
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ MONO_ITALY_8D-TG-W07 

 

โมโน อติาล ี 

8 วนั 5 คนื 
โดยสายการบนิไทย (TG) 

 

 

 

 

  

 

 นําทา่นบนิตรงสูก่รงุโรม ประเทศอติาล ีตืน่ตากับมหาวหิารทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกมหาวหิารเซนต ์-       ปี

เตอร ์(St.Peter’s Basilica) ชมความยิง่ใหญใ่นอดตีของสนามกฬีาโคลอสเซีย่ม (Colosseum) 1 ใน 7 

ส ิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุโบราณ อดตีสนามประลองการตอ่สูท้ีย่ ิง่ใหญข่องชาวโรมัน เดนิชมความอลังการของ

มหาวหิารซานตา มาเรยี เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore)วหิารของเมอืงฟลอเรนซ ์ทีใ่หญเ่ป็น

อนัดบั 4 ของทวปียโุรป  น ัง่เลน่บรเิวณจตัรุสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ทีน่โปเลยีนเคยกลา่วไว ้

วา่ “เป็นหอ้งน่ังเลน่ทีส่วยทีส่ดุในยโุรป” สมัผัสกลิน่อายละครโศกนาฏกรรมโรมโิอกับจเูลยีตของวลิเลยีม เชกส

เปียร ์ทีเ่วโรนา่ (Verona) ถา่ยรปูสนกุๆกบัหอเอนปิซา่ (Leaning Tower of Pisa) สญัลักษณ์แหง่

เมอืงปิซา่ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง แวะ Serravalle Outlet ศนูยร์วมรา้นคา้ไฮแบรนดไ์ว ้

หลากหลายยีห่อ้ ***สะสมไมลก์ารบนิไทย 50 %*** 
 

กาํหนดการเดนิทาง   

18-25, 20-27 ก.พ., 25ก.พ.-3ม.ีค. 

1-8, 3-10, 5-12, 8-15, 12-19, 15-22, 19-26, 24-31 ม.ีค.  

  26 ม.ีค.-2 เม.ย., 29 ม.ีค.-5 เม.ย. 2559 
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 16-23, 19-26, 21-28, 23-30 เม.ย. 

26เม.ย.-3พ.ค., 28เม.ย.-5พ.ค. 2559 

10-17, 14-21, 19-26, 21-28, 24-31 พ.ค. 2559 

26 พ.ค. – 2 ม.ิย. 2559 

 

 

 

 

 

D1. กรงุเทพฯ   

D2. โรม – โคลอสเซีย่ม – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– 

             ฟลอเรน้ซ ์  

D3. ฟลอเรน้ซ ์– โบโลญญา – เวนสิ เมสเตร ้

D4. เกาะเวนสิ – จตรุสัซานมารโ์ค – เวโรนา่ 

D5. เวโรนา่ – มลิาน – Serravalle Outlet – เจนวั    

D6. เจนวั – หอเอนปิซา่ – โรม 

D7. โรม – สนามบนิ   

    D8. กรงุเทพฯ   

 

วนัแรกของการเดนิทาง           กรงุเทพฯ   

21.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 3 

เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทยโดยมเีจา้หนา้ที ่Go Holiday Tour คอยตอ้นรับ

และอํานวยความสะดวก 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง  โรม – โคลอสเซีย่ม  – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– ฟลอเรน้ซ ์ 

00.01 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงโรม ประเทศอติาล ีโดยเทีย่วบนิ TG 944   

05.55 น. ถงึสนามบนิฟูมชิโิน กรงุโรม ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 

6 ชัว่โมง และ ปรับเป็น 5 ชัว่โมงในวันที ่27 มนีาคม 2559) นําท่านผ่านพธิตีรวจ

คนเขา้เมอืงและศุลกากร จากนัน้ผ่านชมกลุม่โรมนัฟอรมั (Roman Forum) 

อดตีศูนยก์ลางทางดา้นการเมอืง ศาสนา และเศรษฐกจิของอาณาจักรโรมัน ที่

สะทอ้นใหเ้ห็นความเจรญิรุ่งเรอืงของอารยะธรรมโรมันในชว่ง 2,000 ปีทีผ่่านมา  
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 นําชมความยิง่ใหญ่ในอดีตและเก็บภาพสวยบรเิวณรอบนอกของสนามกฬีา

โคลอสเซีย่ม (Colosseum) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณ อดตี

สนามประลองการต่อสูท้ีย่ ิง่ใหญ่ของชาวโรมันทีส่ามารถจุผูช้มไดถ้งึ 50,000 คน 

จากนั้นนําท่านเดินชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญ

อธษิฐานบรเิวณนํา้พุเทรวี ่(Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุงโรมทีโ่ด่งดัง

จากภาพยนตรเ์รือ่ง สามรักในกรงุโรม 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

บา่ย นําท่านเดนิทางพาท่านเขา้สูน่ครรฐัวาตกินั (Vatican) ประเทศทีเ่ล็กทีส่ดุใน

โลกตัง้อยู่ใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียวในโลกที่มีกําแพงลอ้มรอบเมือง

เอาไวไ้ดท้ัง้หมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้และเป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิต์

นกิายโรมันคาทอลกิโดยมพีระสันตะปาปา มอํีานาจปกครองสูงสุด นําทา่นเขา้

ชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s 

Basilica) ชมประตมิากรรมอันลอืชือ่ปิเอตา้ (Pieta) ของมเิคลันเจโลและชม

แทน่บูชาบลัแดคคโิน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุม้สํารดิทีส่รา้งโดย

จานโลเรนโซ แบรน์นิี ซ ึง่สรา้งตรงบรเิวณทีเ่ชือ่กันว่าเป็นทีฝั่งพระศพของนักบญุ

ปีเตอร ์จากนัน้นําท่านเดนิทางต่อสู ่แควน้ทสัคาน ี(Tuscany) โดยเมอืงหลวง

ของแควน้ คอื ฟลอเรนซ ์(Florence) ทีไ่ดรั้บขนานนามว่าเป็นเมอืงศูนยก์ลาง

แหง่ศลิปะในยคุเรอเนสซองส ์ซึง่ลว้นแลว้แตม่โีบราณสถานสําคัญ และมทีวิทัศน์

ตามธรรมชาตทิีส่วยงาม จนไดรั้บการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโก ้

เมือ่ ปี ค.ศ.1982 ทําใหท้ัสคานีมชี ือ่เสยีงในฐานะดนิแดนท่องเทีย่วยอดนยิม

ระดับโลก นําทา่นชมววิทวิทัศนข์องเมอืง   

ระยะทาง 277 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4 ชม. 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

 นําคณะเขา้สูท่ีพั่ก CONFERENCE FLORENTIA HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง ฟลอเรน้ซ ์–  โบโลญญา – เวนสิ เมสเตร ้

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นําท่านเดนิเทีย่วชมเมอืงเก่าฟลอเรนซ ์(Florence) นําชมจตัุรสัเดลลา

ซญิญอเรยี (Piazza Della Signoria) ซึง่รายลอ้มไปดว้ยรปูปัน้ อาท ิเชน่ รูป

ปั้นเทพเจา้เนปจูน (Fountain of Neptune),วรีบรุุษเปอรซ์อิสุถอืหัวเมดูซา่ 

(Perseus with the Head of Medusa),รูปปั้นเดวดิ ผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงของ 

ไมเคลิ แองเจโล่  จากนัน้นําท่านชมความยิง่ใหญ่ และอลังการของมหาวหิาร

ซานตา มาเรยี เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) วหิารของเมอืงฟลอ

เรนซ ์ทีใ่หญ่เป็นอันดับ 4 ของทวปียุโรป ซึง่โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมทีใ่ชห้นิ
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 ออ่นหลายสตีกแตง่ผสมผสานกนัไดอ้ยา่งงดงาม จากนัน้นําทา่นเดนิมารมิฝ่ังแมน้ํ่า

อาร์โน จะพบกับสะพานเวคคโิอ(Vecchio)สะพานเก่าแก่ที่มีมีรา้นขายทอง 

และอัญมณีอยู่ทัง้สองขา้งสะพาน  ใหเ้วลาท่านอสิระเลอืกซือ้สนิคา้ทัง้ของฝาก 

ของทีร่ะลกึ รวมทัง้สนิคา้แฟชัน่นําสมยั 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวันอาหารจนี   

บา่ย นําท่านเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงโบโลญญา่ (Bologna) ชมเปียสซ่า มจัโจเล"่ 

(Piazza Maggiore) จัตุรัสขนาดใหญ่ ทีต่ัง้อยูใ่นใจกลางของสว่นเมอืงเกา่ ที่

ลอ้มรอบดว้ยโบสถซ์าน เปโตรนโิอ (Basilica of San Petronio) ซติีฮ้อล       

(City Hall ) ลานนํา้พุเทพเนปจูน (Fontana del Nettuno) และ อาคาร

ปาลาซโซ เดล โพเด สตา (Palazzo del Podesta) แลว้นําท่านเดนิทางสู่

เมอืงเวนสิ (Venice Mestre) ฝ่ังแผน่ดนิใหญ ่ เมอืงหลวงของแควน้เวเนโต เว

นิสถูกสรา้งขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็ก ๆ จํานวนมากเขา้ดว้ยกันในบริเวณ

ทะเลสาบเวนเิทยี ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของทะเลอาเดรยีตกิ เป็นเมอืงท่าโบราณ และ

เป็นเมอืงทีใ่ชค้ลองในการคมนาคมมากทีส่ดุ 

ระยะทาง 114 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.30 ชม. 
 
 
 
 
ระยะทาง 155 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.30 ชม. 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 นําคณะเขา้สูท่ีพั่ก  APOGIA SIRIO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง เกาะเวนสิ – จตัรุสัซานมารโ์ค – เวโรนา่  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านออกเดนิทางสูท่า่เรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto) นําท่านล่องเรอืผ่าน

ชมบา้นเรอืนของชาวเวนสิ สูเ่กาะเวนสิ หรอื เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสนโร

แมนตกิ เป็นเมอืงทีไ่มเ่หมอืนใคร โดยใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน  มสีมญา

นามว่าเป็น "ราชนิีแห่งทะเลเอเดรียตกิ" มเีกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะและมี

สะพานเชือ่มถงึกันกว่า 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังที่บรเิวณ ซานมาร์โค ศูนย์กลางของ

เกาะเวนสิ จากนัน้นําทา่นเดนิชมความงามของเกาะเวนสิ ชมสะพานถอนหายใจ 

(Bridge of Sighs) ทีม่เีรือ่งราวน่าสนใจในอดตี เมือ่นักโทษทีเ่ดนิออกจากหอ้ง

พพิากษาไปสู่คุกจะไดม้โีอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครัง้สุดทา้ย

ระหว่างเดินผ่านช่องหนา้ต่างที่สะพานนี้  ซ ึง่เชื่อมต่อกับวังดอดจ์ (Doge’s 

Palace) อันเป็นสถานทีพํ่านักของเจา้ผูค้รองนครเวนสิใน  อดตี ซึง่นักโทษชือ่

ดังทีเ่คยเดนิผา่นสะพานนีม้าเเลว้คอื คาสโนวา่น่ันเอง นําทา่นถา่ยรปูบรเิวณจตัรุสั

ซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ทีน่โปเลยีนเคยกล่าวไวว้่า “เป็นหอ้งน่ังเล่น

ทีส่วยทีส่ดุในยโุรป” จัตรัุสถกูลอ้มรอบดว้ยอาเขตอนังดงาม รวมทัง้โบสถซ์านมาร์

โค (St.Mark’s Bacilica) ทีม่โีดมใหญ ่5 โดม ตามแบบศลิปะไบแซนไทน ์จากนัน้

อสิระใหท้า่นไดม้เีวลาเทีย่วชมเกาะอันแสนโรแมนตกิ เชน่ เพือ่ชมมนตเ์สน่หแ์ห่ง
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 นครเวนสิ, ชมโบสถซ์านมารโ์ค, เลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย อาทเิชน่ 

เครือ่งแกว้มูราโน่,หนา้กากเวนสิ หรอืน่ังจบิกาแฟในรา้น Café Florian ทีเ่ปิด

ใหบ้รกิารมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1720    

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง(สปาเกต็ตีห้มกึดํา)  

บา่ย จากนัน้นําทา่นลอ่งเรอืกลับขึน้สูฝ่ั่งเมสเตรเพือ่เดนิทางสูเ่มอืงเวโรนา่ (Verona) 

เมอืงทีโ่ดง่ดังมาจากนยิายรักอมตะเรือ่งเอกของ วลิเลีย่ม เชกสเ์ปียร ์  ชือ่โรมโิอ

และจูเลยีต นําท่านชมยา่นเมอืงเกา่ ทีย่ังคงสภาพบา้นเรอืนแบบโบราณ นําท่าน

เดนิเทีย่วชมจตัรุสัเออรเ์บ (Piazza delle Erbe หรอื Market's square) ที่

รายลอ้มไปดว้ยคฤหาสน์  วังเกา่ของตระกลูทีเ่คยปกครองเวโรน่า เดนิผ่านโรมนั 

อารนีา่ (Verona Arena) สนามกฬีากลางแจง้แบบโบราณในสมัยนัน้  แลว้นํา

ทา่นเยีย่มชม บา้นของจเูลยีต ถา่ยรปูกบัระเบยีงทีโ่รมโิอปีนเขา้หาจเูลยีต และรปู

ปัน้สมัฤทธิจ์เูลยีต ปัน้โดย N.Costantini วา่กนัวา่ใครอยากสมหวังในเรือ่งความรัก

ก็ใหไ้ปจับทีห่นา้อกของจเูลยีตนอกจากนีภ้ายในบรเิวณกําแพงบา้นจเูลยีตยงัมกีาร

เขยีนแสดงความรักกนัมากมายจนแทบไมเ่ห็นสกํีาแพงเดมิ   

ระยะทาง 124 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชม. 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 นําคณะเขา้สูท่ีพั่ก HOLIDAY INN VERONA CONGRESS หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง เวโรนา่ – มลิาน – Serravalle Outlet – เจนวั    

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้เดนิทางสูต่ัวเมอืงมลิาน (Milan) เมอืงทีเ่รยีกไดว้่า เป็นเมอืงหลวงแห่ง

แฟชั่นของโลก  นําท่านถ่ายรูปกับมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di 

Milano) ทีส่รา้งดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิ ทีผ่สมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรม

แบบตะวันตก สมัยฟ้ืนฟูศลิปวทิยาการ ชมแกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล 

(Galleria Vittorio Emanuele II) ทีนั่บว่าเป็นชอปปิงมอลลท์ีส่วยงาม 

หรหูราและเกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงมลิาน อนุสาวรยี ์ของกษัตรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอล

ที ่2 ผูร้เิร ิม่การรวมชาตหิัวเมอืงต่างๆในอติาล ีและอนุสาวรยีข์องศลิปินชือ่ดังใน

ยคุเรเนซองสอ์กี 1 ทา่น คอื ลโิอนารโ์ด ดารว์นิซี ่ทีอ่ยูใ่นบรเิวณดา้นหนา้ของโรง

ละครสกาลา่ 

ระยะทาง 169 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลทขนาดใหญ่ Serravalle Outlet ซึง่ตัง้อยู่

ใกลเ้มอืงมลิาน สถานทีร่วมสนิคา้แฟชั่นแบรนดเ์นมจากหลากหลายเมอืง และ

จากดไีซเนอรช์ัน้นําระดับแถวหนา้ของอติาล ีมรีา้นคา้แฟชั่นและสนิคา้ต่างๆกว่า 

180 รา้น ทัง้ Versace, Dolce & Gabbana, Prada, Roberto Cavalli, Bulgari, 

ระยะทาง 95 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชม. 
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 Trussardi, Calvin Klein ,Diesel,Camper, Furla, Moschino, Bulgari, Bose, 7 

for all mankind และอืน่ๆ โดยสนิคา้แฟชัน่จะลดราคาตัง้แต ่30% - 70% ตลอด

ปี นําท่านสู่เมอืงเจนวั (Genoa) เมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของอติาลทีางภาคตะวันตก

เฉียงเหนือ ชมเขตเมอืงเก่าศูนยก์ลางทางประวัตศิาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป 

เป็นเมอืงที่มคีวามรุ่งเรืองมาตัง้แต่ครสิต์ศตวรรษที่ 11 มาจนถงึ ค.ศ. 1797 

ปัจจุบันเป็นเมอืงศูนยก์ลางเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมผลติรถยนตข์องอติาลี่

ไดแ้ก่ เฟียต, อัลฟ่าโรมโีอ, แลนเซยี นําท่านชมมหาวหิารประจําเมอืงสถานที่

ประกอบศาสนพธิอีันงดงามและศักดิส์ทิธิ ์เป็นทีเ่คารพของทัง้คนในทอ้งถิน่และ

นักท่องเที่ยวทั่วไปที่มาเยอืน ชมบา้นเกดิของครสิโตเฟอร ์โคลมับสั (จาก

ภายนอก) นักเดนิทางผูย้ ิง่ใหญ่คน้พบทวปีอเมรกิา เป็นเมอืงท่าพาณิชยสํ์าคัญ

ของอติาลี ซึง่มีอายุกว่าแก่กว่าสองพันปี มีตกึเก่า สมัยโรมันยอ้นยุค อาคาร

บา้นเรือนที่ค่อนขา้งแออัด บรเิวณอ่าวเจนัวเป็นที่ทอดไวด้ว้ยเรือสําราญ เรือ

ยอชทห์ร ูเรอืใบสขีาว เรอืโบราณจําลองขนาดยกัษ์ และมปีระภาคารสงูตระหง่าน 

กลางเมอืงทีน่ี ่มน้ํีาพจุตุรัสเฟอรารี ่ทีนั่กท่องเทีย่วนยิมไปถ่ายรูป นําท่านชมมหา

วหิารซานลอเรนโซ หรือ ดูโอโม่ ที่สรา้งขึน้ในแบบโรมันเนสค์ และโกธคิ ราว

ศตวรรษที ่11 

 

 

ระยะทาง 56 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 40 นาท ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

 นําคณะเขา้สูท่ีพั่ก NOVOTEL GENOA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่กของการเดนิทาง              เจนวั – หอเอนปิซา่ – โรม 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน ัน้นําท่านเดนิทางสู่เมอืงปิซ่า ( Pisa ) เมืองแห่งศลิปะที่สําคัญของ

อติาล ี ทา่นเขา้สูบ่รเิวณจตัรุสัดโูอโมแหง่ปิซา่ หรอื จตัรุสักมัโป เดย ์มรีาโกล ี

(Compo Dei Miracoli) ทีป่ระกอบดว้ยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโร

มาเนสก ์โดยเริม่จากหอพธิเีจมินํา้มนต ์(Baptistry of  St. John) ทีใ่หญ่

ทีส่ดุในอติาล ีชมมหาวหิารดโูอโม (Duomo) ทีง่ดงามและหอเอนแหง่เมอืง 

ปิซ่าอันเลือ่ง ชมหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่ง

เมอืงปิซา่ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง เริม่สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1173 ใช ้

เวลาสรา้งประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการกอ่สรา้งตอ้งหยดุชะงักลงไปเมือ่สรา้ง

ไปไดถ้งึชัน้ 3 ก็เกดิการยบุตัวของฐานขึน้มา และต่อมาก็มกีารสรา้งหอต่อเตมิขึน้

อกีจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้งทัง้หมดถงึ 177 ปี โดยทีห่อเอนปิซา่นี ้กาลเิลโอ 

บดิาแห่งวทิยาศาสตร ์ซึง่เป็นชาวอติาเลีย่นไดใ้ชเ้ป็นสถานทีท่ดลองทฤษฎแีรง

โนม้ถ่วงของโลกทีว่่า สิง่ของสองชิน้ น้ําหนักไมเ่ท่ากัน ถา้ปล่อยสิง่ของทัง้สอง

ชิน้จากทีส่งูพรอ้มกนั ก็จะตกถงึพืน้พรอ้มกนั  

ระยะทาง 160 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 
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 เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 นําท่านเดนิทางสูก่รุงโรม (Rome) เมอืงหลวงและเมอืงท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง

ของประเทศอติาล ีนักทอ่งเทีย่วจากทกุมมุโลกตา่งเดนิทางไปกรงุโรม เพือ่ชืน่ชม

กับศลิปะ สถาปัตยกรรม และประวัตศิาสตรแ์ห่งความยิง่ใหญ่ยาวนานมากกว่า 

2,800 ปี ตัง้อยู่บนเนนิเขาทัง้ 7 รมิฝ่ังแมน้ํ่าไทเบอรต์อนกลางของประเทศ โรม

เคยเป็นเมืองที่มีบทบาทมากที่สุดของอารยธรรมตะวันตกและในอดีตไดเ้ป็น

อาณาจักรทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 

ระยะทาง 355 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.30 ชม. 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

 นําคณะเขา้สูท่ีพั่ก NOVOTEL ROMA LA RUSTICA หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง           โรม – สนามบนิ   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

09.00 น. สมควรแกเ่วลา นําคณะเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่ใหท้่านมเีวลาในการทําคนืภาษ ี

(Tax Refund) และ มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายใน

สนามบนิ 

 

13.30 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 945  

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง กรงุเทพฯ 

06.05 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ    

(รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีที่

เมอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม)  

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ ทรัพยส์นิสว่นตวัหาย, การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอื

ยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้

เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สี

น้ําเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  
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5. เมือ่ทา่นทาํการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

 
 

                                    ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

โปรแกรม : โมโน อติาล ี 

8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิไทย  
 

กาํหนดการเดนิทาง    18-25, 20-27 ก.พ., 1-8, 3-10, 5-12, 8-15, 12-19, 15-22, 

19-26, 24-31 ม.ีค. / 26 ม.ีค.-2 เม.ย., 29 ม.ีค.-5 เม.ย. 2559 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 49,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 49,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 4,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 49,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิ

เรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
49,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  20,000.- 

ในกรณีทมีวีซีา่แลว้หรอืดาํเนนิการยืน่วซีา่เอง 3,000.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 
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** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

กาํหนดการเดนิทาง    16-23, 19-26, 21-28, 23-30 เม.ย.  

26เม.ย.-3พ.ค., 28เม.ย.-5พ.ค. 2559 

10-17, 14-21, 19-26, 21-28, 24-31 พ.ค. 2559 

26 พ.ค. – 2 ม.ิย. 2559 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 54,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 54,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 4,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 54,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (กรณุาอา่นขอ้มลู

เพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
54,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  20,000.- 

ในกรณีทมีวีซีา่แลว้หรอืดาํเนนิการยืน่วซีา่เอง 3,000.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

                   อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ น้ําหนักกะเป๋า ไมเ่กนิ 30 กก. 

(ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
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- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 8.  คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

 9.  คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเชงเกน้ 

10. คา่ทปิพนักงานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

4. คา่ธรรมเนยีมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 2 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 8x2 = 16 ยโูร) 

6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ัน้ 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

7. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจําตัว หรือไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 
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เงือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเหต 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. ทางสถานทตูมกีารแจง้เง ือ่นไขการเตรยีมเอกสารในการขอยืน่วซีา่ ดงัน ัน้ควรเตรยีมเอกสาร

ตามทีส่ถานทตูแจง้เง ือ่นไขมา หากทา่นเตรยีมเอกสารไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสาร จนทํา

ใหไ้มส่ามารถยืน่วซีา่ไดห้รอืถกูปฏเิสธการอนุมตัวิซีา่ ทางบรษิทัสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจําหรอื

คา่ทวัรท์ ัง้หมด 

2. การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่าน ัน้ อตัรา

คา่ธรรมเนยีมวซี่าทางสถานทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซี่า ทาง

สถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิภายใน   45 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

2. แจง้ยกเลกิภายใน   30 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 80 % จากราคาทัวร ์

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจํานวนทีบ่รษิทัฯกาํหนดไว ้ (30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผู ้

เดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตัว๋ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  
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 7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ําระคา่ทวัรห์รอืมดัจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดัจําตัว๋เครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้ เนือ่งจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธ   วซีา่ หรอืไมว่า่

ดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ ไมว่า่เหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทําให้

หอ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 

ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละ

ช ัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่าน 

อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยก

หอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิใน

กรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต และไม่

มอีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัหากมี

งานเทศกาลโรงแรมอาจจะไดพ้ักในเมอืงอืน่แทน 

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

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัทาํการ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
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 1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรบัประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

           ตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากหลงัวนัเดนิทาง หนงัสอืเดนิทางหา้มชํารดุ    

           หรอืขดีเขยีนใดๆท ัง้ส ิน้ภายในหนงัสอืเดนิทาง (สําหรับทา่นทีม่หีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามา  

          ประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย เพือ่ความสะดวกในการพจิารณาวซีา่ของทา่น)  

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ (สดัสว่นใบหนา้

โดยละเอยีดเฉพาะใบหนา้สงู 3 ซม. วดัจากหนา้ผากถงึคาง***) (ใช ้

รปูสพีืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืนและตอ้งไมซ้ํ่ากบัรปูวซีา่ทีม่ใีน

เลม่ รปูสติ๊กเกอรใ์ชไ้มไ่ด,้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ) และกรณุาเขยีน

ชือ่-นามสกลุตวับรรจงไวด้า้นหลังรปู และใหป้ระกบดา้นหนา้ของรปูเขา้หา

กนั  (กรณุาอยา่ใหร้ปูเลอะหมกึ และอยา่ใหร้ปูมรีอยลวดเย็บกระดาษ เพราะ

สถานฑตูจะไมรั่บรปูแบบนี ้ทา่นอาจจะตอ้งถา่ยใหม)่ 

3. สําเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประชาชน หรอื สําเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ  

(ถา้เคยเปลีย่น) ใบเปลยีนชือ่-นามสกลุ สตูบิตัร ฉบบัแปลภาษาองักฤษ ยกเวน้สําเนาบตัรประชาชน 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 สําเนาสมดุบญัช ีหรอื statement บญัชอีอมทรพัยส์ว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 6 เดอืน ปรบั

ยอดลา่สดุไมเ่กนิ 7 วนักอ่นยืน่ และบญัชตีอ้งไมก่ระโดดเดอืน    

สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชฝีากประจาํหรอืบญัชกีระแสรายวนั       

4.2 หนงัสอืรบัรองสถานะทางการเงนิจากทางธนาคาร (BANK CERTIFICATE  ตอ้งสะกดชือ่ให้

ตรงตามหนา้พาสปอรต์ ตอ้งมตีราประทบั และลายเซนตจ์ากธนาคาร) กรณุายืน่ขอจากธนาคาร 

โดยใชเ้วลาดาํเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 15 วนัหลงัจากธนาคารออกให ้  เป็น

บญัชเีดยีวกนักบัขอ้ 4.1 (สถานทตูอาจขอดสูมดุเงนิฝากเลม่จรงิของทา่นในบางกรณี)  

4.3กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พีน่อ้ง 

ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้)    

     4.3.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter)  

     4.3.2. BANK CERTIFICATE หรอื BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ระบชุือ่

เจา้ของบญัช ี(บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลที่

เจา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ โดยชดัเจน 

ฉบบัภาษาองักฤษ  กรณุายืน่ขอจากธนาคาร โดยใชเ้วลาดาํเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ืน่ไดไ้ม่

เกนิ 15 วนัหลงัจากธนาคารออกให ้ 

     4.3.3. ถา่ยสําเนาสมดุบญัช ีหรอื statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย และตอ้ง

เป็นบญัชเีดยีวกนั กบัทีอ่อก BANK CERTIFICATE หรอื BANK GUARANTEE 

5. หลกัฐานการทาํงาน(ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ัน้)   

-กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํางานและ

ชว่งเวลาทีอ่นุมตัใิหล้าหยดุ อายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนบัถงึวนัยืน่วซีา่ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้
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 พาสปอรต์ * และตอ้งม ีทีอ่ยู ่เบอรโ์ทรศพัท ์ของบรษิทัทีต่ดิตอ่ได ้   

-กรณีเจา้ของกจิการ สําเนาใบทะเบยีนการคา้หรอืหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็น

กรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซน็ชือ่รับรองสําเนาและประทับตราบรษัิทฯ (อายสํุาเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน) 

พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ และตอ้งตรงตามภาษาไทย  

-กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีกํ่าลังศกึษาอยู ่ อายไุม่

เกนิ 1 เดอืน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์  

6. กรณีทีเ่ด็กอายตุํา่กวา่ 18 ปี ขอสําเนาสตูบิตัร  

กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง  

(กรณุาขอ 2 ฉบบั เพือ่สําหรบัยืน่วซีา่ 1 ฉบบั และอกี 1 ฉบบั รบกวนเตรยีมมาวนัเดนิทางสําหรบั

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีส่นามบนิ) 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมให้

บุตรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดาพรอ้มแจง้ชือ่,ความสัมพันธ์และยนิดีชดเชยค่าเสยีหายที่อาจจะ

เกดิขึน้โดยคัดฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบบัแปลภาษาอังกฤษ พรอ้มทัง้แนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา  โดยบดิาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดาพรอ้มแจง้ชือ่,ความสัมพันธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้

โดยคัดฉบับจรงิจากอําเภอตน้สังกัด พรอ้มฉบับแปลภาษาอังกฤษ พรอ้มทัง้แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางท ัง้กบับดิาและมารดา โดยบดิาและมารดาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศ กบัใคร ( ระบชุือ่ – นามสกลุ ความสมัพันธ ์และจดุหมายปลายทางดว้ย) โดยมกีาร

รับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสัมพันธ์และยนิดีชดเชยค่าเสยีหายที่อาจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจาก

อําเภอตน้สังกัด พรอ้มฉบับแปลภาษาอังกฤษ พรอ้มท ัง้แนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์

บดิาและมารดามาดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาหรอืมารดาเพือ่รับรองแกบ่ตุร 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใด

เป็นผูด้แูลบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

- กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มทา่นใดทา่นหนึง่เดนิทาง

มาสมัภาษณ์กบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย (เฉพาะยืน่เดีย่วเทา่น ัน้) 

7. กรณีสมรสแลว้ สําเนาทะเบยีนสมรส, สําเนาใบหยา่ หรอื สําเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) พรอ้ม

ฉบบัแปลภาษาองักฤษ และรปูแบบตอ้งตรงตามภาษาไทยทา่น 

8. หา้มเซน็รับรองสําเนาถกูตอ้งในเอกสารทีเ่ป็นเอกสารตัวจรงิ ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวี

ซา่เทา่น ัน้ 

                           เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา  

หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมลูย่ืนวีซ่าเชงเกนประเทศอิตาลี 
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถ้วนตามความเป็นจรงิ เนื่องจากจะมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน) 

 

ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 
1. นามสกุล [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 
2. นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]………………………………………………..……………………………. 
3. ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 
4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………….…………………………………………….. 
5. สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั) …………………………………………………..………………………………………  
6. ประเทศทีเ่กดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 
7. สญัชาตปัิจจุบนั ..................................สญัชาตโิดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 
9. สถานภาพ           โสด                       แต่งงาน (จดทะเบยีน)         แต่งงาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่         แยกกนัอยู ่                         หมา้ย 
  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณเีป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอกชื่อ-นามสกุล ทีอ่ยู(่หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว์ 
    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

    หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื.................................................................อเีมล............................................. 
 

12. อาชพีปัจจบุนั........................................................................................................ 
13. ชื่อบรษิทัหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรบันกัเรยีน นกัศกึษา กรุณากรอกชื่อ ทีอ่ยูข่องสถาบนัศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…… 

14. วซี่าเชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัที.่....................................... ถงึวนัที.่............................................. 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิ้วมอืเพื่อการขอวซี่าเชงเกน้ก่อนหน้านี้ 
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                   ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบุวนัที ่หากทราบ)................................................ 
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