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ก ำหนดกำรเดนิทำง : เดอืนกนัยำยน-พฤศจิกำยน 2562 

WONDERFUL EUROPE 
อติำล ี(ชิงเกวเตรเร่และโดโลไมท์) 8 วัน 5 คืน 

 

• อติำล ีเทีย่วจุดไฮไลท์ เยอืนกรุงโรมแห่งอติำล ี"โคลอสเซียม" เป็นสัญลกัษณ์หน่ึงแห่งอำรยธรรมทีส่ ำคัญ”, วำติกนั 
นครแห่งคริสต์ศำสนำ, หอเอนเมืองปิซำ ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก, เกำะเวนิส เมอืงแห่งสำยน ำ้ และควำมรัก 

• ชมควำมอลงักำรของ 4 มหำวหิำรอนัยิง่ใหญ่แห่งอติำล ีมหำวหิำรเซนท์ปีเตอร์แห่งกรุงโรม, มหำวหิำรมลิำน, โบสถ์
เซนท์มำโคแห่งเวนิสและมหำวหิำรฟลอเรนซ์ 

• เดินทำงสู่ดินแดนทั้งห้ำ (Five Land) แห่ง ชิงเกวเตรเร เทีย่วชมควำมงำมของหมู่บ้ำนทีม่สีีสันสวยงำม สร้ำงลดหลัน่
กนัตำมเนินผำริมทะเล 

• น่ังกระเช้ำแบบกอนโดลำสู่เนินเขำ แอลป์ ดิ ซุสซ่ี (Alpe di Siusi) สัมผสัควำมมหัศจรรย์ของทวิทศัน์มุมสูงของ
เทอืกเขำโดโลไมท์ 

• ชมทะเลสำบมสุิริน่ำ (Misurina Lake) ทะเลสำบสีเขยีวมรกตทีร่ำยล้อมไปด้วยป่ำสนแห่งเทอืกเขำแอลป์ 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

53,900.- 
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วนัแรก  ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 

21.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ ประตู 2 เคำน์เตอร์ D สำยกำรบินไทย 
โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัที่สอง  กรุงเทพฯ – โรม – มหำวหิำรเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซ่ียม – น ำ้พุเทรวี ่– ปรำโต้ 

00.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโรม โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่TG 944 
 ***คณะเดนิทำงตั้งแต่วนัที่ 27 ต.ค. 62 เป็นต้นไปจะออกเดนิทำงเวลำ 00.01 น. และจะถึงกรุงโรม เวลำ 06.00 น.     
06.50 น. เดินทางถึง สนำมบินฟูมชิิโน กรุงโรม ประเทศอิตำลี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง และจะเปล่ียนเป็น 5 

ชั่วโม) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นผ่านชมกลุ่ม โรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีต
ศูนยก์ลางทางดา้นการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจกัรโรมนั ท่ีสะท้อนให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของ
อารยะธรรมโรมนัในช่วง 2,000 ปีท่ีผ่านมา น าท่านเดินทางพาท่านเขา้สู่ นครรัฐวำติกัน (Vatican) ประเทศท่ีเล็ก
ท่ีสุดในโลกตั้ งอยู่ใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียวในโลกท่ีมีก าแพงลอ้มรอบเมืองเอาไวไ้ด้ทั้ งหมด ยกเวน้
ดา้นหนา้ทางเขา้ และเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิกโดยมีพระสันตะปาปา มีอ านาจปกครอง
สูงสุด น าท่านชมมหาวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มหำวิหำรเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรมอนัลือ
ช่ือ ปิเอต้ำ (Pieta) ของมิเคลนัเจโลและชมแท่นบูชาบลัแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุม้ส าริดท่ีสร้างโดยจาน
โลเรนโซ แบร์นินี ซ่ึงสร้างตรงบริเวณท่ีเช่ือกนัวา่เป็นท่ีฝังพระศพของนกับุญปีเตอร์   

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี  
บ่ำย น าชมความยิ่งใหญ่ในอดีต และเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนามกีฬา โคลอสเซ่ียม (Colosseum) 1 ใน 7 ส่ิง

มหศัจรรยข์องโลกยคุโบราณ อดีตสนามประลองการต่อสู้ท่ียิ่งใหญ่ของชาวโรมนัท่ีสามารถจุผูช้มไดถึ้ง 50,000 คน
น าชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ น ้ำพุเทรวี่ (Trevi Fountain) สัญลกัษณ์
ของกรุงโรมท่ีโด่งดงั น าท่านเดินสู่บริเวณ ย่ำนบันไดสเปน (The Spainsh Step) แหล่งแฟชัน่ชั้นน าและแหล่งนดัพบ
ของคนรักการชอ้ปป้ิง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงปรำโต้ (Prato) 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมอืง 
 น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสู่ที่พกั ART MUSEO หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่สำม ปรำโต้ – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่ำ – ลกุกำ. 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางต่อสู่ แคว้นทัสคำนี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแควน้ คือ ฟลอเรนซ์ (Florence)ท่ีไดรั้บขนานนาม

ว่าเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ ซ่ึงล้วนแลว้แต่มีโบราณสถานส าคัญ และมีทิวทัศน์ตาม
ธรรมชาติท่ีสวยงาม จนไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโกเ้ม่ือ ปี ค.ศ.1982 ท าให้ทัสคานีมี
ช่ือเสียงในฐานะดินแดนท่องเท่ียวยอดนิยมระดับโลก นักท่องเท่ียวทั่วโลก ชมความยิ่งใหญ่ และอลงัการของ      
มหำวิหำรซำนตำ มำเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของ
ทวีปยุโรป ซ่ึงโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีใชหิ้นอ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกนัไดอ้ย่างงดงาม จากนั้นน าชม 
จตุัรัสเดลลำซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซ่ึงรายลอ้มไปดว้ยรูปป้ัน อาทิ เช่น รูปป้ันเทพเจา้เนปจูน (Fountain 
of Neptune), วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า (Perseus with the Head of Medusa), รูปป้ันเดวิด ผลงานท่ีมีช่ือเสียง
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ของ ไมเคิล แองเจโล่ จากนั้นน าท่านมาริมฝ่ังแม่น ้าอาร์โน จะพบกบั สะพำนเวคคิโอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ท่ีมีมี
ร้านขายทอง และอญัมณีอยูท่ ั้งสองขา้ง 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรจนี 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่ำ (Pisa) เมืองแห่งศิลปะท่ีส าคญัของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยู่ทางตะวนัตกของ Florence 

ดา้นตะวนัตกของเมืองติดกบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แมว้่าจะเป็นเมืองเลก็ๆ แต่ Pisa ก็เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ี
รู้จักของ น าท่านเข้าสู่บริเวณจัตุ รัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ท่ีประกอบด้วยกลุ่มอาคาร
สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ โดยเร่ิมจากหอพิธีเจิมน ้ ามนต์ (Baptistry of St. John) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในอิตาลี, มหา
วิหารดูโอโม (Duomo) ท่ีงดงามและหอเอนแห่งเมืองปิซ่าอันเล่ือง ชมหอเอนปิซ่ำ (Leaning Towerof Pisa) 
สญัลกัษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง เร่ิมสร้างเม่ือปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสร้างประมาณ 175 
ปี แต่ระหว่างการก่อสร้างตอ้งหยุดชะงกัลงไปเม่ือสร้างไปไดถึ้งชั้น 3 ก็เกิดการยุบตวัของฐานข้ึนมา และต่อมาก็มี
การสร้างหอต่อเติมข้ึนอีกจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสร้างทั้งหมดถึง 177 ปี โดยท่ีหอเอนปิซ่าน้ี กาลิเลโอ  บิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นชาวอิตาเล่ียนไดใ้ชเ้ป็นสถานท่ีทดลองทฤษฎีแรงโนม้ถ่วงของโลกท่ีวา่ ส่ิงของสองช้ิน น ้าหนกั
ไม่เท่ากนั ถา้ปล่อยส่ิงของทั้งสองช้ินจากท่ีสูงพร้อมกนั กจ็ะตกถึงพ้ืนพร้อมกนั จากนั้นใหท่้านอิสระใหท่้านไดเ้ลือก
ซ้ือสินคา้ท่ีระลึกราคาถกู ท่ีมีร้านคา้เรียงรายอยูม่ากมาย ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ เมอืงลุกกำ (Lucca) 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมอืง 
 น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสู่ที่พกั BEST WESTERN GRAND HOTEL GUINIGI หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่ส่ี ลุกกำ – ลำ สปำเซีย – ชิงเกวเตรเร่ – เวนิส เมสเตร้   

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองลำ สเปเซีย (La Spezia) เมืองในเขตลิกเูรีย ตอนเหนือของอิตาลีอยู่ระหว่างเมืองเจนวั และ ปิ

ซ่า ในบริเวณอ่าวลิกเูรหน่ึงในอ่าวท่ีมีความส าคญัทางดา้นการคา้และการทหาร   
เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมอืง 
บ่ำย น าท่านโดยสารรถไฟสู่ ชิงเกว แตร์เร (Cinque Terre) หมู่บา้นเลก็ๆ ท่ีตั้งอยู่บริเวณริมชายฝ่ังริเวียร่าของอิตาลี ท่ีมี

ความหมายว่า “ดินแดนทั้งห้า (Five Land)” ตั้งบนหนา้ผาสูงชนัเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนติดทะเลบริเวณชายฝ่ัง
แคว้นลิกูเรีย ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 แห่ง ได้แก่ MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, 
MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทั้งหา้หมู่บา้นน้ี มีหุบเขาลอ้มรอบ ประกอบกนัเป็นส่วนหน่ึงของอุทยาน
แห่งชาติฯ และไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโกอี้กดว้ย น าท่านชมความงามของหมู่บา้นท่ีมีสีสัน
สวยงาม สร้างลดหลัน่กนัตามเนินผาริมทะเล น าท่านเดินเล่นชม หมู่บ้ำนริโอแมกจิโอเร่ (Rio –Maggiore) เป็น
หมู่บา้นประมงเล็กๆ ท่ีมีเสน่ห์และมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุ๊กตา บา้นเรือนท่ีตั้งลดหลัน่กนับนหน้าผาท่ีปกคลุม
ดว้ยต้นไมเ้ขียวขจีตัดกบัน ้ าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอร์ควอยซ์ อิสระให้ท่านชมความงดงามและถ่ายรูปตาม
อธัยาศยั จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บ้ำนมำนำโรล่ำ (Manarola) อาจไดช่ื้อว่าเป็นหมู่บา้นท่ีเลก็เป็นอนัดบัสอง แต่มีความ
เก่าแก่ท่ีสุดในบรรดาหมู่บา้นทั้ง 5 ท่ีสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1338 จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองลำ สเปเซีย (La 
Spezia) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเมืองเวนิส (Venice Mestre) ฝ่ังแผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแควน้เวเนโต เว
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นิสถกูสร้างข้ึนจากการเช่ือมเกาะเลก็ ๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกนัในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทะเล
อาเดรียตริก เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองท่ีใชค้ลองในการคมนาคม มากท่ีสุด 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี 
 น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสู่ที่พกั NOVOTEL VENICE MESTRE CASTELLANA หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่ห้ำ เวนิสเมสเตร้ – เกำะเวนิส – เวนิสเมสเตร้ – ทะเลสำบมสุิริน่ำ – กอร์ตนีำดมัเปซโซ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ท่ำเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) น าท่านล่องเรือผ่านชมบา้นเรือนของชาวเวนิส สู่ เกำะเวนิส หรือ 

เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองท่ีไม่เหมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนนมีสมญา
นามวา่เป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกนักวา่ 400 แห่ง ข้ึนฝ่ัง
ท่ีบริเวณซานมาร์โค ศูนยก์ลางของเกาะเวนิส จากนั้นน าท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชม สะพำนถอนหำยใจ 
(Bridge of Sighs) ท่ีมีเร่ืองราวน่าสนใจในอดีต เม่ือนกัโทษท่ีเดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุกจะไดมี้โอกาสเห็น
แสงสว่างและโลกภายนอกเป็นคร้ังสุดท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างท่ีสะพานน้ี  ซ่ึงเช่ือมต่อกับวงัดอดจ ์
(Doge’s Palace) อนัเป็นสถานท่ีพ านกัของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต ซ่ึงนกัโทษช่ือดงัท่ีเคยเดินผ่านสะพานน้ีมา
เเลว้คือ คาสโนว่านั่นเอง น าท่านถ่ายรูปบริเวณ จัตุรัสซำนมำร์โค (St.Mark’s Square) ท่ีนโปเลียนเคยกล่าวไวว้่า 
“เป็นห้องนั่งเล่นท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป” จัตุ รัสถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม รวมทั้ งโบสถ์ซานมาร์โค 
(St.Mark’sBacilica) ท่ีมีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน ์จากนั้นอิสระใหท่้านไดมี้เวลาเท่ียวชมเกาะอนั
แสนโรแมนติก เช่นเพ่ือชมมนตเ์สน่ห์แห่ง   นครเวนิส, เขา้ชมโบสถซ์านมาร์โค, ช๊อปป้ิงสินคา้ของท่ีระลึก อาทิเช่น 
เคร่ืองแกว้มูราโน่,หนา้กากเวนิส หรือนัง่จิบกาแฟในร้าน Café Florian ท่ีเปิดใหบ้ริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1720 สมควร
แก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ ฝ่ังแผ่นดนิใหญ่ Venice Mestre 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมอืง (สปำร์เกต็ตีห้มกึด ำ) 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบมิสุริน่ำ (Misurina Lake) ทะเลสาบสีเขียวมรกตท่ีรายลอ้มไปดว้ยป่าสนแห่งเทือกเขา

แอลป์ในระดบัความสูง 1,754 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล ท่ีน่ีเป็นทะเลสาบท่ีถูกถ่ายรูปมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในแถบ 
Dolomite น้ีเลย เน่ืองดว้ยความสวยงามของทะเลสาบ บางเวลาน ้าน่ิงราวกระจกเงาใส ท่ีนกัท่องเท่ียวจะแวะเวียนมา
อิสระท่าน ถ่ายภาพความงดงามของทะเลสาบจนเต็มอ่ิม จากนั้นน าท่านสู่ เมืองกอร์ตีนำดัมเปซโซ  (Cortina D 
Ampezzo) เป็นเมืองท่ีมีประวติัเก่าแก่นบัพนัปีและเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ียาวนาน รวมทั้งหอ้มลอ้มไปดว้ยยอดเขาอนั
งดงามส่วนหน่ึงของมรดกโลกทางธรรมชาติ 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมอืง  
 น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสู่ที่พกั HOTEL BELLEVUE SUITES & SPA  หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่หก กอร์ตนีำดมัเปซโซ – ออร์ทิเซ่ – ขึน้กระเช้ำสู่แอลป์ ด ิซุสเซ่ – เวโรน่ำ – มลิำน 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางเขา้สู่ เมอืงออร์ทิเซ่ (Ortisei) ศูนยก์ลางของแถบอุทยานโดโลไมท ์โดยเมืองน้ีเป็นเมืองท่ีอยู่ในหุบเขา 

มีเทือกเขาลอ้มรอบสวยงาม อิสระให้ท่านพกัผ่อนเพลิดเพลิน กบัอากาศอนับริสุทธ์ิ ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามแปลก
ตา น าท่าน นัง่กระเชา้แบบกอนโดลาขนาดมาตรฐานข้ึนสู่บนเนินเขาท่ีเรียกว่า แอลป์ ดิ ซุสเซ่ (Alpe di Siusi ) น า
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ท่านชมวิวทิวทศัน์บนทุ่งหญา้ราบเลียบบนภูเขา ท่ีไดข้ึ้นช่ือว่า “กวา้งใหญ่ท่ีสุดในยุโรป” ให้ท่านไดส้ัมผสัความ
มหัศจรรยข์องทิวทศัน์มุมสูงของเทือกเขาโดโลไมท์ เวลาท่ีมองลงไปดา้นล่างจะยงัเห็นบา้นเรือนในสไตลย์ูโรเป้ีย
นรีสอร์ทกระจายอยู่ตามไหล่เขา อิสระให้ท่านเดินเล่น ถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านนั่งกระเช้ากลบัลงสู่
ดา้นล่าง ***กำรน่ังกระเช้ำ หำกสภำพอำกำศหรือมีเหตุขัดข้องไม่สำมำรถขึน้ได้ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรงด
ให้น่ังกระเช้ำเพือ่ควำมปลอดภัย *** 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมอืง  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรน่ำ (Verona) เมืองใหญ่อนัดบั 2 รองจากเวนิส ของแควน้เวเนโต ้และเมืองเวโรน่ายงัได้

ข้ึนทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมขององคก์ารยเูนสโกเม่ือปี คศ. 2000 อีกทั้งวิลเลียม เชกสเปียร์ นกักวี
และนักเขียนบทละครชาวอังกฤษ ผูไ้ด้รับการยกย่องว่าเป็นนักเขียนผูย้ิ่งใหญ่ของอังกฤษและของโลกยงัใช้
บรรยากาศและเร่ืองราวความรักของหนุ่มสาวสองตระกูลในเวโรน่า แต่งเป็นละครโศกนาฏกรรมข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 
1595 เร่ือง โรมิโอกบัจูเลียต จากนั้นน าท่านเดินชมอาคารบา้นเรือนสีสดใสสวยงาม จตุัรัสกลางเมืองท่ีคึกคร้ืนมี
ชีวิตชีวา จากนั้นพาท่านถ่ายรูปกบั โรงละครโรมันกลำงแจ้ง (Verona Arena) ท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก 
สร้างข้ึนเม่ือตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 1 โดยมีลกัษณะเช่นเดียวกบัโคลอสเซียมในกรุงโรม เพียงแต่มีขนาดเลก็กว่า ซ่ึง
ปัจจุบนัยงัคงมีการเปิดแสดงโอเปร่าหรือคอนเสิร์ตกลางเเจง้ในสนามกีฬาอยูเ่ป็นประจ า น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบั
บา้นเลขท่ี 23 ของจูเลียต ชมระเบียงแห่งเร่ืองราว โรแมนติกท่ีจูเลียตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอทุกค ่าคืน และบริเวณหนา้
บา้นยงัมีรูปป้ันส าริดขนาดเท่าตวัจริงของจูเลียต จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองมิลำน (Milan)  เมืองท่ีเรียกไดว้่า 
เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่ของโลก น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกของ มหำวิหำรแห่งเมืองมิลำน (Duomo di Milano) ท่ี
สร้างดว้ยศิลปะแบบนีโอโกธิค ผสมผสานกนั ชมความงดงามอนัน่าอศัจรรย ์ของสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยั
ฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ น าท่านชม แกลเลอรี วคิเตอร์ เอ็มมำนูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ซ่ึงนบัวา่เป็นชอ้ปป้ิง
มอลลท่ี์สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ์ของกษตัริยวิ์คเตอร์ เอม็มานูเอล ท่ี 2 ผูริ้เร่ิมการ
รวมชาติหวัเมืองต่างๆในอิตาลี 

ค ่ำ อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย 
 น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสู่ที่พกั KLIMA HOTEL MILANO FIERE หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่เจด็ มลิำน – สนำมบิน 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าคณะเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ใน

ร้านคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 
14.05 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 941 
 ***ส ำหรับคณะที่เดนิทำง 27 ตุลำคมเป็นต้นไปจะออกเดนิทำงเวลำ 13.05 น. และไปถึงกรุงเทพเวลำ 05.55 น.*** 
วนัที่แปด เดนิทำงถึงกรุงเทพฯ   

05.55 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิโดยความสวสัดิภาพ 
**************************************** 
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ข้อควรทรำบ :  
❖ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุม

ได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออก
หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้า
เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

❖ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
❖ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
❖ กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ  จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 

14 วนัก่อนการเดินทาง  
❖ เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
❖ ร้านคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์, ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเข้าพกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน 

TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

อตัรำค่ำบริกำร     

ก ำหนดกำรดนิทำง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่ำน 

รำคำไม่รวมตัว๋  
ท่ำนละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ท่ำนละ 

8 - 15 ก.ย. 62 55,900 31,900 6,500 

17 - 24 ก.ย. 62 55,900 31,900 6,500 

 8 - 15 ต.ค. 62 55,900 31,900 6,900 

20 - 27 ต.ค. 62 54,900 30,900 6,900 

27 ต.ค. - 3 พ.ย. 62 54,900 30,900 6,900 

17 - 24 พ.ย.62 53,900 31,900 6,900 

28 พ.ย. – 5 ธ.ค. 62 53,900 30,900 6,900 

    
**โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล** 
 

อตัรำนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่่อ จะตอ้งไม่

เกินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
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 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองใน

ระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท 
(ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

- ** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพ่ิมเติมกบัทาง
บริษทัได ้**  

- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
- **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** 
- [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก)์  
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
อตัรำนีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน ้ าหนกัเกินจากทาง

สายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก. และมากกว่า 2 ช้ิน,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้  

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
 ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี (ผูย้ื่นวีซ่าตอ้งช าระเงินตรงกบัศูนยย์ื่นวีซ่าในวนัยื่น เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท)  
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (15 ยโูร/ลกูคา้ 1 ท่าน) 
 ค่าทิปมคัคุเทศกจ์ากเมืองไทย (24 ยโูร/ลกูคา้ 1 ท่าน) 
เงือ่นไขกำรเดนิทำง 
❖ ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือไดรั้บเงินมดัจ าแลว้เท่านั้น 
❖ ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วนันบัจากวนั

จอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมติั 
❖ เม่ือไดรั้บการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
❖ หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุก

คร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 
❖ การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 
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❖ หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

❖ เงื่อนไขกำรช ำระค่ำทัวร์ส่วนที่เหลอืทำงบริษัทขอเก็บค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนกำรเดินทำง หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรอนุมัติวีซ่ำ 
หรือ ยกเลกิกำรเดนิทำงโดยเหตุ จ ำเป็นทำงบริษทัขอเกบ็เฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่เกดิขึน้จริง 

ข้อมูลเบือ้งต้นในกำรเตรียมเอกสำรยืน่วซ่ีำและกำรยืน่ขอวซ่ีำ 
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทัทัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยให้การพิจารณา ของ

สถานทูตง่ายข้ึน 
2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ให้ทางบริษทัฯ ทราบ

ล่วงหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึงเล่ม
ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนุมติัวีซ่าได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพ านกัหรือศึกษาอยู่
เท่านั้น 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้ง
ไปยื่นค าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบริษทัดว้ย เน่ืองจากประวติัการ
เดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างส าหรับติดวีซ่า
ไม่ต ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และ
พาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 
❖ ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิการเรียกเกบ็ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   
❖  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง  

และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 
❖ นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็น

ผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้ าหนกั
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ข้ึนอยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 
❖ แจง้ยกเลิก 45 วนั ข้ึนไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
❖ แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  
❖ แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 
❖ แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
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❖ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี
บริษทัฯก าหนดไว ้(30ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษทัตอ้ง
น าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

❖ กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการเล่ือนการเดินทาง
ของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้ งน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเกบ็  

❖ กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอ
เก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋
เคร่ืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

❖ กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด    
❖ กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษทัของ

สงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
❖ เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single), หอ้งคู่ (Twin/Double) 

ต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละชั้นกนั และโรงแรมในรัสเซียไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่าน ผูเ้ดินทาง 
จะไดห้อ้งพกัประเภท หอ้งคู่แบบไม่มีเตียงเสริม 

❖ โรงแรมในรัสเซียส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
❖ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้ า 
ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู 

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

**ท ัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับ

ประทับวซี่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

หมายเหตุ: การยืน่วซี่าแตล่ะคร ัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งท าการยืน่วซี่า ประเภทหมูค่ณะ 

เทา่น ัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ขึน้ไป โดยทางศนูยร์บัยืน่ จะเป็น

ผูก้ าหนดวนัยืน่วซี่าเทา่น ัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่วซี่าในวนัทีก่ าหนดได ้

อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้ 

• ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซี่านอ้ยกว่า 11 วนัท าการ นบัจากวนัเดนิทาง  มี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่  ทา่นละ 2,200 บาท   

• ในกรณีที่เหลือเวลายื่นวซี่าเหลือน้อยกว่า 5 วนัท าการ จะมคี่า Fast Track 

เพิม่เตมิอกี ทา่นละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 
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2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป สว่นตัวของผู ้

เดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดย

การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วนั

กอ่นวนัยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พี่

นอ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2. ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีน

สมรส สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 
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- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

6.1 บดิาหรอืมารดา ตอ้งท าหนงัสอืชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษวา่ใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศกบั

ใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก คนละ 1 ชุด (ลกูคา้เขยีนหรอืพมิพข์ ึน้เอง) 

6.2 บดิาหรอืมารดา ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศจากเขตหรอือ าเภอ 

(1 ใบ ตอ่ เด็ก 1 ทา่น เทา่นัน้) 

6.3 ในกรณีพอ่หรอืแมป่กครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ใหข้อหนงัสอืปกครองบตุรจากเขตหรอื

อ าเภอและจะตอ้งเป็นหนงัสอืทีม่กีารสบืพยานและหลกัฐานเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้เทา่น ัน้ 

6.4 ทา่นจะตอ้งน าหนังสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศตัวจรงิ จากขอ้ 6.2 หรอื หนังสอื

ปกครองบตุรเป็นส าเนาจากขอ้ 6.3 ไปแปลประทบัตรากบักรมการกงสลุใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยกอ่นน ามา

ยืน่ มเิชน่นัน้ทางศนูยรั์บยืน่ vfs จะไมรั่บยืน่เอกสารของบตุรทา่นโดยเด็ดขาด 

6.5 เนือ่งจากการประทบัตรากงสลุ จะมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ย หากทา่นไมแ่น่ใจวา่เอกสารใชไ้ด ้

หรอืไม ่รบกวนสอบถามบรษัิททัวรก์อ่นน าไปประทับตรากงสลุ มเิชน่นัน้ทา่นอาจจะตอ้งไปเสยีเงนิและ

เสยีเวลาอันมคีา่ของทา่นเพือ่ไปท าเอกสารใหมอ่กีรอบ หากเอกสารทีท่า่นท ามาแลว้นัน้กลายเป็น

เอกสารทีใ่ชย้ืน่ไมไ่ด ้

 

***โปรดอา่น กอ่นทีท่า่นจะไปท าหนงัสอืยนิยอมจากเขตหรอือ าเภอใหบ้ตุรของทา่น 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่ท าไม

ไมม่ ีpassport *** 
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- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. หากพอ่หรอืแมม่วีซีา่เชงเกน้อยุแ่ลว้และไมไ่ดย้ืน่วซีา่พรอ้มลกู ใหท้ าจดหมายชีแ้จงภาษาอังกฤษ 

อธบิายวา่มวีซีา่เชงเกน้ของประเทศอะไร ระบวุนัเริม่และวนัหมดอายวุซีา่ พรอ้มทัง้ถา่ยส าเนาหนา้

พาสปอรต์และหนา้วซีา่นัน้มาแนบดว้ย 

8. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 

 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หาก
ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศอติาล ี
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(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………….…………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ..................................สญัชาตโิดยก าเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรุณากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจปกครอง/

ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................. 

    อเีมล............................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้ 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่ หมายเลขโทรศัพท ์  /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….…… 

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 
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            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่..............................ถงึวนัที.่.................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .............................................    

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 


