
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   รหสัโปรแกรมทวัร ์ TG88 GRAND ITALY 7D4N JUN18-TG-W21 

CODE: TG88 GRAND ITALY >> ROME VATICAN FLORENCE PISA VENICE MILAN 7D4N 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GRAND ITALY โรม วาตกินั ฟลอเรนซ ์ปิซา่ เวนสิ มลิาน 7วนั 4คนื  
ทวัรส์ดุคุม้!! เทีย่วเจาะลกึ”แกรนดอ์ติาล”ี 

ชืน่ชมสถาปัตยกรรมและประวัตศิาสตรแ์หง่ความยิง่ใหญท่ีก่รงุโรม ชมความยิง่ใหญอ่ลังการ1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์อง
โลกที ่โคลอสเซีย่ม และหอเอนปิซา่ เยอืนเมอืงฟลอเรนซ ์ดนิแดนอันน่าหลงใหล ตน้ก าเนดิของศลิปะเรอเนซองส ์
ชมเมอืงเวนสิ เมอืงแหง่สายน ้าและสะพาน ดืม่ด า่กับบรรยากาศทีส่ดุแสนจะโรแมนตกิ ชมมหาวหิารดโูอโมแ่หง่มลิาน
ทีง่ดงามและยิง่ใหญเ่ป็นอันดับ 3 ของโลก ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมสช์ือ่ดังทีแ่กลลอเรยีวคิเตอรเ์อ็ม มานูเอล 

เดนิทางโดยสายการบนิไทย Thai Airways (TG) สะสมไมลไ์ด ้50% 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

)พกักบัผูใ้หญ ่2ทา่นไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ
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22-28 มนีาคม 61 49,900  

เด็กอาย ุ0-2ปี/Infant 

15,000 บาท 

 

12,500 25  

9-15 มถินุายน 61 49,900   
 

**ราคาทวัรร์วมคา่วซีา่แลว้** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห่นึง่         กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ    

 
21.30 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิขาออกช ัน้ 4 โซน  D เคานเ์ตอร ์
                 สายการบนิไทย  (TG) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้น
 เอกสารตดิแท็กกระเป๋า 
 
 
วนัทีส่อง สนามบนิลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีอติาล ี- นครวาตกินั – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– กรงุโรม – โคลอสเซีย่ม –  

                      จตัรุสัโรมนั – น า้พเุทรวี ่– บนัไดสเปน – ฟลอเรนซ ์  อาหารเทีย่ง,เย็น 

 
00.20 น. น าท่านเดนิทางสู ่กรุงโรม ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่

TG944 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 11 ชัว่โมง 54 นาท)ี 
06.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีกรงุโรม ประเทศอติาล ีน าท่าน

ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และพธิกีารทางศลุกากรและตรวจรับสมัภาระ
เรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นสูน่ครวาตกินั ซึง่เป็นรัฐอสิระ มขีนาดเล็กมากเพยีง 250 
ไร่และเป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิ เป็นเมอืงแห่งศา
สนจักรและทีป่ระทับของพระสันตะปาปา ประมขุสงูสดุแหง่ศาสนา หรอืทีเ่รยีก
สัน้ๆ ว่า“โป๊ป” น าท่านถา่ยรูปดา้นหนา้ มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์St.Peter 
Basilica แหง่นครรัฐวาตกินั ทีง่ดงามดว้ยศลิปะในยคุเรเนซองส ์ใชเ้วลาสรา้ง
ถงึ 150 ปี และยังไดรั้บการตกแต่งอย่างโออ่่าและหรูหรา ดา้นหนา้มหาวหิาร
เป็นลานกวา้งเรยีกวา่ St.Peter’s Square ประกอบไปดว้ยน ้าพุ 2 ดา้น และ
เสาโอเบลกิส ์1 ตน้ ลอ้มรอบไปดว้ยเหล่าเทพเทวาบนหลังคาและก าแพงสูง
(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเขา้ Vatican Museum และ Sistine Chapel ) จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ กรุงโรม (Rome)(ระยะทาง6ก.ม./15นาที)  เมืองหลวงของ
ประเทศอติาล ีอดตีแห่งจักรวรรดโิรมันทีย่ ิง่ใหญ่มาเมือ่กว่า 2,000 ปี  ชืน่ชม
กับสถาปัตยกรรมและประวัตศิาสตร์แห่งความยิง่ใหญ่  น าท่านสัมผัสความ
ยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ โคลอสเซี่ยม (Colosseum) 
(ถ่ายรูปดา้นนอก) เป็นสนามกฬีากลางแจง้ขนาดใหญ่ตัง้อยู่ใจกลางกรุงโรม 
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เริม่สรา้งขึน้ ในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซียนแห่งอาณาจักรโรมันและสรา้งเสร็จ ในสมัยของจักรพรรดิติตัสใน
ครสิตศตวรรษที่1 หรอืประมาณปี ค.ศ.80 อัฒจันทรเ์ป็นรูปวงกลมกอ่ดว้ยอฐิและหนิทรายวัดโดยรอบไดป้ระมาณ 
527เมตร สงู 57เมตร ใกล ้ๆ กนันัน้เป็น ประตชูยัคอนสแตนตนิ (Arch of Constantine) ถอืวา่เป็นมรดกส าคัญ
ของประเทศอติาลอีกีทีห่นึง่ โดยสรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึชัยชนะของกรงุคอสสแตนตนิ เป็นซุม้ประตูทีใ่หญ่ทีส่ดุของ
โรมันมคีวามสูงถงึ 21 เมตร จากนัน้ชมและถ่ายรูป จตัุรสัโรมนั (Roman Forum) ซึง่อยู่ใกล ้ๆ กันกับโคลอส
เซีย่ม จัตุรัสโรมันถอืว่าเป็นศนูยก์ลางดา้นต่างๆ เชน่ การประชมุทางการเมอืง การปกครอง บชูาเทพเจา้ ฯลฯ ของ
กรงุโรมในสมยัโบราณ ใชเ้วลาสรา้งยาวนานมากถงึ 900 ปี ปัจจบุันเหลอืแตซ่ากปรักหักพังแต่ก็ยงัรูส้กึไดถ้งึความ
ยิง่ใหญ่อลังการ น าท่านผ่านชม อนุเสาวรยีว์กิเตอรเ์อ็มมานูเอ็ล (Victor Emmanuell Monument) หรอื Altare 
Della Patria อนุสาวรยีท์ีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตขิองวกิเตอรเ์อ็มมานูเอ็ล พระราชาองคแ์รกของอติาลี ทีม่อี านาจ
แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร และทีน่ีย่งัเป็นอนุสรณ์ทหารทีก่ลา้หาญเมือ่ครัง้สงครามโลกครัง้ที ่1 อกีดว้ย  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) เมนอูาหารจนี 

บา่ย จากนัน้น าทา่นชม น า้พุเทรวี ่(Trevi Fountain) ซึง่มรีปูปัน้ของเทพเจา้เนปจนูตัง้โดดเดน่อยูก่ลางน ้าพ ุเป็นหนึง่
ในสัญลักษณ์ที่ส าคัญของกรุงโรม เป็นสถานที่นักท่องเทีย่วมาโยนเหรยีญเสีย่งทายตามเรือ่งราวจากภาพยนตร์
เรือ่ง Three Coins in The Fountain จากนัน้น าท่านชมและถ่ายรูปบรเิวณยา่น บนัไดสเปน (Spanish steps) 
เป็นบนัไดทีก่วา้งทีส่ดุและยาวทีส่ดุในทวปียโุรป ถูกเรยีกชือ่ตามสถานฑตูสเปน ซึง่ตัง้อยู ่ณ บรเิวณนัน้ ไดรั้บการ
ออกแบบโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน ชือ่ Francesco de Sanctis เริม่สรา้งเมือ่ปี คศ.1723 แลว้เสร็จในปี คศ.1725 
ถอืเป็นสัญลักษณ์อกีอย่างหนึ่งของกรุงโรม นอกจากความสวยงามอลังการกวา้งขวางของบันไดสูง 138 ขัน้ที่
ลอ้มรอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมอันสวยงามแลว้ จัตุรัสนี้ยังต่อตรงกับถนน Via Condotti  ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นแบรนด์
เนมม ากม าย  ทั ้ ง  Dior, Prada, Gucci,Valentio, Versace, Fendi, Ferragamo, Cartier, Bulgari, Rimowa, 
Longchamp, Furla, Tod’s Ferragamo Armani, Tag Heuer, Tissot และอืน่ๆ เป็นตน้ จากนัน้น าท่านมุ่งหนา้สู ่
ฟลอเรนซ ์(Florence) (ระยะทาง274ก.ม./ 4 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของแควน้ทัสคานี ตน้ก าเนดิของศลิปะแบบ
เรอเนซองส ์อดีตศูนย์กลางดา้นสถาปัตยกรรม วรรณกรรม และวัฒนธรรมอันรุ่งโรจน์ ดนิแดนที่มีเสน่ห์อันน่า
หลงใหลแหง่นีไ้ดช้ ือ่วา่เป็นสถานทีท่ีนั่กทอ่งเทีย่วใฝ่ฝันมาเยอืนมากทีส่ดุดว้ย  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) เมนอูาหารทอ้งถิน่ 
 หลังอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ัก 

   ทีพ่กั: IH Hotel Firenze หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 4* 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทีส่าม        เขตเมอืงเกา่ฟลอเรนซ ์– เมอืงปิซา่ - จตัรุสักมัโป เดย ์มริาโกล ี- หอเอนปิซา่ - เมอืง ลา สเปเซยี 
                      อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที3่) 

น าท่านเดนิทางสู่ เขตเมอืงเก่า ของฟลอเรนซ์ ที่ไดรั้บเลือกโดยองค์การ
ยูเนสโกใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก เมือ่ปี ค.ศ. 1982 น าท่านเดนิชมความ
สวยงามบรเิวณ จตัุรสัดูโอโม Duomo Santa Maria Del Fiore ทีตัง้ของมหา
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วหิารแห่งเมอืงฟลอเรน้ซ ์ที่สวยงามและยิง่ใหญ่ จตัุรสัชกินอเรยี (piazza della signoria) เป็นจัตุรัสสวยงามดว้ย
ประตมิากรรมมากมายทีต่ัง้เรยีงรายอยู่ดา้นหนา้ของพระราชวังเวคคโิอ เชน่ รูปแกะสลักเพอรซ์อิุส วรีบรุุษกรกีโบราณ
ตอนบั่นคอเมดูซา่ รูปแกะสลักเฮอรค์วิลสี และรปูสลัก the Rape of the Sabine Women ถ่ายรูปดา้นหนา้ ปาลาซโซ 
เวคคโิอ Palazzo Vecchio หรือ Old Palace พระราชวังเก่าแก่ในเมืองฟลอเรนซ์ สรา้งส าเร็จในปี ค.ศ.1322 มี
สัญลักษณ์คอืหอระฆัง Campanile ในอดีตใชเ้ป็นสถานที่แจง้ข่าวสารใหก้ับชาวเมอืง ทางการจะตีระฆังส่งสัญญาณ 
หากมไีฟไหม,้น ้าทว่ม, ขา้ศกึโจมต ีฯลฯ ถอืเป็นสถานทีป่ระวัตศิาสตรส์ าคัญของฟลอเรนซ ์ชมสะพานปอนเต เวคคโิอ 
(Ponte Vecchio) สะพานเก่าแก่ที่สุดของเมือง เป็นสะพานเดียวของฟลอเรนซ์ที่รอดพน้การทาลายจากช่วง
สงครามโลกมาได ้ทอดขา้มแม่น ้าอาร์โน ซึง่อดีตเป็นแหล่งขายทองค าที่เก่าแก่ของฟลอเรนซแ์ละยังคงอนุรักษ์
บรรยากาศแบบดั่งเดมิไวไ้ดอ้ยา่งด ีชมทัศนยีภาพของตัวเมอืงทีม่แีมน่ ้าอารโ์น ไหลผา่นนครทีย่งัคงรักษาสถาปัตยกรรม
โบราณไวอ้ยา่งน่าชืน่ชม สะพานเกา่แกท่ีส่รา้งขึน้เพือ่ใชใ้นการสญัจรขา้มแมน่ ้าอารโ์น บนสะพานนัน้เป็นทีต่ัง้ของอาคาร
รา้นคา้ ซึง่เป็นตัวแทนจ าหน่ายงานศลิปะ อัญมณี และของทีร่ะลกึจ านวนมากอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ ชอ้ป
ป้ิงตามอธัยาศัย 

เทีย่ง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) เมนอูาหารจนี 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงปิซา่ Pisa (ระยะทาง98ก.ม./ 1.30 ชัว่โมง) อดตีเมอืงท่าเรอืชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนและ
เป็นที่ตัง้ของหอเอนปิซ่า น าท่านชม จตัุรสักมัโป เดย ์มริาโกลี หรือ จตัุรสัดูโอโม่ Piazza del Duomo หรอืทุ่ง
มหศัจรรย ์เป็นบรเิวณทีล่อ้มรอบดว้ยก าแพงใจกลางเมอืงปิซา่ และเป็นทีต่ัง้ของมหาวหิารเกา่แกท่ีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ด 
และน าท่านชมถ่ายรูป 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ของโลก หอเอนปิซ่า ( Leaning Tower of Pisa) ใหท้่านเดนิเล่น 
ถา่ยรูปกบัหอเอนปิซา่ทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นหอระฆังแห่งวหิารประจ าเมอืง แตเ่พยีงการเริม่ตน้ของการสรา้งถงึบรเิวณชัน้ 3 
ก็เกดิการทรดุตัวและตอ้งหยดุการกอ่สรา้งจนถัดมาอกีรว่ม 100 ปี ถงึไดส้รา้งต่อจนเสร็จสมบรูณ์และยังเป็นสถานทีก่าลิ
เลโอ เคยมาพสิจูนเ์รือ่งแรงโนม้ถว่งของโลก และการตกของวัตถดุว้ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืง ลา สเปเซยี (La 
Spezia) (ระยะทาง80ก.ม./ 1ชัว่โมง) เมอืงในเขตลกิเูรยีทางตอนเหนือของอติาล ีอยูร่ะหวา่ง เมอืงเจนัว และปิซา่ บน
ทะเลลกิเูรยี และเป็นหนึง่ในอา่วทีม่คีวามส าคัญทางดา้นการคา้และการทหาร อกีทัง้ยงัเป็นทีต่ัง้ของสถานทีส่ าคัญทาง
ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมดว้ย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่) เมนอูาหารทอ้งถิน่ 
 หลังอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ัก 

 ทีพ่กั: Ghironi Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 4* 

     (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ ี ่          ลา สเปเซยี – ชงิเกว แตรเ์ร - รโิอแมก จโิอเร ่– มานาโรลา่ – เลแวนโต ้- เมอืงเวโรนา่          

                    อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที6่) 

น าท่านเดนิทางสู่สถานี La Spezia Centrale Railway Station น าท่าน
เปลีย่นการเดนิทางโดยสารรถไฟสูด่นิแดนทัง้หา้ (Five Land) แห่ง ชงิ
เกว แตรเ์ร (Cinque Terre) ตัง้บนหนา้ผาสูงชันเหนือทะเลเมดเิตอรเ์ร
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เนียน ตดิทะเลบรเิวณชายฝ่ังแควนลกิูเรยี ชม 2 ใน 5 หมู่บา้นไดแ้ก่ หมู่บา้นประมงเล็กๆ รโิอแมก จโิอเร ่(Rio-
Maggiore) หมูบ่า้นชาวประมงทีส่วยทีส่ดุในโลก เป็นชมุชนชาวประมงเกา่ ทีม่ที าเลทีน่่ามหัศจรรย ์คอืแตล่ะหมูบ่า้น
ปลกูสรา้งอยูบ่นภเูขาหรอืหนา้ผาสงู ปัจจบุนัแมย้ังมกีารท าประมงกนัอยูบ่า้ง แต่ก็ไมม่ากนัก เนือ่งจากชาวบา้นหันมา
ท าธรุกจิทอ่งเทีย่วเพือ่ตอ้นรับเหลา่นักเดนิทางทีแ่วะเวยีนเขา้มาชมไขม่กุน ้างามของอติาลเีม็ดนีเ้สยีมากกวา่ และ ชม
หมูบ่า้นประมง มานาโรลา่ (Manarola) หมูบ่า้นชาวประมงทีเ่ล็กทีส่ดุของแควน้ แตก่ลับกลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วที่
สามารถดงึดดูใหนั้กเดนิทางจากทั่วโลกตา่งกอ็ยากทีจ่ะมาเยอืน ณ หมูบ่า้นแหง่นี ้กจิกรรมหลักของนักทอ่งเทีย่วเมือ่
มาถงึทีน่ีก่็คอืการเดนิชมเมอืงไปตามถนนสายเล็กทีล่ัดเลาะตัดผา่นตัวเมอืงไปตามความลานชนั เป็นบรรยากาศทีส่ดุ
แสนจะเพลดิเพลนิ จากนัน้เดนิทางสูส่ถานีเลแวนโต ้(Levanto) เปลีย่นการเดนิทางขึน้รถโคช้เพือ่เดนิทางไปทีเ่ว
โรน่า 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เวโรนา่ (Verona) (ระยะทาง283ก.ม./ 4 ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูแ่ควน้เวเนโตเป็นหนึง่ในเจ็ด

เมอืงหลวงของทางตอนเหนือของอติาลี มสีถานที่ทีด่งึดูดนักท่องเทีย่ว
ดว้ยเหตุทีม่คีวามส าคัญทางศลิปะและวัฒนธรรมทีเ่ห็นไดง้านนทิรรศการ
ประจ าปีหลายงาน โรงละคร และอปุรากรในโรงละครกลางแจง้ทีส่รา้งโดย
โรมัน และเป็นเมืองส าคัญในประวัตศิาสตรแ์ละเศรษฐกจิจากต าแหน่ง
ทีต่ัง้ทางภมูศิาสตรท์ีต่ัง้อยูต่รงโคง้ของแมน่ ้าอดเิจ (Adige River) ไมไ่กล
จากทะเลสาบการด์า ทีต่ัง้นีท้ าใหเ้กดิน ้าทว่มขึน้หลายครัง้จนกระทั่ง ค.ศ. 
1956 เมือ่มกีารสรา้งอโุมงคโ์มร-ิทอรโ์บเลทีเ่ป็นทางระบายน ้า 500 ควิบคิ
เมตรลงไปในทะเลสาบการด์าเมือ่มคีวามจ าเป็น อโุมงคล์ดสถตินิ ้าทว่มทกุ
เจ็ดสบิปีไปเป็นทกุสองรอ้ยปี 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่8) เมนอูาหารจนี  

 หลังอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ัก 

  ทีพ่กั:  Antares Sport Beauty & Wellness หรอืระดบัใกลเ้คยีง4* 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

วนัทีห่า้       เวโรนา่ - ทา่เรอืตรอนเคตโต ้- เกาะเวนสิ - จตัรุสัซานมารโ์ค – โบสถเ์ซนตม์ารก์ – มลิาน  

                   อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที9่) 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรอืตรอนเคตโต้ เป็นท่าเรือที่มีเรือบริการในการ
เดนิทางไปในที่ต่าง ๆ ของเมอืง เพื่อชมทวิทัศน์ธรรมชาตขิอง 2 ฝ่ังคลอง
โดยทางเรอื นับเป็นเมอืงทีค่ลองมากกว่าถนนอกีเมอืงหนึง่ของโลก น าท่าน
น่ังเรือสู่  เกาะเวนิส (Venice Island) ดินแดนแสนโรแมนติก ชมความ



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   รหสัโปรแกรมทวัร ์ TG88 GRAND ITALY 7D4N JUN18-TG-W21 

สวยงามของ จตัุรสัซานมารโ์ค (Piazza San Marco หรอื Saint Mark Square) เป็นจัตุรัสกลางเมอืงเวนสิ ทีข่ ึน้ชือ่
ว่าสวยที่สุดแห่งหนึง่ในอติาลี ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรมอันงดงาม อาท ิโบสถเ์ซนตม์ารก์ (St. Mark’s Basilica) 
เดมิทีเ่ป็นโบสถส์ว่นตัวของผูค้รองเมอืงในสมยันัน้ พระราชวังดอจส ์(Doge’s Palace), ลโีอเน่ (Lione) รูปปัน้สงิโตตัว
ใหญต่ดิปีกพรอ้มถอืหนังสอื ซึง่ถอืเป็นสญัลักษณ์ประจาเมอืงเวนสิ เดนิชมตัวเมอืงจนถงึสะพานรอิลัโต เป็นสะพานที่
เก่าแก่ทีสุ่ดในเวนสิและเป็นสะพานแรกทีข่า้ม Grand Canal (คลองแกรนดค์าแนล) ชมสะพาน Bridge of Sighs 
สะพานสะอืน้ หรอืบางคนเรยีกวา่ "สะพานแห่งการทอดถอนใจ” ซึง่ทอดขา้มดา้นหลังวังของผูป้กครองเวนสิในอดตี 
ไปยงัคกุทีอ่ยูอ่กีฟากฝ่ังคลอง วา่กนัวา่สะพานแหง่นี้คอืจดุหายใจเฮอืกสดุทา้ยแหง่อสิรภาพของเหลา่นักโทษ และคุก
แห่งนี้เองเป็นทีคุ่มขงันักรักกระเดือ่งนามคาสโนวา่ ในต านานเล่าว่าการจูบบนเรอืกอนโดล่าใตส้ะพานแห่งนี้จะน าไปสู่

ความรักนรัินดร ์นับเป็นหนึง่ในจดุทีโ่รแมนตกิทีส่ดุจดุหนึง่ในเวนสิ 
อสิระใหท้่านเดนิชมความโรแมนตกิของเกาะแห่งนี้ และท่านไม่ควรพลาดกับประสบการณ์ลอ่งเรอืกอนโดลา่ ชม
ความงามของเกาะเวนสิ 

เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่0) เมนอูาหารทอ้งถิน่ 
บา่ย น าท่านกลับสู่ฝ่ังแผ่นดนิใหญ่ น าท่านเดนิทางสู่ กรุงมลิาน (Milan) หรอื มลิาโน่(ระยะทาง272ก.ม./ 4 ชัว่โมง) 

เมอืงใหญ่เป็นอนัดับสองรองจากกรงุโรม ตัง้อยูท่างตอนเหนือของประเทศ มชีือ่เสยีงในดา้นแฟชัน่ ศลิปะ และเครือ่ง
หนัง เป็นเมอืงแห่งแฟชั่นชัน้น าของโลก ในลักษณะเดยีวกับ นวิยอรก์ ปารสี ลอนดอน อกีทัง้ยังเป็นศูนยก์ลางทาง
ธรุกจิของประเทศอติาลอีกีดว้ย  

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่1) เมนอูาหารจนี 

หลังอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ัก 

 ทีพ่กั: Hotel Da Vinci หรอืระดบัใกลเ้คยีง4* 
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

วนัทีห่ก มลิาน – มหาวหิารแหง่มลิาน - แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานเูอล - สนามบนิมลิาโน มลัเพนซา 

                  อาหาร เชา้ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่2) 

 น าท่านสูจุ่ดศูนยก์ลางอันศักดิส์ทิธิข์องเมอืงมลิาน ชม มหาวหิารแหง่มลิาน (Duomo di 
Milano) (ถ่ายรูปดา้นนอก) มหาวหิารนี้สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ที่ถอืว่ามคีวาม
ใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก เริม่สรา้งในปี 1386 แต่กว่าจะเสร็จตอ้งใชเ้วลากว่า 400 ปี 
ดา้นนอกมหีลังคายอดเรยีวแหลมทีท่ าจากหนิออ่น
จ านวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจากสมัย
ต่างๆ กว่า 2,245 ช ิน้ ยอดที่สูงที่สุดมีรูปปั้นทอง
ขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ 
จากนั้นใหท้่านอสิระกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์
เนมชือ่ดังของโลก อาทิเช่น LV,PRADA,GUCCI, 
TOD’S ณ แกลลอเรีย ว ิคเตอร์ เอ็มมานูเอล 
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(Galerie Victor Emmanuel) (รา้น Pra  da รา้นแรกของโลก) ทา่นสามารถถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึจากดา้นในซึง่เป็นอาคาร
กระจกทีเ่กา่แกแ่ละสวยงาม สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิมลิาโน มลัเพนซา กรุงมลิาน เพือ่ตรวจเช็ค
เอกสารการเดนิทางและสมัภาระเตรยีมตัวเดนิทางกรงุเทพฯ (มเีวลาใหท้า่นไดท้ าคนืภาษีTax Refund กอ่นการเชค็อนิ) 

14.05น. ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทยโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG941 (เวลาประมาณ 10ชัว่โมง 50นาท)ี 
 

วนัทีเ่จ็ด        ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ        

 
05.55น.   เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดย
ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
- กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท  
กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์
- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง  

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและ
จ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากว่า 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ
ไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  
และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิไทย สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และคา่ประกัน
วนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิ
เรยีกเก็บ สะสมไมลไ์ด5้0% กรณุาแจง้เลขสมาชกิรอยลั ออรค์ดิ พลัส กอ่นออกตั๋ว  
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6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกนัภยัแบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดังนี ้ 
- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายมุากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 3,000,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีอ่ายนุอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท  
  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ 
ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถ
ศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถ
แจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
7.รวมคา่วซีา่วซีา่เชงเกน้ (สถานฑตูอติาล)ีแลว้ กรณีลกูคา้มวีซีา่อยูแ่ลว้หักออกจากคา่ทัวร ์2,200 บาท 
8. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนา้ มนัตามรายการทัวร ์
9.คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 
 
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 

 
7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด  
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนั
ได ้  
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9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. การประกันภัย บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัย 
แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การท า
ประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุใน
การเดนิทางเทา่น ัน้ แต่ทัง้นี ้ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่าน
ตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
13. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 

เอกสารในการขอยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศอติาล)ี 

ระยะเวลาด าเนนิการยืน่ 15 วนัท าการ 
** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 

1. พาสปอรต์ ทีย่งัไมห่มดอาย ุ และมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุ หากหมดอายกุรณุาน าไปตอ่อายกุอ่นน าสง่ และมี
จ านวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้เพือ่ตดิวซีา่ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไมก่ต็าม ควร
น าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถานฑตู  
 

2. รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรงปจัจบุนั ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิว้ หรอื 3.5 * 3 cm จ านวน 2 ใบ และมอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หา้ม
ตกแตง่รปู หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมเีครือ่งประดบั ตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 
 

3. เอกสารสว่นตวั 
ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาบตัรขา้ราชการ (ถา้ม)ี แปลเป็นภาษาองักฤษ 
ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ)  แปลเป็นภาษาองักฤษ 
ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ (ถา้เคยทกีารเปลีย่น) แปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่20ปี) แปลเป็นภาษาองักฤษ 
ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาสตูบิตัร / หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา / ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา  

 
4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการท างานจากบรษัิททีท่่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบตุ าแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนใน

ปัจจุบนั,วันเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบับรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปยโุรป หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกติ
หลังครบก าหนด ภาษาองักฤษ 
 
4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างานและชว่งเวลาทีอ่นุมตัใิห ้
ลาหยดุเพือ่เดนิทางไปยโุรป เท่านัน้ไมต่อ้งระบชุือ่ประเทศ หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนด และตอ้งมี
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อายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่  ตอ้งเป็นภาษาองักฤษ และเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเทา่น ัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั โดยชือ่
ลกูคา้ทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
4.2 กรณีเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื
หุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซน็ชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบรษัิทฯ (คัดลอกไมเ่กนิ 3 เดอืน และเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้)  
4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองตัวจรงิจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีก่ าลังศกึษาอยูเ่ป็นภาษาอังกฤษ
เทา่นัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบตัรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 
 เด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี 

จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาจะตอ้งมใีบรับรองจากมารดา หรอืหากเด็ก
เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดา จะตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง
ไปตา่งประเทศจากทัง้บดิาและมารดา พรอ้มมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้บับตุรกบัผูท้ีบ่ตุรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปท าทีส่ านักงานเขตที่
ท าเบียนบา้นอยู่  (พรอ้มแนบบัตรประชาชน ของบิดาและมารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  และบดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ทีรั่บยืน่วซีา่ดว้ย กรณีเด็กที่
บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผู ้
เดยีว 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย  
4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใชห้ลกัฐานการเงนิของตัวเองหรอื
ของสามกีไ็ด ้ในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปกบัสาม ีจะตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม ีเป็นภาษาองักฤษ      พรอ้มกบัเขยีน
ชือ่-นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ ของสาม ีและบตุร ทีม่ดีว้ยกนั) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 
5.1ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ประจ าหรอืออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน (นับจากวันปัจจบุนั) 
ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม า่เสมอ และมจี านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะ
ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา 
แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัดสมัภาษณ์ 

**ยอดเงนิสดุทา้ยทีล่กูคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลมุคา่ทวัรด์ว้ย ** 
**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

 

a. หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ 

ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองค่าใชจ้่าย (BANK GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ระบุชือ่เจา้ของบัญช ีและบุคคลที่

เจา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ไมเ่กนิ 15 วันกอ่นยืน่ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

5.3 กรณีทีบ่รษิทัของทา่นเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางท ัง้หมด ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออก
จดหมายอกีหนึง่ฉบับเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลับมาท างานของท่าน โดยระบุรายชือ่ผูเ้ดนิทาง และ
เหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย  

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหอ้ยา่งถกูตอ้ง เนือ่งจาก
เป็นขอ้มลูทีต่อ้งสง่ใหก้บัทางสถานทตู ทางบรษัิทฯไมส่ามารถกรอกแทนทา่นไดเ้พราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะ   
ถกูปฏเิสธวซีา่ได ้
 
รายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่,นามสกลุ,วันเดอืนปีเกดิ,ญาตพิีน่อ้ง,สถานทีเ่กดิ และจ านวนบตุรของผูเ้ดนิทาง  
การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่าน
จะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่
ทุกครัง้ หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 
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และโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั  
กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของ
สถานทตูเรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท 
การยืน่วซีา่นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นัน้ ถงึสามารถด าเนนิการขัน้ตอนการยืน่วซีา่ได ้

 
** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ประเทศอติาล ี

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาไทย)       .............................................................................................................. 
2. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)   .............................................................................................................. 
3. ชือ่ / นามสกลุเดมิ (ถา้ม)ี          .............................................................................................................. 
4. วัน-เดอืน-ปีเกดิ   ..............................................  อาย ุ............. ปี   สถานทีเ่กดิ ........................................ 
5. เพศ   ชาย          หญงิ 

5. ทีอ่ยูปั่จจบุนั (ภาษาองักฤษ) 
............................................................................................................................................................. 
................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 
โทรศัพทม์อืถอื ..........................................................  โทรศัพทบ์า้น .......................................................... 
6. อาชพีปัจจบุนั .................................................... ต าแหน่ง ...................................................................... 
7. ชือ่สถานทีท่ างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 
.............................................................................................................................................................. 
ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ........................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ์............. โทรศัพทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อเีมล ์.......................... 
8. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 
9. รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนอืจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลกั ......................................................................................... 
      แหลง่ทีม่าของรายไดนั้น้ .......................................................................................................................... 
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10 . สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส   ⃣   แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 

  ⃣   หยา่   ⃣   มา่ย   ⃣   อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา    ⃣   แยกกนัอยู ่
11. ชือ่-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ..................... 
12. ชือ่-สกลุของบดิา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ ...................... 
13. ชือ่-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ...................... 
14. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี ้
      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 
      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 
15. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรัพย ์............................................................................................................ 
16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                    ไมเ่คย  เคย  (กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ)   

17. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.............................................. ถงึวันที ่.................................................. 

18. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                    ไมเ่คย  เคย  (กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

19.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ) ................................................................. 

20. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

            ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 
     เชค็เดนิทาง     กรณุาระบชุือ่ .............................................................. 

   บตัรเครดติ    
   เงนิสด 

 

** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น ** 
- หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 
- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ กรณุากรอกขอ้มลูการท างานของทา่นเป็นภาษาองักฤษให้

ครบถว้น ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ต าแหนง่ของทา่น / ลกัษณะงาน / รายไดต้อ่เดอืน  
 
หมายเหต ุ : การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีง
ตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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