
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แกรนด ์อติาล ี9 วนั 

โรม-ปอมเปอ-ีเนเป้ิล-คาปร-ีถ า้บลูกรอ็ตโต-้ฟลอเรนซ-์ปิซา่-เวนิส-มลิาน 

ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นม ชมิพซิซา่และสปาเกต็ตีห้มกึด า สไตลอ์ติาเลีย่นแท้ๆ  

ชอ้ปป้ิง Fidenza Village Outlet 

โดยสายการบนิไทย (TG) 

 
 
 

 
โรม เมืองหลวงทีย่ิง่ใหญ่ของจกัรวรรดโิรมนัมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ชมเมืองและสถานทีท่ีเ่ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย ์

ของโลก และนครวาตกินั มหาวหิารทีเ่ป็นศูนยก์ลางแห่งครสิตศ์าสนานิกายโรมนัคาทอลคิของโลก 

เนเป้ิล  หรอืนาโปล ีเมอืงท่าทีส่ าคญัทางตอนใตข้องอติาล ีเมอืงใหญ่อนัดบั 3 ของประเทศ มคีวามส าคญัทางดา้นเศรษฐกจิ

ของอติาลตีอนใต ้ตวัเมอืงตัง้อยู่รมิอ่าวนาโปล ี 

คาปร ี เกาะทีม่ีช ือ่เสยีงเกาะหน่ึงของอิตาล ีเน่ืองจากมีสถานทีท่ีเ่ป็นเอกลกัษณอ์ย่างถ า้บลูกรอ็ตโต ้(Blue Grotto) ซึง่

ดงึดูดนักท่องเทีย่วจ านวนมากไปสมัผสักบัความสวยงามของถ า้เรอืงแสงแห่งนี ้

เวนิส เมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมทีนั่กท่องเทีย่วเดนิทางมาเยอืนเป็นจ านวนมากมายในแต่ละปี อดตีเมอืงทีเ่คยร า่รวยทีสุ่ดแห่ง

หน่ึงในยุคกลาง เกาะเวนิสประกอบไปดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ ล่องเรอืสมัผสับรรยากาศอนัแสนโรแมนตคิ 

ปิซา่ เมอืงท่องเทีย่วช ือ่ดงัของประเทศอติาล ีอดตีเมอืงท่าเรอืชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน และเป็นทีต่ ัง้ของหอเอนปิซา่ 1 

ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก 

ฟลอเรน้ซ ์ เมืองศูนยก์ลางแห่งศลิปะในยุคเรอเนซองส ์เป็นเมืองทีไ่ม่อนุญาตใหร้ถโคช้เขา้ไปในเขตเมอืงเก่า ทีต่ ัง้รูปป้ันเดวดิ

ตวัจรงิ ปัจจบุนัเก็บรกัษาไวใ้นพพิธิภณัฑ ์ 

มลิาน เมอืงใหญ่และมจี านวนประชากรสูงทีสุ่ดในอติาล ีและยงัไดช้ ือ่ว่าเป็นศูนยร์วมของแฟช ัน่ดไีซนเ์นอรช์ ือ่ดงัของอติาล ี 

 
ก าหนดการเดนิทาง     เทศกาลสงกรานต ์9-17 เม.ย.2563 

 

GREAT29 TOUR CO., LTD.  T.A.T. LICENSE 11/08857 

8 Soi Tiwanon 18 Yeak 3/8, Tiwanon, Taladkwan, Muang, Nonthaburi 11000  
Tel : 02-1012650  Fax : 02-101-2650 Hotline : 083-004-7829, 061-989-6162  
E-mail: salesmanager@great29tour.com      admin@great29tour.com  
       



วนัแรก  9 เม.ย.63 สนามบนิสุวรรณภูม ิ
21.30 น.  นัดคณะพรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ช ัน้  4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร ์D 

 สายการบนิ Thai Airways  เจา้หน้าทีค่อยใหค้วามสะดวกเรือ่งเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระ 
**กรณีทีบ่างท่านเดนิทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรุณาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแต่ละ
ก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้ก่อนท าการจองต ัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซรี ีแ่ละไดม้กีารด าเนินการไวล่้วงหน้าหลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดูกาล เวลาการเดนิทางอาจมี
การเปลีย่นแปลงเล็กน้อย** 

วนัทีส่อง 10 เม.ย.63 สุวรรณภูม-ิโรม-ปอมเปอ-ีเนเป้ิล 

00.20 น. น าท่านออกเดนิทางสูก่รุงโรม ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG944 
06.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิลโีอนารโ์ด ดารว์นิช-ีฟูมชิโิน ประเทศอติาล ีหลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง 

และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปอมเปอ ีPompei เมืองเก่าแก่ก่อตัง้ขึน้เมือ่ประมาณ 
550 ปีกอ่นครสิตศ์กัราช จนกระทัง่ 80 ปีกอ่นครสิตศ์กัราช ปอมเปอไีดเ้ป็นเมืองของอาณาจกัรโรมนั ชาวโรมนัผู ้
มั่งคัง่พากนัสรา้งบา้นพกัตากอากาศตามชายฝ่ังทะเลของปอมเปอ ีและบรเิวณลาดเขาของภูเขาไฟวสิุเวยีส ไม่นาน
ปอมเปอก็ีกลายเป็นศูนยก์ลางการคา้อนัมั่งคัง่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ช ัว่โมง)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านชมซากเมืองเก่าปอมเปอี ที่ไดถู้กลาวาของภูเขาไฟวิสุเวียสถล่มทบัเมื่อวนัที่ 24 สิงหาคม ค.ศ.79 ชม

รา้นคา้ ตลาด หอ้งอาบน ้าโรมนัโบราณ วหิารเทพอพอลโล่ จตัุรสักลางเมือง และซอ่งโสเภณี รวมถงึซากศพทีถู่ก
เถา้ถ่านของภเูขาไฟวสิุเวยีสทบัถมทีย่งัคงสภาพเป็นรปูเป็นรา่งอยู่ไดด้ว้ยการน าปูนพลาสเตอรฉี์ดเขา้ไปในซากศพ
น้ัน จากน้ันน าท่านเดนิทางเขา้สู่ภมูิภาคทางตอนใตข้องคาบสมุทรอติาลอีนัมีเสน่หเ์ร ือ่งทศันียภาพ พชืผลทอ้งถิน่ 
และอาหารพืน้เมืองรสจดัจา้น เมอืงเนเป้ิล หรอืในภาษาอติาเลีย่นเรยีกว่า นาโปล ีNaples / Napoli (ใช ้
เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองหลวงของแควน้กมัปาเนีย และเป็นเมืองท่าทีส่ าคญัทางตอนใตข้องอิตาล ี
เมอืงเนเป้ิลหรอืนาโปล ีเป็นเมืองใหญ่อนัดบั 3 ของประเทศ และมีความส าคญัทางดา้นเศรษฐกจิของอติาลตีอนใต ้
ตวัเมอืงตัง้อยู่รมิอ่าวนาโปล ีโดยเป็นพืน้ทีบ่รเิวณกึง่กลางระหว่างภูเขาไฟวสิุเวยีส และภเูขาไฟกมัปีเฟลเกรย ์ถอืว่า
เป็นเมืองที่ร  า่รวยดว้ยประวตัิศาสตรท์ี่ยาวนานเเละมีรอ่งรอยทางประวตัิศาสตรม์ากมาย ทัง้ทางดา้นศิลปะ เเละ
วฒันธรรมจนไดร้บัการขึน้เบยีนจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1995 เเละทีส่ าคญัก็คอืทีเ่มอืงแห่งนี้

เป็นแห่งแรกทีเ่ร ิม่ท าพซิซา่มารบัประทานกนั จงึนับไดว้่าเป็นเมืองตน้ต ารบัของพซิซา่อย่างแทจ้รงิ และเป็นเมนูหลกั
ทีนั่กท่องเทีย่วใหค้วามสนใจมาลองลิม้ชมิรสชาดกนัอย่างมาก เรยีกว่าหากมาเทีย่วเนเปิลสต์อ้งไม่พลาดสั่งพซิซา่
มาลองชมิ น าท่านเดนิเล่นชมเมอืงบรเิวณ จตัรุสัการบิลัด ีPiazza Garibaldi ถ่ายรปูกบัอนุเสาวรยีจ์เูซปเป กา
รบิลัด ีวรีบุรุษในชว่งของการรวมชาตอิติาล ีซึง่ตัง้อยู่ปลายจตัุรสั และชือ่ปิอซัซา่นีถู้กตัง้ขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิกเ่หล่า
วีรบุรุษนี้ และเดินชม เขตเมืองเก่า Centro Storico เขตเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมในแบบอารต์นูโว และมี
โบสถท์ีม่ีความสวยงามดว้ยศิลปะเชงิศาสนา โดยมีถนนทีปู่ดว้ยกรวดทีม่ีความเก่าแก่สวยงามเป็นอย่างมาก และ
ส่วนของอุโมงคก์รกีโบราณทีต่ ่าลงไปประมาณ 30 เมตร พรอ้มถ่ายรูปไปกบัสถาปัตยกรรมดงามของโบสถแ์คป
เพลลา ซานเซเวโร ่Capella Sansevero และประติมากรรมอนังดงามของโบสถเ์กสุนูโอโว่ Gesu Nuovo และ
ถ่ายรปูกบัภายนอกของพระราชวงัเนเป้ิล และปราสาทเดลโดโว่ Castel dell’Ovo  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง เมนูพซิซา่แฮมสเตก็ สูตรอติาล ี
  น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม 11 เม.ย.63 เนเป้ิล-เกาะคาปร-ีถ า้บลูกรอ็ตโต-กรุงโรม 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
  น าท่านเดินทางสู่ท่าเรอืเพื่อโดยสารเรอืเจ็ทฟอยลส์ู่ เกาะสวรรคค์าปร  ีCapri เป็นเกาะในทะเลเมดิเตอรเ์ร

เนียน ทางทิศใตข้องอ่าวเนเปิลส ์ในแควน้กมัปาเนีย ประเทศอิตาลี เมืองหลกัชือ่คาปร ีซึง่มีช ือ่เดียวกบัเกาะ เป็น
สถานทีต่ากอากาศยอดนิยมมาแต่สมยัโบราณ ในระหว่างสงครามนโปเลยีน ถูกองักฤษและฝร ัง่เศสผลดักนัเขา้ยดึ
ครอง และกลบัคนืเป็นของอติาลใีนปีค.ศ. 1813 น าท่านเปลีย่นพาหนะเป็นเรอืเล็ก เพือ่เดนิทางไปชม ถ า้บลูกรอ็ต
โต ซึง่อยู่ตอนเหนือของเกาะ ปากถ า้มรีูปรา่งคลา้ยรกูุญแจ ซึง่ส่วนใหญ่จะอยู่ใตน้ ้า ส่วนทีอ่ยู่เหนือน ้าจะสูงกว่าผวิ
น ้าเพยีง 4 ฟุตเท่าน้ัน ซึง่เรอืเล็กจะเขา้ไปในถ า้ไดเ้ฉพาะเวลาน ้าทะเลลด แสงอาทติยท์ีส่่องผ่านน ้าเขา้มาจากปาก
ถ า้ จะท าใหน้ ้าในถ า้มสีฟ้ีาแปลกตาจงึไดช้ ือ่ว่า บลูกรอตโต ้

   **หมายเหต ุการเขา้ชมชมถ า้ Blue Grotto ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ และระดบัน ้าทะเลในวนันัน้ๆ**  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านโดยสารเรอืเดนิทางกลบัสู่ เมอืงเนเป้ิล รถโคช้รอรบัเพือ่น าท่านเดินทางต่อสู่ กรุงโรม นครหลวงแห่ง

สาธารณรฐัอติาล ีอดตีแห่งจกัรวรรดโิรมนั อาณาจกัรทีย่ิง่ใหญ่มาเมือ่กว่า 2,000 ปี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 
ช ัว่โมง) น าท่านชมกรุงโรม ชืน่ชมกบัสถาปัตยกรรมและประวตัศิาสตรแ์ห่งความยิง่ใหญ่ โรมเป็นมหานครทีม่ีสสีนั
เฉพาะตัว เดินทางสู่บรเิวณ  น ้าพุเทรวี่ Trevi Fountain หน่ึงในสญัลกัษณ์ที่ส าคัญของกรุงโรม สถานที่

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5_(%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA


นักท่องเทีย่วมาโยนเหรยีญเสีย่งทายตามเร ือ่งราวจากภาพยนตรเ์ร ือ่ง Three Coins in The Fountain ใหเ้วลา
ท่านไดเ้ก็บภาพเป็นทีร่ะลกึ และน าท่านสู่ Spanish Steps หรอื บนัไดสเปน แหล่งผูค้นและวยัรุน่มาน่ังเล่น และ
เลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ และใหเ้วลาท่านเลอืกซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลอดภาษี แหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นม 
อาทิ Rimowa, Michael Kors, Gucci, Tag Heuer, Armani, Bally, Gabs, Bvlgari, Mido, Longchamp, 
Rado, Ferragamo เป็นตน้   

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
  น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี ่  12 เม.ย.63 โรม-ฟลอเรน้ซ-์พราโต ้

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 น าท่านชมและถ่ายรปูภายนอกของ สนามกฬีาโคลอสเซีย่ม สิง่ก่อสรา้งทีเ่ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก ซึง่

เป็นสนามกฬีายกัษท์ีจุ่คนไดก้ว่า 50,000 คน ใหท่้านไดเ้ก็บภาพเป็นทีร่ะลกึ จากน้ันน าท่านสู่ นครวาตกินั ซึง่
เป็นรฐัอสิระและศูนยก์ลางของศาสนาครสิตนิ์กายโรมนัคาทอลกิ ทีต่ ัง้ของมหาวหิารเซนตปี์เตอร ์น าท่านถ่ายรปูกบั
ภายนอกมหาวหิารเซนตปี์เตอร ์St. Peter Basilica แห่งนครรฐัวาตกินั ทีง่ดงามดว้ยศิลปะในยุคเรเนซองสแ์ละยงั
ไดร้บัการตกแต่งอย่างโอ่อ่าและหรหูรา ใหท่้านถ่ายรปูกบัจตัุรสัหนา้วหิารเซนตปี์เตอร ์ทีท่่านอาจเคยเห็นจากการ
ถ่ายทอดทางโทรทศันใ์นชว่งเวลาส าคญัๆ ของชาวคาทอลคิ (มหาวหิารเซนตปี์เตอรปิ์ดวนัอาทติย)์   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงฟลอเรน้ซ ์Florence นครทีรุ่ง่เรอืงสุดในชว่งยุคทองของศิลปะอิตาลี (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 4 ช ัว่โมง)  น าท่านเขา้สู่ เขตเมอืงเก่า ของฟลอเรน้ซ ์ทีไ่ดร้บัเลอืกโดยองคก์ารยูเนสโกใหข้ึน้ทะเบยีน
เป็นมรดกโลกเมือ่ปีค.ศ. 1982 เดนิชมความสวยงามบรเิวณ จตัุรสัดูโอโม ทตี ัง้ของ มหาวหิารแห่งเมอืงฟลอ
เรน้ซ ์ทีส่วยงามและยิ่งใหญ่ ชม จตัุรสัซกินอเรยี สะพานเก่าเวคคโิอ ที่ทอดขา้มแม่น ้าอารโ์น ซึง่อดีตเป็น
แหล่งขายทองค าทีเ่กา่แกข่องฟลอเรน้ซ ์และยงัคงอนุรกัษบ์รรยากาศแบบดัง่เดมิไวไ้ดอ้ย่างด ีชมทศันียภาพของตวั
เมอืงทีม่แีม่น ้าอารโ์นไหลผา่น ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงพราโต ้Prato (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
30 นาท)ี เมอืงส าคญัอกีเมอืงหน่ึงในแควน้ทสัคานี ตัง้อยู่บนระดบัความสูง 768 เมตรจากระดบัน ้าทะเลและเป็นเมอืง
ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ในแควน้ทสัคานี และใหญ่เป็นอนัดบั 3 รองจากกรงุโรมและฟลอเรน้ซ ์  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
  น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีห่า้  13 เม.ย.63 พราโต-้ ปิซา่- เวนิสเมสเตร ้

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปิซา่ Pisa (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง) อกีหน่ึงเมืองท่องเทีย่วช ือ่ดงัของประเทศ

อติาล ีและเป็นเมืองหลกัส าคญัในเขตแควน้ทสัคานี และไดร้บัเลอืกโดยองคก์ารยูเนสโกใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
โลกเมือ่ปีค.ศ.1987 น าท่าน ชมเมอืงปิซา่ อดตีเมอืงท่าเรอืชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน และเป็นทีต่ ัง้ของหอเอนปิ
ซา่ น าท่านชม 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก หอเอนปิซา่ ใหเ้วลาท่านเดนิเล่นถ่ายรูปกบัหอเอนปิซา่ ทีส่รา้งขึน้
เพือ่เป็นหอระฆงัแห่งวิหารประจ าเมือง แต่เพียงการเร ิม่ตน้ของการสรา้งถึงบรเิวณช ัน้ 3 ก็เกดิการทรุดตวัและตอ้ง
หยุดการก่อสรา้งจนถดัมาอกีรว่ม 100 ปี ถงึไดส้รา้งต่อจนเสรจ็สมบูรณแ์ละยงัเป็นสถานทีก่าลเิลโอ เคยมาพสิูจน์
เร ือ่งแรงโนม้ถ่วงของโลกและการตกของวตัถุดว้ย   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเวนิสเมสเตร ้Venice Mestre เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวเดินทางมา

เยอืนเป็นจ านวนมากมายในแต่ละปี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ช ัว่โมง)  
ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี  
  น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีห่ก  14 เม.ย.63 เวนิสเมสเตร ้- มลิาน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรอืทรอนเชตโต ้เพือ่ขา้มสู่ เกาะเวนิส อดตีเมืองทีเ่คยร า่รวยทีสุ่ดแห่งหน่ึงในยุคกลาง

เกาะเวนิสประกอบไปดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชือ่มถึงกนักว่า 400 แห่งที่ศูนยก์ลางอยู่ที ่
จตัุรสัเซนตม์ารค์ หรอื ซานมารโ์ค ชมุชนทีใ่หญ่ทีสุ่ดบนเกาะต่างๆ ของเมืองเวนิสทีม่ีคลองต่างๆ มากมายนับ
รอ้ยแห่ง นับเป็นบรรยากาศทีไ่ม่มีทีใ่ดเหมือนและเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะเมือง ชมสะพานสะอืน้ทีเ่ช ือ่มระหว่างคุก
หลวงและพระราชวงัดอรด์จ ชมวหิารเซนตม์ารค์ทีง่ดงามดว้ยการประดบัดว้ยโมเสคหลายลา้นชิน้ เดนิชมตวัเมือง
จนถงึสะพานรอิลัโตทีท่อดขา้มแกรนดค์าเนล อกีหน่ึงสญัลกัษณข์องเวนิส น าท่านแวะถ่ายรปูกบัพระราชวงัดอจส ์
Doge's Palace พระราชวงัดอจส ์เป็นทีท่ าการของรฐับาลเวนิส และทีพ่ านักของผูด้ ารงต าแหน่งเจา้เมืองในอดีต 
ตวัอาคารกะทดัรดัในแบบโกธคิ เป็นสิง่ก่อสรา้งเก่าแกอ่ายุกว่า 800 ปีมาแลว้เมือ่สมยัเวนิสยงัเป็นสาธารณรฐัอสิระ 
ซึง่เคยร า่รวยและมีอ านาจมหาศาล และเคยส่งใหม้ารโ์คโปโลเดินทางไปเมืองจีน และสะพาน Bridge of Sighs 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81


หรอืทีรู่จ้กักนัดใีนนามของสะพานสะพานถอนหายใจ เป็นสะพานซุม้โคง้สูงขึน้ทีอ่ยู่เหนือแม่น ้าทีเ่ป็นเสน้ทางเช ือ่ม
ระหว่างเรอืนจ าและพระราชวงั สะพานอนังดงามทีแ่สนโรแมนตกิแห่งนีเ้ป็นสะพานทีเ่ต็มไปดว้ยต านานมากมายของ
ทอ้งถิน่เวนิส อสิระใหท่้านชมและเลอืกซือ้สนิคา้ขึน้ช ือ่อาท ิเคร ือ่งแกว้เวนีเซยี หรอื หนา้กากเทศกาลคารนิ์วลั ท่าน
อาจใชเ้วลาน่ังจบิกาแฟตามรา้นกาแฟ ที่ต ัง้อยู่รอบจตัุรสัเซนตม์ารค์ เพื่อดื่มด ่ากบับรรยากาศที่แสนโรแมนติก 
สมควรแกเ่วลา น าท่านล่องเรอืกลบั  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง ลิม้รสกบัสปาเกต็ตีห้มกึด า สไตลอ์ติาเลีย่น 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมลิาน หรอืมลิาโน Milan (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) เมอืงหลกัของแควน้ลอม

บารเ์ดยี และเป็นเมืองส าคญัทางภาคเหนือของประเทศอติาล ีมีช ือ่เสยีงในดา้นแฟช ัน่และศลิปะ ซึง่มิลานถูกจดัให ้
เป็นเมืองแฟช ั่นในลักษณะเดียวกับนิวยอรค์ ปารสี ลอนดอน  และโรม  นอกจากนี้ยังเป็นที่รูจ้ ักในดา้น
อุตสาหกรรม ผา้ไหม และแหล่งผลิตรถยนตอ์ลัฟา โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอรม์ิลาน และสโมสร
ฟุตบอลเอซมีลิาน 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
 น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีเ่จด็ 15 เม.ย.63 มลิาน-ชมเมอืง-ชอ้ปป้ิง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางไปชม ปราสาทฟอรซ์า่ หรอื Sforzesco Castle ไดร้บัการก่อสรา้งขึน้ตัง้แต่ชว่งศตวรรษที ่15 

โดยฟรนัเชสโกสฟอรซ์า ดยุคแห่งมิลาน ต่อมาไดม้ีการบูณะและขยายใหญ่ขึน้ในชว่งยุคศตวรรษที ่19 และ 17 
และยงัเป็นทีต่ ัง้ของป้อมปราการทีใ่หญ่ทีสุ่ดแหน่งหน่ึงในยุโรป จากน้ันน าท่านชม มหาวหิารเซน้ตแ์อมโบรจโิอ 
หรอื Basilica of Sant’Ambrogio หน่ึงในโบสถท์ีเ่ก่าทีสุ่ดในเมืองมิลาน ถูกสรา้งขึน้เพือ่อุทิศใหก้บันักบุญ
แอมบรอสแห่งมิลาน ตวัอาคารแสดงถงึประวตัิศาสตรอ์นัยาวนานและศิลปะอนัศกัดิส์ทิธิท์างศาสนา เป็นตวัอย่าง
ของงานสถาปัตยกรรมแบบโรมนัในยุคลอมบารด์ โดยจะเห็นไดจ้ากหอระฆงั 2 หลงัทีเ่กา่แกท่ีสุ่ด และต่อมาไดม้กีาร
บูรณะอาคารอย่างหนักปัจจุบันประกอบไปดว้ยอาคาร 3 ช ัน้ ดา้นขา้งประกอบไปดว้ยงานศิลปะสะทอ้นถึง
ประวตัศิาสตร ์หลงัคาตกแต่งดว้ยงานปูนป้ันและแท่นบูชาทองค า ใหท่้านถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านชมจตัุรสัสกาล่าและรูปป้ันดาวินช ีและใหท่้านถ่ายรูปและชมความยิง่ใหญ่ภายนอกของ มหาวหิารแห่ง

เมอืงมลิานหรอืมลิานดูโอโม มหาวหิารหินอ่อนแบบกอธคิทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ในยุโรป สรา้งในปี ค.ศ.1386 
ดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิผสมผสานกนัเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยัฟ้ืนฟูศลิปวทิยาการ ใชเ้วลาสรา้งนาน
ถึง 500 ปี มีความวิจติรงดงามและประดบัประดาไปดว้ยรูป้ันนับกว่า 3,000 รูป มีหลงัคายอดเรยีวแหลมจ านวน 
135 ยอด บนสุดมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ มีลานกวา้งดา้นหน้าดูโอโมที่มี
อนุสาวรยีพ์ระเจา้วกิเตอรเ์อมมานูเอลที ่2 ทรงมา้คอืสถานทีจ่ดังานส าคญัต่างๆ ในบรเิวณเดยีวกนัยงัเป็นทีต่ ัง้ของ 
แกลเลอร ี ่วิคเตอร ์เอ็มมานูเอล ทีนั่บว่าเป็นชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วยที่สุดในอิตาลี มากว่า 100 ปี พรอ้มถ่ายรูปกบั
อนุสาวรยีข์อง ลโิอนารโ์ด ดารว์นิช ีจติรกรเอกทีโ่ด่งดงัจากภาพโมนาลซิา่ จากน้ันมีเวลาใหท่้านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบ
รนดเ์นมทีแ่กลเลอร ีนี่ก้บัหลากหลายแบรนดช์ ัน้น ามากมาย **เพือ่ความสะดวกในการเดนิเล่นและเลอืกซือ้
สนิคา้ อสิระใหท่้านรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั**  

 น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีแ่ปด 16 เม.ย.63 มลิาน-สนามบนิมารเ์พ็นซา่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิมารเ์พ็นซา่ กรงุมลิาน และเผือ่เวลาส าหรบัการท าคนืภาษีทีส่นามบนิ 

13.05 น.  น าท่านออกเดนิทางจากสนามบนิมารเ์พนซา่ เมอืงมลิาน โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG941 

วนัทีเ่กา้ 17 เม.ย.63 กรุงเทพฯ 
05.55 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยสวสัดภิาพ..  

** ช่วงเปลีย่นฤดูกาลเทีย่วบนิหรอืเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลงเล็กน้อย ท่านทีเ่ดนิทางมาต่อเครือ่ง 
กรุณาเชค็เทีย่วบนิและเวลาทีแ่น่นอนอกีคร ัง้** 

 

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

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตกุารณอ์ืน่ๆ ทีไ่ม่คาดคดิ 
หรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

 
 
 
 

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
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


อตัราคา่เดนิทาง  เทศกาลสงกรานต ์9-17 เม.ย.2563 
 

  Grand Italy  
อติาล ี9 วนั  (TG) 

ราคารวมต ัว๋ ราคาไม่รวมต ัว๋ 

ผูใ้หญ่ ท่านละ 69,900 39,900 

เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 67,900 39,900 

เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสรมิเตยีง 65,900 37,900 

พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 12,900 12,900 

**ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ** 
**ไม่รวมคา่บรกิารดา้นนดัหมายและเอกสารดา้นวซีา่ท่านละ 3,900 บาท**  

**คา่ทปิคนขบั ทปิไกดท์อ้งถิน่ และคา่ทปิหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,000 บาท ช าระพรอ้มคา่ทวัรก์อ่นเดนิทาง ** 
*** บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษนี ้ามนั ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิภายหลงั *** 

*** โรงแรมในยุโรปไม่อนุญาตใหเ้ดก็อายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มเีตยีงเสรมิ *** 
 

หมายเหต ุ
• อตัราค่าเดนิทางนีต้อ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน และจะตอ้งช าระมดัจ า หลงัจากยนืยนัการจองทวัร ์

ทนัท ี
• การด าเนินการขอวซีา่จะตอ้งใชเ้วลาพิจารณาวซีา่โดยรวมประมาณ 15 วนั ดงัน้ันจงึขอความรว่มมือในการจดัเตรยีมเอกสาร

ส าหรบัการยืน่ขอวซีา่ใหค้รบถว้นและสมบูรณ ์ทัง้นีเ้พือ่เป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการด าเนินการขอวซีา่ และทุกท่าน
จะตอ้งไปแสดงตวัต่อเจา้หนา้ทีส่ถานทูตพรอ้มถ่ายภาพและสแกนนิว้มอื 

• กรณีท่านทีต่อ้งการอยู่ต่อ ช าระค่าธรรมเนียมในการท าตั๋วอยู่ต่อทีส่นามบนิเดมิไดไ้ม่เกนิ 7 วนั นับจากวนัทีเ่ดนิทางออกจากตน้
ทาง ค่าธรรมเนียม 4,500 บาทต่อท่าน แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัในวนัน้ันๆ จะสามารถยนืยนัการเดนิทางได ้และการยืน่วซีา่จะตอ้งแยกยืน่
วซีา่เดีย่ว ประกนัต่างๆ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งซือ้เพิม่เตมิเพือ่ใหค้รอบคลุมกบัวนัทีเ่ดนิทาง ซึง่ค่าใชจ้า่ยเหล่านีไ้ม่รวมในราคาทวัร ์

• กรณีท่านทีม่ีต ั๋วโดยสารแลว้ แลว้เดนิทางไม่พรอ้มหมู่คณะ ตรวจสอบตารางการเดนิทางของท่านว่ามกีารพ านักอยู่ในประเทศอืน่
มากกว่าในประเทศสวติเซอรแ์ลนดห์รอืไม่ หากมีและระยะเวลาในการพ านักนานกว่าในเขตประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ท่านจะตอ้ง
ด าเนินการยื่นวีซา่ที่ประเทศน้ันๆ แทน โดยท่านจะตอ้งด าเนินการดว้ยตนเอง โดยค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการยื่นวีซ่า
ประเทศน้ันๆ ไม่ไดร้วมในราคาทวัรเ์ชน่เดยีวกนั 

อตัรานีร้วมบรกิาร 
• ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย ช ัน้ประหยดั เสน้ทาง กรงุเทพฯ-โรม // มลิาน-กรงุเทพฯ 
• ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่านต่อหน่ึงหอ้ง) *ทีพ่กับางแห่งหรอืบางเมอืงไม่มหีอ้งแบบ 3 เตยีงใหบ้รกิาร* 
• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ, ค่าอาหารและเคร ือ่งดืม่, ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
• ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่าบรกิารหวัหนา้ทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• ค่าทปิพนักงานขบัรถ, มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ในเขตเมอืงเกา่และพระราชวงัและหวัหนา้ทวัรท์ีเ่ดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 
• ค่าประกนัอุบตัิเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึง่เด็กอายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงิน

คุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่าน้ัน ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอืน่ๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตั๋วโดยสาร, 
ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือืน่ๆ ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) 

• ค่าภาษีน ้ามนัเช ือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ วนัที ่16 ส.ค.2562
หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษีใดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงือ่นไขของสายการบนิ   

อตัรานีไ้ม่รวมบรกิาร 
• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
• ค่าธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 
• ค่าบรกิารพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง 
• ค่าธรรมเนียมการยืน่วซีา่เชงเกน้และบรกิารดา้นเอกสารนัดหมายและงานวซีา่ ท่านละ 3,900 บาท เรยีกเก็บและช าระพรอ้มค่าทวัร ์

งวดสุดทา้ย 
• ค่าทปิพนักงานขบัรถ ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ และค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 2,000 บาท เรยีกเก็บและช าระ

พรอ้มค่าทวัรง์วดสุดทา้ย 
• ค่าน ้าดืม่ระหว่างทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน ้าดืม่ระหว่างทวัร)์  
• ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าเคร ือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี หรอืค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ 

ทีเ่กดิขึน้โดยมไิดค้าดหมายหรอืค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 



• ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• ค่าประกนัภยัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์
• ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
• ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสุขภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนัอุบตัเิหตุที่

ทางบรษิทัจดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได ้
การช าระเงิน  
กรุณาช าระเงินมดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเก็บทนัทีหลงัจากการจองทวัร ์
ส่วนทีเ่หลอืกรณุาช าระทัง้หมดกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนัท าการ มฉิะน้ันทางบรษิทัจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
การยกเลกิ 
▪ หากมกีารยกเลกิ 60-90 วนัท าการ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิมดัจ าค่าตั๋วโดยสารของท่านน้ันๆ (เงือ่นไขค่ามดัจ าตามที่

ทางสายการบนิเรยีกเก็บ) 
▪ หากมกีารยกเลกินอ้ยกว่า 60 วนัท าการ บรษิทัจะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
▪ หากมกีารยกเลกินอ้ยกว่า 30 วนัท าการ บรษิทัจะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 
▪ หากผูโ้ดยสารท่านใด ยืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซีา่ตามทีส่ถานทูตเรยีก

เก็บ 
▪ หากผูโ้ดยสารท่านใดวซีา่ผ่านแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตั๋วโดยสารเคร ือ่งบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า  
▪ หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตั๋วโดยสารแลว้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ ัง้หมด  
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  เหตุการณ์

ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่ีการเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณต์่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุท า

ใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสายการบนิ 
โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีสิง่ผิดกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ  
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณา
แลว้ ทางบรษิทัไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว

ทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสูญเสยี สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสาย

การบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ
ใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมีบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้

ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในน ้าหนักส่วนทีเ่กนิ 
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเ์ร ือ่งการงดสูบบุหร ี ่บนรถโคช้ โรงแรม และสถานทีต่่างๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเร ือ่ง

การสูบบุหร ี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูสู้บบุหร ี ่ทัง้นีเ้น่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 
o กรณีทีท่่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดินทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ
ทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหนา้ค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัทีส่ถานที่

เขา้ชมน้ันๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน ์โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้ชมไม่สามารถ
จองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัจะสลบัรายการเพือ่ใหท่้านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่าเขา้ชมน้ัน ๆ ตาม
เงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทางบรษิทั supplier ประเทศน้ันๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผล
ท าใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัจะไม่มีการคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation 
Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร ์ครสิมาสตห์รอืปีใหม่ ซึง่เป็นชว่งวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงัน้ันขอให ้
พจิารณากอ่นการจองทวัร ์

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว 

(Single) หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะ



ไม่ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ 
หรอือาจจะตอ้งแยกเป็น 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดีย่ว กรณีทีม่า 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีคร ือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ีขนาดกะทดัรดั และไม่มีอ่างอาบน ้า 

ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

o หนงัสอืเดนิทางมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน  
- โดยนับวนัเร ิม่เดินทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดือนหนังสือเดินทางนีส้ามารถใชไ้ด ้แต่หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนังสอืเดนิทาง  
- หนา้หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีนา้ว่างส าหรบัวซีา่อย่างนอ้ยไม่ต ่ากว่า 3 หนา้   
- หากท่านเปลีย่นหนังสอืเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์

อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่  
- ท่านทีม่ีปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นตอ้งส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมีการสูญหาย บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบต่อ

ปกหนังสอืเดนิทางน้ันๆ  
o รูปถา่ยสขีนาด 33 x 48 มลิลเิมตร จ านวน 2 รูป เน้นขนาดใบหน้า  

- ฉากหลงัสขีาวเท่าน้ัน เน่ืองจากสถานทูตจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซีา่ (ไม่ควรสวม
เสือ้สขีาว)   

- รูปถ่ายหนา้ตรงหา้มใส่แว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่หมวกหรอืเคร ือ่งประดบั 
บดบงัหนา้ตา หา้มใส่คอนแท็กเลนสช์นิดส ีหรอืบิก๊อายส ์** 

o ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสูตบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเด็กอายุไม่เกนิ 20 ปี และยงัศึกษาอยู่ถงึแมม้ีบตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอส าเนาสูติบตัรดว้ยและกรุณาแนบฉบบั

แปลเป็นภาษาองักฤษ 
o หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ ัง้เบอรท์ีท่ างาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
o ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
o หนงัสอืรบัรองการท างาน หรอืเอกสารบ่งชีก้ารมอีาชพีและมรีายไดข้องผูเ้ดนิทาง 

- กรณีลูกจา้ง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน (ตวัจรงิ) โดยมีรายละเอียดการวนัเร ิม่
ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน พรอ้มระบุวนัลาและประเทศทีเ่ดนิทางตามรายการทวัร ์โดยเอกสารตอ้งออกมาไม่เกนิ 1 
เดอืนนับจากวนัยืน่วซีา่ 

หลกัฐานการยืน่วซีา่สถานทูตอติาล ี
***การยืน่วซีา่อติาล ีทุกท่านตอ้งแสดงตวัทุกคร ัง้ทีม่กีารเดนิทางเพือ่สแกนลายนิว้มอืทีศู่นยย์ืน่ VFS ITALY *** 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซีา่ 15 วนัท าการ  
เอกสารในการขอวซีา่  (กรณุาจดัสง่ภายใน 30 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

***สิง่ทีท่่านควรทราบกอ่นยืน่วซีา่*** 
1. สถานทูตอติาลไีม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทูตพจิารณาวซีา่  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร ือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอื

ศกึษาอยู่เท่าน้ัน 
3. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มิใชบ่รษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา

ของสถานทูตง่ายขึน้ 
หมายเหตุ  กรณีลูกคา้ท่านใดมกีารใชพ้าสปอรต์เดนิทางระหว่างกรุป๊ยืน่วซีา่ ลูกคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหนา้เพือ่
วางแผนในการขอวซีา่ของท่าน 



- กรณีมอีาชพีรบัราชการ ใชห้นังสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, อตัรา
เงนิเดอืนในปัจจุบนั วนัเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มระบุวนัลาและประเทศทีเ่ดนิทางตามรายการทวัร ์
โดยเอกสารตอ้งออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัยืน่วซีา่พรอ้มใบลาและส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชดุ 

- กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธรุกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนังสอืรบัรองความเป็น
เจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่เกนิ 3  เดอืนนับจากวนัยืน่วซีา่  

- กรณีท่านทีเ่ป็นแม่บา้น   
• หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
• หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการท างานและการเงินของสามี พรอ้ม แสดงส าเนาทะเบียนสมรสพรอ้มแสดง

ส าเนาสูตบิตัรบุตร ทัง้นีเ้พือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสามี-ภรรยา หากไม่มีบุตรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอืช ีแ้จงเกีย่วกบั
ความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านทีว่่างงาน / ไม่มรีายได ้จะตอ้งมีผูส้นับสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐานทางดา้น
การเงินของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสือหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณอ์กัษร ช ีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่ายใหแ้ก่ผูเ้ดินทาง
พรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ (กรณีนีห้ากความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบื
ได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่นี)้   

- กรณีเป็นเด็กนักเรยีนและนักศกึษา ใชห้นังสือรบัรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศึกษา จาก
โรงเรยีนหรอืจากสถาบนั เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส าเนาสมุดรายงานประจ าตวันักเรยีนหรอืส าเนาบตัรนักเรยีน 
กรณีเป็นเด็กเล็ก  

o หลกัฐานการเงิน   
- ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัยส์่วนตวัแสดงชือ่เจา้ของบญัชี ของธนาคารใดๆ ถ่ายส าเนา ทุกหน้า

ยอ้นหลงั 6 เดอืนและปรบัสมุดอพัเดทไม่เกนิ 15 วนันบัจากวนันดัหมายยืน่วซีา่ พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้า
แรกทีม่ชีือ่เจา้ของบญัช ี 

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรณุาส าเนาหนา้แรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิฝาก
เป็นปัจจบุนั 

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement โดยออกจากธนาคารยอ้นหลงัไม่ต ่ากว่า 
6 เดือนและปรบัยอดใหล้่าสุดไม่ต ่ากว่า 15 วนันับจากวนันัดหมายยื่นวีซ่า แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไม่มีการ
เคลือ่นไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณอ์กัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิไม่มี
การเคลือ่นไหวเน่ืองจากไม่ไดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอืน่ๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมีเงนิฝากในบญัชนีอ้ยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีืน่แนบดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝากประจ า เป็น
ตน้ 

- กรณีทีเ่ดินทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีน่ึงในการยื่นขอวีซา่ ตอ้งออกหนังสือรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลใน
ครอบครวัดว้ย  แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะตอ้งมีส าเนาสมุดบญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจด
ทะเบยีนสมรสแลว้ก็ตาม หากมีการเงนิในบญัชนีอ้ย ฝ่ายทีม่ีการเงนิมากกว่าจะตอ้งท าจดหมายรบัรองการเงนิพรอ้มระบุช ือ่
และความสมัพนัธช์ ีแ้จงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณอ์กัษรดว้ย 

*** สถานทูตไม่รบับญัชกีระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้นี้เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอทีจ่ะ
ครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภู่มลิ าเนา  

o กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-มารดา หย่ารา้ง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้
สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะ
ทางการงานและการเงนิของมารดาเพือ่รบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา  โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้
สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะ
ทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางท ัง้กบับิดาและมารดา โดยทัง้บิดาและมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัผูป้กครองอืน่โดยระบุความสมัพนัธแ์ละมเีอกสารชีแ้จงความสมัพนัธแ์นบโดยมีเนือ้หายนิดชีดเชยค่าเสยีหาย
ทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็น
ภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย และจดหมายชีแ้จงการ
รบัรองค่าใชจ้า่ยพรอ้มระบุความสมัพนัธเ์ป็นภาษาองักฤษจากบดิาและมารดา รวมถงึผูป้กครองทีเ่ดนิทางไปดว้ยท่านน้ันๆ 



- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูดู้แลบุตร 
พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

*** การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูก
ปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร ัง้ 
*** หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษิทัขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมายและโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทัง้นีท้างบรษิทัจะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ ทาง
บรษิทัใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเชน่กนั 
*** กรณีทีท่่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากการไดว้ีซา่แลว้ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลิกวีซา่ของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
*** เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทั หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั จะขอถอืว่า
ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
*** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยืน่วซีา่ ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหนา้ แต่หากกรณีท่านที่

ตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางกอ่นก าหนดวนัยืน่วซีา่และท่านไม่สามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านน้ันจะตอ้งมายืน่เดีย่วและแสดง
ตวัทีส่ถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเชน่เดยีวกนั *** 
 *** ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่ีเอกสารพรอ้มและมีความประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่าน้ัน 
การปฏเิสธวซีา่อนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่ว ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจ
เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีจ้ะค านึงถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั                  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอกขอ้มูลตามความจรงิ เพราะมผีลกบัการยืน่ขอวซีา่เขา้ยุโรป 
หากมรีายละเอยีดใดๆ ทีไ่มเ่หมอืนกบัความเป็นจรงิหรอืไม่เหมอืนกบัตอนน าเอกสารสง่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่  

ทางศูนยย์ืน่หรอืสถานทูตขออนุญาตเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมในการเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้มูลในระบบออนไลน ์ 
และเสยีคา่ธรรมเนียมในการยืน่วซีา่ใหม ่

กรุณากรอกใหค้รบถว้น อย่าปล่อยว่างไว ้อาท ิเกษยีณ / แม่บา้น / อาชพีอสิระ /  
ไม่ไดศ้กึษาแลว้ / รอศกึษาตอ่ เป็นตน้ กรุณาระบุมาใหเ้รยีบรอ้ย 

(กรุณาใชแ้บบฟอรม์นีแ้ละกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพือ่ป้องกนัความผดิพลาดในการสะกดตวัอกัษร 
และเพือ่ใหเ้กดิความสะดวกตอ่การท าเอกสารออนไลนต์อ่ไป) 

 

1.   ชือ่-สกุล (ภาษาไทย)......................................................................................................................................................................... 
ชือ่-สกุล (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................................................................... 
ชือ่-สกุลเดมิ กรณีมกีารเปลีย่นชือ่หรอืช ือ่-สกุลเดมิ หรอืนามสกุลเดมิกอ่นแต่งงาน  
(ภาษาไทย)......................................................................... (ภาษาองักฤษ)...................................................................................... 
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ...................................................  วนัเดอืนปี เกดิ ................................................. 
วนัออกหนังสอืเดนิทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสอืเดนิทาง ................................................ 
สถานทีเ่กดิ ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด ......... แต่งงานจดทะเบยีน ......... แต่งงานไม่จดทะเบยีน ......... หย่า ......... หมา้ย 
3.  กรณีท่านทีแ่ต่งงานแลว้ ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบยีนหรอืไม่ก็ตาม กรณุากรอกรายละเอยีดของ คู่สามี-ภรรยา 
       สาม,ี ภรรยา ช ือ่-นามสกุล........................................................................................................................ 
       วนัเกดิ ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานทีเ่กดิ สาม-ีภรรยา ..................................... 
4.  ทีอ่ยู่ปัจจบุนัตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์.................................... 
      ทีอ่ยู่ปัจจบุนัปัจจบุนั หากเหมอืนในทะเบยีนบา้นใหเ้ขยีนว่า As above (ภาษาองักฤษ) ............................................................ 

………………………………………………………………………………………………………….….. รหสัไปรษณีย ์..................................... 
โทรศพัทบ์า้น ...........................โทรศพัทม์อืถอื ........................ อเีมล ์.....................................................  

5. ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษ) .......................................................................................................................... 
(กรุณ าแจง้ด ้วยว่า  กิจการที่ท า น้ัน เกี่ยวกับอะไร ด ้านใด ..................................................................................) 
กรณีประกอบอาชพีอสิระ (กรณุาแจง้ลกัษณะการงานและทีอ่ยู่ทีท่ างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน / สถาบนัศกึษา (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 
 .............................................................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์.................................... 
 ต าแหน่งหนา้ที ่(ภาษาองักฤษ) ....................................................................................................................................................... 
 โทรศพัท ์............................  หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้ม)ี ........................ 
 กรณีศกึษาอยู่ กรณุาแจง้ระดบัช ัน้หรอืระดบัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ....................................................................................... 
 กรณีในระดบัอุดมศกึษา กรณุาแจง้คณะและวชิาหลกัทีศ่กึษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................... 
6.   ชือ่บุคคลทีร่ว่มเดนิทางไปดว้ย.......................................................................................................................... 
 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดนิทางรว่มคร ัง้นี ้(ระบุ) ......................................................................................................          
7.   ท่านเคยเดนิทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีทีผ่่านมาหรอืไม่    ........ ไม่เคย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัที)่ 
     ออกใหโ้ดยสถานทูต.......................................ตัง้แต่วนัที ่................. ถงึวนัที ่.......................... รวม ........... วนั 
8.    ท่านเคยไดร้บัการสแกนนิว้มอืหรอืไม่   ........ ไม่เคย   ......... เคย  

กรณีทีท่่านเคยไดร้บัการสแกนนิว้แลว้ กรณุาระบุวนัที ่............................................................... 
9.   ท่านเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม่   ........ ไม่เคย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏเิสธ) 
 ............................................................................................................................................................................................................. 
10.  ท่านสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางดว้ยตวัท่านเองหรอืไม่ ........ ตวัเอง   ......... มผีูส้นับสนุนค่าใชจ้า่ย 

(กรณีที่มีผูส้นับสนุนค่าใชจ้่ายใหร้ะบุผูส้นับสนุนค่าใชจ้่ายของท่านและระบุความสัมพันธแ์ละเดินทางด ้วยกันหรอืไม่) 
ผู ้ส นับสนุนค่ าใชจ้่ายของท่านคือ  ............. .................................................. .......................................................... 
ความสัมพันธก์ ับ ท่าน  ................................................................... ...................................................................... 
เดนิทางดว้ยกนักบัท่านหรอืไม่ ........ เดนิทางดว้ยกนั ......... ไม่ไดเ้ดนิทางดว้ยกนั 

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

 
 


