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บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงขำ้มขอบฟ้ำสู่ประเทศอติำล ีประทบัใจกบัดนิแดนอนัยิง่ใหญ่และเคยรุ่งเรอืงมำในอดตีกบั
จกัรวรรดิโ์รมนัอนัแสนศกัดิส์ทิธิบ์นคำบสมุทรอติำล ีพบกบัวฒันธรรม, ศิลปะ และสถำปัตยกรรมอนังดงำมต่ำงๆ มำกมำยหลำย
แห่ง และยงัเป็นประเทศทีเ่ป็นศูนยก์ลำงแห่งครสิตศำสนำโลกแห่งนครวำตกินักบัเมอืงต่ำงๆ ดงัน้ี:- 
มิลาน หรอื มลิำโน เมอืงส ำคญัในภำคเหนือของประเทศอติำลี เมอืงแห่งแฟชัน่ดไีซน์เนอรช์ือ่ดงัของอติำลี มมีหำ

วหิำรทีง่ดงำมโดดเด่นและแหล่งชอ้ปป้ิงแฟชัน่ชือ่ดงักอ้งโลก แกลเลอรี ่วคิเตอร ์เอม็มำนูเอล ทีนั่บว่ำเป็น 
 ชอ้ปป้ิงอำเขตทีส่วยทีสุ่ดในอติำล ีมำกว่ำ 100 ปี 
เวนิส เมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมทีนั่กท่องเทีย่วเดนิทำงมำเยอืนเป็นจ ำนวนมำกมำยในแต่ละปี อดตีเมอืงทีเ่คยร ำ่รวย

ทีสุ่ดแห่งหนึง่ในยุคกลำงเกำะเวนิสประกอบไปดว้ยเกำะน้อยใหญ่กว่ำ 118 เกำะ ล่องเรอืพรอ้มสมัผสั
บรรยำกำศอนัแสนโรแมนตคิ 

โบโลญญ่า  เมอืงหลวงของแควน้เอมเิลยีโรมญัญา 1 ใน 20 แควน้ของประเทศอติาล ีโดยตวัเมอืงนัน้ตัง้อยู่ระหว่างแม่น ้า
โปกบัเทอืกเขาอลัเพนไพน์ และยงัเป็นทีต่ ัง้ของมหาวทิยาลยัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ด 

ฟลอเร้นซ์ เมอืงศูนยก์ลำงแห่งศลิปะในยุคเรอแนสซองสแ์ละเป็นเมอืงทีไ่ม่อนุญำตใหร้ถโคช้เขำ้ไปในเขตเมอืงเก่ำ  ทีต่ ัง้ 
รูปปั้นเดวดิตวัจรงิ ปัจจบุนัถูกเกบ็รกัษำไวใ้นพพิธิภณัฑ ์ 

ปิซ่า เมอืงท่องเทีย่วชือ่ดงัของประเทศอติำล ี อดตีเมอืงท่ำเรอืชำยฝัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน และเป็นทีต่ัง้ของหอ
เอนปิซ่ำ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก 

เนเป้ิล  หรอื นำโปล ี เมอืงท่ำทีส่ ำคญัทำงตอนใต้ของอติำล ีเมอืงใหญ่อนัดบั 3 ของประเทศ และเป็นเมอืงใหญ่และมี
ควำมส ำคญัทำงดำ้นเศรษฐกจิของอติำลตีอนใต้ ตวัเมอืงตัง้อยู่รมิอ่ำวนำโปลี  

คาปรี เกำะทีม่ชีือ่เสยีงเกำะหนึง่ของอติำล ี เนือ่งจำกมสีถำนทีท่ีเ่ป็นเอกลกัษณ์อย่ำงถ ้ำบลูกรอ็ตโต้ (Blue Grotto) 
ซึง่ดงึดูดนักท่องเทีย่วจ ำนวนมำกไปสมัผสักบัควำมสวยงำมของถ ้ำเรอืงแสงแห่งน้ี 

โรม เมอืงหลวงทีย่ ิง่ใหญ่ของจกัรวรรดโิรมนัมอีำยุเก่ำแก่กว่ำ 2,000 ปี ชมเมอืงและสถำนทีท่ีเ่ป็น 1 ใน 7 สิง่
มหศัจรรยข์องโลกและนครวำตกินั มหำวหิำรทีเ่ป็นศูนยก์ลำงแห่งครสิต์ศำสนำ นิกำยโรมนัคำทอลคิของโลก 
และชอ้ปป้ิงจำกรำ้นคำ้แบรนด์เนมชัน้น ำต่ำงๆ มำกมำย 

 

ก าหนดการเดินทาง     25 ธ.ค.2563 - 2 ม.ค.2564 
 

วนัแรก  25 ธ.ค.63 สนามบินสุวรรณภมิู  
21.30 น.  นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร ์D  
 สายการบินไทย  เจ้าหน้าท่ีคอยให้ความสะดวกเรือ่งเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระ 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 

 

วนัทีส่อง 26 ธ.ค.63 สุวรรณภมิู - มิลาน - เวนิสเมสเตร ้(อิตาลี) 
00.35 น.  น าท่านออกเดินทางสู่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี  โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG940 
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07.10 น. เดินทางถึงสนามบินมาเพนซาร ์เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และ 
 ตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสู่ Sforza Castle ป้อมปราการแห่งมลิานทีถ่อืว่าใหญ่ทีสุ่ดใน

ยุโรป สรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่15 โดยฟรานเซสโก ้สฟอรซ์า ดยุคแห่งมลิานต่อมาไดม้กีารบูรณะเพิม่เตมิ
ในช่วงศตวรรษที ่16 ละ 17 ปัจจุบนัเป็นพพิธิภณัฑแ์ละแกลเลอรีเ่กบ็งานศลิปะ น าท่านเดนิชมภายนอกของ
ป้อมปราการ จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตวั เมืองมิลาน หรือมิลาโน Milan น าท่านชมเมอืงมลิาน เมอืง
หลกัของแควน้ลอมบารเ์ดยีและเป็นเมอืงส าคญัทางภาคเหนือของประเทศอติาลี มชีื่อเสยีงในดา้นแฟชัน่และ
ศลิปะ ซึ่งมลิานถูกจดัใหเ้ป็นเมอืงแฟชัน่ในลกัษณะเดยีวกบันิวยอรค์  ปารสี  ลอนดอน และโรม นอกจากน้ียงั
เป็นทีรู่จ้กัในดา้นอุตสาหกรรม ผา้ไหม และแหล่งผลติรถยนต์ อลัฟา โรมโีอ รวมไปถงึสโมสรฟตุบอลอนิเตอร์
มลิานและสโมสรฟุตบอลเอซมีลิาน น าท่านชมจตัุรสัสกาล่าและรูปปั้นดาวนิช ีและใหท้่านถ่ายรูปและชมความ
ยิง่ใหญ่ภายนอกของ มหาวิหารแห่งเมอืงมิลานหรือมิลานดโูอโม มหาวหิารหนิอ่อนแบบโกธคิทีใ่หญ่เป็น
อนัดบั 3 ในยุโรป สรา้งในปี ค.ศ.1386 ดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิผสมผสานกนัเป็นสถาปัตยกรรมแบบ
ตะวนัตกสมยัฟ้ืนฟูศลิปวทิยาการ ใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 500 ปี มคีวามวจิติรงดงามและประดบัประดาไปดว้ย
รูปปั้นนับกว่า 3,000 รูป มหีลงัคายอดเรยีวแหลมจ านวน 135 ยอด บนสุดมรีูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระ
แม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ มลีานกวา้งดา้นหน้าดูโอโมที่มอีนุสาวรยีพ์ระเจา้วกิเตอรเ์อมมานูเอลที่ 2 ทรงมา้คอื
สถานทีจ่ดังานส าคญัต่างๆ ในบรเิวณเดยีวกนัยงัเป็นทีต่ ัง้ของ แกลเลอรี ่วคิเตอร ์เอม็มานูเอล ทีนั่บว่าเป็น 

 ชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วยทีสุ่ดในอติาลีมากว่า 100 ปี พรอ้มถ่ายรูปกบัอนุสาวรยีข์อง ลโิอนารโ์ด ดารว์นิชจีติรกร
เอกทีโ่ด่งดงัจากภาพโมนาลซ่ิา 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองเวนิสเมสเตร ้Venice Mestre เมอืงหลกัของแควน้เวเนโต้และเป็นเมอืงท่องเทีย่ว

ยอดนิยมทีนั่กท่องเทีย่วเดนิทางมาเยอืนเป็นจ านวนมากมายในแต่ละปี อดตีเมอืงทีเ่คยร ่ารวยทีสุ่ดแห่งหน่ึงใน
ยุคกลางเกาะเวนิสประกอบไปดว้ยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะและไดร้บัฉายา ราชนีิแห่งทะเลเอเดรยีตกิ 
เน่ืองจากเป็นเมอืงเดยีวในโลกทีต่ัง้อยู่บนเกาะเลก็เกาะน้อยกลางทะเลสาบเวนิเทยีในทะเลเอเดรยีตกิ, เมอืง
แห่งสายน ้า คอืเป็นเมอืงทีล่อ้มรอบไปดว้ยน ้า มคีลองใหญ่ผ่านกลางเมอืงเรยีกกนัว่าแกรนด์คาแนล มลีกัษณะ
เป็นรูปตวัเอสกลบัดา้นและมคีลองย่อยกว่า 150 สาย ท าใหเ้กดิน ้าท่วมไดเ้มื่อระดบัน ้าขึน้สูง การเดนิทาง
ภายในเมอืงใชก้ารเดนิและสญัจรทางเรอืแทนถนน เรอืทีพ่บเหน็ไดม้เีรอืส่วนตวัและเรอืสาธารณะต่างๆ เชน่ 
เรอืโดยสาร Vaporetto เรอืกอนโดล่า และแท็กซี่น ้า เป็นต้น, เมอืงแห่งสะพาน ซึ่งการเชื่อมหมู่เกาะ เกาะเลก็
เกาะน้อยถงึ 118 เกาะ มสีะพานเชื่อมกว่า 400 แห่งและเมอืงแห่งแสงสว่าง ซึ่งในยามค ่าคนืทัง้เมอืงจะสว่าง
สดใสดว้ยแสงไฟระยบิระยบั นักท่องเทีย่วโดยเฉพาะคู่รกัมกัจะออกมาเดินเล่นชมเมอืงหรอืซื้อสนิคา้กนัและ
ทานมือ้ค ่ามือ้พเิศษกนัและมบีรรยากาศทีค่กึคกัและอบอวลไปดว้ยความโรแมนตคิและความประทบัใจ (ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

  จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม Novotel Venice Mestre Castellana หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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วนัทีส่าม 27 ธ.ค.63 เวนิสเมสเตร-้โบโลญญ่า 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม    
 น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรือทรอนเชตโต้ เพื่อข้ามสู่ เกาะเวนิส อดตีเมอืงทีเ่คยร ่ารวยทีสุ่ดแห่งหน่ึงในยุคกลาง

เกาะเวนิสประกอบไปดว้ยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมสีะพานเชื่อมถงึกนักว่า 400 แห่งทีศู่นยก์ลางอยู่
ที ่จตัุรสัเซนต์มารค์ หรอื ซานมารโ์ค ชุมชนทีใ่หญ่ทีสุ่ดบนเกาะต่างๆ ของเมอืงเวนิสทีม่คีลองต่างๆ มาก 
มายนับรอ้ยแห่ง นับเป็นบรรยากาศทีไ่ม่มทีีใ่ดเหมอืนและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะเมอืง ชมสะพานสะอื้นทีเ่ชื่อม
ระหว่างคุกหลวงและพระราชวงัดอรด์จชมวหิารเซนต์มารค์ทีง่ดงามดว้ยการประดบัดว้ยโมเสคหลายลา้นชิน้ 
เดนิชมตวัเมอืงจนถงึสะพานรอิลัโตทีท่อดขา้มแกรนด์คาเนลอกีหน่ึงสญัลกัษณ์ของเวนิส น าท่านถ่ายรูปกบั
พระราชวงัดอจส ์Doge's Palace พระราชวงัดอจส ์เป็นทีท่ าการของรฐับาลเวนิสและที่พ านักของผูด้ ารง
ต าแหน่งเจา้เมอืงในอดตี ตวัอาคารกะทดัรดัในแบบโกธคิ เป็นสิง่ก่อสรา้งทีเ่ก่าแก่มากว่า 800 ปีมาแลว้ เมื่อ
สมยัเวนิสยงัเป็นสาธารณรฐัอสิระ ซึ่งเคยร ่ารวยและมอี านาจมหาศาลและเคยส่งใหม้ารโ์คโปโลเดนิทางไป
เมอืงจนี อสิระใหท้่านชมและเลอืกซื้อสนิคา้ขึน้ชื่ออาทิ เครื่องแกว้เวนีเซยี หรอื หน้ากากเทศกาลคารนิ์วลั 
ท่านอาจใชเ้วลานัง่จบิกาแฟตามรา้นกาแฟ ทีต่ ัง้อยู่รอบจตัุรสัเซนต์มารค์ เพือ่ดื่มด ่ากบับรรยากาศที่แสนโร
แมนตกิ สมควรแก่เวลาน าท่านล่องเรอืกลบัสู่ฝัง่เมสเตร้ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโบโลญญ่า Bologna เมอืงหลกัของแควน้เอมเิลยี-โรมญัญาในแถบหุบเขาโป ทาง

ตอนเหนือของประเทศอติาล ีตัง้อยู่ระหว่างแม่น ้าโปกบัเทอืกเขาแอเพนไนน์ และยงัเป็นเมอืงประวตัศิาสตร์
ในช่วงยุคกลางทีไ่ดร้บัการเกบ็รกัษาไวด้ีทีสุ่ดแห่งหน่ึงในยุโรป และเป็นเมืองทีม่ชีื่อเสยีงดา้นการท่องเทีย่ว 
ความสวยงามของเมอืงและยงัเป็นทีต่ ัง้ของมหาวทิยาลยัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดคอื Alma Mater Studiorum 
ซึ่งส่งผลใหเ้มอืงโบโลญญ่าเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัการพฒันามากทีสุ่ดในอติาลอีกีดว้ย (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชัว่โมง) น าท่านเดนิเลน่ชมเมอืงบรเิวณเมอืงเก่าเปียสซ่ามจัโจเร่ จตัุรสัขนาดใหญ่ทีต่ ัง้อยู่ใจกลาง
ของสว่นเมอืงเก่าทีล่อ้มรอบดว้ยโบสถ์ซานเปโตรนิโอ หรอืถ่ายรูปกบัศาลากลาง City Hall  
หรอืลานน ้าพุเทพเนปจูน และอาคารปาลาซโซเดลโพเดสตา โบสถ์ครสิต์ทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 15 ของโลก 
ซึ่งเป็นศาสนจกัรคาทอลิกมขีนาด 7,920 ตารางเมตร อาสนวหิารใชเ้วลาสรา้งยาวนานกว่า 564 ปี โดยมหา
วหิารแห่งน้ีสรา้งเพื่อถวายแด่นักบุญเปโตรนิโอ พระสงัฆราชองคแ์รกของโบโลญญ่า โดยสรา้งตามโครงการ
ของสภาเมอืงโบโลญญ่า ซึ่งต้องการถวายใหก้บัพระศาสนจกัรคาทอลกิ 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

 น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม Mercure Bologna Centro หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีสี่ ่  28 ธ.ค.63 โบโลญญ่า-ฟลอเร้นซ์-ปิซ่า 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม    
 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฟลอเร้นซ์ Florence นครทีรุ่่งเรอืงสุดในช่วงยุคทองของศลิปะอติาล ี(ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  น าท่านเขา้สู่ เขตเมอืงเก่า ของฟลอเรน้ซ์ ทีไ่ดร้บัเลอืกโดยองคก์ารยูเนสโกใหข้ึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1982 เดนิชมความสวยงามบรเิวณ จตัุรสัดโูอโม ทตีัง้ของ มหาวิหาร
แห่งเมืองฟลอเร้นซ์ ทีส่วยงามและยิง่ใหญ่ ชมจตัุรสัซกินอเรยี, สะพานเก่าเวคคโิอ ทีท่อดขา้มแม่น ้าอารโ์น  
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 ซึ่งอดตีเป็นแหล่งขายทองค าทีเ่ก่าแก่ของฟลอเรน้ซ์และยงัคงอนุรกัษ์ บรรยากาศแบบดัง่เดมิไวไ้ดอ้ย่างดี ชม
ทศันียภาพของตวัเมอืงทีม่แีม่น ้าอารโ์น ไหลผ่านนครทีย่งัคงรกัษาสถาปัตยกรรมโบราณไวอ้ย่างน่าชื่นชม 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองปิซ่า Pisa (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) อกีหน่ึงเมอืงท่องเทีย่วชือ่ดงั

ของประเทศอติาล ีและเป็นเมอืงหลกัส าคญัในเขตแควน้ทสัคานีและไดร้บัเลอืกโดยองคก์ารยูเนสโกใหข้ึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1987 ชมเมืองปิซ่า อดตีเมอืงท่าเรอืชายฝัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน และเป็น
ทีต่ัง้ของหอเอนปิซ่า น าท่านสู่จตุรสักมัโป เดย ์มรีาโกล ีCampo Dei Miracoli ทีไ่ดร้บัลงทะเบยีนเป็นมรดก
โลกในชื่อจตุรสัดูโอโมแห่งปิซ่า คอืบรเิวณทีล่อ้มรอบดว้ยก าแพงใจกลางเมอืงปิซ่า ประกอบไปด้วยสิง่ก่อสรา้ง
ไดแ้ก่ มหาวหิารแห่งปิซ่า มหาวหิารเก่าแก่ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ด หอเอนปิซ่า หอศลีจุ่ม ทีเ่ริม่สรา้งปี ค.ศ.1173 
ค.ศ. แลว้เสรจ็ในปี ค.ศ. 1372 ปัจจุบนัยูเนสโกประกาศใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมในปีค.ศ. 1987  น าท่าน
ชม 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก หอเอนปิซ่า ใหเ้วลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปกบัหอเอนปิซ่า ทีส่รา้งขึน้เพื่อเป็น
หอระฆงัแห่งวหิารประจ าเมอืง แตเ่พยีงการเริม่ต้นของการสรา้งถงึบรเิวณชัน้ 3 กเ็กดิการทรุดตวัและต้อง
หยุดการก่อสรา้งจนถดัมาอกีร่วม 100 ปี ถงึไดส้รา้งต่อจนเสรจ็สมบูรณ์และยงัเป็นสถานทีก่าลเิลโอ เคยมา
พสิูจน์เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก และการตกของวตัถุดว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

  จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Hotel Galilei หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีห้่า  29 ธ.ค.63 ปิซ่า-โรม 

 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม    

น าท่านเดนิทางสู่ กรงุโรม นครหลวงแห่งสาธารณรฐัอิตาลี อดตีแห่งจกัรวรรดโิรมนั อาณาจกัรทีย่ ิง่ใหญ่
มาเมื่อกว่า 2,000 ปี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) ก่อนเดนิทางเขา้สู่กรุงโรม น าท่านแวะ Castel 
Romano เอ๊าท์เลต็ในเครือของแมค็อาเธอรเ์กลนดีไซเนอรเ์อ๊าท์เลท็ McArthurGlen Designer Outlet
อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงเอ๊าท์เลท็ทีอ่ยู่ไม่ไกลจากกรุงโรมและเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ มรีา้นคา้มากกว่า 120 รา้น 
สนิคา้แบรนด์ชื่อดงัต่างๆ จากทุกมุมโลก มสีนิค้าแบรนด์เนมและพบกบัโปรโมชัน่ส่วนลดใหเ้ลอืกมากมาย
อาท ิเช่น รองเทา้ เสือ้ผา้ เครื่องประดบั ของตกแต่งบา้น พบกบัแบรนด์ชัน้น าต่างๆ มากมาย อาท ิAdidas, 
Burberry, Calvin Klein, Coach, Diesel, Fossil, Gap, Guess, Lacoste, Levi’s, Moschino, Michael Kors, 
New Balance, Nike, Samsonite, Sisley, Superdry, Swatch, Tommy Hilfiger, The North Face, 
Swarovski, Versace, Valentino เป็นต้น *เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าภายในเอ๊าท์เลต็ อิสระ
รบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัภายในเอ๊าท์เลต็* 

บ่าย สมควรแก่เวลานัดหมาย น าท่านเดินทางเขา้สู่กรุงโรม (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี น าท่านชื่นชมกบั
สถาปัตยกรรมและประวตัศิาสตรแ์ห่งความยิง่ใหญ่ ซึ่งโรมเป็นมหานครที่มสีสีนัเฉพาะตวั ชมและถ่ายรูป
ภายนอกของสนามกีฬาโคลอสเซ่ียม สิง่ก่อสรา้งทีเ่ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก ซึ่งเป็นสนามกฬีายกัษ์
ทีจุ่คนไดก้ว่า 50,000 คน  ใหท้่านไดเ้กบ็ภาพเป็นทีร่ะลกึ รวมถงึผ่านชมประตูชยัแห่งคอนสแตนตนิ Arch of 
Constantine โดยสรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึชยัชนะของกรุงคอสสแตนตนิ เป็นซุ้มประตูทีใ่หญ่ทีสุ่ดของโรมนัมี
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ความสูงถงึ 21 เมตร, อนุเสาวรยีว์กิเตอรเ์อม็มานูเอล็ หรอื Altare Della Patria อนุเสาวรยีท์ีส่รา้งขึน้เพื่อเป็น
เกยีรตขิองวกิเตอรเ์อม็มานูเอล็ พระราชาองคแ์รกของอติาลทีีม่อี านาจแบบเบด็เสรจ็ครบวงจร และทีน่ี่ยงัเป็น
อนุสรณ์ทหารทีก่ลา้หาญเมื่อครัง้สงครามโลกครัง้ที ่1 อกีดว้ย  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
  น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม IH Hotel Roma Z3-Area A หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีห่ก  30 ธ.ค.63 โรม-ปอมเปอี-เนเป้ิล 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม    

น าท่านเดนิทางสู่เมืองปอมเปอี Pompei เมอืงเก่าแก่ก่อตัง้ขึน้เมื่อประมาณ 550 ปีก่อนครสิต์ศกัราช 
จนกระทัง่ 80 ปีก่อนครสิต์ศกัราช ปอมเปอไีดเ้ป็นเมอืงของอาณาจกัรโรมนั ชาวโรมนัผูม้ัง่คัง่พากนัสรา้ง
บา้นพกัตากอากาศตามชายฝัง่ทะเลของปอมเปอแีละบรเิวณลาดเขาของภูเขาไฟวสิเุวยีส ไม่นานปอมเปอกี็
กลายเป็นศูนยก์ลางการคา้อนัมัง่คัง่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) น าท่านชมซากเมอืงเก่าปอมเป
อ ีทีไ่ดถู้กลาวาของภูเขาไฟวสิเุวยีสถล่มทบัเมื่อวนัที ่24 สงิหาคม ค.ศ.79 ชมรา้นคา้ ตลาด หอ้งอาบน ้า
โรมนัโบราณ วหิารเทพอพอลโล่ จตัุรสักลางเมอืง และซ่องโสเภณ ีรวมถงึซากศพทีถู่กเถ้าถ่านของภูเขาไฟวิ
สุเวยีสทบัถม ทีย่งัคงสภาพเป็นรูปเป็นร่างอยู่ไดด้ว้ยการน าปูนพลาสเตอรฉี์ดเขา้ไปในซากศพนัน้ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมืองด้วยเมนูพิซซ่ามาเกอริต้า 
บ่าย น าท่านเดนิทางเขา้สู่ภูมภิาคทางตอนใต้ของคาบสมุทรอติาลอีนัมเีสน่หเ์รื่องทศันียภาพ พชืผลทอ้งถิน่ และ

อาหารพืน้เมอืงรสจดัจา้น สู่ เมืองเนเป้ิล หรือในภาษาอิตาเล่ียนเรียกว่า นาโปลี Naples / Napoli เมอืง
หลวงของแควน้กมัปาเนียและเป็นเมอืงท่าทีส่ าคญัทางตอนใต้ของอติาล ีเมอืงเนเป้ิลหรอืนาโปลี เป็นเมอืง
ใหญ่อนัดบั 3 ของประเทศ และเป็นเมอืงใหญ่และมคีวามส าคญัทางด้านเศรษฐกจิของอติาลตีอนใต้ ตวัเมอืง
ตัง้อยูร่มิอ่าวนาโปล ี โดยเป็นพืน้ทีบ่รเิวณกึง่กลางระหว่าง ภูเขาไฟวสิุเวยีส และภูเขาไฟกมัปีเฟลเกรย ์ถอืว่า
เป็นเมอืงทีร่ ่ารวยดว้ยประวตัศิาสตรท์ีย่าวนานเเละมรีอ่งรอยทางประวตัศิาสตรม์ากมาย ทัง้ทางดา้นศิลปะ 
เเละวฒันธรรมจนไดร้บัการขึน้เบยีนจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 เเละทีส่ าคญักค็อืที่
เมอืงเเหง่น้ีเป็นเเหง่เเรกทีเ่ริม่ท าพซิซ่ามารบัประทานกนั จงึนับไดว้่าเป็นเมอืงต้นต ารบัของพซิซ่าอย่างเเท้
จรงิ เเละเป็นเมนูหลกัทีนั่กท่องเทีย่วใหค้วามสนใจมาลองลิ้มชมิรสชาดกนัอย่างมาก เรยีกว่าหากมาเทีย่วเน
เปิลส ์ตอ้งไม่พลาดสัง่พซิซ่ามาลองชมิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี น าท่านเดนิเล่นชมเมอืงบรเิวณ
จตัุรสัการบิลัด ีPiazza Garibaldi ถ่ายรูปกบัอนุเสาวรยีจ์ูเซปเป การบิลัด ีวรีบุรุษในช่วงของการรวมชาติ
อติาล ีซึ่งตัง้อยู่ปลายจตัุรสัและชื่อปิอซัซ่าน้ีถูกตัง้ขึน้เพือ้เป็นเกยีรตแิก่เหล่าวรีบุรุษน้ี และเดนิชมเขตเมอืงเก่า 
Centro Storico เขตเมอืงเก่าทีม่สีถาปัตยกรรมในเเบบอารต์นูโวเเละมโีบสถ์ทีม่คีวามสวยงามดว้ยศลิปะเชงิ
ศาสนา โดยมถีนนทีปู่ดว้ยกรวดทีม่คีวามเก่าเเก่สวยงามเป็นอย่างมาก และส่วนของอุโมงคก์รกีโบราณทีต่ ่าลง
ไปประมาณ 30 เมตร พรอ้มถ่ายรปูไปกบัสถาปัตยกรรมดงามของโบสถ์แคปเพลลา ซานเซเวโร่ Capella 
Sansevero และประตมิากรรมอนังดงามของโบสถ์เกสุนูโอโว่ Gesu Nuovo และถ่ายรูปกบัภายนอกของ
พระราชวงัเนเป้ิลและปราสาทเดลโดโว่ Castel dell’Ovo  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
  น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม Mgallery Palazzo Caracciolo หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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วนัทีเ่จด็  31 ธ.ค.63 เนเป้ิล-เกาะคาปรี-โรม 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม    

  น าทา่นเดนิทางสู่ท่าเรอื จากนัน้น าท่าน โดยสารเรือเจทฟอยลส์ู่ เกาะสวรรคค์าปรี Capri Island เป็น
เกาะในทะเลตริก์เรเนียน ทางทศิใต้ของอ่าวเนเปิลส ์ในแควน้กมัปาเนีย ประเทศอติาล ีเมอืงหลกัชื่อคาปรซีึ่ง
มชีื่อเดยีวกบัเกาะซึ่งเป็นสถานทีต่ากอากาศยอดนิยมมาแต่สมยัโบราณ ในระหว่างสงครามนโปเลยีนถูก
องักฤษและฝรัง่เศสผลดักนัเขา้ยดึครองและกลบัคนืเป็นของอติาลใีนปี ค.ศ. 1813 น าท่านเปลีย่นพาหนะเป็น
เรอืเลก็ เพื่อเดนิทางไปชม ถ า้บลูกรอ็ตโต ซึ่งอยู่ตอนเหนือของเกาะ ปากถ ้ามรีูปร่างคลา้ยรูกุญแจ ซึ่งส่วน
ใหญ่จะอยู่ใต้น ้า ส่วนทีอ่ยู่เหนือน ้าจะสงูกว่าผวิน ้าเพยีง 4 ฟุตเท่านัน้ เรอืเลก็จะเขา้ไปในถ ้าไดเ้ฉพาะเวลาน ้า
ทะเลลด แสงอาทติยท์ีส่่องผ่านน ้าเขา้มาจากปากถ ้า จะท าใหน้ ้าในถ ้ามสีฟ้ีาแปลกตาจงึไดช้ื่อว่า บลูกรอ็ต
โต้ 

  **หมายเหตุ การเข้าชมชมถ า้ Blue Grotto ขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศ และระดบัน ้าทะเลในวนันัน้ๆ ซ่ึง
ไม่สามารถตรวจสอบหรอืแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีท่ีไม่ได้เข้าชมบลูกรอ็ตโต้ได้ บริษทัฯ ยินดีคืนค่าเข้า
ชมให้ท่านละ 8 ยูโร หรือทดแทนเป็นการเข้าชมสถานท่ีอื่นแทนในอตัราค่าเข้าชมเดียวกนัหากเวลา
ในรายการทวัรเ์อื้ออ านวย**  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านโดยสารเรอืเดนิทางกลบัสู่เมืองเนเป้ิล จากนัน้รถโคช้รอรบั น าท่านเดนิทางต่อกลบัสู่ กรงุโรม นคร

หลวงแห่งสาธารณรฐัอิตาลี อดตีแห่งจกัรวรรดโิรมนั อาณาจกัรทีย่ ิง่ใหญ่มาเมื่อกว่า 2,000 ปี (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) น าท่านชมภายนอกและถ่ายรูปกบัมหาวหิารเซนต์ปีเตอร ์St.Peter Basilica แห่ง
นครรฐัวาตกินั ทีง่ดงามดว้ยศลิปะในยุคเรเนซองสแ์ละยงัไดร้บัการตกแต่งอย่างโอ่อ่าและหรูหรา ทีท่่านอาจ
เคยเหน็จากการถ่ายทอดทางโทรทศัน์ในช่วงเวลาส าคญัๆ ของคาทอลคิ และน าท่านชม กรงุโรม นครหลวง
แห่งสาธารณรฐัอิตาลี อดตีแห่งจกัรวรรดโิรมนั อาณาจกัรทีย่ ิง่ใหญ่มาเมื่อกว่า 2,000 ปี  ชื่นชมกบั
สถาปัตยกรรมและประวตัศิาสตรแ์ห่งความยิง่ใหญ่ จากนัน้น าท่านสู่บรเิวณ น ้าพเุทรวี่ Trevi Fountain หน่ึง
ในสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของกรุงโรม สถานทีนั่กท่องเทีย่วมาโยนเหรยีญเสีย่งทายตามเรือ่งราวจากภาพยนตร์
เรื่อง Three Coins in The Fountain และ Spanish Step หรอืบนัไดสเปน แหล่งผูค้นและวยัรุ่นมานัง่เล่นและ
เลอืกซื้อสนิคา้แบรนด์เนมต่างๆ *เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นถ่ายรปูและเลือกซื้อสินค้าแบรนด์
เนมและสินค้าปลอดภาษี อิสระให้ท่านรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั*  

  สมควรแก่เวลานัดหมายน าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม IH Hotel Roma Z3-Area A หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

 

วนัทีแ่ปด 1 ม.ค.64  โรม-สนามบิน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม    

ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเชค็เอ๊าท่ีพกั แล้วเดินทางสู่สนามบินเลโอนารโ์ด ดาวินชี กรงุโรม เผื่อเวลา
ให้ท่านส าหรบัการท าคืนภาษี 

13.30 น. น าท่านออกเดินทางจากสนามบินเลโอนารโ์ด ดาวินชี กรงุโรม โดยสายการบินไทย 
เท่ียวบินท่ี TG945 
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วนัทีเ่ก้า  2 ม.ค.64  สนามบินสุวรรณภมิู 
06.05 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  

** ช่วงเปล่ียนฤดกูาลเท่ียวบินหรือเวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อย ท่านท่ีเดินทางต่อเครื่อง 
กรณุาเชค็เท่ียวบินและเวลาท่ีแน่นอนอีกครัง้** 

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

 

 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอื่นๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

 

 
อตัราค่าเดินทาง  25 ธ.ค.2563 - 2 ม.ค.2564 
    

Beautiful Italy with Capri Island 
บิวต้ีฟูลอิตาลี และเกาะคาปรี 9 วนั (TG) 

ราคารวมตัว๋โดยสาร ราคาไม่รวมตัว๋โดยสาร 

ผูใ้หญ่ ท่านละ 73,900 41,900 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 71,900 41,900 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสรมิเตยีง 69,900 39,900 

พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 7,900 7,900 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนญุาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 
หมายเหต ุ
• อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไมต่ า่กว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า หลงัจาก

ยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
• การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมอืในการ

จดัเตรียมเอกสารส าหรบัการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้น้ีเพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการ
ด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิวมือ 

• กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ ช าระค่าธรรมเนียมในการท าตัว๋อยู่ต่อท่ีสนามบินเดิมได้ไม่เกิน 7 วนั นบัจากวนัท่ี
เดินทางออกจากต้นทาง ค่าธรรมเนียม 4,500 บาทต่อท่าน แต่ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัในวนันัน้ๆ จะสามารถยืนยนัการ
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เดินทางได้ และการยื่นวีซ่าจะต้องแยกยื่นวีซ่าเด่ียว ประกนัต่างๆ ผู้เดินทางจะต้องซื้อเพ่ิมเติมเพ่ือให้ครอบคลุม
กบัวนัท่ีเดินทาง ซ่ึงค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีไม่รวมในราคาทวัร ์

• กรณีท่านท่ีมีตัว๋โดยสารแล้ว แล้วเดินทางไม่พร้อมหมู่คณะ ตรวจสอบตารางการเดินทางของท่านว่ามีการพ านักอยู่
ในประเทศอื่นมากกว่าในประเทศอิตาลีหรือไม ่หากมีและระยะเวลาในการพ านักนานกว่าในเขตประเทศอิตาลี 
ท่านจะต้องด าเนินการยื่นวีซ่าท่ีประเทศนัน้ๆ แทน โดยท่านจะต้องด าเนินการด้วยตนเอง โดยค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการในการยื่นวีซ่าประเทศนัน้ๆ ไม่ได้รวมในราคาทวัรเ์ช่นเดียวกนั 

 
อตัราน้ีรวมบริการ 
• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Thai Airways ชัน้ประหยดั เสน้ทาง กรุงเทพฯ-มลิาน // โรม-กรุงเทพฯ 
• ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่าน / 1 หอ้ง) *หลายโรงแรมในหลายเมอืงอาจไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงใหบ้รกิาร* 
• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 
• ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุและค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่าบรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• ค่าธรรมเนียมการท าวซ่ีาเชงเกน้ 
• ค่าทปิพนักงานขบัรถและค่าทปิมคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ในเขตเมอืงเก่าหรอเขตพระราชวงั 
• ค่าบรกิารซมิการด์ตลอดเวลาการเดนิทางในยุโรปจ านวน 7 วนั (โทร.ในยุโรปไม่จ ากดั / 5GB data internet) 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึ่งเดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้น้ีเป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

• ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางที่มกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ่งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่
20 เม.ย.2563 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะต้องมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไข
ของสายการบนิ 

• ภาษมูีลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กิโลกรมัต่อท่าน) 
• ค่าธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 
• ค่าทปิหวัหน้าทวัร ์เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 900 บาท (ช าระทีห่วัหน้าทวัรโ์ดยตรงระหว่างการเดนิทาง) 
• ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากต้องการการบรกิารยก

กระเป่าจะต้องช าระค่าทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรดีฯลฯ 
• ค่าอาหารหรอืเครื่องดื่มทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าน ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่ได้แจกน ้าดื่มระหว่างทวัร)์ 
• ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่าน ้ามนั, การปรบัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรอืการปรบัค่าบรกิารอื่นทีเ่กีย่วกบัวซ่ีา 

หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
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• ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสุขภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั

อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซื้อประกนัเพิม่เตมิได้ 
 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
▪ หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัท าการแต่ไม่เกิน 90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าค่าตัว๋โดยสารของท่าน

นัน้ๆ (เงื่อนไขค่ามดัจ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
▪ หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
▪ หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
▪ หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารต้องช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซ่ีาตามทีส่ถานทูต

เรยีกเกบ็ 
▪ หากผูโ้ดยสารท่านใดวซ่ีาผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า  
▪ หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหตุ  
1. รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
2. กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

3. บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
5. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
6. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณเีกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสูญหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิบรษิทัฯ 
จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสาย
การบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึ่งจะรบัผดิชอบต่อการสูญหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิบรษิทัฯ จะ
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ไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสารต้องสงสยัหรอืถูกตรวจสอบจากเจา้หน้าที่เกีย่วกบัการน าสิง่ของต้องหา้มเขา้สู่อาคาร
สนามบนิหรอืตรวจคนเขา้เมอืงหรอืบนเครื่องบนิหรอืสว่นหน่ึงส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาท ิอาวุธปืนทุกชนิดและ
ส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอดัอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเดก็เล่น/ปืนจ าลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลกั
เกลยีว/ปืนยงิตะปู, ธนูและลูกธนูหรอืหน้าไม,้ กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆ่าสตัว,์ สเปรยเ์ครื่องเทศ/สเปรยพ์รกิต่างๆ/สเปรยไ์ล่
สตัว/์สเปรยก์รด, แก๊สน ้าตา, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มดี มดีพบั ใบมดีโกน/ใบมดีคตัเตอร,์ ขวานทุกชนิด, กรรไกรทีย่าว
กว่า 6 ซ.ม.เมื่อวดัจากจุดหมุน, เครื่องมอืส าหรบัศลิปะการต่อสูท้ีม่คีมหรอืปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่ว
สนิคา้, สว่านเจาะและหวัเจาะ, เครื่องมอืช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มคีมแต่อาจก่อใหเ้กิดอนัตราย เช่น 
ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟท์บอล/ไมก้อล์ฟ/ไมฮ้อกกี้/ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้ ้าส าหรบัเล่นสก,ี กระบอง, สนับมอื, วตัถุระเบดิทุก
ชนิด/ดอกไมเ้พลงิ/สารเคมหีรอืส่วนประกอบทีก่่อใหเ้กดิเพลงิเป็นภยัคุกคามต่อความปลอดภยัของอากาศยาน และอื่นๆ 
นอกเหนือจากขา้งต้นทีเ่ป็นสิง่ต้องหา้มตามส านักงานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทยก าหนดและ/หรอืภายใต้การประเมนิ
ความเสีย่งดา้นการรกัษาความปลอดภยัการบนิพลเรอืนและการประเมนิภยัคุกคามของส านักงานการบนิพลเรอืนแห่ง
ประเทศไทย (ตามประกาศราชกจิจานุเบกษาวนัที ่26 ม.ีค.2563)   

7. ในบางรายการทวัร ์ทีต่้องมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได้ 
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักส่วนที่
เกนิ 

8. ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาด้านสุขภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่้องการความช่วยเหลอืและการ
ดูแลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่้องใชว้ลีแชรต์ลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความ
สะดวกส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งต้น  

9. ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสูบบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสูบบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูสู้บบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

10. กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่้องไดร้บัการดูแลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูสู้งอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

11. การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิด้แจง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที่ดงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าช้า หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

12. หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิต์มาส หรอืปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 
(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่
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ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มห้ีองพกัแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

หรือแยกพกัแบบ 1 ห้องคู ่และ 1 ห้องเด่ียว โดยท่านจะต้องช าระค่าพกัเด่ียวเพ่ิม ประมาณ 1,500 บาทหรือแล้ว
โรงแรมเรียกเกบ็ของคืนท่ีพกันัน้ๆ  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง
อาบน ้า ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
13. หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  

o โดยนับวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะต้องไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนังสอืเดนิทาง  

o หน้าหนังสอืเดนิทางจะต้องมหีน้าว่างส าหรบัวซ่ีาอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีา  
o ท่านทีม่ปีกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นต้องส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ  

หลกัฐานการยื่นวีซ่าสถานทูตอิตาลี 
***การย่ืนวีซ่าอิตาลี ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS ITALY *** 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซี่า 15 วนัท าการ  
เอกสารในการขอวซี่า  (กรุณาจดัสง่ภายใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทูตอติาลไีม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทูตพจิารณาวซ่ีา  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 
3. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกต้องจะช่วยใหก้ารพจิารณา

ของสถานทูตง่ายขึน้ 
หมายเหตุ  กรณีลูกคา้ท่านใดมกีารใชพ้าสปอรต์เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซ่ีา ลูกคา้ต้องแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อ
วางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน 
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14. รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู เน้น

ขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เน่ืองจากสถานทูตจะต้องสแกน

รูปลงบนวซ่ีา (ไม่ควรสวมเสือ้สขีาว)   
- รูปถ่ายหน้าตรงหา้มใส่แว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อายส ์** 
 

15. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสูตบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอส าเนาสูตบิตัรดว้ยและกรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

16. หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  
17. ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแล้ว  
18. ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปลี่ยนช่ือ 
19. ส าเนาใบเปลี่ยนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปลี่ยนนามสกลุ 
20. ส าเนาใบหย่า กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
21. หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบ่งชี้การมอีาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

 *** การสะกดช่ือ นามสกลุของผู้ยื่นค าร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสอืเดินทาง มิ
เช่นนัน้ สถานทูตจะไม่รบัพิจารณา (ส าคญัมาก) *** 
- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการเขา้

ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน (หนังสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัยื่นวซ่ีา) เป็นต้น 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นังสอืรบัรองการท างานจะต้องคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชุด (หนังสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกิน 1 เดอืนนับจากวนัยื่นวซ่ีา) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการค้า หรอื ส าเนาหนังสือรบัรอง
ความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคดัมาไม่ต า่กว่า 3 เดือน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บ้าน   

• หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
• หากสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพร้อม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสูตบิตัรบุตร ทัง้น้ีเพือ่แสดงความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยา   หากไม่มบีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     
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- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้  จะต้องมผีูส้นับสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐานทางด้าน

การเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่ายใหแ้ก่ผู้
เดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ์ โดยเบื้องต้น ควรมคีวามสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ  (กรณีน้ีหากความสมัพันธ์
ไม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีาน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา  ใชห้นังสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา 
 จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  
 

22. หลกัฐานการเงิน   
- ใช้ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัยส์่วนตวั อพัเดทไม่เกิน 7 วนักอ่นยื่นพร้อมถ่ายส าเนาย้อนหลงั 6 เดือน

แสดงช่ือเจ้าของบญัชี  โดยช่ือและนามสกลุต้องสะกดให้ถกูต้องตามหน้าหนังสือเดินทาง  
- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าที่ต่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ

ฝากเป็นปัจจุบนั 
- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ต ่ากว่า 6 

เดอืนและปรบัยอดใหล้่าสุด ไม่ต ่ากว่า 7 วนันับจากวนันัดหมายยื่นวซ่ีา แต่หากใช้ statement แลว้ยงัคงไม่มกีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไม่มกีารเคลื่อนไหวเน่ืองจากไม่ไดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นต้น 

- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ต้องท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษ
พรอ้มระบุความสมัพนัธ์เพือ่ชีแ้จงต่อสถานทูต 1 ฉบบั โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะต้องมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิ
ส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าต้องท า
จดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 

*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

23. กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะต้องมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที่อาจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 
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- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูดู้แล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้และหากต้องการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็้องช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซ่ีา ท่านสามารถจะต้องแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านทีต่้องใชห้นังสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซ่ีาและท่านไม่สามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดงได้ทนั 
ท่านนัน้จะต้องมายื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดยีวกนั  ** 

 
 ***   ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ

ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซ่ีาปลอมหรอืผดิวตัถปุระสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์กเดนิทางภายใน 20 วนั 
โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็น
หลกั   

                     
 

*********************************************************************************************************** 
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการยื่นขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไมเ่หมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ยื่นค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย์ื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขขอ้มูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

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

 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ ยนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................................. 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานท่ีเกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบียน    ......... แตง่งานไม่จดทะเบียน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

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

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

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

    ............................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์............................. 
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     ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)....................................... 
 

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

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

 โทรศพัทมื์อถือ................................................. อีเมลล ์...........................................................................  
 

5.  ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

 ............................................................................................................  รหสัไปรษณีย ์............................. 
  

 ต าแหน่งหนา้ท่ี (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

 โทรศพัท.์...........................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี)................................. 
 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัท่ีศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย.......................................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)........................................................................................................          

 

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 
 

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

   ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  

 

   กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ............................................................... 
 

9.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
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 ................................................................................................................................................................. 
 

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีท่ีมีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นคือ ......................................................................................................................... 
 

ความสมัพนัธก์บัทา่น ......................................................................................................................................... 
 

เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่  ........ เดินทางดว้ยกนั   ......... ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 
 

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

 

 
 

 


