้งหอตอ่เติมขึน้อีก
จนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้งทัง้หมดถึง 177 ปี โดยท่ีหอเอนปิซ่านี ้กาลิเลโอ บิดาแห่ง
วิทยาศาสตร ์ซึ่งเป็นชาวอิตาเล่ียนไดใ้ชเ้ป็นสถานท่ีทดลองทฤษฎีแรงโนม้ถ่วงของโลก ให้
ทา่นอิสระใหท้า่นไดเ้ลือกซือ้สินคา้ท่ีระลกึราคาถกู ท่ีมีรา้นคา้เรียงรายอยูม่ากมาย 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  
  HOTEL GALILEI หรือเทยีบเทา่ 

วนัที่ส่ี ลา สเปเซีย-น่ังรถไฟเทีย่ว ชิงเคว เทเร-โบโลญญ่า       (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ เมืองลา สเปเซีย 
(La Spezia) ดว้ยรถไฟสู่หมู่บา้นมรดกโลกและอุทยานแห่งชาติชิงเคว เทเร (Cinque 

Terre) Cinque Terre อา่นวา่ ชิงเคว เทเร หรือแปลในความหมายตามภาษาองักฤษก็คือ 
The Five Land แดนมหศัจรรยท์ัง้ 5 ท่ีประกอบกนัขึน้มาเป็นดินแดนแห่งความงดงาม 
หมู่บา้นเล็กๆ 5 หมู่บา้นท่ีซ่อนตวัเองอยู่ห่างไกลจากสายตาของคนภายนอก แผ่นดินท่ี
ยากจะเข้าถึงไดโ้ดยง่าย หากแต่ตอ้งใช้ความพยายาม ประกอบกับจิตใจท่ีเด็ดเด่ียว
เพ่ือใหไ้ดม้ากบัสิ่งท่ีพิเศษท่ีสดุเป็นรางวลั หมู่บา้นเล็กๆ 5 หมู่บา้นท่ีตัง้เรียงอยู่มิห่างกนั
นกั อนัประกอบไปดว้ย Monterosso al Mare (มอนเตรอสโซ อลั มาเร), Vernazza (เวร ์
นาซซา), Corniglia (คอรนี์เลีย) , Manarola (มานาโรลา) และ Riomaggiore (ริโอมจั
จอรเ์ร) อันดว้ยท าเลท่ีตัง้ของทัง้หา้หมู่บา้น ทัง้หมดอยู่บนภูเขาสูง โดนมีหนา้ผาสูงชัน 



 

 

และทะเลกวา้งใหญ่เป็นฉากหนา้ ท าใหมี้ความสวยงามประดจุดงัภาพวาดของจิตกรช่ือ
ดงั แตอี่กนยัหนึ่ง การเขา้ถึงหมู่บา้นเหล่านีท้  าไดอ้ย่างยากล าบากยิ่งนกั เพราะถนนสาย
เล็กท่ีเต็มไปดว้ยความธุระกันดาร การเกิดดินถล่มอนัเน่ืองมาจากความชืน้ของฝนฟ้า ท่ี
มกัจะเป็นอปุสรรคตอ่นกัเดินทางท่ีไม่ศกึษาอย่างถ่องแท ้อีกทัง้เสน้ทางการเดินทางท่ีจบ
ลงกลางทางก่อนท่ีจะถึงตวัเมืองท่ีใกลท่ี้สุดถึงครึ่งไมล ์จึงเป็นอุปสรรคส าหรบัผูค้นจาก
ภายนอกในการท่ีจะเขา้ไปใหถ้ึงเพชรกลางมงกุฎเม็ดนีย้ิ่งนกั แต่ในแง่ดีก็คือ หมู่บา้นทัง้
หา้ ยงัคงสภาพดัง้เดิมของมนัมาไดต้ัง้แตศ่ตวรรษท่ี 11 จึงไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจแต่
อย่างใด ท่ีมนัจะไดร้บัการคุม้ครองจาก UNESCO ใหเ้ป็นมรดกโลก จากนัน้น าท่าน
เดนิทางสู ่เมืองเลแวนโต (Levanto)  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบโลญญ่า 

(Bologna) ทางตอนเหนือของอิตาลี โดยตัง้อยู่ระหว่างแม่น า้โปกบัเทือกเขาแอเพนไนน ์
และยงัเป็นท่ีตัง้ของมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุคือ "Alma Mater Studiorum" ท่ีก่อตัง้ในปี 
1088 และยงัเป็นเมืองหนึ่งท่ีพฒันามากท่ีสดุในอิตาลี และมกัติดอยู่ในอนัดบัตน้ๆ ของ
เมือง ในแง่ของคณุภาพชีวิตในอิตาลี ยงัเป็นเมืองหลวงของศาสตรด์า้นอาหารของอิตาลี 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  

  Unahotels Bologna Fiera หรือเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 



 

 

วนัที่ห้า เกาะเวนิส-จตุัรัสซานมาร์โค-เมืองเวโรน่า-ย่านเขตเมืองเก่า      (B/L/D) 

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (Venice) 

ประเทศอิตาลี จากนัน้เดินทางไปสู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ ล่องเรือผ่านชมบา้นเรือนของ
ชาวเวนิส   สู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองท่ีไม่เหมือนใคร 
โดยใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน  มีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก"  
มีเกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังท่ีบริเวณ
ซานมารโ์ค ศนูยก์ลางของเกาะเวนิส จากนัน้น าท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชม
สะพานถอนหายใจ  ท่ีมีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต เม่ือนักโทษท่ีเดินออกจากห้อง
พิพากษาไปสู่คุกจะไดมี้โอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครัง้สุดทา้ยระหว่าง
เดินผ่านช่องหนา้ต่างท่ีสะพานนีซ้ึ่งเช่ือมต่อกับวงัดอดจ ์อันเป็นสถานท่ีพ านกัของเจา้ผู้
ครองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนกัโทษช่ือดงัท่ีเคยเดนิผา่นสะพานนีม้าเเลว้คือคาสโนว่านั่นเอง 
น าท่านถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมารโ์ค ท่ีนโปเลียนเคยกล่าวไวว้่า “เป็นหอ้งนั่งเล่นท่ี
สวยท่ีสดุในยโุรป” จตัรุสัถกูลอ้มรอบดว้ยอาเขตอนังดงาม รวมทัง้ โบสถซ์านมารโ์ค ท่ีมี
โดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศลิปะไบแซนไทน ์ 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรนา 
(Verona) เมืองเล็กๆ ในแควน้เวเนโต ประเทศอิตาลี ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นเมืองมรดก
โลกทางวฒันธรรมโดยองคก์รยูเนสโก และยงัไดร้บัสมญานามว่า “LITTLE ROMAN” 
เพราะยังคงสภาพสถาปัตยกรรมจากสมัยโรมันไวอ้ย่างสมบูรณ ์ปัจจุบนัเมืองเวโรนา
สามารถดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัทางศิลปะ 
และวฒันธรรมเก่าแก่ท่ียงัมีใหเ้ห็นในงานนิทรรศการประจ าปี โรงละคร และโอเปรา่ในโรง
ละครกลางแจง้ท่ีมีมาแต่โบราณ ท าใหเ้มืองนีเ้ป็นตน้ก าเนิดผลงานปลายปากกาของวิ



 

 

ลเลียม เชกสเปียร ์โดยเฉพาะต านานรกัอมตะของโรมิโอจูเลียต ท่ีคณุจะไดส้มัผัสกลิ่น
อายของความรักตลบอบอวลไปทั้งเมือง น าท่านถ่ายภาพด้านหน้า เวโรนาอารีน่า 
(VERONA ARENA) โรงละครกลางแจง้แบบโรมนัเป็นสถาปัตยกรรมศิลปะโรมนัโบราณ
อายกุวา่ 2,000 ปี สามารถจคุนไดก้ว่า 15,000 คน มีขนาดใหญ่ติด 1 ใน 3 สเตเดีย้มของ
อิตาลี ปัจจุบันยังถูกใชเ้ป็นสถานท่ีจัดแสดงคอนเสิรต์ โอเปร่า ถือเป็นสัญลักษณ์ของ
เมืองเวโรนา ซึ่งลกัษณะเหมือนโคลอสเซ่ียมท่ีกรุงโรมแต่ขนาดเล็กกว่า จากนัน้น าท่าน
เดินเล่นบริเวณ จัตุรัสใจกลางเมือง (PIAZZA DELL ERBE) ท่ีมีลานตลาดนดัเล็กๆ 
ขายของฝาก มีทัง้หนา้กากหลากหลายแบบ เสน้พาสตา้ และของท่ีระลึกตา่งๆ เป็นตลาด
นดัท่ีสวยงาม อีกทัง้ท่ีชมุนมุของชาวบา้นตัง้แตย่คุโรมนั มีตกึท่ีรายลอ้มสีพาสเทลหวานๆ 
และมีรา้นเล็กๆ ใหท้า่นเดนิชมตามอธัยาศยั  

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  
  Best western Plus Hotel Expo หรือเทยีบเทา่ 

วนัที่หก เมืองมิลาน-ดูโอโม่-ห้างสรรพสินค้ากลัเลเรีย วติโตรีโอ เอมานูเอล-เมือง
  โคโม่-ทะเลสาบโคโม่           (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน 
(Milan) หรือ มิลาโน่ มีช่ือเสียงในดา้นแฟชั่น ศลิปะ และเครื่องหนงั เป็นเมืองแห่งแฟชั่น
ส าคญัเมืองหนึ่งของโลก ในลกัษณะเดียวกบั นิวยอรก์ ปารีส ลอนดอน “มิลาน”เป็นเมือง
หลวงของแควน้ลอมบารเ์ดียในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตัง้อยู่บริเวณท่ีราบลอมบาร์
ดี ช่ือเมืองมิลานมาจากภาษาเซลตค์  าว่า MID-LAN มีประชากรประมาณ1,308,500 คน 
และ มี ช่ื อ เ สี ย ง เ ก่ี ย วกับ
ป ร ะ เ พ ณี ค ริ ส ต์ ม า ส ท่ี
เ รี ย ก ว่ า “ ป า เนต โต เ น ” 
อุตสาหกรรม ผ้าไหม และ
แหล่งผลิตรถยนต ์อลัฟา โร
มี โ อ  ร ว ม ไ ปถึ ง ส โ ม ส ร
ฟุตบอลอินเตอรม์ิลานและ
สโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน,มี
ภาพวาดเฟรสโกท่ี้มีช่ือเสียง
โด่งดงั,โรงละครโอเปร่า หลังจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza 
Del Duomo) ซึ่งเป็นท่ีตั้งของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน  หรือท่ีเรียกว่าดูโอโม่ 
(DUOMO)ช่ือนีไ้วใ้ชเ้รียกมหาวิหารประจ าเมือง สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1386 แลว้เสร็จ 400 
กว่าปีหลงัจากนัน้ ดา้นนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีช่ือเรียกว่า "มหาวิหารเม่น" มี



 

 

รูปสลกัหินออ่นจากยคุตา่งๆ ประดบัอยูก่วา่สามพนัรูป บนยอดของมหาวิหารมีรูปป้ันทอง
ขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่า และบริเวณนัน้ยังเป็นศนูยก์ลางแหล่งชุมนุมของ
ผูค้นมาทกุยคุสมยั อิสระใหท้่านไดถ้่ายรูปตามอธัยาศยัและชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม ซึ่ง
มีจ  าหนา่ยมากมายในบรเิวณ กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมือง เมืองโคโม่ 
(Como) เ ป็น เ มือง ในแคว้นลอมบาร์เ ดีย  ตั้ง อยู่ บ ริ เ วณพรมแดนกับประ เทศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์โคโมเป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ในเทือกเขาแอลป์ ทิศเหนือของเมืองอยู่ติดกับ
ทะเลสาบโคโม โคโมเป็นเมืองทอ่งเท่ียวยอดนิยมแห่งหนึ่ง เป็นแหล่งรวมชิน้งานศิลปะช่ือ
ดัง, มีโบสถ์, พิพิธภัณฑ์, สวน, โรงละคร, วังเก่าอยู่มากมาย โดยในปี 2013 โกโมมี
จ านวนผูม้าพ านกัคา้งคืนถึง 215,000 คน ถือเป็นเมืองท่ีมีผูม้าเยือนมากท่ีสดุเป็นอนัดบัส่ี
ของแคว้นลอมบารเ์ดียรองจากมิลาน, แบรก์าโม และเบรชชา หลังจากนั้นน าท่าน
เดนิทางสู ่กรุงมิลาน (MILAN) เมืองส าคญัทาง ภาคเหนือของอิตาลี ตัง้อยู่บริเวณท่ีราบ
ลอมบารดี์ ช่ือเมืองมิลานมาจากภาษาเซลตค์  าว่า MID-LAN ซึ่งหมายถึงอยู่กลางท่ีราบ 
มีช่ือเสียงในดา้นแฟชั่นและศลิปะ  

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  
  Hotel Cruise หรือเทยีบเทา่ 

วนัที่เจด็ เมืองมิลาน-สนามบินมลิาโน มัลเปนซา         (B/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่
สนามบนิมิลาโน-มัลเปนซา  

13.05 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 941 
(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 

วนัที่แปด กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ              (-/-/-)  

 05.55 น.  เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ  
               

 
ทางบริษัทจะด าเนนิการจดัการโปรแกรมการเดนิทางใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด แต่บางครัง้การเดนิทางอาจจะมีการ

ปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีขึ้น้อยูก่บัเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทีอ่าจจะเกิดขึน้ได ้โดยค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของงลูกคา้เป็นหลกั และขอแจง้ใหท้ราบวา่รา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ในยโุรปบางแหง่จะปิดท าการในวนัอาทิตย์ 

 



 

 

วนัเดนิทาง ตารางการบิน ราคา พกัเดีย่ว 

6-13 ก.พ. 2563 
TG944 BKKFCO 00.01-06.00 
TG941 MXPBKK 13.05-05.55 52,900 62,900 

19-26 มี.ค. 2563 
TG944 BKKFCO 00.01-06.00 
TG941 MXPBKK 13.05-05.55 52,900 62,900 

ราคาส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 2,000 บาท จากราคาทวัร์ 
กรณจีอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตั๋วเคร่ืองบินได้จากเจ้าหน้าที่ 

 



 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการที่รวมในรายการทัวร์ 
 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบัพร้อมคณะ โดยสายการบินไทย (สะสมไมลไ์ด ้50%)  
 โรงแรมท่ีพกักระดบั 4 ดาว ตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน/หอ้ง) 
 ค่าธรรมเนียมเนียมในการยืน่วซ่ีาเชงเกน้ (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางประเทศไทย) 
 ค่าอาหารและค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการการเดินทาง 
 ค่ารถปรับอากาศ บริการน าเท่ียวตามรายการการท่องเท่ียว 
 หวัหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและใหบ้ริการตลอดการเดินทาง 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (ในกรณีท่ีมีไกดท์อ้งถ่ิน) และค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เง่ือนไขการจองและการช าระเงนิ 
1. ช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท หลงัจากท าการจองใน 24 ชัว่โมง พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทางท่ี

มีอายเุหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรมการเดินทาง 
2. ช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนั ก่อนวนัเดินทาง หากไม่มีการช าระเขา้มาถือว่าท่านสละสิทธ์ิในการ

เดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได ้(กรณียงัไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯขออนุญาตเกบ็ค่าทวัร์ส่วนท่ี
เหลือตามท่ีก าหนด) 

3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีมีความจ าเป็นตอ้งซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ หรือตัว๋โดยสารอ่ืนๆในการเดินทาง
เพื่อมาท าการยืน่วีซ่า หรือในวนัเดินทางไป-กลบัจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีก่อนทุกคร้ังก่อน
ออกตัว๋เคร่ืองบินหรือตั๋วโดยสารอ่ืนๆ มิฉะนั้นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบต่อ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

เง่ือนไขการยกเลกิและการคืนเงนิ 
1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วนัก่อนการเดินทางข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด (หากมีการจองคิวยื่นวีซ่าหรือยื่นวีซ่า

แลว้ ทางบริษทัฯ ขอเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง) 
2. ยกเลิกการเดินทาง 64-50 วนัก่อนการเดินทาง เกบ็ค่าใชจ่้าย 5,000 บาท/ท่าน 
3. ยกเลิกการเดินทาง 49-40 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่ามดัจ าทั้งหมด (20,000 บาท/ท่าน) 
4. ยกเลิกการเดินทาง 39-21 วนัก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายคร่ึงหน่ึงของราคาทวัร์ตามท่ีระบุใน

โปรแกรม 

อตัราค่าบริการที่ไม่รวมในรายการทัวร์ 
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการท าหนังสือเดินทางและวซ่ีาส าหรับชาวต่างชาติ 

 ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% ภาษหัีก ณ ทีจ่่าย 3% กรณต้ีองการใบเสร็จ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ระหว่างการเดินทาง อาทเิช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางทีน่อกเหนือจาก
รายการทวัร์ ค่ามนิิบาร์ ค่าบริการซักรีด หรือ ค่าเกดิความเสียหายต่างๆภายในห้องพกั เป็นต้น 

 ค่าส่วนเกนิของน า้หนักกระเป๋า สายการบินไทยอนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเคร่ือง 30 กก./ท่าน 

 ค่าภาษนี ามนัสายการบินไทย กรณมีกีารปรับเพิม่ก่อนการออกตั๋วเคร่ืองบิน 
 

โปรดศึกษาเง่ือนไขต่างๆ และรายละเอยีดการเดนิทางให้เรียบร้อยก่อนตดัสินใจซ้ือ 
เม่ือท่านท าการช าระมัดจ าแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆที่บริษทัระบุไว้ 



 

 

5. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 20 วนัก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดตามราคาทวัร์ท่ีตามระบุใน
โปรแกรม 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

7. กรณผู้ีเดินทางถูกปฏเิสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
8. กรณวีซ่ีาถูกปฏเิสธจากสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) ทางบริษทัจะท าการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น  

ค่าวซ่ีาและค่าบริการยืน่วซ่ีา ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และค่าโรงแรม  เป็นตน้ 
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู ้

เดินทางนอ้ยกว่า 20 ท่าน และยนิดีคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด (ในรณีท่ีมีการยืน่วีซ่า และท่านไดรั้บการ
อนุมติัวซ่ีาแลว้ ทางบริษทัขอเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีเกิดข้ึนจริง และท่านสามารถน าวีซ่า
น้ีไปใชไ้ด ้หากวซ่ีานั้นยงัไม่หมดอาย)ุ 

2. หากท่านสละสิทธ์ิในการไม่ใช้บริการใดๆ ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออก
ประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

3. ตัว๋เคร่ืองบินท่ีจดัไวต้ามโปรแกรมทวัร์ เป็นตัว๋แบบหมู่คณะ ซ่ึงจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ใน
กรณีท่ีท่านตอ้งการแยกวนัเดินทางกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจา้หน้าท่ีเพื่อสอบถามราคาอีกคร้ัง 
และการจดัท่ีนัง่ของผูเ้ดินทาง เป็นการจดัการภายในของสายการบิน ทางบริษทัไม่สามารถเขา้ไปเพื่อ
แทรกแซงได ้
ส าหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสาย
การบินก าหนด เช่น ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้น
ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการให้ท่ีนัง่ LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ี
สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอ านาจการตดัสินใจของสถานทูตเท่านั้น ทางบริษทัเป็นเพียงผูใ้หบ้ริการและ
อ านวยความสะดวกในยื่นวีซ่าเท่านั้น และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่แจง้
เหตุผลใหท้ราบ 

5. โรงแรมท่ีพกัส่วนใหญ่ในยโุรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศท่ีสามารถปรับควบคุมความเยน็ไดภ้ายในหอ้งพกั 
เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเยน็เกือบทั้งปี และส าหรับหอ้งหกัแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรม
อาจจะจดัเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED ข้ึนอยูก่บัแต่ละโรงแรม 

6. เม่ือท่านได้มีการช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะโดยตรงกบับริษทัฯหรือตวัแทนของบริษทั จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขต่างๆท่ีทางบริษทัฯไดก้  าหนดไวแ้ลว้ 



 

 

 

เอกสารเบื้องต้นในการขอย่ืนวซ่ีากลุ่มประเทศเชงเก้น 
ระหว่างการพจิารณาวซ่ีาไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนก าหนด 
ระยะเวลาในการย่ืน : 15 วนัท าการ (อาจจะช้าหรือเร็วกว่าน้ัน ขึน้อยู่กบัศุนย์รับย่ืนวซ่ีาและสถานทูต) 
วันย่ืนเอกสาร : ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิว้มือและย่ืนเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้าคอย
ช่วยอ านวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารย่ืนวซ่ีา) 

1. PASSPORT ท่ียงัไม่หมดอายแุละมีอายเุหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรม
การเดินทาง  

2. รูปถ่ายสี จ  านวน 2 รูป พื้นหลงัสีขาว (ขนาดตามรูปตวัอยา่ง) ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใชใ้นการ
ยืน่วีซ่ามาก่อนหนา้น้ี สถานทูตจะเขม้งวดในเร่ืองของรูปถ่าย จะตอ้งเห็นหนา้ ใบหูและดวงตาชดัเจน 
หา้มใส่เคร่ืองประดบั คอนแทคเลนส์ ในการถ่ายรูป 

3. ส าเนาเอกสารต่างๆ ทะเบียนบา้น / บตัรประชาชน / สูติบตัร (ส าหรับเด็กอายุต  ่ากว่า 20 ปี) / ทะเบียน
สมรส ทะเบียนหยา่ และ ใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) 

4. ใบรับรองการท างาน ท่ีออกจากหน่วยงานหรือบริษทัท่ีท่านท างานอยู ่(ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยสะกดช่ือ-
นามสกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสสปอร์ต และใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยืน่วซ่ีา 
ในกรณีที่ท างานอิสระ เตรียมจดหมายช้ีแจงการท างานของตนเอง (ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยระบุช่ือ
ตวัเอง ลกัษณะงานท่ีท า รายไดต่้อเดือน และลงช่ือตวัเอง 

ในกรณเีป็นเจ้าของธุรกจิ เตรียมหนงัสือรับรองบริษทั (DBD) พร้อมแปลภาษาองักฤษ หรือใบจดทะเบียน
การคา้ พร้อมแปลภาษาองักฤษ 

ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา เตรียมเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน-นักศึกษา ฉบบัจริงท่ีออกจาก
สถาบนัการศึกษา (ฉบบัภาษาองักฤษ) ใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยืน่วซ่ีา 

5. หลกัฐานทางการเงิน อพัเดต 15 วนั ก่อนวนัยืน่ 

STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยูเ่ป็นประจ าและมีเงินคงเหลืออยา่งนอ้ย 6 หลกั เพื่อ
ความเหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวซ่ีา 

BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ ท่ีระบุช่ือผูเ้ดินทางตรงตามหน้าพาสสปอร์ต สถานฑูตไม่รับ
พจิารณาบัญชีกระแสรายวนั 

6. การรับรองค่าใช้จ่ายให้กบัผู้เดินทาง SPONSOR ผูท่ี้ออกค่าใชจ่้ายใหก้นัตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั เช่น พ่อ
ออกเงินลูก สามีออกเงินให้ภรรยา พร้อมเขียนจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย SPONSOR LETTER 
(รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ี) 



 

 

7. กรณทีีเ่ด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม 
โดยท่ีบิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีก
ท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและ
ประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง และในวนันดัหมายยืน่วซ่ีา ผูป้กครองตอ้งมาเซ็นต์
เอกสารดว้ยกนัทั้งคู่ ณ ศูนยรั์บยืน่วซ่ีา 

8. ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มดา้นล่างใหค้รบถว้นและตรงตามความจริง เพราะขอ้มูล
ท่ีท่านไดใ้หม้า จะถูกบนัทึกลงในใบสมคัรยืน่วซ่ีาและมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีา 

9. การยืน่วซ่ีานั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถด าเนินการ
ขั้นตอนการจองคิวและยืน่วซ่ีาได ้

10. รายละเอยีดด้านบนทั้งหมดเป็นเพยีงเอกสารเบ้ืองต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิม่หรือแปล
เอกสารในบางข้อ เพ่ือความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบกรอกขอ้มูลผูข้อวีซ่า (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานทีเ่กิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….…….. 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนัทีส่ามารถติดต่อได ้ 

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

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

...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 

 

โทรศพัท ์(มือถอื)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยาว ์ 

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

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

สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 

ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทที์ท่ างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอื้่น.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
 

ชื่อ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 

ชื่อ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 



 

 

ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 

จงัหวดัทีเ่กิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที.่.........................................ถงึวนัที.่............................................................... 

เคยถูกพมิพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัที ่หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 

 

ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ทีอ่ยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

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

หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ 

ทั้งส้ินทั้งนี้ บริษทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  



 

 

 


