
ItalyDolomite9D/TG (FCO-MXP), 30Apr-8May2020  1 | P a g e  

 

 
 
 

รหสัโปรแกรม : 18036 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อติาล ีโดโลไมท ์9 วนั 
โรม-ปิซ่า-ซิงเควเทอรเ์ร่ ดินแดน 5 หมู่บา้น- 

เจนัว-เวนิส-โบลซาโน่-ชมวิวโดโลไมท-์เวโรน่า-โคโม่-มิลาน 
ช้อปป้ิงแบรนดเ์นม ชิมพิซซ่าและสปาเกต็ต้ีหมึกด า 

  สไตลอิ์ตาเลีย่นแท้ๆ 

ช้อปป้ิง Fidenza Village Outlet 
โดยสายการบินไทย (TG) 
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บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงขำ้มขอบฟ้ำสูป่ระเทศอติำล ีประทบัใจกบัดนิแดนอนัยิง่ใหญ่และเคยรุ่งเรอืงมำในอดตีกบั
จกัรวรรดิโ์รมนัอนัแสนศกัดิส์ทิธิบ์นคำบสมุทรอติำล ีพบกบัวฒันธรรม, ศลิปะ และสถำปัตยกรรมอนังดงำมต่ำงๆ มำกมำยหลำย
แห่ง และยงัเป็นประเทศทีเ่ป็นศนูยก์ลำงแหง่ครสิตศำสนำโลกแห่งนครวำตกินักบัเมอืงต่ำง ๆ ดงันี้:- 
 

โรม เมอืงหลวงทีย่ิง่ใหญ่ของจกัรวรรดโิรมนัมอีำยุเก่ำแก่กว่ำ 2,000 ปี ชมเมอืงและสถำนทีท่ีเ่ป็น 1 ใน 7 สิง่
มหศัจรรยข์องโลกและนครวำตกินั มหำวหิำรทีเ่ป็นศนูยก์ลำงแห่งครสิตศ์ำสนำนิกำยโรมนัคำทอลคิของโลก 

ปิซ่า เมอืงท่องเทีย่วชือ่ดงัของประเทศอติำล ี อดตีเมอืงท่ำเรอืชำยฝัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน และเป็นทีต่ัง้ของหอ
เอนปิซ่ำ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก 

ซิงเควเทอรเ์ร ่ หมู่บำ้นเลก็ๆ บรเิวณรมิชำยฝัง่รเิวยีร่ำของอติำล ีทีม่คีวำมหมำยว่ำ ดนิแดนทัง้หำ้ The Five Land หรอื
ดนิแดนแห่งควำมงดงำม ตัง้อยูบ่นหน้ำผำสงูชนัเหนือทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนบรเิวณชำยฝัง่แควน้ลกิเูรยี 
ประกอบไปดว้ย 5 หมู่บำ้น ทีซ่่อนตวัเองอยูห่่ำงไกลจำกสำยตำของคนภำยนอก โดยหมู่บำ้นเหล่ำนี้มหีุบเขำ
ลอ้มรอบ มแีม่น ้ำเป็นฉำกดำ้นหน้ำ ท ำใหส้ถำนทีแ่ห่งนี้มคีวำมสวยงำมตำมธรรำชำตริำวกบัภำพวำดของจติร
กรเอก  

เจนัว  เมอืงท่ำทำงกำรคำ้ทำงทะเลทีส่ ำคญัทำงตอนเหนือของอติำลถีอืเป็นเมอืงท่ำทีส่ ำคญัยิง่เปรยีบประดุจเสน้
เลอืดใหญ่ของประเทศมำอย่ำงยำวนำนและเป็นเมอืงท่องเทีย่วชือ่ดงั เป็นศนูยก์ลำงเทคโนโลยแีละ
อุตสำหกรรมกำรผลติรถยนต ์และยงัเป็นบำ้นเกดิของนกัเดนิเรอืชือ่ดงัผูค้น้พบทวปีอเมรกิำ ครสิโตเฟอร ์
โคลมับสัดว้ย  

เวนิส เมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมทีน่กัท่องเทีย่วเดนิทำงมำเยอืนเป็นจ ำนวนมำกมำยในแต่ละปี อดตีเมอืงทีเ่คยร ำ่รวย
ทีส่ดุแห่งหนึง่ในยุคกลำงเกำะเวนิสประกอบไปดว้ยเกำะน้อยใหญ่กว่ำ 118 เกำะ ล่องเรอืพรอ้มสมัผสั
บรรยำกำศอนัแสนโรแมนตคิ 

โบลซาโน่  ประเทศอติาล ีเมอืงทีถ่อืว่ำเป็นประตูสูอุ่ทยำนแห่งชำตโิดโลไมท ์เป็นเมอืงหลวงของภูมภิำคทโีรลใต ้ 
เวโรน่า เมอืงดงัจากนิยายรกัอมตะทีม่เีคา้เรือ่งความจรงิของการขดัแยง้กนัของ 2 ตระกลูอทิธพิลของเมอืงนี้ ประพนัธ์

โดยวลิเลยีมเชค็สเปียร ์กวชีาวองักฤษทีโ่ด่งดงัไปทัว่โลก  
โคโม ่ เมอืงรมิทะเลสาบชือ่เดยีวกนักบัชือ่เมอืง ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นทะเลสาบทีส่วยงามทีส่ดุของอติาล ีในแควน้ลอมบาร์

เดยี ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอติาล ีบรเิวณเชงิเทอืกเขาแอลป์ ทะเลสาบโคโมลอ้มรอบดว้ยภูเขาสงูที ่
ยงัมป่ีาไมเ้ขยีวชะอุ่ม มกี าแพงธรรมชาตเิป็นฉากหลงัอนังดงามอลงัการใหก้บัดนิแดนบรเิวณน้ี และมหีมิะปก
คลุมอยู่ตลอดปี 

มิลาน เมอืงใหญ่และมจี ำนวนประชำกรสงูทีส่ดุในอติำล ีและยงัไดช้ือ่ว่ำเป็นศนูยร์วมของแฟชัน่ดไีซน์เนอรช์ือ่ดงัของ
อติำล ี 
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ก าหนดการเดินทาง     30 เม.ย. - 8 พ.ค.2563 
 

วนัแรก  30 เม.ย.63 สนามบินสวุรรณภมิู  
21.30 น.  นัดคณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 2-3 เคาน์เตอร ์D  
 สายการบิน Thai Airways  เจ้าหน้าท่ีคอยให้ความสะดวกเรือ่งเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระ 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

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

 

วนัทีส่อง 1 พ.ค.63 สวุรรณภมิู - โรม (อิตาลี) 
00.20 น.  น าท่านออกเดินทางสู่กรงุโรม ประเทศอิตาลี  โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG944 
06.00 น.  เดินทางถึงสนามบินลีโอนารโ์ด ดารวิ์นชี-ฟมิูชิโน ประเทศอิตาลี หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง 
  และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัท่าน จากนัน้น าท่านเดนิทางสูน่ครวาติกนั ซึง่เป็นรฐัอสิระ
  และศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์ิกายโรมนัคาทอลกิ ทีต่ัง้ของมหาวหิารเซน้ปีเตอร ์น าท่านถ่ายรปูกบั 
  ภายนอกมหาวหิารเซน้ตปี์เตอร ์St.Peter Basilica แห่งนครรฐัวาตกินั ทีง่ดงามดว้ยศลิปะในยคุเรเนซองส์
  และยงัไดร้บัการตกแต่งอย่างโออ่่าและหรหูรา ใหท้่านถ่ายรปูกบัจตุัรสัหน้าวหิารเซนตปี์เตอร ์ทีท่า่นอาจเคย
  เหน็จากการถ่ายทอดทางโทรทศัน์ในชว่งเวลาส าคญัๆ ของคาทอลคิ (มหาวหิารเซน้ตปี์เตอรปิ์ดวนัอาทติย)์ 
  จากนัน้น าท่านชมและถ่ายรปูภายนอกของสนามกฬีาโคลอสเซีย่ม สิง่ก่อสรา้งทีเ่ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์อง
  โลก ซึง่เป็นสนามกฬีายกัษ์ทีจุ่คนไดก้ว่า 50,000 คน  ใหท้่านไดเ้กบ็ภาพเป็นทีร่ะลกึ ผ่านชมประตูชยัแหง่
  คอนสแตนตนิ Arch of Constantine โดยสรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึชยัชนะของกรุงคอสสแตนตนิ เป็นซุม้ประตูที่
  ใหญ่ทีส่ดุของโรมนัมคีวามสงูถงึ 21 เมตร, อนุเสาวรยีว์กิเตอรเ์อม็มานูเอล็ หรอื Altare Della Patria  
  อนุเสาวรยีท์ีส่รา้งขึน้เพื่อเป็นเกยีรตขิองวกิเตอรเ์อม็มานูเอล็ พระราชาองคแ์รกของอติาล ีทีม่อี านาจแบบ 

http://bit.ly/2NMk5YE
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  เบด็เสรจ็ครบวงจร และทีน่ี่ยงัเป็นอนุสรณ์ทหารทีก่ลา้หาญเมื่อครัง้สงครามโลกครัง้ที ่1 อกีดว้ย จากนัน้น า
  ท่านชมกรงุโรม นครหลวงแห่งสาธารณรฐัอิตาลี อดตีแหง่จกัรวรรดโิรมนั อาณาจกัรทีย่ิง่ใหญ่มาเมื่อกว่า 
  2,000 ปี ชื่นชมกบัสถาปัตยกรรมและประวตัศิาสตรแ์ห่งความยิง่ใหญ่ โรมเป็นมหานครทีม่สีสีนัเฉพาะตวั 
  เดนิทางสูบ่รเิวณ น ้าพเุทรว่ี Trevi Fountain หนึ่งในสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของกรุงโรม สถานทีน่กัท่องเที่ยวมา
  โยนเหรยีญเสีย่งทายตามเรื่องราวจากภาพยนตรเ์รื่องThree Coins in The Fountain ใหเ้วลาท่านไดเ้กบ็ภาพ
  เป็นทีร่ะลกึ และน าท่านสู ่Spanish Step หรอืบนัไดสเปน แหล่งผูค้นและวยัรุ่นมานัง่เล่น 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมืองปิซ่า Pisa (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) อกีหนึ่งเมอืงท่องเทีย่วชือ่ดงัของ

ประเทศอติาล ีและเป็นเมอืงหลกัส าคญัในเขตแควน้ทสัคานีและไดร้บัเลอืกโดยองคก์ารยเูนสโกใหข้ึน้ทะเบยีน
เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1987 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Hotel Galilei หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม 2 พ.ค.63 ปิซ่า-ซิงเควเทอรเ์ร่-เจนัว 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 น าท่านชมเมืองปิซ่า อดตีเมอืงท่าเรอืชายฝัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน และเป็นทีต่ัง้ของหอเอนปิซ่า น าท่านสู่

จตุรสักมัโป เดย ์มรีาโกล ีCampo Dei Miracoli ทีไ่ดร้บัลงทะเบยีนเป็นมรดกโลกในชื่อจตุรสัดโูอโมแห่งปิซ่า 
คอืบรเิวณทีล่อ้มรอบดว้ยก าแพงใจกลางเมอืงปิซ่า ประกอบไปดว้ยสิง่ก่อสรา้งไดแ้ก่ มหาวหิารแห่งปิซ่า มหา
วหิารเก่าแกท่ีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุ หอเอนปิซ่า หอศลีจุม่ ทีเ่ริม่สรา้งปี ค.ศ.1173 ค.ศ. แลว้เสรจ็ในปี ค.ศ. 1372 
ปัจจบุนัยเูนสโกประกาศใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมในปีค.ศ. 1987  น าท่านชม 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก 
หอเอนปิซ่า ใหเ้วลาท่านเดนิเล่นถ่ายรปูกบัหอเอนปิซ่า ทีส่รา้งขึน้เพื่อเป็นหอระฆงัแหง่วหิารประจ าเมอืง แต่
เพยีงการเริม่ตน้ของการสรา้งถงึบรเิวณชัน้ 3 กเ็กดิการทรุดตวัและตอ้งหยุดการก่อสรา้งจนถดัมาอกีร่วม 100 
ปี ถงึไดส้รา้งต่อจนเสรจ็สมบรูณ์และยงัเป็นสถานทีก่าลเิลโอ เคยมาพสิจูน์เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก และการ
ตกของวตัถุดว้ย   (เพื่อความสะดวกในการชมเมืองเก่าหรอืเลือกซ้ือของฝากหรอืของท่ีระลึกพืน้เมือง
อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั)    

บ่าย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง ลาสเปเซีย La Spezia เมืองในเขตลิกเูรีย ตอนเหนือของประเทศอิตาลี  (ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) อยู่ระหว่างเมอืงเจนวัและปิซ่า บรเิวณอ่าวลกิเูรยี หนึ่งในอ่าวทีม่ี
ความส าคญัทางดา้นการคา้และการทหาร น าท่านเปล่ียนการเดินทางต่อโดยรถไฟสู่เมืองซิงเควเทอรเ์ร ่
Cinque Terre หมู่บา้นเลก็ๆ ทีต่ัง้อยู่บรเิวณรมิชายฝัง่รเิวยีร่าของอติาล ีทีม่คีวามหมายว่า ดนิแดนทัง้หา้ 
The Five Land หรอืดนิแดนแหง่ความงดงาม ตัง้อยู่บนหน้าผาสงูชนัเหนือทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนบรเิวณ
ชายฝัง่แควน้ลกิเูรยี ประกอบไปดว้ย 5 หมู่บา้น ทีซ่่อนตวัเองอยูห่่างไกลจากสายตาของคนภายนอก 
แผ่นดนิทีย่ากจะเขา้ถงึไดโ้ดยง่าย ไดแ้ก่ Monterosso Al Mare, Vernazza Corniglia, Manarola และ 
Riomaggiore โดยทัง้ 5 หมูบ่า้นนี้มหีุบเขาลอ้มรอบ มแีม่น ้าเป็นฉากดา้นหน้า ท าใหส้ถานทีแ่ห่งนี้มคีวาม
สวยงามตามธรราชาตริาวกบัภาพวาดของจติรกรเอก ประกอบกบัเป็นสว่นหนึ่งของอุทยานแหง่ชาตแิละ
ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกอ้กีดว้ย ซึง่หมูบ่า้นทัง้หา้นี้ยงัคงสภาพดัง้เดมิมา
ตัง้แต่ศตวรรษที ่11 น าท่านเดนิเล่นชมความงามของหมูบ่า้นทีม่สีสีนัสวยงาม สรา้งลดหลัน่กนัตามเนินผารมิ
ทะเล ใหท้่านเดนิเล่นชมหมู่บา้นรโิอแมกจโิอเร่ Riomaggiore หมู่บา้นประมงเลก็ๆ ทีม่เีสน่หแ์ละมี
บรรยากาศเหมอืนเมอืงตุ๊กตา บา้นเรอืนทีต่ัง้ลดหลัน่กนับนหน้าผาทีป่กคลุมดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจตีดักบัน ้า
ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนสเีทอควอยส ์โดยเฉพาะในฤดรูอ้น ใหท้่านไดถ่้ายรปูตามอธัยาศยัและเดนิชมหมู่บา้น
อกีแห่งหนึ่ง มอนเตรอสโซ่ Monterosso Al Mare หมูบ่า้นทีใ่หญ่และขึน้ชื่อที่สุด เนื่องจากเป็นเพยีง
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หมู่บา้นเดยีวที่มชีายหาดให้นักท่องเทีย่วลงไปนัง่เล่นพกัผ่อนได้จรงิ และคกึคกัมากในช่วงฤดู ร้อน มอน
เตรอสโซแบ่งหมู่บ้านออกเป็น 2 ด้าน หากนับจากสถานีรถไฟ ด้านทศิเหนือเป็นส่วนของบา้นตาก
อากาศ มรีา้นค้าเสยีเป็นส่วนใหญ่ ส่วนทศิใต้เป็นทีต่ัง้ของหมู่บ้าน จะไปทางด้านทศิใต้นัน้ต้องเดนิลอด
อุโมงค์ที่เจาะผ่านช่องเขาเขา้ไปตวัชุมชนที่นี่เป็นชุมชนทีใ่หญ่ที่สุด และเป็นชุมชนแรกที่ก่อตัง้ขึน้ใน
บรรดา 5 หมู่บ้าน เดนิชมภายนอกวหิารนักบุญจอห์นเดอะแบพ็ทสิต์ Chiesa di San Giovanni Battista 
สร้างขึน้ในช่วงศตวรรษที่ 13-14 เป็นโบสถ์เลก็ๆ มลีกัษณะสถาปัตยกรรมแบบบารอ็ค ท าจากหนิอ่อน
สลบัสขีาวด าเป็นลายขวางพาดตวัวหิารทัง้ดา้นนอกและดา้นใน มเีวลาใหท้่านถ่ายภาพงดงามตาม
อธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูเ่มืองเลอเวนโต้ Levanto เมอืงรมิฝัง่ทะเลในแควน้ลกิเูรยี สวย
ทัง้ดว้ยววิรมิทะเลบรรยากาศดีๆ  และอาคารบา้นเรอืนในสไตลอ์ติาเลยีนรเิวยีร่า  น าท่านเดนิทางต่อสูเ่มือง
เจนัว Genoa เมอืงท่าทางการคา้ทางทะเลทีส่ าคญัทางตอนเหนือของอติาลถีอืเป็นเมอืงท่าทีส่ าคญัยิง่เปรยีบ
ประดุจเสน้เลอืดใหญ่ของประเทศมาอย่างยาวนาน มคีวามรุ่งเรอืงอย่างยิง่ในอดตีจนถงึศตวรรษที ่18 ถูก
กองทพัของจกัรพรรดิน์โบเลยีนบุกเขา้ยดึครองและผนวกดนิแดนแห่งน้ีเขา้เป็นสว่นหน่ึงของฝรัง่เศส แต่เป็น
เพยีงระยะเวลาสัน้ๆ เมื่อนโปเลยีนเสือ่มอ านาจลง เจนวัไดม้โีอกาสกลบัมาฟ้ืนฟูบา้นเมอืงและกลบัเขา้มา
เป็นสว่นหนึ่งของอติาลอีกีครัง้จวบจนปัจจบุนั ปัจจุบนัเจนวัเป็นเมอืงทีส่ามารถท ารายไดเ้ขา้ประเทศไดเ้ป็น
อย่างเสมอตน้เสมอปลายทัง้เป็นเมอืงท่าส าคญัและเป็นเมอืงท่องเทีย่วชื่อดงั เป็นศนูยก์ลางเทคโนโลยแีละ
อุตสาหกรรมการผลติรถยนต ์ไดแ้ก่ เฟียต อลัฟ่าโรมโิอ แลนเซยี เป็นตน้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 
ชัว่โมง) 

 ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Holiday Inn Genoa City หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี่ ่  3 พ.ค.63 เจนัว-ช้อปป้ิงฟิเดนซ่าเอา๊ทเ์ลต็-เวนิสเมสเตร ้
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 น าท่านผ่านชมเมอืงเจนวั เมอืงบา้นเกดิของนกัเดนิเรอืชื่อดงัผูค้น้พบทวปีอเมรกิา ครสิโตเฟอร ์โคลมับสั 

ประกอบกบัเจนวัมบีา้นเรอืนแบบคลาสสคิโรมนัยอ้นยุค มโีบสถเ์ก่าแก่ สวนสวยประดบัอยูท่ ัว่เมอืง ผ่านชม
อาคารสวยงามต่างๆ โบสถป์ระจ าเมอืงหรอืดโูอโม่ทีส่รา้งขึน้แบบโรมาเนสกแ์ละโกธคิ น ้าพุกลางเมอืง ท่า
เทยีบเรอืบรเิวณอ่าวเจนวั มเีรอืใบจอดอยูม่ากมายประกอบกบัอาคารโดยรอบสวยสดงดงาม ประภาคารสงู
ตระหง่าน จตุัรสัเปียซซ่า เฟอรร์ารี ่ถอืเป็นจตุัรสัทีส่วยทีส่ดุในอติาล ีซึง่เคยเป็นสถานทีท่ีโ่คลมับสัเคยอาศยั
อยู่เมื่อครัง้เป็นเดก็ ผ่านชมพระราชวงัซานจอิอรจ์โิอ Palazzo San Giorgio มคีวามโดดเด่นของภาพวาดที่
มองแลว้คลา้ยภาพนูนต ่าและมหาวหิารเจนวั จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู ่ฟิเดนซ่า Fidenza (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืงทีต่ัง้อยูใ่นเขตประเทศอติาล ีระหว่างเมอืงเวนิสและเมอืงมลิาน **เพื่อความ
สะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าต่างๆ อิสระให้ท่านรบัประทานอาหารกลางวนัภายในเอา๊ทเ์ลต็ตาม
อธัยาศยั** ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ต่างๆ ที ่Fidenza Village Outlet แหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าในราคา
พเิศษ อาท ิArmani, Prada, Michael Kors, Paul Smith, Nike, Calvin Klein, Fossil, Furla, Diesel, 
Valentino, Vasace, Dolce & Gabbana, Polo Ralph Lauren, Guess, Timberland, Coach, New Balance, 
Asics, Camper, Samsonite, Swatch เป็นตน้  

บ่าย น าท่านเดนิทางต่อสู ่เมืองเวนิสเมสเตร ้Venice Mestre เมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมทีน่กัท่องเทีย่วเดนิทางมา
เยอืนเป็นจ านวนมากมายในแต่ละปี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง)  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ.ภตัตาคารจนี 

  น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Russott Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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วนัทีห้่า  4 พ.ค.63 เวนิสเมสเตร-้โบลซาโน่-โดโลไมท ์
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่ท่าเรอืทรอนเชตโต้ เพื่อข้ามสู่ เกาะเวนิส อดตีเมอืงทีเ่คยร ่ารวยทีส่ดุแห่งหนึ่งในยุคกลาง
เกาะเวนิสประกอบไปดว้ยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมสีะพานเชื่อมถงึกนักว่า 400 แห่งทีศ่นูยก์ลางอยู่
ที ่จตัรุสัเซนตม์ารค์ หรอื ซานมารโ์ค ชุมชนทีใ่หญ่ทีส่ดุบนเกาะต่างๆ ของเมอืงเวนิสทีม่คีลองต่างๆ 
มากมายนบัรอ้ยแห่ง นบัเป็นบรรยากาศทีไ่ม่มทีีใ่ดเหมอืนและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะเมอืง ชมสะพานสะอืน้ที่
เชื่อมระหว่างคุกหลวงและพระราชวงัดอรด์จชมวหิารเซนตม์ารค์ทีง่ดงามดว้ยการประดบัดว้ยโมเสคหลายลา้น
ชิน้ เดนิชมตวัเมอืงจนถงึสะพานรอิลัโตทีท่อดขา้มแกรนดค์าเนลอกีหนึ่งสญัลกัษณ์ของเวนิส น าท่านแวะ
ถ่ายรปูกบัพระราชวงัดอจส ์Doge's Palace พระราชวงัดอจส ์เป็นทีท่ าการของรฐับาลเวนิสและทีพ่ านกัของผู้
ด ารงต าแหน่งเจา้เมอืงในอดตี ตวัอาคารกะทดัรดัในแบบโกธคิ เป็นสิง่ก่อสรา้งทีเ่ก่าแก่มากว่า 800 ปีมาแลว้ 
เมื่อสมยัเวนิสยงัเป็นสาธารณรฐัอสิระ ซึง่เคยร ่ารวยและมอี านาจมหาศาลและเคยสง่ใหม้ารโ์คโปโลเดนิทางไป
เมอืงจนี และสะพาน Bridge of Sighs หรอืทีรู่จ้กักนัดใีนนามของสะพานสะพานถอนหายใจ เป็นสะพานซุม้
โคง้สงูขึน้ทีอ่ยู่เหนือแม่น ้าทีเ่ป็นเสน้ทางเชื่อมระหว่างเรอืนจ าและพระราชวงั  สะพานอนังดงามทีแ่สนโรแมน
ตกิแหง่นี้เป็นสะพานทีเ่ตม็ไปดว้ยต านานมากมายของทอ้งถิน่เวนิส   อสิระใหท้่านชมและเลอืกซือ้สนิคา้ขึน้
ชื่ออาท ิเครื่องแกว้เวนีเซยี หรอื หน้ากากเทศกาลคารน์ิวลั ท่านอาจใชเ้วลานัง่จบิกาแฟตามรา้นกาแฟ ทีต่ัง้
อยู่รอบจตุัรสัเซนตม์ารค์ เพื่อดื่มด ่ากบับรรยากาศทีแ่สนโรแมน  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านล่องเรอืกลบั รถโคช้รอรบัท่านน าท่านเดนิทางสูเ่มืองโบลซาโน่ Bolzano เมอืงท่ีถือว่าเป็นประตสูู่

อทุยานแห่งชาติโดโลไมท ์เป็นเมอืงหลวงของภมูภิาคทโีรลใต ้ลอ้มรอบดว้ยแม่น ้า Talvera ซึง่จะไหลลงไป
ในแม่น ้า Israco และมารวมกนัเป็นแม่น ้า Adige เนินเขาทีเ่ป็นป่า ทุ่งหญา้ ไร่องุ่นและเทอืกเขาโดโลไมท ์ 

  ในทางทศิตะวนัออกนัน้เหมาะกบัการพกัผ่อนแบบผ่อนคลายอยา่งยิง่ เมอืงโบลซาโน่รูจ้กักนัทัว่ไปเมื่อครัง้ที ่
  National Geographic ไปถ่ายท าสารคด ีการคน้พบซากมนุษยท์ีฝั่ง่อยูใ่ตห้มิะบนยอดเขาสงูในแควน้ทโีรล
  ของออสเตรยี และน าร่างนัน้มาไวท้ีเ่มอืงโบลซาโน่ เรยีกกนัว่ามนุษยห์มิะแห่งโบลซาโน่ทีเ่ป็นขา่วไปทัว่โลก 
  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าท่านเดนิชมเมอืงเก่า ชมวหิารดโูอโม่, โบสถเ์ชยีซาเดโดมนิิกนั  
  Chiesa dei Domenican และอนุเสาวรยีท์ีจ่ตุัรสักลางเมอืง Piazza delle Erbe แถบถนนคนเดนิ Piazza  
  Walther และย่านอาเขตโบลซาโน่ ใหเ้วลาท่านไดเ้ดนิเล่นชมเมอืง และในวนัทีส่ภาพอากาศแจม่ใส สามารถ
  ชมทศันียภาพของแนวเทอืกเขาของอุทยานแหง่ชาตโิดโลไมทไ์ดอ้ย่างชดัเจน ถอืเป็นอุทยานแห่งชาตทิีม่ ี
  ชื่อเสยีงไปทัว่โลก  
ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Four Point Sheraton Bolzano Bozen หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีห่ก  5 พ.ค.63 โบลซาโน่-เวโรน่า-โคโม-่มิลาน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเวโรน่า Verona (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงดงัจากนิยายรกัอมตะทีม่ี
  เคา้เรื่องความจรงิของการขดัแยง้กนัของ 2 ตระกูลอทิธพิลของเมอืงนี้ โรมโิอและจเูลยีส ฝีมอืการประพนัธ์
  ของวลิเลยีมเชค็สเปียร ์กวชีาวองักฤษทีโ่ด่งดงัไปทัว่โลก น าท่านชมเมอืงเวโรนา ใหท้่านถ่ายภาพดา้นนอก 
  Verona Arena โรงละครกลางแจง้แบบโรมนั ลกัษณะเหมอืนโคลอสเซีย่มทีโ่รมแต่ขนาดเลก็กว่า นอกจากนี้ 
  เวโรนาเป็นเมอืงแหง่ความรกั ทีม่เีรื่องราวความรกัระหว่างหนุ่มสาวของสองตระกลูผูย้ิง่ใหญ่ มองตากวิ (โรมี
  โอ) และ คาปเูลต็ (จเูลยีต) ยิง่เมือ่วลิเลีย่ม เชคสเปียร ์เอาเรื่องราวของโรมโิอกบัจเูลยีตมาเขยีนเป็นบทละคร
  เวท ีชื่อเสยีงของ โรมโีอ จเูลยีต และ เวโรนา กโ็ด่งดงัมากขึน้และดงึดดูใหน้กัท่องเทีย่วมาเยอืนเมอืงแห่งนี้ 
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  น าท่านถ่ายรปูกบัภายนอกของบา้นของจเูลยีต (Casa di Giulietta) คอืบา้นเลขที ่27 ถนน Via Cappello 
  Casa di Giulietta ซึง่แทจ้รงิแลว้บา้นหลงันี้เคยเป็นของตระกลู Cappello เป็นความบงัเอญิทีช่ื่อตระกลู 
  คลา้ยคลงึกบัตระกลู Capulet ของจเูลยีต แต่ดว้ยความทีก่ระแสของละครดงั เมอืงนี้จงึถูกพฒันาใหเ้ป็น 
  สถานทีท่่องเทีย่ว บา้นหลงันี้สรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที1่3 และไดท้ าการปรบัปรุงใหม่ในศตวรรษที ่20 โดย
  เพิม่ระเบยีงซึง่เป็นทีท่ีโ่รมโิอสารภาพรกักบัจเูลยีตในบทประพนัธ ์จากนัน้น าท่านเดนิเล่นบรเิวณจตุัรสัใจ 
  กลางเมอืง Piazza dell Erbe เป็น Market Square ทีส่วยงาม เป็นทีช่มุนุมของชาวบา้นมาตัง้แต่ยุคโรมนั 
  อาคารทีร่ายลอ้มเป็นสพีาสเทลหวานๆ มรีา้นคา้เลก็ๆ ลกัษณะคลา้ยตลาด 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมืองโคโม่ Como (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) น าท่านชมและถ่ายรปูอนุสรณ์

สถานทหารของเมอืงโคโม่ มลีกัษณะหอสงู 30 เมตร หนัหน้าออกสูท่ะเลสาบโคโม่ ภายในประกอบไปดว้ยเสา
หนิแกรนิตทีม่นี ้าหนกัถงึ 40 ตนัพรอ้มกบัการสลกัชื่อของเหล่าทหารทีร่่วมรบในสงครามโลกครัง้ที ่1 กวา่ 
650 นาย ใกลก้นันัน้เป็นมหาวหิารโวเทยีโน่หรอืวหิารโวลท่า ไดร้บัการก่อสรา้งขึน้เนื่องในโอกาสเฉลมิฉลอง
ครบ 100 ปี ดว้ยรปูแบบการตกแต่งแบบนโีอคลาสสคิ ใหท้่านถ่ายรปูและชมภายนอกมหาวหิาร และวหิารโค
โม ่ทีส่รา้งขึน้ในรปูแบบโรมนัคาทอลคิ ถอืเป็นอาคารทีส่ าคญัอกีแห่งหนึ่งของแควน้ลอมบารเ์ดยี ใหท้่านเดนิ
เล่นชมโบสถส์ าคญัต่างๆ บรเิวณรมิทะเลสาบโคโม ซึง่ไดช้ื่อว่าเป็นทะเลสาบทีส่วยงามทีส่ดุของอติาล ีใน
แควน้ลอมบารเ์ดยี ทางเหนือของประเทศอติาล ีบรเิวณเชงิเทอืกเขาแอลป์ ทะเลสาบโคโม่ลอ้มรอบดว้ยภูเขา
สงูทีย่งัมป่ีาไมเ้ขยีวชะอุม่ หลายจุดบนชายฝัง่เป็นช่องเขาแคบและหน้าผาทีส่วยงาม ทางเหนือของทะเลสาบ
คอืเทอืกเขาแอลป์ยาวเหยยีดสดุสายตาเป็นก าแพงธรรมชาตทิีส่รา้งฉากหลงัอนังดงามอลงัการใหก้บัดนิแดน
บรเิวณน้ี เทอืกเขาแอลป์นัน้มหีมิะปกคลุมอยูต่ลอดปี จงึท าใหส้ามารถเล่นสกหีมิะไดต้ลอดเวลา จงึเป็นจุดดงึ
ดงูใหผู้ค้นจากทัว่โลกหลัง่ไหลมาท่องเทีย่วพกัผ่อนกนัอย่างไมข่าดสาย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองมิลาน 
หรอืมิลาโน Milan (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เมอืงหลกัของแควน้ลอมบารเ์ดยีและเป็นเมอืงส าคญั
ทางภาคเหนือของประเทศอติาล ีมชีื่อเสยีงในดา้นแฟชัน่และศลิปะ ซึง่มลิานถูกจดัใหเ้ป็นเมอืงแฟชัน่ใน
ลกัษณะเดยีวกบันิวยอรค์  ปารสี  ลอนดอน และโรม นอกจากนี้ยงัเป็นทีรู่จ้กัในดา้นอุตสาหกรรม ผา้ไหม และ
แหล่งผลติรถยนต ์อลัฟา โรมโีอ รวมไปถงึสโมสรฟุตบอลอนิเตอรม์ลิานและสโมสรฟุตบอลเอซมีลิาน  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
 จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Novotel Malpensa Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีเ่จด็  6 พ.ค.63 มิลาน-ช้อปป้ิง 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางไปชม ปราสาทฟอรซ์่า หรอื Sforzesco Castle ไดร้บัการก่อสรา้งขึน้ตัง้แต่ช่วงศตวรรษที ่15 
โดยฟรนัเชสโกสฟอรซ์า ดยุคแห่งมลิาน ต่อมาไดม้กีารบณูะและขยายใหญ่ขึน้ในชว่งยุคศตวรรษที ่19 และ 
17 และยงัเป็นทีต่ัง้ของป้อมปราการทีใ่หญ่ทีส่ดุแหน่งหนึ่งในยุโรป จากนัน้น าท่านชม มหาวิหารเซ้นตแ์อ
มโบรจิโอ หรอื Basilica of Sant’Ambrogio หนึ่งในโบสถท์ีเ่กา่ทีส่ดุในเมอืงมลิาน ถูกสรา้งขึน้เพื่ออุทศิ
ใหก้บันกับุญแอมบรอสแห่งมลิาน ตวัอาคารแสดงถงึประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานและศลิปะอนัศกัดิส์ทิธิท์าง
ศาสนา เป็นตวัอย่างของงานสถาปัตยกรรมแบบโรมนัในยุคลอมบารด์ โดยจะเหน็ไดจ้ากหอระฆงั 2 หลงัที่
เก่าแก่ทีส่ดุ และต่อมาไดม้กีารบรูณะอาคารอย่างหนกัปัจจุบนัประกอบไปดว้ยอาคาร 3 ชัน้ ดา้นขา้งประกอบ
ไปดว้ยงานศลิปะสะทอ้นถงึประวตัศิาสตร ์หลงัคาตกแต่งดว้ยงานปนูปัน้และแท่นบชูาทองค า ใหท้่านถ่ายรปู
เป็นทีร่ะลกึ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารจนี 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B8%B2_%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
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บ่าย น าท่านชมจตุัรสัสกาล่าและรปูปัน้ดาวนิช ีและใหท้า่นถ่ายรปูและชมความยิง่ใหญ่ภายนอกของ มหาวิหาร
แห่งเมืองมิลานหรอืมิลานดโูอโม มหาวหิารหนิอ่อนแบบกอธคิทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ในยุโรป สรา้งในปี ค.ศ.
1386 ดว้ยศลิปะแบบนโีอโกธคิผสมผสานกนัเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยัฟ้ืนฟูศลิปวทิยาการ ใช้
เวลาสรา้งนานถงึ 500 ปี มคีวามวจิติรงดงามและประดบัประดาไปดว้ยรปัูน้นบักว่า 3,000 รปู มหีลงัคายอด
เรยีวแหลมจ านวน 135 ยอด บนสดุมรีปูปัน้ทองขนาด 4 เมตรของพระแมม่าดอนน่าเป็นสง่าอยู่ มลีานกวา้ง
ดา้นหน้าดโูอโมทีม่อีนุสาวรยีพ์ระเจา้วกิเตอรเ์อมมานูเอลที่ 2 ทรงมา้คอืสถานทีจ่ดังานส าคญัต่างๆ ในบรเิวณ
เดยีวกนัยงัเป็นทีต่ัง้ของ แกลเลอรี ่วคิเตอร ์เอม็มานูเอล ทีน่บัวา่เป็นชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วยทีส่ดุในอติาล ีมาก
ว่า 100 ปี พรอ้มถ่ายรปูกบัอนุสาวรยีข์อง ลโิอนารโ์ด ดารว์นิช ีจติรกรเอกทีโ่ดง่ดงัจากภาพโมนาลซิ่า ใหท้่าน
มเีวลาชอ้ปป้ิงเพิม่เตมิจากย่านนี้พรอ้มอสิระใหท้่านเลอืกทานไอศครมีแสนอร่อยและรา้นคา้รา้นอาหารต่างๆ 
มากมาย **เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้า อิสระให้ท่านรบัประทานอาหารค า่
ตามอธัยาศยั**    

 สมควรแก่เวลานดัหมายน าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Novotel Malpensa Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีแ่ปด 7 พ.ค.63 มิลาน-สนามบินมารเ์พน็ซ่า 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินมารเ์พน็ซ่า กรงุมิลาน และเผือ่เวลาส าหรบัการท าคืน
 ภาษีท่ีสนามบิน 

14.05 น.  น าท่านออกเดินทางจากสนามบินมารเ์พนซ่า เมืองมิลาน โดยสายการบิน Thai Airways  
  เท่ียวบินท่ี TG941 
 

วนัทีเ่ก้า  8 พ.ค.63 กรงุเทพฯ 
05.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  

** ช่วงเปล่ียนฤดกูาลเท่ียวบินหรอืเวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อย ท่านท่ีเดินทางมาต่อเครือ่ง 
กรณุาเชค็เท่ียวบินและเวลาท่ีแน่นอนอีกครัง้** 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 
 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
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อตัราค่าเดินทาง  30 เม.ย. - 8 พ.ค.63 
    

Italy Dolomite 
อิตาลี โดโลไมท์ 9 วนั (TG) 

ราคารวมตัว๋ 
ราคาไม่รวมตัว๋ 

ส าหรบัท่านท่ีมีตัว๋โดยสารอยู่
แล้วและต้องการจอยทวัร ์

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 49,900 31,900 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 47,900 31,900 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น เสรมิเตยีง 45,900 29,900 

พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,900 7,900 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสารท่านละ 4,200 บาท //  
ค่าทิปคนขบั, ทิปมคัคเุทศกท้์องถ่ินและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,900 บาท   

ทัง้หมดช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 
 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า 

หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ

จดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็
ในการด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิว
มือ 

 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ ช าระค่าธรรมเนียมในการท าตัว๋อยู่ต่อท่ีสนามบินเดิมได้ไม่เกิน 7 วนั นับจาก
วนัท่ีเดินทางออกจากต้นทาง ค่าธรรมเนียม 4,500 บาทต่อท่าน แต่ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัในวนันัน้ๆ จะสามารถ
ยืนยนัการเดินทางได้ และการย่ืนวีซ่าจะต้องแยกย่ืนวีซ่าเด่ียว ประกนัต่างๆ ผู้เดินทางจะต้องซ้ือเพ่ิมเติม
เพ่ือให้ครอบคลุมกบัวนัท่ีเดินทาง ซ่ึงค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีไม่รวมในราคาทวัร ์

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋โดยสารแล้ว แล้วเดินทางไม่พร้อมหมู่คณะ ตรวจสอบตารางการเดินทางของท่านว่ามีการ
พ านักอยู่ในประเทศอ่ืนมากกว่าในประเทศอิตาลีหรือไม่ หากมีและระยะเวลาในการพ านักนานกว่าในเขต
ประเทศอิตาลี ท่านจะต้องด าเนินการย่ืนวีซ่าท่ีประเทศนัน้ๆ แทน โดยท่านจะต้องด าเนินการด้วยตนเอง 
โดยค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการย่ืนวีซ่าประเทศนัน้ๆ ไม่ได้รวมในราคาทวัรเ์ช่นเดียวกนั 
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อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Thai Airways ชัน้ประหยดั เสน้ทาง กรุงเทพฯ-มลิาน // โรม-กรุงเทพฯ 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่าน / 1 หอ้ง) *บางโรงแรมและบางเมอืงอาจไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงใหบ้รกิาร* 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 
 ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุและค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าบรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึง่เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที่ 
21 พ.ย.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไข
ของสายการบนิ 
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อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าเชงเกน้และบรกิารดา้นเอกสารนดัหมายและงานวซี่า ท่านละ 4,200 บาท (ซึง่จะจดัเกบ็พรอ้มค่า

ทวัรก์่อนออกเดนิทาง) 
 ค่าทปิพนกังานขบัรถ,ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และค่าทปิหวัหน้าทวัร ์เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 1,900 บาท (ซึง่จะ

จดัเกบ็พรอ้มค่าทวัรก์่อนออกเดนิทาง) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากตอ้งการการบรกิารยก

กระเป่าจะตอ้งช าระค่าทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าอาหารหรอืเครื่องดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าน ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน ้าดื่มระหว่างทวัร)์ 
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, การปรบัคา่ธรรมเนียมวซี่า หรอืการปรบัคา่บรกิารอื่นทีเ่กีย่วกบัวซี่า 

หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั

อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได้ 
 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัท าการแต่ไม่เกนิ 90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าค่าตัว๋โดยสารของท่าน

นัน้ๆ (เงื่อนไขค่ามดัจ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซี่าตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซ่ีาผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหต ุ 
1. รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
2. กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 
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3. บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
5. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
6. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

7. ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นที่
เกนิ 

8. ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความช่วยเหลอืและการ
ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความ
สะดวกส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

9. ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

10. กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

11. การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

12. หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 
(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่
ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่
กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอืแยกพกัแบบ 1 ห้องคู่ และ 1 ห้องเด่ียว โดยท่านจะต้องช าระค่า
พกัเด่ียวเพ่ิม ประมาณ 1,500 บาทหรอืแล้วโรงแรมเรียกเกบ็ของคืนท่ีพกันัน้ๆ  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง
อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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1. หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  

- โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

- หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
- หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
- ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
2. รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู เน้น

ขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกน

รปูลงบนวซี่า (ไม่ควรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อายส ์** 
 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทูตอิตาลี 
***การย่ืนวีซ่าอิตาลี ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS ITALY *** 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซี่า 15 วนัท าการ  
เอกสารในการขอวซี่า  (กรณุาจดัส่งภายใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูอติาลไีม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 
3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา

ของสถานทตูง่ายขึน้ 
หมายเหต ุ กรณีลกูคา้ท่านใดมกีารใชพ้าสปอรต์เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ลกูคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อ
วางแผนในการขอวซี่าของท่าน 
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- หากเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณา
แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

4. หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  
5. ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้  
6. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
7. ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
8. ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
9. หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

 *** การสะกดช่ือ นามสกลุของผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสือ
เดินทาง มิเช่นนัน้ สถานทูตจะไม่รบัพิจารณา (ส าคญัมาก) *** 
- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ

เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) เป็นตน้ 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) 

- กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนังสือรบัรอง
ความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคดัมาไม่ต า่กว่า 3 เดือน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

 

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้  จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ  (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา  ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นักศกึษา 
 จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  
 

10. หลกัฐานการเงิน   
- ใช้ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั อพัเดทไม่เกิน 7 วนัก่อนย่ืนพร้อมถ่ายส าเนา

ย้อนหลงั 6 เดือนแสดงช่ือเจ้าของบญัชี  โดยช่ือและนามสกลุต้องสะกดให้ถกูต้องตามหน้า
หนังสือเดินทาง  

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ต ่ากว่า 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล่้าสดุ ไม่ต ่ากว่า 7 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่กีาร
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เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไม่มกีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษ
พรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พื่อชีแ้จงต่อสถานทตู 1 ฉบบั โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิ
สว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าตอ้งท า
จดหมายรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 

*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

11. กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
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** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านสามารถจะตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั 
ท่านนัน้จะตอ้งมายื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

 
 ***   ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ

ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์กเดนิทางภายใน 20 วนั 
โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็น
หลกั   

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

กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทตูขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 

 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................................. 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานที่ เกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบียน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 
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      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

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

     ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)....................................... 
 

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

     รหสัไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัทบ์า้น ................................................................... 

 โทรศพัทมื์อถือ ................................................. อีเมลล ์

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

5.  ช่ือสถานที่ ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

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

 ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์ ............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) 

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

 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที่ ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย.......................................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)........................................................................................................          

 
8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 
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    ตัง้แตว่นัท่ี ......................................  ถึงวนัท่ี .........................................

    รวม ........... วนั 

   

   ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  

 

   กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ............................................................... 
 

9.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 

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

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีท่ีมีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นคือ ......................................................................................................................... 
 

ความสมัพนัธก์บัทา่น ......................................................................................................................................... 
 

เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่  ........ เดินทางดว้ยกนั   ......... ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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