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 อติาล ี8 วนั 
โรม-ฟลอเร้นซ์-โบโลญญา-เวนิส-เวโรน่า-มิลาน-เจนัว-ปิซ่า 

โดยสายการบินไทย (TG) 
ก าหนดวนัเดินทาง   26 มี.ค.-02 เม.ย.      
 

วนัแรก    กรุงเทพฯ   

21.30 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 สายการบินไทย พบ
กบัเจา้หนา้ท่ีจาก ทางบริษทัฯ อาํนวยความสะดวกดูแลเร่ืองการเช็คบตัรโดยสารและสัมภาระต่างๆ 

 

วนัทีส่อง  โรม-โคลอสเซ่ียม-มหาวหิารเซนต์ปีเตอร-ฟลอเร้นซ์ 

00.20 น. นาํท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG-944  (บริการ
  อาหารดึกและอาหารเชา้บริการบนเคร่ือง) 
06.50 น. ถึง สนามบินฟูมิชิโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง และ ปรับเป็น 5 

ชัว่โมงในวนัท่ี 27 มีนาคม 2559) นาํท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนั้นผา่นชมกลุ่ม โรมันฟอ
รัม (Roman Forum) อดีตศูนยก์ลางทางดา้นการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจกัรโรมนั ท่ีสะทอ้นให้
เห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยะธรรมโรมนัในช่วง 2,000 ปีท่ีผา่นมา  นาํชมความยิง่ใหญ่ในอดีตและเกบ็
ภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนามกฬีาโคลอสเซ่ียม (Colosseum) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยคุโบราณ 
อดีตสนามประลองการต่อสู้ท่ียิง่ใหญ่ของชาวโรมนัท่ีสามารถจุผูช้มไดถึ้ง 50,000 คน จากนั้นนาํท่านเดินชม
งานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ น า้พุเทรวี ่(Trevi Fountain) สัญลกัษณ์
ของกรุงโรมท่ีโด่งดงัจากภาพยนตร์เร่ืองสามรักในกรุงโรม 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน  
บ่าย นาํท่านเดินทางเขา้สู่ นครรัฐวาติกนั (Vatican) ประเทศท่ีเล็กท่ีสุดในโลกตั้งอยูใ่จกลางกรุงโรม เป็นประเทศ

เดียวในโลกท่ีมีกาํแพงลอ้มรอบเมืองเอาไวไ้ดท้ั้งหมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้และเป็นศูนยก์ลางของศาสนา
คริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิกโดยมีพระสันตะปาปา มีอาํนาจปกครองสูงสุด นาํท่านชมมหาวหิารท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
โลก มหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรมอนัลือช่ือ ปิเอต้า (Pieta) ของมิเคลนัเจโล
และชม แท่นบูชาบัลแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุม้สาํริดท่ีสร้างโดยจานโลเรนโซ แบร์นินี ซ่ึงสร้าง
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 ตรงบริเวณท่ีเช่ือกนัวา่เป็นท่ีฝังพระศพของนกับุญปีเตอร์ จากนั้นนาํท่านเดินทางต่อสู่ แคว้นทสัคานี 
(Tuscany) โดยเมืองหลวงของแควน้ คือ ฟลอเรนซ์ (Florence) ท่ีไดรั้บขนานนามวา่เป็นเมืองศูนยก์ลางแห่ง
ศิลปะในยคุเรอเนสซองส์ ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีโบราณสถานสําคญั และมีทิวทศัน์ตามธรรมชาติท่ีสวยงาม จน
ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโกเ้ม่ือ ปี ค.ศ.1982 ทาํใหท้สัคานีมีช่ือเสียงในฐานะดินแดน
ท่องเท่ียวยอดนิยมระดบัโลก นาํท่านชมววิทิวทศัน์ของเมือง   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง  
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั CONFERENCE FLORENTIA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่าม  ฟลอเร้นซ์-โบโลญญา-เวนิส เมสเตร้ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดินเท่ียวชม เมืองเก่าฟลอเรนซ์ (Florence) นาํชม จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซ่ึง
รายลอ้มไปดว้ยรูปป้ัน อาทิ เช่น รูปป้ันเทพเจ้าเนปจูน (Fountain of Neptune),วรีบุรุษเปอร์ซิอุสถือหวัเมดูซ่า 
(Perseus with the Head of Medusa),รูปป้ันเดวดิ ผลงานท่ีมีช่ือเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่  จากนั้นนาํท่านชม
ความยิง่ใหญ่ และอลงัการของ มหาวหิารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) วหิารของเมือง
ฟลอเรนซ์ ท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของทวปียโุรป ซ่ึงโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีใชหิ้นอ่อนหลายสีตกแต่ง
ผสมผสานกนัไดอ้ยา่งงดงาม จากนั้นนาํท่านเดินมาริมฝ่ังแม่นํ้าอาร์โน จะพบกบั สะพานเวคคิโอ (Vecchio) 
สะพานเก่าแก่ท่ีมีมีร้านขายทอง และอญัมณีอยูท่ ั้งสองขา้งสะพาน ใหเ้วลาท่านอิสระเลือกซ้ือสินคา้ทั้งของฝาก 
ของท่ีระลึก รวมทั้งสินคา้แฟชัน่นาํสมยั 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน  
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโบโลญญา (Bologna) ชม เปียสซ่า มัจโจเล่ (Piazza Maggiore) จตุัรัสขนาดใหญ่ ท่ีตั้งอยู่

ในใจกลางของส่วนเมืองเก่า ท่ีลอ้มรอบดว้ย โบสถ์ซาน เปโตรนิโอ (Basilica of San Petronio) ซิตีฮ้อล  (City 
Hall ) ลานน า้พุเทพเนปจูน (Fontana del Nettuno) และ อาคารปาลาซโซ เดล โพเด สตา (Palazzo del Podesta) 
แลว้นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (Venice Mestre) ฝ่ังแผน่ดินใหญ่ เมืองหลวงของแควน้เวเนโต เวนิสถูก 

 สร้างข้ึนจากการเช่ือมเกาะเล็ก ๆ จาํนวนมากเขา้ดว้ยกนัในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทะเล
อาเดรียติก เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองท่ีใชค้ลองในการคมนาคมมากท่ีสุด 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน / น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั APOGIA SIRIO HOTEL หรือเทยีบเท่า 
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 วนัทีส่ี่   เกาะเวนิส-จัตุรัสซานมาร์โค-เวโรน่า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) นาํท่านล่องเรือผา่นชมบา้นเรือนของชาวเวนิส สู่

เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองท่ีไม่เหมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ ใช้
คลองแทนถนน มีสมญานามวา่เป็น ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก มีเกาะนอ้ยใหญ่กวา่ 118 เกาะและมีสะพาน
เช่ือมถึงกนักวา่ 400 แห่ง ข้ึนฝ่ังท่ีบริเวณ ซานมาร์โค ศูนยก์ลางของเกาะเวนิส จากนั้นนาํท่านเดินชมความงาม
ของเกาะเวนิส ชม สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ท่ีมีเร่ืองราวน่าสนใจในอดีต เม่ือนกัโทษท่ีเดินออก
จากหอ้งพิพากษาไปสู่คุกจะไดมี้โอกาสเห็นแสงสวา่งและโลกภายนอกเป็นคร้ังสุดทา้ยระหวา่งเดินผา่นช่อง
หนา้ต่างท่ีสะพานน้ี  ซ่ึงเช่ือมต่อกบั วงัดอดจ์ (Doge’s Palace) อนัเป็นสถานท่ีพาํนกัของเจา้ผูค้รองนครเวนิส
ใน  อดีต ซ่ึงนกัโทษช่ือดงัท่ีเคยเดินผา่นสะพานน้ีมาเเลว้คือ คาสโนวา่นัน่เอง นาํท่านถ่ายรูป บริเวณจัตุรัสซาน
มาร์โค (St.Mark’s Square) ท่ีนโปเลียนเคยกล่าวไวว้า่ เป็นหอ้งนัง่เล่นท่ีสวยท่ีสุดในยโุรป จตุัรัสถูกลอ้มรอบ
ดว้ยอาเขตอนังดงาม รวมทั้ง โบสถ์ซานมาร์โค (St.Mark’s Bacilica) ท่ีมีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบ
แซนไทน์ จากนั้นอิสระใหท้่านไดมี้เวลาเท่ียวชมเกาะอนัแสนโรแมนติก เช่น เพื่อชมมนตเ์สน่ห์แห่งนคร 

 เวนิสชมโบสถซ์านมาร์โค, เลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกตามอธัยาศยั อาทิเช่น เคร่ืองแกว้มูราโน่,หนา้กากเวนิส 
หรือนัง่จิบกาแฟในร้าน Café Florian ท่ีเปิดใหบ้ริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1720    

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
บ่าย จากนั้นนาํท่าน ล่องเรือ กลบัข้ึน ฝ่ังเมสเตร เพื่อเดินทางสู่ เมืองเวโรน่า (Verona) เมืองท่ีโด่งดงัมาจากนิยายรัก

อมตะเร่ืองเอกของ วลิเล่ียม เชกส์เปียร์ ช่ือโรมิโอและจูเลียต นาํท่านชม ย่านเมืองเก่า ท่ียงัคงสภาพบา้นเรือน
แบบโบราณ นาํท่านเดินเท่ียวชม จัตุรัสเออร์เบ (Piazza delle Erbe หรือ Market's square) ท่ีรายลอ้มไปดว้ย
คฤหาสน ์วงัเก่าของตระกูลท่ีเคยปกครองเวโรน่า เดินผา่น โรมัน อารีน่า (Verona Arena) สนามกีฬากลางแจง้
แบบโบราณในสมยันั้น แลว้นาํท่านเยีย่มชม บ้านของจูเลยีต ถ่ายรูปกบัระเบียงท่ีโรมิโอปีนเขา้หาจูเลียต และ
รูปป้ันสัมฤทธ์ิจูเลียต ป้ันโดย N.Costantini วา่กนัวา่ใครอยากสมหวงัในเร่ืองความรักก็ใหไ้ปจบัท่ีหนา้อกของ
จูเลียตนอกจากน้ีภายในบริเวณกาํแพงบา้นจูเลียตยงัมีการเขียนแสดงความรักกนัมากมายจนแทบไม่เห็นสี
กาํแพงเดิม   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั HOLIDAY INN VERONA CONGRESS หรือเทียบเท่า 
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 วนัที่ห้า   เวโรน่า-มิลาน-Serravalle Outlet-เจนัว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองท่ีเรียกไดว้า่ เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่ของโลก นาํท่าน

ถ่ายรูปกบั มหาวหิารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ท่ีสร้างดว้ยศิลปะแบบนีโอโกธิค ท่ีผสมผสานกนั 
เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก สมยัฟ้ืนฟูศิลปวทิยาการ ชม แกลเลอรี วคิเตอร์ เอม็มานูเอล (Galleria 
Vittorio Emanuele II) ท่ีนบัวา่เป็นชอปปิงมอลลท่ี์สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ์
ของกษตัริยว์คิเตอร์ เอม็มานูเอลท่ี 2 ผูริ้เร่ิมการรวมชาติหวัเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรียข์องศิลปินช่ือดงั
ในยคุเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์โด ดาร์วินซ่ี ท่ีอยูใ่นบริเวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาล่า 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ ช้อปป้ิงเอาท์เลทขนาดใหญ่ Serravalle Outlet ซ่ึงตั้งอยูใ่กลเ้มืองมิลาน สถานท่ีรวมสินคา้

แฟชัน่แบรนดเ์นมจากหลากหลายเมือง และจากดีไซเนอร์ชั้นนาํระดบัแถวหนา้ของอิตาลี มีร้านคา้แฟชัน่และ
สินคา้ต่างๆกวา่ 180 ร้าน ทั้ง Versace, Dolce & Gabbana, Prada, Roberto Cavalli, Bulgari, Trussardi, Calvin 
Klein ,Diesel,Camper,Furla ,Moschino, Bulgari, Bose, 7 for all mankind และอ่ืนๆ โดยสินคา้แฟชัน่จะลด
ราคาตั้งแต่ 30% - 70% ตลอดปี นาํท่านสู่ เมืองเจนัว (Genoa) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของอิตาลีทางภาคตะวนัตก
เฉียงเหนือ ชมเขตเมืองเก่าศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของยุโรป เป็นเมืองท่ีมีความรุ่งเรืองมา
ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 11 มาจนถึง ค.ศ. 1797 ปัจจุบนัเป็นเมืองศูนยก์ลางเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมผลิต
รถยนตข์องอิตาล่ีไดแ้ก่ เฟียต, อลัฟ่าโรมีโอ, แลนเซีย นาํท่านชมมหาวหิารประจาํเมืองสถานท่ีประกอบศาสน
พิธีอนังดงามและศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นท่ีเคารพของทั้งคนในทอ้งถ่ินและนกัท่องเท่ียวทัว่ไปท่ีมาเยอืน ชม บ้านเกดิ
ของคริสโตเฟอร์ โคลมับัส (จากภายนอก) นกัเดินทางผูย้ิง่ใหญ่คน้พบทวปีอเมริกา เป็นเมืองท่าพาณิชยส์าํคญั
ของอิตาลี ซ่ึงมีอายกุวา่แก่กวา่สองพนัปี มีตึกเก่า สมยัโรมนัยอ้นยคุ อาคารบา้นเรือนท่ีค่อนขา้งแออดั บริเวณ
อ่าวเจนวัเป็นท่ีทอดไวด้ว้ยเรือสาํราญ เรือยอชทห์รู เรือใบสีขาว เรือโบราณจาํลองขนาดยกัษ ์และมีประภาคาร
สูงตระหง่าน กลางเมืองท่ีน่ี มีนํ้าพุจตุรัสเฟอราร่ี ท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมไปถ่ายรูป นาํท่านชม มหาวหิารซาน
ลอเรนโซ หรือ ดูโอโม่ ท่ีสร้างข้ึนในแบบโรมนัเนสค ์และโกธิค ราวศตวรรษท่ี 11 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั NOVOTEL GENOA หรือเทียบเท่า 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 5 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ ITALY_8D-TG-W07 

 วนัที่หก  เจนัว-หอเอนปิซ่า-โรม 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) เมืองแห่งศิลปะท่ีสาํคญัของอิตาลี นาํท่านเขา้สู่บริเวณ จัตุรัสดูโอโม

แห่งปิซ่า หรือ จัตุรัสกมัโป เดย์ มีราโกล ี(Compo Dei Miracoli) ท่ีประกอบดว้ยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบ
โรมาเนสก ์โดยเร่ิมจากหอพิธีเจิมนํ้ามนต ์(Baptistry of  St. John) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในอิตาลี ชมมหาวหิารดูโอโม 
(Duomo) ท่ีงดงามและหอเอนแห่งเมือง ปิซ่าอนัเล่ือง ชมหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สัญลกัษณ์แห่ง
เมืองปิซ่า 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง เร่ิมสร้างเม่ือปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสร้างประมาณ 175 ปี แต่
ระหวา่งการก่อสร้างตอ้งหยดุชะงกัลงไปเม่ือสร้างไปไดถึ้งชั้น 3 ก็เกิดการยบุตวัของฐานข้ึนมา และต่อมาก็มี
การสร้างหอต่อเติมข้ึนอีกจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสร้างทั้งหมดถึง 177 ปี โดยท่ีหอเอนปิซ่าน้ี กาลิเลโอ บิดา
แห่งวทิยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นชาวอิตาเล่ียนไดใ้ชเ้ป็นสถานท่ีทดลองทฤษฎีแรงโนม้ถ่วงของโลกท่ีวา่ ส่ิงของสอง
ช้ิน นํ้าหนกัไม่เท่ากนั ถา้ปล่อยส่ิงของทั้งสองช้ินจากท่ีสูงพร้อมกนั ก็จะตกถึงพื้นพร้อมกนั 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน  
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของประเทศอิตาลี นกัท่องเท่ียว

จากทุกมุมโลกต่างเดินทางไปกรุงโรม เพื่อช่ืนชมกบัศิลปะ สถาปัตยกรรม และประวติัศาสตร์แห่งความยิง่ 
 ใหญ่ยาวนานมากกวา่ 2,800 ปี ตั้งอยูบ่นเนินเขาทั้ง 7 ริมฝ่ังแม่นํ้าไทเบอร์ตอนกลางของประเทศ โรมเคยเป็น

เมืองท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดของอารยธรรมตะวนัตกและในอดีตไดเ้ป็นอาณาจกัรท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั NOVOTEL ROMA LA RUSTICA หรือเทยีบเท่า  
 

วนัทีเ่จ็ด  โรม- สนามบิน   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
09.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อใหท้่านมีเวลาในการทาํคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซ้ือ

สินคา้ในร้านคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 
13.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG -945 (บริการอาหารเยน็และอาหารเชา้บริการ

บนเคร่ือง) 
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 วนัทีแ่ปด กรุงเทพฯ  

06.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
*************************************************** 

อตัราค่าบริการ      
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 -3 ท่าน    ท่านละ  49,900  บาท 

พกัเด่ียว เพิ่ม         5,000  บาท 
*** บัตรโดยสารของการบินไทยที่เสนอเป็นราคาพเิศษไม่มีราคาเด็ก *** 

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน า้มัน  ในกรณีทีส่ายการบินมีการเรียกเกบ็เพิม่ *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

*** รายการทัวร์นีไ้ม่เหมาะส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 5 ปี และ ผู้สูงอายุที่ต้องน่ังรถเข็น*** 
 
เง่ือนไขการจองทวัร์ 

 * กรุณาวางเงินมดัจาํ ท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะยนืยนัเม่ือไดรั้บค่ามดัจาํแลว้เท่านั้น 
 * หากมีการยกเลิการจอง หลงัจากท่ีชาํระค่ามดัจาํเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจาํ เน่ืองจากเป็น

 ทวัร์ราคาพิเศษ บริษทัฯ ไดช้าํระค่าตัว๋เคร่ืองบินล่วงหนา้ (โดยยงัมิไดร้วมภาษีสนามบิน และภาษีนํ้ามนั) ใหก้บัสาย
 การบินไทยเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 * หลงัจากชาํระค่ามดัจาํแลว้ สามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้ก่อนท่ีบริษทัฯ จะทาํการยื่นวซ่ีา ซ่ึงจะทาํการยืน่วซ่ีา  
 ล่วงหนา้ 1 เดือนคร่ึง- 2 เดือน ก่อนการเดินทาง เน่ืองจากช่วงท่ีเดินทางใกลว้นัคริสมาร์ตและปีใหม่ อาจทาํใหคิ้วของ
 การยืน่ล่าชา้ และวซ่ีาออกไม่ทนักาํหนดการเดินทาง หากยืน่วซ่ีาและออกบตัรโดยสารแลว้ จะตอ้งชาํระค่าเปล่ียนช่ือ
 และค่าภาษีนํ้ามนัท่ีปรับเปล่ียน โดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท และตอ้งยืน่วซ่ีาเด่ียวในกรณีท่ีสถานฑูตมีคิวใหย้ืน่ 
 และตอ้งชาํระค่าวซ่ีาใหม่ท่านละ 4,000 บาท 

 * การชาํระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ ตอ้งชาํระก่อนการเดินทาง ภายใน 15 วนัทาํการ  
 * บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทวัร์ทั้งหมด กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

 จาํนวนท่ีบริษทัฯ กาํหนดไว ้เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัฯ และผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั
 บริษทัฯ ตอ้งนาํไปชาํระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 * กรณีเจบ็ป่วย บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ามดัจาํทั้งหมด เน่ืองจากเหตุผลในขอ้ 2 และหากมียกเลิกหลงัจากออกบตัร
 โดยสารและทาํการยืน่วซ่ีาแลว้ บริษทัฯ จะทาํการคืนเงินไดห้รือไม่ ข้ึนอยูก่บัสายการบิน, วซ่ีา ตลอดจนค่าใชจ่้ายท่ี
 เกิดข้ึน ณ ประเทศท่ีเราเดินทาง    
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  * กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวซ่ีาจากทางสถานฑูต บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ามดัจาํ และค่าทวัร์ 
 * กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อน หรือ หลงัออกบตัรโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนค่ามดัจาํ และค่าทวัร์ 

อตัรานีร้วม 

 * ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสายการบินไทย ชั้นประหยดั   
 * ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สอง-สามท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
 * ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 * ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการ 
 * ค่ารถรับส่งระหวา่งนาํเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
 * ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 * ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 * ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีา 
 * ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 1 ขวบและท่านท่ีเกิน 75 ปี ไดค้วาม    
  คุม้ครอง 50% 
 * ค่าภาษีนํ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัราเรียกเก็บ ณ วนัท่ี  
   01 มกราคม 2559 และท่านตอ้งชาํระเพิ่ม หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน 
 * ค่าทิปคนขบัรถ-ไกดท์อ้งถ่ิน-ร้านอาหาร ในยโุรป 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 * ค่านํ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 * ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสือเดินทาง 
 * ค่าพนกังานยกกระเป๋าโรงแรม และสนามบิน 
 * ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ตอ้งเก็บเพิ่มจากราคาทวัร์อีกท่านละ 800 บาท  
 * ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดฯลฯ 
 * ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 * ค่าทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 * สาํหรับราคาน้ีบริษทัฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพิ่ม 
 * ค่าประกนัการเดินทางท่ีนอกเหนือจากรายการทวัร์ 
 * ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
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 หมายเหตุ  
  * รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบินโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ 
  หรือเหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทัฯ จะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
 * บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือส่ิงของ หา้มนาํ 
  เขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกอง
  ตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จาํนวนทั้งหมดหรือบางส่วน 
 * บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 
 * บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ  
 หรือ คนต่างดา้วท่ีพาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 
 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
 * เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํให้หอ้งพกัแบบ 
 หอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 
 หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้
 เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือแยกพกัแบบ 1 ห้องคู่ และ 1 หอ้งเด่ียว โดยท่านจะตอ้งชาํระค่าพกัเด่ียวเพิ่ม 
 ประมาณ 1,500 บาทหรือแลว้โรงแรมเรียกเก็บของคืนท่ีพกันั้นๆ  
 * โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า  
 * กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอ
  สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 * โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มี
  อ่างอาบนํ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 
การย่ืนวซ่ีาสถานทูตอติาล ี การยืน่วซ่ีาอิตาลี ทุกท่านตอ้งแสดงตวัทุกคร้ังท่ีมีการเดินทางเพื่อสแกนลายน้ิวมือท่ีศูนยย์ืน่ VFS 
ITALY ใชเ้วลาพิจารณาอนุมติัวซ่ีา 15 วนัทาํการ เอกสารในการขอวซ่ีา (กรุณาจดัส่งภายใน 30 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
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 ส่ิงทีท่่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า 
* สถานทูตอิตาลีไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดึงเล่มพาสปอร์ตระหวา่งท่ีสถานทูตพิจารณาวซ่ีา  
* สาํหรับผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือทาํงานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเร่ืองการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพาํนกั

 หรือศึกษาอยูเ่ท่านั้น 
* การพิจารณาวซ่ีาเป็นดุลยพินิจของสถานฑูต มิใช่บริษทัทวัร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา

 ของสถานทูตง่ายข้ึน 
* หมายเหตุ  กรณีลูกคา้ท่านใดมีการใชพ้าสปอร์ตเดินทางระหวา่งกรุ๊ปยืน่วซ่ีา ลูกคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯ ทราบ

 ล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน 
 
เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาอติาล ี
 * หนงัสือเดินทางมีอายไุม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน (มีหนา้วา่งท่ียงัไม่ประทบัตรา 2 หนา้ข้ึนไป) ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
  ขอเก็บพาสปอร์ตเพียงเล่มปัจจุบนัเท่านั้น ในกรณีท่ีมีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง (ปก) ไม่ตอ้งแนบมาเพื่อป้องกนัการ
  สูญหายหากแนบมาแลว้เกิดการสูญหายทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบในทุกกรณี ในส่วนของพาสปอร์ตเก่าถา้มีวซ่ีาเชง
  เกน้ท่ีเคยใชเ้ดินทางภายใน 3 ปีนบัจากปัจจุบนั วซ่ีาอเมริกาและวซ่ีาองักฤษ ใหถ่้ายสาํเนาหนา้พาสปอร์ตและหนา้วีซ่า 
 แนบมาดว้ยเพื่อประกอบการพิจารณาวซ่ีา 
 * รูปถ่ายสีขนาด แนวตั้ง 4.5 ซม. แนวนอน 3.5 ซม. ศรีษะถึงคาง 3 ซม. จาํนวน 2 รูป  
  (ตวัอยา่งขนาดรูปดา้นขวามือ) และฉากหลงัตอ้งเป็น สีขาวเท่านั้น (ไม่สวมแวน่ตา,ไม่ 
  สวมเคร่ืองประดบั) 
 * สาํเนาทะเบียนบา้น/บตัรประจาํตวัประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถ 
 ติดต่อได ้(เบอร์มือถือ) 
 * สาํเนาสูติบตัร (ในกรณีท่ีอายยุงัไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบมาดว้ย) 
 * สาํเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหยา่ และใบมรณะ (ถา้มี) 
 * ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 
 * สาํเนาบตัรขา้ราชการ 
 * หลกัฐานการทาํงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อของ
  แต่ละสถานทูต) 
      * พนกังานบริษทั : ใชห้นงัสือรับรองจากสถานท่ีทาํงานเป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั้น คาํนาํหนา้นาม ช่ือ นามสกุล ตรง
  ตามหนา้พาสเท่านั้น ระบุตาํแหน่ง อตัราเงินเดือน และวนัเร่ิมทาํงาน พร้อมตราประทบับริษทั และ ลายเซ็นของผูอ้อก
  จดหมายรับรองการทาํงาน (เอกสารตอ้งออกไม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัยืน่วซ่ีา เช่น ยืน่วีซ่า 22 ก.พ. เอกสารตอ้งออก  
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   22 ม.ค. เป็นตน้ไป) 
      * ขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองตาํแหน่งจากหน่วยงานตน้สังกดัเป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั้น คาํนาํหนา้นาม ช่ือ 
  นามสกุล ตรงตามหนา้พาสเท่านั้น ระบุตาํแหน่ง อตัราเงินเดือน และวนัเร่ิมทาํงาน พร้อมตราประทบับริษทั และ 
  ลายเซ็นของผูอ้อกจดหมายรับรองการทาํงาน (เอกสารตอ้งออกไม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัยืน่วซ่ีา เช่น ยืน่วซ่ีา 22 ก.พ. 
  เอกสารตอ้งออก 22 ม.ค. เป็นตน้ไป) 
 * กรณีเกษียณอายุ : ใชส้าํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ  
 * เจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทั , หนงัสือจดทะเบียนหา้งหุน้ส่วน (คดัสําเนาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนั 
  ยืน่วซ่ีา) 
       * เจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชย ์(ทพ.4) , พค. 0403 
       * ประกอบอาชีพอิสระ : พิมพจ์ดหมายรับรองตวัเองเป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง อตัราเงินเดือน และวนัเร่ิมทาํงาน  
  พร้อมเอกสารการเสียภาษี (แปลเป็นภาษาองักฤษ) และหลกัฐานแสดงอาชีพตวัเอง เช่น ภาพถ่าย , สัญญาเช่า , ใบเสร็จ
  แสดงการซ้ือขาย  
       * นกัเรียน/นกัศึกษา : ใชห้นงัสือรับรองจากสถานศึกษาเป็นภาษาองักฤษตวัจริง ระบุชั้นเรียน คาํนาํหนา้นาม ช่ือ  
  นามสกุล ตรงตามหนา้พาสเท่านั้น พร้อมตราประทบั และ ลายเซ็นของผูอ้อกจดหมายรับรอง (เอกสารตอ้งออกไม่เกิน 
  1 เดือนนบัจากวนัยืน่วซ่ีา เช่น  ยืน่วซ่ีา 22 ก.พ. เอกสารตอ้งออก 22 ม.ค. เป็นตน้ไป) 
 * หลกัฐานการเงิน  (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN  แทนการใชช่ื้อของแต่ละ
  สถานทูต) 
  - หนงัสือรับรองสถานะทางการเงินตวัจริงภาษาองักฤษ ออกคาํนาํหนา้นาม ช่ือ สกุล ตรงตามหนา้พาสเท่านั้น  (เอกสาร
  ตอ้งขอมาจากธนาคารล่าสุดไม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัยืน่เอกสาร) คู่กบั สาํเนาสมุดบญัชี หรือ STATEMENT ออกคาํ
  นาํหนา้นาม ช่ือ สกุล ตรงตามหนา้พาสเท่านั้น ใชบ้ญัชีเงินฝากออมทรัพยเ์ท่านั้น ท่ีแสดงถึงการเคล่ือนไหวของบญัชี
  ยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 6 เดือน (ปรับสมุดบญัชีล่าสุด ไม่เกิน 7 วนันบัจากวนัยืน่เอกสาร)  
 - สถานทูตไม่รับบญัชีฝากประจาํและบญัชีกระแสรายวนัในการยืน่วซ่ีา 
 - สาํเนาสมุดบญัชี หรือ Statement ยอ้นหลงั 6 เดือน ตอ้งมีการเคล่ือนไหวเรียงทุกเดือนห้ามกระโดดเดือน ถา้มีการ 
  กระโดดเดือนหรือเดือนไหนไม่มีการเคล่ือนไหวตอ้งมีจดหมายช้ีแจงเหตุผล และควรมีเงินคงเหลือสะสมในบญัชี  
  ไม่ตํ่ากวา่ 1 แสนบาท 
    * กรณีไม่มีบญัชีส่วนตวั หรือ เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี ใหบุ้คคลในครอบครัวสายเลือดเดียวกนั เช่น บิดา,มารดา,พี่,นอ้ง  ทาํ 
  หนงัสือรับรองการันตี โดยออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษ ระบุวา่จะออกค่าใชจ่้ายให ้โดยมีผูอ้อกค่าใชจ่้ายและช่ือผู ้
  ท่ีออกค่าใชจ่้ายให ้พร้อม สาํเนาสมุดบญัชี หรือ STATEMENT ใชบ้ญัชีเงินฝากออมทรัพยเ์ท่านั้น ท่ีแสดงถึงการ 



 
 
 
 
 
 

 11 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ ITALY_8D-TG-W07 

   เคล่ือนไหวของบญัชียอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 6 เดือน (ปรับสมุดบญัชีล่าสุด ไม่เกิน 7 วนันบัจากวนัยืน่เอกสาร) และเอกสาร
  ผูอ้อกค่าใชจ่้าย มีดงัน้ี 
 - สาํเนาพาสปอร์ตหรือบตัรประชาชน  
 - จดหมายระบุความสัมพนัธ์ของผูอ้อกค่าใชจ่้าย  
 - เอกสารแสดงความสัมพนัธ์ เช่น ทะเบียนบา้น , ใบสูติบตัร  
 - สถานทูตไม่รับบญัชีฝากประจาํและบญัชีกระแสรายวนัในการยืน่วซ่ีา  
 * บุคคลท่ีทาํงานแลว้ทุกท่าน จะตอ้งแนบสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากส่วนตวัทุกกรณี 
 * กรณีท่ีผูเ้ดินทางเป็นเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี 
 - เด็กอายุต ํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดา-มารดา หรือเดินทางๆไปกบัท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งทาํ หนงัสือ
  ใหค้วามยนิยอมจากอาํเภอ โดยท่ีบิดา-มารดาจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจาํนงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไป
  ต่างประเทศกบัอีกท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอาํเภอหรือเขต โดยมีนายอาํเภอหรือผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือช่ือและ 
  ประทบัตราจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 
 - กรณีบุตรอยูใ่นความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง จะตอ้งมีหนงัสือรับรองการปกครองบุตร และเอกสารการ
  หยา่ร้าง โดยมีขอ้ความระบุวา่ มีอาํนาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว 
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 กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวซ่ีาเข้ายุโรป 
 
1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม ก่อนแต่งงาน (ภาษาไทย).................................................... 
 หมายเลขหนงัสือเดินทาง......................................  วนัเกิด ..........................................................................  
 วนัออกหนงัสือเดินทาง ........................................  วนัหมดอายหุนงัสือเดินทาง ............................................. 
 หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน ................................................ สถานท่ีเกิด ............................................. 
2.  สถานภาพ  ...... โสด   ...... แต่งงานจดทะเบียน   ......  แต่งงานไม่จดทะเบียน   ......  หยา่    ......  หมา้ย 
3.   กรณีท่านท่ีแต่งงานแลว้ ไม่วา่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา 
      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล......................................................................................................................... 
      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ....................................... 
4.  ท่ีอยูปั่จจุบนั(ภาษาองักฤษ)........................................................................................................................... 
 รหสัไปรษณีย ์......................   โทรศพัทบ์า้น ...........................   โทรศพัทมื์อถือ 
.........................................  
5.  ช่ือสถานท่ีทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 
6.  ท่ีอยูส่ถานท่ีทาํงาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) 
 ...................................................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................................................... 
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