
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ ITALY_POP_8D-TG-W07 

 

TG ITALY PROMOTION 2016 

   อิตาลี ป๊อปปลู่า 8 วนั 
โรม-ปิซ่า-ฟลอเร้นซ์-เวนิส-มิลาน 

ราคา 49,900-  วนัเดินทาง  3-10 พ.ค. /17-24 พ.ค. / 19-26พ.ค./ 21-28 พ.ค.      
                                                 26 พ.ค.-2 มิ.ย. / 28 พ.ค.- 4มิ.ย. 2559 
 

 
 
วนัแรก    กรงุเทพฯ  สนามบินสุวรรณภมิู 
21.30 น. พรอ้มกนั ณ ท่ีสนามบินสุวรรณภมิู เคาน์เตอร ์D  ประต ู2-3 เคาน์เตอรส์ายการบินไทย เจา้หน้าทีจ่าก 

ทางบรษิทัฯ อ านวยความสะดวกดแูลเรื่องการเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระต่างๆ 
 

วนัท่ีสอง  กรงุเทพฯ -โรม - ปิซ่า -  ฟลอเรน้ซ ์

00.20 น.  น าท่านออกเดินทางบินตรงสู่สนามบินนานาชาติโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย  
เท่ียวบินท่ี TG 944  (บรกิารอาหารดกึและอาหารเชา้บรกิารบนเครื่อง) 

06.50 น. น าท่านเดินทางถึงสนามบินกรงุโรม จากนัน้น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทางและตรวจรบั
สมัภาระ น าท่านเดนิทางสู ่เมืองปิซ่า เมอืงท่องเทีย่วหลกัของแควน้ทสักานี ทีต่ัง้ของหอเอนแหง่เมอืงปิซา  
ทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ. 1987 จากองคก์ารยเูนสโก ้

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารจีน  

บ่าย น าท่านสู่บริเวณจตรุสัมิราเคล เพื่อชมความสวยงามบริเวณรอบนอกของ มหาวิหารแห่งเมืองปิซ่า - 
หอเอนแห่งเมืองปิซา-หอแบบไทสส์ าหรบัประกอบพิธีศีลจุม่ทีไ่ดร้บัเลอืกโดยองคก์ารยเูนสโกใ้หข้ึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ. 1987 น า
ท่านถ่ายรปูกบั หอเอนแห่งเมอืงปิซ่า 1ใน7สิง่

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
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
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 มหศัจรรยข์องโลกในยุคประวตัศิาสตร ์สถานทีก่าลเิลโอ เคยมาพสิจูน์ทฤษฎกีารตกของวตัถุ ใหท้่านเดนิเล่น
ถ่ายภาพแอคชัน่ในหลากหลายรปูแบบกบัหอเอนปิซ่า ไมว่่าจะผลกัจะดนัหรอืจะพงึหอเอน รวมทัง้ใหเ้วลา
ท่านเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมือง เซสโต้ ฟิโอเรนติโน่-ฟลอเรน้ซ ์

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ.ภตัตาคารพืน้เมือง  
จากนัน้น าท่านเขา้ท่ีพกั โรงแรม  NOVOTEL FIRENZE NORD หรอืเทียบเท่า 

 
วนัท่ีสาม  ฟลอเรน้ซ-์ชมเมอืง-เวนิส เมสเทร 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเซสโต้ ฟิโอเรนติโน่  เพื่อนัง่รถไฟเข้าเมืองฟลอเรน้ซ ์นครทีรุ่ง่เรอืงสดุ
ในช่วงยุคเรเนซองส ์ซึง่นบัว่าเป็นยุคทองของศลิปอติาล ีเป็นเมอืงหลวงของแควน้ทสั
กานี เคยเป็นศนูยก์ลางทางการคา้ ,การเงนิ และศลิปวทิยาการ ภายใตก้ารปกครอง
ของตระกลูเมดชิ ิน าท่านเดินเข้าสู่ เขตเมอืงเก่าของฟลอเรน้ซ ์ทีไ่ดร้บัเลอืกโดย
องคก์ารยเูนสโกใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1982 เพื่อ ชมความสวยงาม
บรเิวณ จตัรุสัดโูอโม ทตีัง้ของ มหาวิหารแห่งเมืองฟิเรนเซ่ หรอืฟลอเรน้ซท์ี่
สวยงามและยิง่ใหญ่ ซึง่เป็นหนึ่งในตน้แบบที ่ไมเคิล แองเจลโล ไดใ้ชใ้นการออกแบบ
ยอดโดมกลางมหาวหิารเซนตปี์เตอรท์ีก่รุงโรม เดนิชมจตัรุสัซิกนอเรีย ทีส่วยงามดว้ย

ประตมิากรรมมากมายทีต่ัง้เรยีงรายอยู่ดา้นหน้าของพระราชวงัเวคคโิอ เดนิต่อจนถงึ สะพานเก่า เวคคิโอที่
ทอดขา้มแม่น้ําอารโ์น ซึง่อดตีเป็นแหล่งขายทองคาํทีเ่ก่าแกข่องฟลอเรน้ซแ์ละยงัคงอนุรกัษ์ บรรยากาศแบบ
ดัง่เดมิไวไ้ดอ้ย่างด ี 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารจีน  
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเวนิส หนึ่งในเมอืงท่องเทีย่วทีโ่ด่งดงัของอติาล ีทีไ่ดร้บัการกล่าวขวญัว่าเป็นเมอืงที่

ไดช้ื่อว่าสดุแสนโรแมนตคิของอติาล ีน าท่านเดนิเล่นชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้ขนม ของกนิเล่นใน PANORAMA 
SHOPPING CENTRE ทีม่ ีPAM ซุปเปอรม์ารเ์กต็ขนาดใหญ่ของอติาล ีรวมทัง้เอา้ทเ์ลทกฬีาขนาดใหญ่ของ
DECATHLON 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 
  จากนัน้น าท่านเขา้ทีพ่กัโรงแรม Ambascoatori หรอืเทียบเท่า 
 

วนัท่ีส่ี   เวนิส เมสเทร-จตรุสัเซนตส์มารค์-มิลาน 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  น าท่านเดนิทางสูท่่าเรอืตรองเคตโต้ เพื่อขา้มเรอืสูฝั่ง่ 

จตัรุสัเซนตม์ารค์ St .Mark Square ชุมชนทีย่ิง่ใหญ่
ทีส่ดุของเวนิส น าท่านเดนิผ่านชม สะพานสะอื้น ที่
ทอดเชื่อมระหว่างศาลและคุกหลวง ผา่นชม
พิพิธภณัฑด์อรจ์ ชมภายในของวิหารเซนตม์ารค์ ที่

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4
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
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 โดดเด่นดว้ยการตกแต่งดว้ยศลิปะยุคโมเสส น าท่านเดนิลดัเลาะไปตามซอกเลก็ซอกน้อย เพื่อชม สะพาน
ริอลัโต ทีท่อดขา้มแกรนดค์าเนลสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของเวนิส ทา่นอาจใชเ้วลาเดนิเล่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ชื่อดงั
ของเวนิส อย่างเครื่องแกว้มรูาโน-หน้ากากคารน์ิวลั-ของทีร่ะลกึต่างๆหรอือาจทดลองนัง่เรอืกอนโดล่าชม
บรรยากาศของคลองเลก็คลองน้อยแหง่เมอืงเวนิส หรอืนัง่จบิกาแฟ ฟังเพลงสบายๆชวิๆกบัรา้นกาแฟทีม่อียู่
กลางจตุัรสัเซนตม์ารค์  

กลางวนั      รบัประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยั เพือ่ให้ท่านมีเวลามากขึน้ในเมืองเวนิส 

13.00น. น าท่านขา้มเรอืกลบัสูฝั่ง่ตรองเคตโต้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองมิลาน  เมอืงใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศ
อติาล ีน าท่านเดนิทางสู ่บริเวณจตัรุสั มิลาน ดโูอโม หรอื มหาวิหารแห่งเมอืงมิลาน เพื่อน าท่านชม
บรเิวณรอบนอกมลิานดโูอโมทีส่รา้งในสไตลน์ิโอโกธคิ ทีม่คีวามสวยงามดว้ยยอดแหลมกว่า 100 ยอด 
ประดบัประดาไปดว้ยรปูแกะสลกัจ านวนมากใหเ้วลาท่านอสิระ เดนิเล่นถ่ายรปูกบั แกลเลอร ีวคิเตอรเ์อม็
มานูเอล, อนุสาวรยีข์องลโิอนารโ์ด ดาวนิซ,ี อนุสาวรยีข์องกษตัรยิว์คิเตอร ์เอม็มานูเอลที ่2 กษตัรยิ ์ผู้
รวบรวมก่อตัง้ประเทศอติาล ี 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 
  จากนัน้น าท่านเขา้ทีพ่กัโรงแรม NH Milan หรอืเทียบเท่า 
 
วนัท่ีห้า   มิลาน-ฟิเดนซ่า เอ้าทเ์ลท-โรม 
เช้า รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นําท่านออกเดนิทางไปชอ้ปป้ิงใน ฟิเดนซ่า เอ้าทเ์ลท  http://www.fidenzavillage.com/ อกีหนึ่งชคิเอา้ท์
เลททีม่แีบรนดเ์นมมากมายใหท้า่นเลอืกซือ้ในราคาพเิศษ 

กลางวนั      รบัประทานอาหารกลางวนั อิสระเพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
13.30 น. น าท่านเดนิทางสู ่ กรงุโรม นครหลวงแห่งสาธารณรฐัอิตาลี อดตีแหง่จกัรวรรดโิรมนั อาณาจกัรทีย่ิง่ใหญ่

มาเมื่อกว่า 2,000 ปี  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ.ภตัตาคารจีน 
จากนัน้นําท่านเขา้ทีพ่กัโรงแรม  HOLIDAY INN ROME  PISANA หรอืเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหก   โรม-ชมเมือง 

เช้า รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่านเข้าชมภายในมหาวิหารเซนตปี์เตอร ์St.Peter Basilica ในเขตนครรฐัวาตกินั รฐัอสิระทีป่ระทบั

ขององคส์มเดจ็พระสนัตะปาปาประมุขแหง่ครสิตศ์าสนาในนิกายโรมนัคา
ทอลคิ ทีม่คีวามสวยงามดว้ยศลิปะในยุคเรเนซองสแ์ละเป็นฝีมอืของ
ศลิปินทีม่ชีื่อเสยีงหลาย
ท่าน อาท ิไมเคลิแองเจล
โล่–เบอรน์ิน่ี ชมประตู
ศกัดิส์ทิธิท์ีจ่ะเปิดให้

http://www.fidenzavillage.com/
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 ครสิตศ์าสนิกชนเดนิเขา้สูม่หาวหิารเซนตปี์เตอรใ์นทุกๆ 25 ปี ถ่ายรปูกบัปิเอตา้รปูแมพ่ระประคองร่างของ
พระเยซหูลงัจากทีถู่กปลดลงจากไมก้างเขน ชมความสวยงามภายในทีต่กแต่งอย่างวจิติรตระการตา และ
นบัเป็นมหาวหิารทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในยุโรปอกีดว้ย เดนิชมความสวยงามและเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึบรเิวณ
ดา้นหน้ามหาวหิาร น าท่านแวะชมบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคล่ีเซ่ียมหรอืโคลอสซีอุ้ม  หรอืเรยีก
อย่างเป็นทางการว่า แอมปิเธยีเตอรท์ีส่รา้งขึน้ในสมยัจกัรพรรดเิวสปาเซีย่นตัง้แต่ชว่งปี ค.ศ.71 นบัเป็น 1 
ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกในยุคประวตัศิาสตรแ์ละยงัเป็น 1 ใน 7 ของNew 7 Wonders อกีดว้ย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารจีน  

บ่าย น าท่านสูบ่รเิวณ น ้าพเุทรว่ี Trevi Fountain หนึ่งในสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของกรงุโรม สถานทีน่กัท่องเทีย่วมา
โยนเหรยีญเสีย่งทายตามเรื่องราวจากภาพยนตรเ์รื่อง Three Coins in The Fountain ใหเ้วลาทา่นชัว่ครู่ 
ก่อนน าท่านมาเดนิเล่น ย่านบนัไดสเปน Spanish Step ใหเ้วลาท่านเดนิเล่นชอ้ปป้ิงอย่างจุใจ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่อิสระเพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง  
  น าท่านเข้าท่ีพกัโรงแรม HOLIDAY INN ROME  PISANA หรอืเทียบเท่า  
 

วนัท่ีเจด็  โรม-สนามบินฟมิูชิโน-กรงุเทพฯ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูส่นามบินฟมิูชิโนเพื่อผ่านขัน้ตอนการท าคนืภาษ ี– เชค็บตัรโดยสาร ตรวจหนงัสอืเดนิทาง
เพื่อเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

13.55 น.  ออกเดินทาง โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 945  บินตรงสู่กรงุเทพฯ  (บรกิารอาหารเยน็และ
อาหารเชา้บรกิารบนเครื่อง) 

 
วนัท่ีแปด กรงุเทพฯ  
05.45 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ... 

 

 
รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่

คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
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 อตัราค่าบริการส าหรบัจ านวนผูเ้ดินทางขัน้ต า่ 30 ท่าน 
          พกัห้องคู่ท่านละ  49,900 บาท 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ   6,000  บาท 
*** บตัรโดยสารของการบินไทยท่ีเสนอเป็นราคาพิเศษไม่มีราคาเดก็ *** 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิม *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 5 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
*** รายการทวัรน้ี์ไม่เหมาะส าหรบัเดก็อายตุ า่กว่า 5 ปีและผูส้งูอายท่ีุต้องนัง่รถเขน็ *** 
 ผูเ้ดินทางทุกท่านกรณุาส่งส าเนาหนังสือเดินทางเมื่อท่านจองทวัรแ์ละยืนยนัแน่นอนว่าจะเดินทาง เพื่อบริษทัฯ 

จะบริการแก่ท่านในการนัดยื่นวีซ่าให้ก่อน  พรอ้มทัง้กรอกรายละเอียดแบบฟอรม์ข้อมูลเบือ้งต้น เพื่อน าขอ้มูล
เหล่านัน้มาท าการนัดหมายการยื่น 
 

เง่ือนไขการจองทวัร ์
1. กรุณาวางเงนิมดัจาํ ท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ัง่จะยนืยนัเมื่อไดร้บัค่ามดัจาํแลว้เท่านัน้ 
2. หากมกีารยกเลกิารจอง หลงัจากทีช่าํระค่ามดัจาํเรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจาํ เน่ืองจากเป็นทวัร ์

ราคาพเิศษ บรษิทัฯ ไดช้าํระค่าตัว๋เครื่องบนิล่วงหน้า  (โดยยงัมไิดร้วมภาษสีนามบนิ และภาษน้ํีามนั) ใหก้บัสายการบนิ
ไทยเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

3. หลงัจากชาํระค่ามดัจาํแลว้ สามารถเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได ้ก่อนทีบ่รษิทัฯ จะทาํการยื่นวซี่า ซึ่งจะทาํการยื่นวซี่า ล่วงหน้า 
1 เดอืนครึง่- 2 เดอืน ก่อนการเดนิทาง หากยื่นวซี่าและออกบตัรโดยสารแลว้ จะตอ้งชาํระค่าเปลีย่นชื่อและค่าภาษน้ํีามนัที่
ปรบัเปลีย่น โดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท และตอ้งยื่นวซี่าเดีย่วในกรณีทีส่ถานฑตูมคีวิใหย้ืน่ และตอ้งชาํระค่าวซี่า
ใหม่ท่านละ 4,000 บาท 

4. การชาํระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ตอ้งชาํระก่อนการเดนิทาง ภายใน 15 วนัทาํการ  
5. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจาํนวน

ทีบ่รษิทัฯ กาํหนดไว ้เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯ และผูเ้ดนิทางอื่นทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษิทัฯ ตอ้ง
นําไปชาํระค่าเสยีหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

6. กรณีเจบ็ป่วย บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่ามดัจาํทัง้หมด เน่ืองจากเหตุผลในขอ้ 2 และหากมยีกเลกิหลงัจากออกบตัร
โดยสารและทาํการยื่นวซี่าแลว้ บรษิทัฯ จะทาํการคนืเงนิไดห้รอืไม่ ขึน้อยู่กบัสายการบนิ, วซี่า ตลอดจนค่าใชจ้่ายที่
เกดิขึน้ ณ ประเทศทีเ่ราเดนิทาง    

7. กรณียื่นวซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซ่ีาจากทางสถานฑตู บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่ามดัจาํ และค่าทวัร ์
8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อน หรอื หลงัออกบตัรโดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์ไม่คนืค่ามดัจาํ และค่าทวัร ์
 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย ชัน้ประหยดั  เสน้ทาง กรุงเทพฯ-โรม -กรุงเทพฯ 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สอง-สามท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 
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 ค่ารถรบัสง่ระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุและค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าทปิคนขบัรถในอติาล ี
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าเชงเกน้ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท สาํหรบัเดก็อายุตํ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่เกนิ 75 ปี กรมธรรมพ ์

500,000 บาท 
 ค่าภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที่ 

 2 มี.ค.58 และท่านตอ้งช าระเพ่ิม หากมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากสายการบิน 
 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าโรงแรม และสนามบนิ 
 ค่าทปิหวัหน้าทวัร ์ตอ้งเกบ็เพิม่จากราคาทวัรอ์กีท่านละ 800 บาท 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 สาํหรบัราคาน้ีบรษิทัฯ จะไม่รวมค่าภาษที่องเทีย่วหากมกีารเกบ็เพิม่ 
 ค่าประกนัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 
หมายเหต ุ 
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
 กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทาไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้ 

 บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
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 ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

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

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติํ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง
อาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัฐานการย่ืนวซ่ีาสถานทูตอติาล ี
***การยืน่วซีา่อติาล ีทกุทา่นตอ้งแสดงตัวทกุครัง้ทีม่กีารเดนิทางเพือ่สแกน

ลายนิว้มอืทีศ่นูยย์ืน่ VFS ITALY *** 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมัตวิซีา่ 15 วนัท าการ  
เอกสารในการขอวซีา่  (กรณุาจัดสง่ภายใน 30 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
 

***สิง่ทีท่า่นควรทราบกอ่นยืน่วซีา่*** 
1. สถานทตูอติาลไีมอ่นุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเลม่พาสปอรต์ระหวา่งทีส่ถานทตูพจิารณาวซีา่  
2. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่

ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

3. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่ี
และถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณาของสถานทตูง่ายขึน้ 

หมายเหต ุ กรณีลกูคา้ทา่นใดมกีารใชพ้าสปอรต์เดนิทางระหวา่งกรุ๊ปยืน่วซีา่ ลกูคา้ตอ้งแจง้
ใหท้างบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น 
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 1. เอกสารสว่นตวั 
 
*หนังสอืเดนิทางมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน (มหีนา้วา่งทีย่งัไมป่ระทบัตรา 2 หนา้ข ึน้ไป)  
 

** ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการขอเก็บพาสปอรต์เพยีงเลม่ปจัจบุนัเทา่น ัน้  

ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง (ปก) ไมต่อ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

หากแนบมาแลว้เกดิการสญูหายทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในทกุกรณี ** 

** ในสว่นของพาสปอรต์เกา่ถา้มวีซีา่เชงเกน้ทีเ่คยใชเ้ดนิทางภายใน 3 ปีนบัจากปจัจบุนั  

วซีา่อเมรกิาและวซีา่องักฤษ ใหถ้า่ยส าเนาหนา้พาสปอรต์และหนา้วซีา่ 

แนบมาดว้ยเพือ่ประกอบการพจิารณาวซีา่ ** 

 
 
* รปูถา่ยสขีนาด 3.5 x 4.5 ซม.จ านวน 2 รปู  ขนาดของใบหนา้วดั 

จากศรษีะถงึคาง 3 ซม. (ตวัอยา่งขนาดรปูดา้นขวามอื) และฉากหลังตอ้ง 
เป็น สขีาวเทา่นัน้ (ไมส่วมแวน่ตา,ไมส่วมเครือ่งประดับ) 

* ส าเนาทะเบยีนบา้น/บัตรประจ าตัวประชาชนพรอ้มหมายเลขโทรศัพทท์ี ่
สามารถตดิตอ่ได ้(เบอรม์อืถอื) 
* ส าเนาสตูบิัตร (ในกรณีทีอ่ายยุังไมค่รบ 20 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบมาดว้ย) 
* ส าเนาทะเบยีนสมรส หรอื ใบหยา่ และใบมรณะ (ถา้ม)ี 
* ใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี 
* ส าเนาบัตรขา้ราชการ 

 
2. หลกัฐานการท างาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรณุาระบ ุ“ TO WHOM IT MAY 
CONCERN “ แทนการใชช้ือ่ของแตล่ะสถานทตู) 
     * พนักงานบรษัิท  : ใชห้นังสอืรับรองจากสถานทีท่ างานเป็นภาษาอังกฤษตัวจรงิเทา่นัน้  
ค าน าหน ้า่นาม  ชือ่ นามสกลุ ตรงตามหนา้พาสเทา่นัน้ ระบตุ าแหน่ง อัตราเงนิเดอืน และวนัเริม่ท างาน 
พรอ้มตราประทับบรษัิท และ ลายเซ็นของผูอ้อกจดหมายรับรองการท างาน (เอกสารตอ้งออกไมเ่กนิ 
1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซีา่ เชน่  ย ืน่วซีา่ 22 ก.พ. เอกสารตอ้งออก 22 ม.ค. เป็นตน้ไป) 
     * ขา้ราชการ  : ใชห้นังสอืรับรองต าแหน่งจากหน่วยงานตน้สงักัดเป็นภาษาอังกฤษตัว
จรงิเทา่นัน้ 
     * กรณีเกษียณอาย ุ : ใชส้ าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ  
     * เจา้ของกจิการ 
       - เจา้ของบรษัิท   : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิท , หนังสอืจดทะเบยีนหา้งหุน้สว่น (คดั
ส าเนาไมเ่กนิ 3 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซีา่) 
      - เจา้ของรา้นคา้  : ใชท้ะเบยีนพาณชิย ์(ทพ.4) , พค. 0403 
      - ประกอบอาชพีอสิระ  : พมิพจ์ดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบรุายไดต้อ่เดอืน 
พรอ้มเอกสารการเสยีภาษี (แปลเป็นภาษาองักฤษ) และหลักฐานแสดงอาชพีตัวเอง เชน่ ภาพถา่ย , 
สญัญาเชา่ , ใบเสร็จแสดงการซือ้ขาย  
      - นักเรยีน/นักศกึษา  : ใชห้นังสอืรับรองจากสถานศกึษาเป็นภาษาอังกฤษตัวจรงิ ระบชุัน้เรยีน 
ค าน าหน ้า่นาม  ชือ่ นามสกลุ ตรงตามหนา้พาสเทา่นัน้ พรอ้มตราประทับ และ ลายเซ็นของผูอ้อก
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 จดหมายรับรอง (เอกสารตอ้งออกไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซีา่ เชน่  ย ืน่วซีา่ 22 ก.พ. 
เอกสารตอ้งออก 22 ม.ค. เป็นตน้ไป) 
 
3. หลกัฐานการเงนิ  (ในการออกจดหมายรับรอง กรณุาระบ ุ“ TO WHOM IT MAY CONCERN 
“ แทนการใชช้ือ่ของแตล่ะสถานทตู) 
  3.1 หนงัสอืรบัรองสถานะทางการเงนิตวัจรงิ ออกค าน าหนา้นาม ชือ่ สกลุ ตรงตาม
หนา้พาสเทา่น ัน้  (เอกสารตอ้งขอมาจากธนาคารลา่สดุไมเ่กนิ 15 วนั นบัจากวนัยืน่
เอกสาร) คูก่บั ส าเนาสมดุบญัช ีหรอื STATEMENT ออกค าน าหนา้นาม ชือ่ สกลุ ตรงตาม
หนา้พาสเทา่น ัน้ ใชบ้ญัชเีงนิฝากออมทรพัยเ์ทา่น ัน้ ทีแ่สดงถงึการเคลือ่นไหวของบัญชยีอ้นหลัง
อยา่งนอ้ย 6 เดอืน (ปรบัสมดุบญัชลีา่สดุ ไมเ่กนิ 7 วนันบัจากวนัยืน่เอกสาร)  
หมายเหต ุ *** สถานทตูไมร่บับญัชฝีากประจ าและบญัชกีระแสรายวนัในการยืน่วซีา่ 
 
 3.2   ส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน ตอ้งมกีารเคลือ่นไหวเรยีง
ทกุเดอืนหา้มกระโดดเดอืน ถา้มกีารกระโดดเดอืนหรอืเดอืนไหนไมม่กีารเคลือ่นไหวตอ้งมี
จดหมายชีแ้จงเหตผุล 
  

3.3  ควรมเีงนิคงเหลอืสะสมในบญัช ีไมต่ า่กวา่ 1 แสนบาท 
     

3.4 กรณีไมม่บีัญชสีว่นตัว หรอื เด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี ใหบ้คุคลในครอบครัวสายเลอืดเดยีวกัน 
เชน่ บดิา,มารดา,พี,่นอ้ง  ท า หนงัสอืรบัรองการนัต ีโดยออกจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ ระบวุา่
จะออกคา่ใชจ้า่ยให ้โดยมผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยและชือ่ผูท้ ีอ่อกคา่ใชจ้า่ยให ้พรอ้ม ส าเนาสมดุบญัช ี
หรอื STATEMENT ใชบ้ญัชเีงนิฝากออมทรพัยเ์ทา่น ัน้  ทีแ่สดงถงึการเคลือ่นไหวของบัญชี

ยอ้นหลังอยา่งนอ้ย 6 เดอืน (ปรบัสมดุบญัชลีา่สดุ ไมเ่กนิ 7 วนันบัจากวนัยืน่เอกสาร) และ
เอกสารผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย มดีังนี ้

1. ส าเนาพาสปอรต์หรอืบตัรประชาชน  
2. จดหมายระบคุวามสมัพันธข์องผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย  
3. เอกสารแสดงความสมัพันธ ์เชน่ ทะเบยีนบา้น , ใบสตูบิัตร  

หมายเหต ุ *** สถานทตูไมร่บับญัชฝีากประจ าและบญัชกีระแสรายวนัในการยืน่วซีา่  
 

3.5 บคุคลทีท่ างานแลว้ทกุทา่น จะตอ้งแนบส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากสว่นตัวทกุกรณี  ** 
 
 
 
4.กรณีทีผู่เ้ดนิทางเป็นเด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี 

* เด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา-มารดา หรอืเดนิทางๆไปกับทา่นใด
ทา่นหนึง่  

จะตอ้งท า หนงัสอืใหค้วามยนิยอมจากอ าเภอ โดยทีบ่ดิา-มารดาจะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านง
ในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับอกีทา่นหนึง่ได ้ณ ทีว่่าการอ าเภอหรอืเขต โดยมี
นายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่และประทับตราจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

* กรณีบตุรอยูใ่นความดแูลของบดิาหรอืมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ จะตอ้งมหีนังสอืรับรองการ
ปกครองบตุร และเอกสารการหยา่รา้ง โดยมขีอ้ความระบวุา่ “มอี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว” 
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 กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
 

 

 

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

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม กอ่นแตง่งาน (ภาษาไทย).................................................... 

 หมายเลขหนังสือเดินทาง......................................  วนัเกิด ..........................................................................  

 วนัออกหนงัสือเดินทาง ........................................  วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ............................................. 

 หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน ................................................ สถานที่ เกิด ............................................. 

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

......  หมา้ย 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล......................................................................................................................... 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ....................................... 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนั(ภาษาองักฤษ)........................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

 โทรศพัท ์ ..................................... หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้มี) ........................ 
 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
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 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)...................................          

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปครั้งสุดทา้ยหรือไม ่    .......  ไมเ่คย     .......  เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

 ตัง้แตว่นัท่ี ............................ ถึงวนัท่ี ............................  รวม 

.......................... วนั 

 

----------------------------------------------- 
 

 


