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มลิาน หรอื มิลาโน เมืองส าคญัในภาคเหนือของประเทศอติาลี เมืองแห่งแฟช ัน่ดไีซนเ์นอรช์ ือ่ดงัของอติาล ีมีมหาวหิารที่

งดงามโดดเด่น และแหล่งชอ้ปป้ิงแฟช ัน่ช ือ่ดงักอ้งโลก แกลเลอร ี ่วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล ทีเ่ป็นชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วย
ทีสุ่ดในอติาลมีากว่า 100 ปี 

เวนิส เมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมทีนั่กท่องเทีย่วเดนิทางมาเยอืนเป็นจ านวนมากมายในแต่ละปี อดตีเมืองทีเ่คยร า่รวยทีสุ่ดแห่ง
หน่ึงในยุคกลาง เกาะเวนิสประกอบไปดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ ล่องเรอืสมัผสับรรยากาศอนัแสนโรแมนตคิ 

โบโลญญ่า  เมืองหลวงของแควน้เอมิเลียโรมัญญา 1 ใน 20 แควน้ของประเทศอิตาลี ตัวเมืองตั้งอยู่ระหว่างแม่น ้าโปกับ
เทอืกเขาอลัเพนไพน ์และยงัเป็นทีต่ ัง้ของมหาวทิยาลยัทีเ่กา่แกท่ีสุ่ด 

ฟลอเรน้ซ ์ เมอืงศูนยก์ลางแห่งศลิปะในยุคเรอเนสซองส ์ทีต่ ัง้ของรปูป้ันเดวดิตวัจรงิ ปัจจบุนัถูกเก็บรกัษาไวใ้นพพิธิภณัฑ ์ 
ปิซา่ เมอืงท่องเทีย่วช ือ่ดงั อดตีเมอืงท่าเรอืชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ทีต่ ัง้ของหอเอนปิซา่ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก 
เนเป้ิล  หรอื นาโปลี เมืองท่าที่ส าคัญทางตอนใตข้องอิตาลี เมืองใหญ่อนัดับ 3 ของประเทศ มีความส าคญัทางดา้น

เศรษฐกจิของอติาลตีอนใต ้ 
คาปร ี เกาะที่มีช ือ่เสียงเกาะหน่ึงของอิตาลี มีสถานที่ที่เป็นเอกลกัษณ์อย่างถ า้บลูกรอ็ตโต ้(Blue Grotto) ซึง่ดึงดูด

นักท่องเทีย่วจ านวนมากไปสมัผสักบัความสวยงามของถ า้เรอืงแสงแห่งนี ้
โรม เมืองหลวงทีย่ิง่ใหญ่ของจกัรวรรดโิรมนัมีอายุเก่าแกก่ว่า 2,000 ปี ชมเมืองและสถานทีท่ีเ่ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย ์

ของโลกและนครวาตกินั มหาวหิารทีเ่ป็นศูนยก์ลางแห่งครสิตศ์าสนา นิกายโรมนัคาทอลิคของโลก ชมรูปป้ันและ
จติรกรรมอนัล า้ค่าโดยฝีมอืของจติรกรเอกชือ่ดงักอ้งโลก และชอ้ปป้ิงจากรา้นคา้แบรนดเ์นมช ัน้น าต่างๆ มากมาย 
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วนัแรก  23 ธ.ค.62 สนามบนิสุวรรณภูม ิ 
21.30 น.  นัดคณะพรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ช ัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร ์D 

 สายการบนิไทย  เจา้หน้าทีค่อยใหค้วามสะดวกเรือ่งเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระ 
**กรณีทีบ่างท่านเดนิทางมาจากต่างประเทศ หรอืตา่งจงัหวดั กรุณาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแต่
ละก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้ก่อนท าการจองต ัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัร ์
เป็นรายการซรี ีแ่ละไดม้กีารด าเนินการไวล่้วงหน้าหลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดูกาล เวลาการเดนิทาง
อาจมกีารเปลีย่นแปลงเล็กน้อย** 

วนัทีส่อง 24 ธ.ค.62 สุวรรณภูม ิ- มลิาน - เวนิสเมสเตร ้(อติาล)ี 

00.35 น. น าท่านออกเดนิทางสูเ่มอืงมลิาน ประเทศอติาล ี โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG940 
07.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิมาเพนซาร ์เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ีหลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และ 
 ตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ Sforza Castle ป้อมปราการแห่งมิลานที่ถือว่าใหญ่ทีสุ่ดใน

ยุโรป สรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่15 โดยฟรานเซสโก ้สฟอรซ์า ดยุคแห่งมลิานต่อมาไดม้กีารบูรณะเพิม่เตมิในชว่ง
ศตวรรษที่ 16 และ 17 ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑแ์ละแกลเลอร ีเ่ก็บงานศิลปะ น าท่านเดินชมภายนอกของป้อม
ปราการ จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวั เมอืงมลิาน หรอืมลิาโน Milan น าท่านชมเมืองมิลาน เมืองหลกั
ของแควน้ลอมบารเ์ดยีและเป็นเมอืงส าคญัทางภาคเหนือของประเทศอติาล ีมชี ือ่เสยีงในดา้นแฟช ัน่และศลิปะ ซึง่มิ
ลานถูกจดัใหเ้ป็นเมืองแฟช ัน่ในลกัษณะเดยีวกบันิวยอรค์  ปารสี  ลอนดอน และโรม นอกจากนีย้งัเป็นทีรู่จ้กัใน
ดา้นอุตสาหกรรม ผา้ไหม และแหล่งผลิตรถยนต  ์อลัฟา โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอรม์ิลาน และ
สโมสรฟุตบอลเอซมีิลาน น าท่านชมจตัุรสัสกาล่าและรูปป้ันดาวินช ีและใหท่้านถ่ายรูปและชมความยิ่งใหญ่
ภายนอกของ มหาวหิารแห่งเมอืงมลิานหรอืมลิานดูโอโม มหาวหิารหนิอ่อนแบบโกธคิทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 
ในยุโรป สรา้งในปี ค.ศ.1386 ดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิผสมผสานกนัเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยัฟ้ืนฟู
ศลิปวทิยาการ ใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 500 ปี มีความวจิติรงดงามและประดบัประดาไปดว้ยรูปป้ันนับกว่า 3,000 รูป 
มีหลงัคายอดเรยีวแหลมจ านวน 135 ยอด บนสุดมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ มี
ลานกวา้งดา้นหนา้ดูโอโมทีม่อีนุสาวรยีพ์ระเจา้วกิเตอรเ์อมมานูเอลที ่2 ทรงมา้คอืสถานทีจ่ดังานส าคญัต่างๆ ใน
บรเิวณเดียวกนัยงัเป็นทีต่ ัง้ของ แกลเลอร ี ่วิคเตอร ์เอ็มมานูเอล ทีนั่บว่าเป็นชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วยทีสุ่ดในอิตาล ี
มากว่า 100 ปี พรอ้มถ่ายรปูกบัอนุสาวรยีข์อง ลโิอนารโ์ด ดารว์นิชจีติรกรเอกทีโ่ด่งดงัจากภาพโมนาลซิา่ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืงเวนิสเมสเตร ้Venice Mestre เมืองหลกัของแควน้เวเนโตแ้ละเป็นเมืองท่องเทีย่ว

ยอดนิยมทีนั่กท่องเทีย่วเดนิทางมาเยอืนเป็นจ านวนมากมายในแต่ละปี อดตีเมืองทีเ่คยร า่รวยทีสุ่ดแห่งหน่ึงในยุค
กลางเกาะเวนิสประกอบไปดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะและไดร้บัฉายา ราชนีิแห่งทะเลเอเดรยีตกิ เน่ืองจาก
เป็นเมอืงเดยีวในโลกทีต่ ัง้อยู่บนเกาะเล็กเกาะนอ้ยกลางทะเลสาบเวนิเทยีในทะเลเอเดรยีตกิ, เมอืงแห่งสายน ้า คอื
เป็นเมอืงทีล่อ้มรอบไปดว้ยน ้า มคีลองใหญ่ผ่านกลางเมอืงเรยีกกนัว่าแกรนดค์าแนล มีลกัษณะเป็นรปูตวัเอสกลบั
ดา้นและมคีลองย่อยกวา่ 150 สาย ท าใหเ้กดิน ้าท่วมไดเ้มือ่ระดบัน ้าขึน้สงู การเดนิทางภายในเมอืงใชก้ารเดนิและ
สญัจรทางเรอืแทนถนน เรอืทีพ่บเห็นไดม้ีเรอืส่วนตวัและเรอืสาธารณะต่างๆ เชน่ เรอืโดยสาร Vaporetto เรอื
กอนโดล่า และแท็กซีน่ ้า เป็นตน้, เมอืงแห่งสะพาน ซึง่การเช ือ่มหมู่เกาะ เกาะเล็กเกาะนอ้ยถงึ 118 เกาะ มสีะพาน
เชือ่มกว่า 400 แห่งและเมืองแห่งแสงสว่าง ซึง่ในยามค ่าคืนทั้งเมืองจะสว่างสดใสดว้ยแสงไฟระยิบระยับ 
นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะคู่รกัมกัจะออกมาเดินเล่นชมเมืองหรอืซือ้สินคา้กนัและทานมือ้ค ่ามือ้พิเศษกนัและมี
บรรยากาศทีค่กึคกัและอบอวลไปดว้ยความโรแมนตคิและความประทบัใจ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง)  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
  จากน้ันน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Bedbank Venice Mestre หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม 25 ธ.ค.662 เวนิสเมสเตร-้เกาะเวนิส-โบโลญญ่า 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม    
 น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอืทรอนเชตโต ้เพือ่ขา้มสู่ เกาะเวนิส อดีตเมืองทีเ่คยร า่รวยทีสุ่ดแห่งหน่ึงในยุคกลาง

เกาะเวนิสประกอบไปดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชือ่มถงึกนักว่า 400 แห่งทีศู่นยก์ลางอยู่ที ่
จตัุรสัเซนตม์ารค์ หรอื ซานมารโ์ค ชมุชนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะต่างๆ ของเมืองเวนิสที่มีคลองต่างๆ มาก 
มายนับรอ้ยแห่ง นับเป็นบรรยากาศที่ไม่มีที่ใดเหมือนและเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะเมือง ชมสะพานสะอืน้ที่เช ือ่ม
ระหว่างคุกหลวงและพระราชวงัดอรด์จชมวหิารเซนตม์ารค์ทีง่ดงามดว้ยการประดบัดว้ยโมเสคหลายลา้นชิน้ เดนิ
ชมตัวเมืองจนถึงสะพานรอิลัโตที่ทอดขา้มแกรนดค์าเนลอีกหน่ึงสญัลักษณ์ของเวนิส น าท่านถ่ายรูปกบั
พระราชวงัดอจส  ์Doge's Palace พระราชวงัดอจส ์เป็นที่ท าการของรฐับาลเวนิสและที่พ านักของผูด้ ารง
ต าแหน่งเจา้เมืองในอดีต ตวัอาคารกะทดัรดัในแบบโกธคิ เป็นสิ่งก่อสรา้งที่เก่าแก่มากว่า 800 ปีมาแลว้ เมื่อ
สมยัเวนิสยงัเป็นสาธารณรฐัอสิระ ซึง่เคยร า่รวยและมีอ านาจมหาศาล และเคยส่งใหม้ารโ์คโปโลเดินทางไปเมือง

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


 

จนี อสิระใหท่้านชมและเลอืกซือ้สนิคา้ขึน้ช ือ่ อาท ิเคร ือ่งแกว้เวนีเซยี หรอื หนา้กากเทศกาลคารนิ์วลั ท่านอาจใช ้
เวลาน่ังจบิกาแฟตามรา้นกาแฟ ทีต่ ัง้อยู่รอบจตัุรสัเซนตม์ารค์ เพือ่ดืม่ด ่ากบับรรยากาศทีแ่สนโรแมนตกิ สมควร
แกเ่วลาน าท่านล่องเรอืกลบัสู่ฝ่ังเมสเตร ้

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงโบโลญญ่า Bologna เมืองหลกัของแควน้เอมิเลีย-โรมญัญาในแถบหุบเขาโป ทาง

ตอนเหนือของประเทศอติาล ีตัง้อยู่ระหว่างแม่น ้าโปกบัเทอืกเขาแอเพนไนน ์และยงัเป็นเมอืงประวตัศิาสตรใ์นชว่ง
ยุคกลางทีไ่ดร้บัการเก็บรกัษาไวด้ทีีสุ่ดแห่งหน่ึงในยุโรป และเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นการท่องเทีย่ว ความสวยงาม
ข อ ง เมื อ งแ ล ะยั ง เป็ น ที่ ต ั้ ง ข อ งม ห า วิท ย าลั ย ที่ เก่ า แ ก่ ที่ สุ ด คื อ  A lm a  M a te r  S tu d io ru m 
ซึง่ส่งผลใหเ้มืองโบโลญญ่าเป็นเมืองท่องเทีย่วที่ไดร้บัการพฒันามากที่สุดในอิตาลีอีกดว้ย (ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 2 ช ัว่โมง) น าท่านเดินเล่นชมเมืองบรเิวณเมืองเก่าเปียสซา่มจัโจเร ่จตัุรสัขนาดใหญ่ทีต่ ัง้อยู่ใจกลาง
ของส่วนเมืองเก่าที่ลอ้มรอบดว้ยโบสถซ์านเปโตรนิโอ หรอืถ่ายรูปกบัศาลากลาง City Hall หรอื ลานน ้าพุ
เนปจูน และอาคารปาลาซโซเดลโพเดสตา โบสถค์รสิตท์ีม่ีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 15 ของโลก ซึง่เป็นศาสนจกัร
คาทอลกิมขีนาด 7,920 ตารางเมตร อาสนวหิารใชเ้วลาสรา้งยาวนานกว่า 564 ปี โดยมหาวหิารแห่งนีส้รา้งเพือ่
ถวายแด่นักบุญเปโตรนิโอ พระสงัฆราชองคแ์รกของโบโลญญ่า โดยสรา้งตามโครงการของสภาเมอืงโบโลญญ่า 
ซึง่ตอ้งการถวายใหก้บัพระศาสนจกัรคาทอลกิ 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
  น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั NH Bologna Villanova Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า  

วนัทีส่ี ่  26 ธ.ค.62 โบโลญญ่า-ฟลอเรน้ซ-์ปิซา่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟลอเรน้ซ ์Florence นครทีรุ่ง่เรอืงสุดในชว่งยุคทองของศลิปะอติาล ี(ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ช ัว่โมง)  น าท่านเขา้สู่ เขตเมอืงเก่า ของฟลอเรน้ซ ์ทีไ่ดร้บัเลือกโดยองคก์ารยูเนสโกใหข้ึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลก เมือ่ปี ค.ศ. 1982 เดนิชมความสวยงามบรเิวณ จตัรุสัดูโอโม ทตี ัง้ของ มหาวหิารแห่ง
เมอืงฟลอเรน้ซ ์ทีส่วยงามและยิง่ใหญ่ ชมจตัุรสัซกินอเรยี, สะพานเกา่เวคคโิอ ทีท่อดขา้มแม่น ้าอารโ์น  

 ซึง่อดีตเป็นแหล่งขายทองค าที่เก่าแก่ของฟลอเรน้ซแ์ละยงัคงอนุรกัษ ์บรรยากาศแบบดั่งเดิมไวไ้ดอ้ย่างดี ชม
ทศันียภาพของตวัเมอืงทีม่แีม่น ้าอารโ์น ไหลผ่านนครทีย่งัคงรกัษาสถาปัตยกรรมโบราณไวอ้ย่างน่าชืน่ชม 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืงปิซา่ Pisa (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ช ัว่โมง) อกีหน่ึงเมืองท่องเทีย่วช ือ่ดงัของ

ประเทศอติาล ีและเป็นเมอืงหลกัส าคญัในเขตแควน้ทสัคานีและไดร้บัเลอืกโดยองคก์ารยูเนสโกใหข้ึน้ทะเบยีนเป็น
มรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1987 ชม เมอืงปิซา่ อดีตเมืองท่าเรอืชายฝ่ังทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน และเป็นทีต่ ัง้ของหอ
เอนปิซา่ น าท่านสู่ จตัุรสักมัโป เดย ์มรีาโกล ีCampo Dei Miracoli ทีไ่ดร้บัลงทะเบียนเป็นมรดกโลกใน
ชือ่จตัุรสัดูโอโมแห่งปิซ่า คือบรเิวณทีล่อ้มรอบดว้ยก าแพงใจกลางเมืองปิซา่ ประกอบไปดว้ยสิง่ก่อสรา้งไดแ้ก ่
มหาวหิารแห่งปิซา่ มหาวหิารเก่าแกท่ีม่ีขนาดใหญ่ทีสุ่ด หอเอนปิซา่ หอศลีจุ่ม ทีเ่ร ิม่สรา้งปีค.ศ.1173 ค.ศ. แลว้
เสรจ็ในปี ค.ศ. 1372 ปัจจบุนัยูเนสโกประกาศใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมในปีค.ศ. 1987 น าท่านชม 1 ใน 7 สิง่
มหศัจรรยข์องโลก หอเอนปิซา่ ใหเ้วลาท่านเดนิเล่นถ่ายรปูกบัหอเอนปิซา่ ทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นหอระฆงัแห่งวหิาร
ประจ าเมือง แต่เพยีงการเร ิม่ตน้ของการสรา้งถงึบรเิวณช ัน้ 3 ก็เกดิการทรดุตวัและตอ้งหยุดการก่อสรา้งจนถดัมา
อกีรว่ม 100 ปี ถงึไดส้รา้งต่อจนเสรจ็สมบูรณแ์ละยงัเป็นสถานทีก่าลเิลโอ เคยมาพสิูจนเ์ร ือ่งแรงโนม้ถ่วงของโลก 
และการตกของวตัถุดว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
  จากน้ันน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Hotel Galilei หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีห่า้  27 ธ.ค.62 ปิซา่-หอเอนปิซา่-โรม-ชอ้ปป้ิง McArthurGlen Castel Romano 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
  น าท่านเดนิทางสู่ กรุงโรม นครหลวงแหง่สาธารณรฐัอติาล ีอดตีแห่งจกัรวรรดโิรมนั อาณาจกัรทีย่ิง่ใหญ่มา

เมือ่กว่า 2,000 ปี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง) 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่ านสู่  Castel Romano เอ ๊าท ์เล็ตใน เครือของแม็ คอาเธอร เ์กลนดีไซ เนอรเ์อ ๊าท ์เล็ท 

McArthurGlen Designer Outlet (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี  อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงเอา๊ทเ์ล็ททีอ่ยู่
ไม่ไกลจากกรุงโรมและเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ มีรา้นคา้มากกว่า 120 รา้น สนิคา้แบรนดช์ ือ่ดงัต่างๆ จากทุกมุม
โลก มีสนิคา้แบรนดเ์นม และพบกบัโปรโมช ัน่ส่วนลดใหเ้ลอืกมากมาย อาทิเชน่ รองเทา้ เสือ้ผา้ เคร ือ่งประดบั 
ของตกแต่งบา้น พบกบัแบรนดช์ ัน้น าต่างๆ มากมาย อาท ิAdidas, Burberry, Calvin Klein, Coach, Diesel, 
Fossil, Gap, Guess, Lacoste, Levi’s, Moschino, Michael Kors, New Balance, Nike, Samsonite, 

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


 

Sisley, Superdry, Swatch, Tommy Hilfiger, The North Face, Swarovski, Versace, Valentino เป็น
ตน้ จากน้ันเดนิทางกลบั 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
  น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Novotel Roma Est Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีห่ก  28 ธ.ค.62 โรม-ปอมเปอ-ีเนเป้ิล 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม    
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองปอมเปอี Pompei เมืองเก่าแก่ก่อตัง้ขึน้เมื่อประมาณ 550 ปีก่อนครสิตศ์กัราช 

จนกระทั่ง 80 ปีก่อนครสิตศ์กัราช ปอมเปอีไดเ้ป็นเมืองของอาณาจกัรโรมัน ชาวโรมนัผูม้ ั่งคั่งพากนัสรา้ง
บา้นพกัตากอากาศตามชายฝ่ังทะเลของปอมเปอี และบรเิวณลาดเขาของภูเขาไฟวสิุเวียส ไม่นานปอมเปอีก็
กลายเป็นศูนยก์ลางการคา้อนัมั่งคัง่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ช ัว่โมง) น าท่านชมซากเมอืงเกา่ปอมเปอ ีที่

ไดถู้กลาวาของภูเขาไฟวิสุเวียสถล่มทบัเมื่อวนัที่ 24 สิงหาคม ค.ศ.79 ชมรา้นคา้ ตลาด หอ้งอาบน ้าโรมัน
โบราณ วหิารเทพอพอลโล่ จตัุรสักลางเมือง และซอ่งโสเภณี รวมถงึซากศพทีถู่กเถา้ถ่านของภูเขาไฟวสิุเวยีส
ทบัถม ทีย่งัคงสภาพเป็นรปูเป็นรา่งอยู่ไดด้ว้ยการน าปูนพลาสเตอรฉี์ดเขา้ไปในซากศพน้ัน 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง ดว้ยเมนูพซิซา่มาเกอรติา้ 
บ่าย น าท่านเดินทางเขา้สู่ภูมิภาคทางตอนใตข้องคาบสมุทรอิตาลีอนัมีเสน่หเ์ร ือ่งทศันียภาพ พืชผลทอ้งถิ่น และ

อาหารพืน้เมืองรสจดัจา้น สู่ เมืองเนเป้ิล หรอืในภาษาอิตาเลี่ยนเรยีกว่า นาโปลี Naples / Napoli 
เมืองหลวงของแควน้กมัปาเนียและเป็นเมืองท่าทีส่ าคญัทางตอนใตข้องอิตาลี เมืองเนเป้ิลหรอืนาโปล ีเป็นเมือง
ใหญ่อนัดบั 3 ของประเทศ และเป็นเมอืงใหญ่และมคีวามส าคญัทางดา้นเศรษฐกจิของอติาลตีอนใต ้ตวัเมอืงตัง้อยู่
รมิอ่าวนาโปล ี โดยเป็นพืน้ทีบ่รเิวณกึง่กลางระหว่าง ภเูขาไฟวสิุเวยีส และภเูขาไฟกมัปีเฟลเกรย ์ถอืว่าเป็นเมอืงที่

ร  า่รวยดว้ยประวตัศิาสตรท์ีย่าวนานและมีรอ่งรอยทางประวตัศิาสตรม์ากมาย ทัง้ทางดา้นศลิปะ และวฒันธรรมจน
ไดร้บัการขึน้เบยีนจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 และทีส่ าคญัก็คอื ทีเ่มืองแห่งนีเ้ป็นแห่ง
แรกทีเ่ร ิม่ท าพิซซา่มารบัประทานกนั จึงนับไดว้่าเป็นเมืองตน้ต ารบัของพิซซา่อย่างแทจ้รงิ และเป็นเมนูหลกัที่

นักท่องเทีย่วใหค้วามสนใจมาลองลิม้ชมิรสชาดกนัอย่างมาก เรยีกว่าหากมาเทีย่วเนเปิลส ์ตอ้งไม่พลาดสัง่พซิซา่
มาลองชมิ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) น าท่านเดินเล่นชมเมืองบรเิวณจตัุรสัการบิัลดี Piazza 
Garibaldi ถ่ายรูปกบัอนุเสาวรยีจ์ูเซปเป การบิลัดี วีรบุรุษในชว่งของการรวมชาติอิตาลี ซ ึง่ตัง้อยู่ปลายจตัุรสั 
และชือ่ปิอซัซา่นีถู้กตัง้ขึน้เพือ่เป็นเกยีรติแก่เหล่าวีรบุรุษนี ้และเดินชมเขตเมืองเก่า Centro Storico เขตเมือง
เก่าทีม่ีสถาปัตยกรรมในแบบอารต์นูโว และมีโบสถท์ี่มีความสวยงามดว้ยศิลปะเชงิศาสนา โดยมีถนนที่ปูดว้ย
กรวดทีม่คีวามเก่าแกส่วยงามเป็นอย่างมาก และส่วนของอุโมงคก์รกีโบราณทีต่ ่าลงไปประมาณ 30 เมตร พรอ้ม
ถ่ายรปูไปกบัสถาปัตยกรรมดงามของโบสถแ์คปเพลลา ซานเซเวโร ่Capella Sansevero และประตมิากรรมอนั
งดงามของโบสถเ์กสุนูโอโว่ Gesu Nuovo และถ่ายรูปกบัภายนอกของพระราชวงัเนเป้ิล และปราสาทเดลโดโว่ 
Castel dell’Ovo  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
  น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Holiday Inn Naples หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีเ่จด็  29 ธ.ค.62 เนเป้ิล-โรม 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม    
  น าท่านเดินทางสู่ท่าเรอืเพื่อ โดยสารเรอืเจทฟอยลสู์่ เกาะสวรรคค์าปร ีCapri เป็นเกาะในทะเลติรเ์ร

เนียน ทางทศิใตข้องอ่าวเนเปิลส ์ในแควน้กมัปาเนีย ประเทศอติาล ีเมืองหลกัชือ่คาปร ีซึง่มีช ือ่เดยีวกบัเกาะ ซึง่
เป็นสถานทีต่ากอากาศยอดนิยมมาแต่สมยัโบราณ ในระหว่างสงครามนโปเลยีนถูกองักฤษและฝร ัง่เศสผลดักนั
เขา้ยึดครอง และกลบัคืนเป็นของอิตาลีในปีค.ศ. 1813 น าท่านเปลีย่นพาหนะเป็นเรอืเล็ก เพื่อเดินทางไปชม 
ถ า้บลูกรอ็ตโต ซึง่อยู่ตอนเหนือของเกาะ ปากถ า้มรีปูรา่งคลา้ยรกูุญแจ ซึง่ส่วนใหญ่จะอยู่ใตน้ ้า ส่วนทีอ่ยู่เหนือ
น ้าจะสูงกว่าผวิน ้าเพยีง 4 ฟุตเท่าน้ัน เรอืเล็กจะเขา้ไปในถ า้ไดเ้ฉพาะเวลาน ้าทะเลลด แสงอาทติยท์ีส่่องผ่านน ้า
เขา้มาจากปากถ า้ จะท าใหน้ ้าในถ า้มสีฟ้ีาแปลกตาจงึไดช้ ือ่ว่า บลูกรอตโต ้

   หมายเหต ุการเขา้ชมชมถ า้ Blue Grotto ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ และระดบัน ้าทะเลในวนันัน้ๆ  
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านโดยสารเรอืเดินทางกลบัสู่เมืองเนเป้ิล จากน้ันรถโคช้รอรบั น าท่านเดนิทางต่อกลบัสู่ กรุงโรม นคร

หลวงแห่งสาธารณรฐัอติาลี อดีตแห่งจกัรวรรดิโรมนั อาณาจกัรที่ยิ่งใหญ่มาเมื่อกว่า 2,000 ปี (ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 3 ช ัว่โมง) น าท่านชมภายนอกและถ่ายรูปกบัมหาวหิารเซนตปี์เตอร ์St.Peter Basilica แห่ง
นครรฐัวาตกินั ทีง่ดงามดว้ยศลิปะในยุคเรอเนอซองสแ์ละยงัไดร้บัการตกแต่งอย่างโอ่อ่าและหรูหรา ทีท่่านอาจเคย
เห็นจากการถ่ายทอดทางโทรทศันใ์นชว่งเวลาส าคญัๆ ของคาทอลคิ และน าท่านชม กรุงโรม นครหลวงแห่ง
สาธารณรฐัอติาล ีอดตีแห่งจกัรวรรดโิรมนั อาณาจกัรทีย่ิง่ใหญ่มาเมือ่กว่า 2,000 ปี  ชืน่ชมกบัสถาปัตยกรรม

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


 

และประวตัศิาสตรแ์ห่งความยิง่ใหญ่ โรมเป็นมหานครทีม่ีสสีนัเฉพาะตวั ชมและถ่ายรปูภายนอกของสนามกฬีา
โคลอสเซยีม สิง่กอ่สรา้งทีเ่ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก ซึง่เป็นสนามกฬีายกัษท์ีจุ่คนไดก้ว่า 50,000 คน  
ใหท่้านไดเ้ก็บภาพเป็นทีร่ะลกึ รวมถงึผ่านชมประตูชยัแห่งคอนสแตนตนิ Arch of Constantine โดยสรา้งขึน้
เพือ่ระลกึถงึชยัชนะของกรงุคอนสแตนตนิ เป็นซุม้ประตูทีใ่หญ่ทีสุ่ดของโรมนัมคีวามสูงถงึ 21 เมตร อนุสาวรยีว์กิ
เตอรเ์อ็มมานูเอ็ล หรอื Altare Della Patria อนุสาวรยีท์ี่สรา้งขึน้เพื่อเป็นเกียรติของวิกเตอรเ์อ็มมานูเอ็ล 
พระราชาองคแ์รกของอิตาลีทีม่ีอ านาจแบบเบ็ดเสรจ็ครบวงจร และทีน่ี่ยงัเป็นอนุสรณท์หารทีก่ลา้หาญเมื่อคร ัง้
สงครามโลกคร ัง้ที ่1 อกีดว้ย จากน้ันน าท่านสูบ่รเิวณ น ้าพุเทรวี ่Trevi Fountain หน่ึงในสญัลกัษณท์ีส่ าคญั
ของกรุงโรม สถานที่นักท่องเทีย่วมาโยนเหรยีญเสีย่งทายตามเร ือ่งราว จากภาพยนตรเ์ร ือ่ง Three Coins in 
The Fountain และ Spanish Steps หรอืบนัไดสเปน แหล่งผูค้นและวยัรุน่มาน่ังเล่นและเลอืกซือ้สนิคา้แบรนด ์
เนมต่างๆ  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
  จากน้ันน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Novotel Roma Est Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีแ่ปด 30 ธ.ค.62 โรม-สนามบนิ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม    

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเชค็เอา๊ทท์ีพ่กั แลว้เดนิทางสู่ สนามบนิเลโอนารโ์ด ดาวนิช ีกรุงโรม เผือ่เวลาให ้
ท่านส าหรบัการท าคนืภาษี 

13.30 น. น าท่านออกเดนิทางจากสนามบนิเลโอนารโ์ด ดาวินชี กรุงโรม โดยสายการบินไทย เที่ยวบนิที ่
TG945 

วนัทีเ่กา้  31 ธ.ค.62 กรุงเทพฯ 
06.05 น.  เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยสวสัดภิาพ..  

** ช่วงเปลีย่นฤดูกาลเทีย่วบนิหรอืเวลาอาจมีการเปลีย่นแปลงเล็กน้อย ท่านทีเ่ดนิทางต่อเครือ่ง 
กรุณาเชค็เทีย่วบนิและเวลาทีแ่น่นอนอกีคร ัง้** 

 

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

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตกุารณอ์ืน่ๆ ทีไ่ม่คาดคดิ
หรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานทีใ่ดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดด้ว้ยสาเหตตุา่งๆ หรอืสถานทีปิ่ด

โดยมไิดร้บัแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  บรษิทัขออนุญาตท าการเปลีย่นแปลงสถานทีอ่ืน่ๆ ทดแทนให ้ 
ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

 
อตัราคา่เดนิทาง 23 - 31 ธ.ค. 2562 
    

Beautiful of Italy with Capri Island 
บวิตีฟู้ลอติาลแีละเกาะคาปร ี9 วนั (TG) 

ราคารวมต ัว๋ ราคาไม่รวมต ัว๋ 

ผูใ้หญ่ ท่านละ 58,500 35,900 

เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 56,500 35,900 

เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสรมิเตยีง 54,500 33,900 

พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 6,900 6,900 
 

**ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ** 
**ไม่รวมคา่บรกิารดา้นวซีา่ และคา่บรกิารดา้นการนดัหมาย และเอกสารท่านละ 3,500 บาท //  

คา่ทปิคนขบั ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และคา่ทปิหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท   
ทัง้หมดช าระพรอ้มคา่ทวัรก์อ่นเดนิทาง** 

 

*** บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษนี ้ามนั ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรปไม่อนุญาตใหเ้ดก็อายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มเีตยีงเสรมิ *** 
 

หมายเหต ุ
• อตัราค่าเดนิทางนีต้อ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต ่ากว่า 25 ท่าน และจะตอ้งช าระมดัจ า หลงัจากยนืยนัการจอง

ทวัรท์นัท ี



 

• การด าเนินการขอวซีา่จะตอ้งใชเ้วลาพจิารณาวซีา่โดยรวมประมาณ 15 วนั ดงัน้ันจงึขอความรว่มมอืในการจดัเตรยีมเอกสาร
ส าหรบัการยืน่ขอวซีา่ใหค้รบถว้นและสมบูรณ ์ทัง้นี ้เพือ่เป็นผลดแีละความสะดวกรวดเรว็ในการด าเนินการขอวซีา่ และทุกท่าน
จะตอ้งไปแสดงตวัต่อเจา้หนา้ทีส่ถานทูตพรอ้มถ่ายภาพและสแกนนิว้มอื 

• กรณีท่านทีต่อ้งการอยู่ต่อ ช าระค่าธรรมเนียมในการท าตั๋วอยู่ต่อทีส่นามบนิเดมิไดไ้ม่เกนิ 7 วนั นับจากวนัทีเ่ดนิทางออกจาก
ตน้ทาง ค่าธรรมเนียม 4,500 บาทต่อท่าน แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัในวนัน้ันๆ จะสามารถยนืยนัการเดนิทางได ้และการยืน่วซีา่จะตอ้ง
แยกยืน่วีซา่เดีย่ว ประกนัต่างๆ ผูเ้ดินทางจะตอ้งซือ้เพิ่มเติมเพื่อใหค้รอบคลุมกบัวนัที่เดินทาง ซึง่ค่าใชจ้่ายเหล่านี้ไม่รวมใน
ราคาทวัร ์

• กรณีท่านทีม่ตี ั๋วโดยสารแลว้ แลว้เดนิทางไม่พรอ้มหมู่คณะ ตรวจสอบตารางการเดนิทางของท่านว่ามกีารพ านักอยู่ในประเทศ
อืน่มากกว่าในประเทศอติาลหีรอืไม่ หากมแีละระยะเวลาในการพ านักนานกว่าในเขตประเทศอติาล ีท่านจะตอ้งด าเนินการยืน่วี
ซา่ทีป่ระเทศน้ันๆ แทน โดยท่านจะตอ้งด าเนินการดว้ยตนเอง โดยค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการยืน่วซีา่ประเทศน้ันๆ ไม่ได ้
รวมในราคาทวัรเ์ชน่เดยีวกนั 

อตัรานีร้วมบรกิาร 
• ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย ช ัน้ประหยดั เสน้ทาง กรงุเทพฯ-มลิาน // โรม-กรงุเทพฯ 
• ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่าน / 1 หอ้ง) *บางโรงแรมและบางเมอืงอาจไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงใหบ้รกิาร* 
• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ, ค่าอาหารและเคร ือ่งดืม่ตามรายการ 
• ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุและค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่าบรกิารหวัหนา้ทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึง่เด็กอายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี วงเงนิ

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

• ค่าภาษีน ้ามนัเช ือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ วนัที ่1 0  ก .ค . 
2562 หากมีเพิม่เติมภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษีใดๆ จะตอ้งมีการช าระเพิม่ตามกฎและเงือ่นไขของสาย
การบนิ 

• ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
อตัรานีไ้ม่รวมบรกิาร 
• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
• ค่าธรรมเนียมการยืน่วซีา่เชงเกน้ และบรกิารดา้นเอกสารนัดหมาย และงานวซีา่ ท่านละ 3,500 บาท (ซึง่จะจดัเก็บพรอ้มค่าทวัร ์

กอ่นออกเดนิทาง) 
• ค่าทปิพนักงานขบัรถ,ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 1,800 บาท (ซึง่จะจดัเก็บ

พรอ้มค่าทวัรก์อ่นออกเดนิทาง) 
• ค่าธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 
• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์ินของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากตอ้งการการบรกิารยก

กระเป๋า จะตอ้งช าระค่าทปิตามทีโ่รงแรมน้ันๆ เรยีกเก็บ 
• ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าเคร ือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี 
• ค่าน ้าดืม่ระหว่างทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน ้าดืม่ระหว่างทวัร)์ 
• ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, การปรบัค่าธรรมเนียมวซีา่ หรอืการปรบัค่าบรกิารอืน่ทีเ่กีย่วกบัวซีา่ หรอื

อืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• ค่าประกนัภยัการเดินทางหรอืประกนัสุขภาพ หรอืประกนัวาตภยั หรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกนั

อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัจดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได ้
การช าระเงิน  
กรุณาช าระเงนิมดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่านส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเก็บทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์
กรุณาช าระส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 21 วนัท าการ มิฉะน้ันทางบรษิทัจะขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินค่ามดัจ า
ทัง้หมด 
การยกเลกิ 
▪ หากมีการยกเลกิเกนิ 45 วนัท าการแต่ไม่เกนิ 90 วนัท าการ บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าค่าตั๋วโดยสารของท่าน

น้ันๆ (เงือ่นไขค่ามดัจ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ) 
▪ หากมกีารยกเลกินอ้ยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
▪ หากมกีารยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัท าการ บรษิทัจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 



 

▪ หากผูโ้ดยสารท่านใด ยืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซีา่ตามทีส่ถานทูต
เรยีกเก็บ 

▪ หากผูโ้ดยสารท่านใดวซีา่ผ่านแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตั๋วโดยสารเคร ือ่งบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า  
▪ หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตั๋วโดยสารแลว้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ ัง้หมด  
หมายเหต ุ 
1. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัในต่างประเทศ  

เหตุการณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาต ิบรษิทัจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
2. กรณีทีม่ีการเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมีเหตุการณต์่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดินทางตามก าหนดได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคืนเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยืนยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

3. บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ  
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤติส่อไปในทางเสือ่มเสีย หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมือง
พจิารณาแลว้ ทางบรษิทัไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

4. บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
5. บรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
6. บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทาง

สายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสูญหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

7. ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมีบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในน ้าหนักส่วนทีเ่กนิ 

8. ท่านทีม่อีาการแพอ้าหาร มปัีญหาดา้นสุขภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ รวมถงึท่านทีต่อ้งการความชว่ยเหลอื และการดูแล
เป็นพิเศษ อาทิ ท่านที่ตอ้งใชว้ีลแชรต์ลอดการเดินทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิัทใหท้ราบล่วงหนา้ตัง้แต่เร ิม่จองทวัร ์
เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความสะดวก
ส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

9. ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์ร ือ่งการงดสูบบุหร ี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจนใน
เร ือ่งการสูบบุหร ี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูสู้บบุหร ี ่ทัง้นีเ้น่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

10. กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่  หรอืเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดูแลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ช ัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้
ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

11. การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหนา้ค่อนขา้งนาน หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่

สถานทีเ่ขา้ชมน้ันๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน ์โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท่้านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมน้ัน ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศน้ันๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหน่ึงเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มีการคืนเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

12. หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอีสเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม่ ซึง่เป็นชว่งวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงัน้ัน
ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทวัร ์

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว 

(Single) หอ้งคู่  (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพัก
อาจจะไม่ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 
เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ  หรอืแยกพกัแบบ 1 หอ้งคู่ และ 1 หอ้งเดี่ยว โดยท่าน
จะตอ้งช าระคา่พกัเดีย่วเพิม่ ประมาณ 1,500 บาทหรอืแลว้โรงแรมเรยีกเกบ็ของคนืทีพ่กั
นัน้ๆ  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีคร ือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 



 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั และไม่มีอ่าง
อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หนงัสอืเดนิทางมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน  
o โดยนับวนัเร ิม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทางนีส้ามารถใชไ้ด ้แต่หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนังสอืเดนิทาง  
o หนา้หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีนา้ว่างส าหรบัวซีา่อย่างนอ้ยไม่ต ่ากว่า 3 หนา้   
o หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่  
o ท่านทีม่ปีกหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออกและไม่จ าเป็นตอ้งส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสูญหาย บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบ

ต่อปกหนังสอืเดนิทางน้ันๆ  
2. รูปถา่ยสขีนาด 33 x 48 มลิลเิมตร จ านวน 2 รูป เน้นขนาดใบหน้า  

- ฉากหลงัสขีาวเท่าน้ัน เน่ืองจากสถานทูตจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซีา่ (ไม่ควร
สวมเสือ้สขีาว)   

- รปูถ่ายหนา้ตรงหา้มใส่แว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่หมวกหรอืเคร ือ่งประดบั 
บดบงัหนา้ตา, หา้มใสค่อนแท็กเลนสช์นิดสหีรอืบิก๊อายส ์** 

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสูตบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอส าเนาสูตบิตัรดว้ยและกรณุาแนบ

ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
4. หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ ัง้เบอรท์ีท่ างาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  
5. ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
6. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 
7. ส าเนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ 
8. ส าเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
9. หนงัสอืรบัรองการท างาน หรอืเอกสารบ่งชีก้ารมอีาชพีและมรีายไดข้องผูเ้ดนิทาง 

** การสะกดชือ่ นามสกลุของผูย้ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ในเอกสารการงาน ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนงัสอืเดนิทาง มิ
เชน่นัน้ สถานทูตจะไม่รบัพจิารณา (ส าคญัมาก) ** 
- กรณีลูกจา้ง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน (ตวัจรงิ) โดยมีรายละเอยีดการเขา้

ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน (หนังสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัยืน่วซีา่) เป็นตน้ 
- กรณีมอีาชพีรบัราชการ ใชห้นังสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วนัเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 
1 ชดุ (หนังสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัยืน่วซีา่) 

- กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต า่กว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

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 
หมายเหต ุ กรณีลูกคา้ท่านใดมกีารใชพ้าสปอรต์เดนิทางระหว่างกรุป๊ยืน่วซีา่ ลูกคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหนา้
เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของท่าน 



 

- กรณีท่านทีเ่ป็นแม่บา้น   
• หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
• หากสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสามี พรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้มแสดง
ส าเนาสูตบิตัรบุตร ทัง้นีเ้พือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา หากไม่มบุีตรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอืช ีแ้จงเกีย่วกบั
ความสมัพนัธก์ารเป็นสามี-ภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านทีว่่างงาน ไม่มรีายได ้ จะตอ้งมผีูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐานทางดา้น
การเงินของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสือหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณอ์กัษร ช ีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่ายใหแ้ก่ผู ้
เดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมีความสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ (กรณีนีห้ากความสมัพนัธ ์
ไม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่นี)้   

- กรณีเป็นเดก็นกัเรยีนและนกัศกึษา  ใชห้นังสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จาก
โรงเรยีนหรอืจากสถาบนั เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  

10. หลกัฐานการเงิน   
- ใชส้ าเนาสมุดบญัชเีงินฝากออมทรพัยส์่วนตวั อพัเดทไม่เกนิ 7 วนัก่อนยืน่พรอ้มถ่ายส าเนายอ้นหลงั 6 

เดอืนแสดงชือ่เจา้ของบญัช ีโดยชือ่และนามสกลุตอ้งสะกดใหถู้กตอ้งตามหน้าหนงัสอืเดนิทาง  
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหนา้แรกทีม่ีช ือ่เจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ

ฝากเป็นปัจจบุนั 
- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมีบางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ต ่ากว่า 6 

เดือนและปรบัยอดใหล้่าสุด ไม่ต ่ากว่า 7 วนันับจากวนันัดหมายยื่นวีซ่า แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไม่มีการ
เคลือ่นไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณอ์กัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไม่มกีารเคลือ่นไหวเน่ืองจากไม่ไดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอืน่ๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมีเงนิฝากในบญัชนีอ้ยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีืน่แนบดว้ย อาทิ เชน่ บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษ
พรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พือ่ช ีแ้จงต่อสถานทูต 1 ฉบบั โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะตอ้งมีส าเนาสมุดบญัชกีารเงนิส่วนตวั
ประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบียนสมรสแลว้ก็ตาม หากมีการเงนิในบัญชนีอ้ย ฝ่ายทีม่ีการเงินมากกว่าตอ้งท าจดหมาย
รบัรองค่าใชจ้า่ยพรอ้มระบุช ือ่และความสมัพนัธช์ ีแ้จงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณอ์กัษรดว้ย 

*** สถานทูตไม่รบับญัชกีระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้นี้เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพยีงพอทีจ่ะ
ครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภู่มลิ าเนา  

11. กรณีเดก็อายุต า่กวา่ 20 ปี (กรณีไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-มารดา หย่ารา้ง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ ์และยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพือ่รบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ ์และยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางท ัง้กบับดิาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ ์และยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูดู้แล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

*** การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่าน
จะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกคร ัง้ 
*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษิทัขอความรว่มมือในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้ ทางบรษิัทจะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเชน่กนั 



 

*** กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตยกเลกิวซีา่ของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
*** เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทั หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั จะขอถอื
ว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
*** กรณีมีการขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยืน่วซีา่ ท่านสามารถจะตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหนา้ แต่
หากกรณีท่านทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทางกอ่นก าหนดวนัยืน่วซีา่ และท่านไม่สามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านน้ันจะตอ้ง
มายืน่เดีย่ว และแสดงตวัทีส่ถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเชน่เดยีวกนั *** 
*** ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพรอ้มและมีความประสงคท์ี่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามทีร่ะบุ
เท่าน้ัน การปฏเิสธวซีา่อนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่ว ทางบรษิทั
ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท่้านหลงัจากทวัรอ์กเดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการ
เดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีจ้ะค านึงถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั                       

 

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



 

กรอกขอ้มูลตามความจรงิ เพราะมผีลกบัการยืน่ขอวซีา่เขา้ยุโรป 
หากมรีายละเอยีดใดๆ ทีไ่มเ่หมอืนกบัความเป็นจรงิหรอืไม่เหมอืนกบัตอนน าเอกสารสง่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่  

ทางศูนยย์ืน่หรอืสถานทูตขออนุญาตเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมในการเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้มูลในระบบออนไลน ์ 
และเสยีคา่ธรรมเนียมในการยืน่วซีา่ใหม่ กรุณากรอกใหค้รบถว้น อย่าปล่อยว่างไว ้ 

อาท ิเกษยีณ / แม่บา้น / อาชพีอสิระ / ไม่ไดศ้กึษาแลว้ / รอศกึษาตอ่ เป็นตน้ รบกวนระบุมาใหเ้รยีบรอ้ย 
(กรุณาใชแ้บบฟอรม์นีแ้ละกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพือ่ป้องกนัความผดิพลาดในการสะกดตวัอกัษรและเพือ่ใหเ้กดิ

ความสะดวกตอ่การท 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 คู่สาม-ีภรรยา 
      สาม,ี ภรรยา ช ือ่-นามสกุล........................................................................................................................ 
      วนัเกดิ ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานทีเ่กดิ สาม-ีภรรยา ..................................... 
4.  ทีอ่ยู่ปัจจบุนัตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................................. 

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

……………………………………………………………………..…………………………………………….. รหสัไปรษณีย ์.............................. 
โทรศพัทบ์า้น ..................... โทรศพัทม์อืถอื ........................อเีมลล ์........................................................... 

5.  ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................................................... 
(กรุณ าแจง้ดว้ยว่า กิจการที่ท า น้ันเกี่ยวกับอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 
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 

(กรณีที่มีผูส้นับสนุนค่าใชจ้่ายใหร้ะบุผูส้นับสนุนค่าใชจ้่ายของท่านและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรอืไม่) 
ผู ส้ นับสนุนค่าใชจ้่ายของท่านคือ ................................................................... ...................................................... 
ความสัมพันธก์ ับท่าน ......................................................................................................... ................................ 
เดนิทางดว้ยกนักบัท่านหรอืไม่   ........ เดนิทางดว้ยกนั   ......... ไม่ไดเ้ดนิทางดว้ยกนั 

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

 


