
 

10 วนั 8 คืน แกรนด์อติาล ี

 

 

โปรโมช่ันพเิศษ ช่วงสงกรานต์ โดยสายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์ส 

8-17 เมษายน 2566 

99,900 บาท  
ไม่รวมวีซ่า และ ไม่รวมทิป 

มิลาน - เวโรนา - เวนิส (พกัค้าง 2 คืน) – ล่องเรือกอนโดล่า – ซานมารีโน - โรม (พกัค้าง 2 คืน) 
วาติกนั - ช้อปป้ิงเอาท์เลต – ฟลอเร้นซ์ - ปิซ่า - ลาสเปเซีย  

หมู่บ้านมรดกโลก ชิงเกว่ แตร์เร่ - เจนัว - มิลาน 



 

 

10 วนั 8 คืน แกรนด์อติาล ี
 

8 เม.ย. 2566  กรุงเทพมหานคร – อสิตันบูล 
05.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้เคาน์เตอร์เชคอิน N (แถว N 14-18) ประตูทางเขา้ท่ี 9 หรือ 10  
 อาคารผูโ้ดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
07.50 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 59 (ใชเ้วลาบิน 10.25 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์

หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินฯ บริการ อาหารค ่าและอาหารเชา้ ระหวา่งเท่ียวบิน  
13.55 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูล แวะเปล่ียนเคร่ือง อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายในสนามบินอิสตนับูล 
16.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สู่ สนามบินมิลาน (MXP) โดยเท่ียวบิน TK 1875 
 บริการอาหารเยน็บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบิน 2.30 ชัว่โมง) 
18.20 น. เดินทางถึงสนามบินมิลาน ประเทศอิตาลี น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมท่ีพกั Novotel Milano Malpensa Airport**** หรือเทียบเท่า 
 

9 เม.ย. 2566  มิลาน - ดูโอโม่ - เวโรนา – เวนิส (พกัค้าง 2 คืน)   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านถ่ายรูปกบัมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือท่ีเรียกว่าดูโอโม่ (Duomo) เป็นมหาวิหารท่ีใหญ่เป็นอบัดบัสอง 
รองจากมหาวิหารเซนตปี์เตอร์ ในกรุงวาติกนั (เป็นมหาวิหารแบบโกธิคและใหญ่เป็นอนัดบัสามของยุโรป) สร้าง
ขึ้นในปี ค.ศ. 1386 แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1813 ดา้นนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีช่ือเรียกว่า "มหาวิหารเม่น" มีรูป
สลกัหินอ่อนจากยคุต่างๆ ประดบัอยูก่วา่สามพนัรูป บนยอดของมหาวิหารมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มา
ดอนน่า   ด้านหน้าของมหาวิหารเป็นลานกวา้ง เรียกว่า เปียซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del Duomo) เป็นศูนยก์ลาง
แหล่งชุมนุมของผูค้นมาทุกยคุสมยั   ดา้นขา้งของจตุรัสหนา้ดูโอโม่ทางทิศเหนือ จะเห็นทางเขา้ กลัเลเรีย วิตโตรีโอ 
เอมานูเอล ศูนยก์ลางการคา้ท่ีหรูหราอลงัการแห่งเมืองมิลาน อิสระใหท้่านถ่ายรูปและชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมซ่ึงมี
จ าหน่ายมากมายในบริเวณ กลัเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล  หรือจะเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 



 

 

 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมือง เวโรนา (Verona)  (ระยะทาง 174 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ไดรั้บสมญานามว่า 
"Little Roman" เพราะยงัคงสภาพส่ิงก่อสร้างจากสมัยโรมันไวอ้ย่างสมบูรณ์  น าท่านถ่ายรูปกับโรงละครโรมัน
กลางแจง้ขนาดใหญ่ (Roman Theater) ท่ีตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมือง จากนั้นน าท่านเท่ียวชม บา้นจูเลียต บนถนน 
Capello จากบทประพนัธ์ โรเมโอและจูเลียต โดย วิลเลียม เชกสเปียร์ แต่งขึ้นในปี ค.ศ. 1595 พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัวทรงแปลเป็นภาษาไทยและจดัพิมพค์ร้ังแรก เม่ือปี พ.ศ. 2465 เน้ือเร่ืองเก่ียวกบัเร่ืองราวความ
ขดัแยง้ของสองตระกูล คือ ตระกูลมอนตาคิว และคาปูเร็ต ในเมืองเวโรนา น าท่านชมบริเวณสนามหน้าบา้นของจู
เลียต ซ่ึงจะเห็นระเบียง ท่ีโรมิโอปีนเข้าหาจูเลียต ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับรูปป้ันบรอนซ์ของจูเลียต ป้ันโดย 
N.Costantini ว่ากนัว่าใครอยากสมหวงัในเร่ืองความรักก็ให้จบัท่ีหน้าอกของจูเลียต อิสระให้ท่านบนัทึกภาพตาม
อธัยาศยั หรือจะเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ีมีจ าหน่ายทั้งของท่ีระลึกและสินคา้แบรนดเ์นมในยา่นถนนแมชชินี สมควรแก่
เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (ระยะทาง 87 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองท่ีมีเอกลกัษณ์พิเศษสุด
เมืองหน่ึงของโลกเปรียบเสมือนประตูสู่ตะวนัออกของยุโรปในอดีต 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Delfino Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 1) 
 



 

 
 
10 เม.ย. 2566 เวนิส – ล่องเรือสู่เกาะเวนิส – เวนิส     
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านนั่งเรือสู่เกาะเวนิส (Venice Isle) เมืองเวนิส ได้รับสมญานามว่า “ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก” (Queen of the 

Adriatic) เมืองแห่งสายน ้ า (City of water) เมืองแห่งสะพาน (City of bridges) เมืองแห่งแสงสว่าง (City of light) ให้
ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์สองริมฝ่ังสู่เกาะเวนิสซ่ึงมีความงดงามเป็นอยา่งยิง่ น าท่านถ่ายรูปกบั จตุรัสเซนตม์าร์
โคและพระราชวงัดอจจ์ ศูนยก์ลางของเกาะเวนิส ผ่านชมและแวะถ่ายรูปบริเวณสะพานถอนหายใจ (Ponte Dei 
Sospiri) ท่ีเช่ือมระหว่างพระราชวงัโบราณกบัเรือนจ าโบราณ ซ่ึงมีต านานเล่ากล่าวถึงนกัรักคาสโนว่าท่ีเคยถูกคุมขงั
ในคุกแห่งน้ี จากนั้ นแวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์มาร์โค (San Marco Basilica) ซ่ึงเป็นอาคารท่ีผสมผสาน
สถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ อาหรับ โรมนัเนสก์ เรเนซองส์  เขา้ไวด้ว้ยกนั ในมหาวิหารน้ีเช่ือว่าเป็นท่ีบรรจุศพ



 

ของนกับุญเซนตม์าร์ก อิสระใหท้่านไดถ้่ายรูปโดยรอบบริเวณจตุรัสเซนตม์าร์โค หรือจะ เลือกชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์
เนมท่ีมีมากมายรายลอ้มรอบจตุรัส ไม่วา่จะเป็น Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Hermes, Tods, Prada และอ่ืนๆ  

 

 
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย อิสระให้ท่านได้ล่องเรือกอนโดล่า (ราคาเรือไม่รวมในค่าทวัร์) ชมความสวยงามของเมืองในเกาะเวนิส จากนั้น
อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงหรือเดินเล่น ณ เกาะเวนิสตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาทางหัวหนา้ทวัร์จะนดัท่านเจอ ณ จุด
นดัพบ  

 

16.00 น. น าท่านเดินทางนัง่เรือกลบัสู่ฝ่ังเวนิส เมสเตร้  

 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 



 

 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Delfino Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 2) 
 

 
 
 

11 เม.ย. 2566 เวนสิ - แฟร์รารา - โบโลญญา – ซานมารีโน   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองแฟร์รารา (Ferrara) (ระยะทาง 112 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.15 ช.ม.) เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่
ในแควน้เอมีเลีย-โรมญัญาในประเทศอิตาลี แฟร์ราราเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัแฟร์รารา ตั้งอยูป่ระมาณ 50 
กิโลเมตรทางตะวนัออกเฉียงเหนือของโบโลญญา บนฝ่ังโปดิโวลาโนซ่ึงเป็นแควของแม่น ้าโป ตวัเมืองมีถนนกวา้ง
และวงัและคฤหาสน์มากมายจากคริสตศ์ตวรรษท่ี 14 และ 15 เม่ือเป็นท่ีตั้งส านกัของตระกูลเอสเต ความงามและ
ความส าคญัทางวฒันธรรมของแฟร์ราราท าใหไ้ดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1999 น าท่านชม
ก าแพงเมืองยคุกลางท่ีลอ้มรอบตวัเมืองกวา่ 9 กิโลเมตร ซ่ึงส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 15 -16 ถือวา่ เป็น
ก าแพงเมืองแบบเรเนสซองท่ีไดรั้บการเก็บรักษาไวดี้ท่ีสุดแห่งหน่ึงของอิตาลี น าท่านถ่ายรูปกบัปราสาทเอสเทนเซ" 
(Estense Castello) หรือบางคร้ังมกัถูกเรียกวา่ "ปราสาทเซนตไ์มเคล" (Saint Michele Castle) ถูกสร้างขึ้นในช่วง 
ระหวา่งปี 1385 - 1554 เป็นหน่ึงในอาคารท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมืองแฟร์รารา น าท่านถ่ายรูปกบัแฟร์รารา ซิต้ี ฮอลล ์
(Ferrara City Hall) ศาลาวา่การเมืองโบราณท่ีไดรั้บการปรับปรุงใหม่ในช่วงศตวรรษท่ี 18 ถูกใชเ้ป็นท่ีพ  านกัของ
ตระกูลเอสเต (Este) ปัจจุบนัเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมมากแห่งหน่ึงของเมือง น าท่านเขา้ชม
มหาวิหารแฟร์รารา" (Ferrara Cathedral) ท่ีตั้งอยูท่างฝ่ังซา้ยของแม่น ้าโป ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษท่ี 12 ถือวา่
เป็นอาคารศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมือง โดยมหาวิหารถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียติแก่นกับุญเซนตจ์อร์จนกับุญอุปถมัภ์
ของเมืองแฟร์รารา ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองโบโลญญา (Bologna) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
45 นาที) ซ่ึงอดีตเป็นเมืองหลวงของแควน้เอมีเลีย-โรมานยา ในหุบเขาโป ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี โดย
ตั้งอยูร่ะหวา่งแม่น ้าโปและเทือกเขาแอเพนไนน์  
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%8C


 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

 
บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมืองโบโลญญา ซ่ึงเป็นหน่ึงในเมืองยคุกลางท่ีไดรั้บการเก็บรักษาไวดี้ท่ีสุดแห่งหน่ึงในยุโรป อีกทั้ง

ยงัเป็นท่ีรู้จกักนัดีในหมู่นกัท่องเท่ียวทั้งในและชาวต่างชาติ ดว้ยช่ือเสียงในเร่ืองความสวยงาม และยงัเป็นท่ีตั้งของ
มหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดคือ Alma Mater Studiorum นัน่จึงส่งผลให้เมืองโบโลญญาเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการ
พฒันามากท่ีสุดในอิตาลีอีกด้วย น าท่านชม เปียสซ่า มัจโจเล่ (Piazza Maggiore) จตุัรัสขนาดใหญ่ ท่ีตั้งอยู่ในใจ
กลางของส่วนเมืองเก่า ท่ีลอ้มรอบดว้ยโบสถซ์าน เปโตรนิโอ (Basilica of San Petronio) ซิต้ีฮอล ( City Hall ) ลาน
น ้ าพุเทพเนปจูน (Fontana del Nettuno) และ อาคารปาลาซโซ เดล โพเดสตา (Palazzo del Podesta) อิสระให้ท่าน
ไดเ้ก็บภาพความสวยงามของหมู่อาคารยุคกลางท่ีไดรั้บการอนุรักษ์อย่างดียิ่ง สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ รัฐ
อิสระซานมารีโน (San Marino) (ระยะทาง 129 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 1.30 ช.ม.) 

 



 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Titano/ San Marino Grand Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 
12 เม.ย. 2566 ซานมารีโน – เปรูเกีย – วาติกนั – โรม (พกัค้าง 2 คืน)   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเท่ียวชม รัฐอิสระซานมารีโน (San Marino) หรือช่ือทางการคือ สาธารณรัฐซานมารีโน และอีกช่ือหน่ึงคือ 

"สาธารณรัฐอนัสงบสุขยิ่งซานมารีโน" เป็นประเทศในยุโรปใตบ้นเทือกเขาแอเพนไนน์ ลอ้มรอบโดยประเทศ
อิตาลี เป็นหน่ึงในจุลรัฐยุโรป น าท่านเยือน Palazzo Pubblico ซ่ึงเป็นหน่ึงในส่ิงก่อสร้างในแบบสถาปัตยกรรม
โกธิก ซ่ึงมีความสวยงามมาก ท่ีเป็นจุดเด่นของศาลาว่าการแห่งน้ีก็คือ   หอระฆงั ซ่ึงมีการติดตั้งนาฬิกาเอาไวด้ว้ย 
จากนั้นเดินไปตามย่าน  Avenue ท่ีน่ีเป็นถนนสายหลกัท่ีคลาคล ่าไปด้วยผูค้นมากมาย ชมอาคารบ้านเรือน หรือ
แมแ้ต่อาคารส านกังานท่ีสร้างขึ้นมาอยา่งมีเอกลกัษณ์ อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นและเก็บภาพความน่ารักสวยงามของ
เมืองซานมารีโน ท่ีตั้งอยู่บนเทือกเขาไททาโน (Mt. Titano) น าท่านเดินทางสู่เมืองเปรูเกีย (Perugia) (ระยะทาง 152 
ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เป็นเมืองโบราณอีกแห่งของแควน้อุมเบรีย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1


 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินเล่นบนถนน Corso Vannucci ช่ือของถนนน้ีไดต้ั้งมาจากจิตรกรพื้นเมืองช่ือ Pietro Vannucci (Perugino) 
จากนั้นน าท่านชมจัตุรัส Piazza IV Novembre ตรงกลางลานมีน ้ าพุ Fontana Maggiore ท่ีเร่ิมสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 
1275 โดย Nicola และ Giovanni Pisano จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบัหมู่อาคารสวยงามกลางเมืองเช่น Palazzo Dei 
Priori เป็นพระราชวงัท่ีสร้างในยุคกลางตอนทา้ย (ระหว่างศตวรรษท่ี 13-14) ความยิ่งใหญ่ของก าแพงและ การ
ออกแบบท่ีมีลกัษณะคลา้ยป้อมปราการ ท าใหว้งัน้ีดูน่าเกรงขาม อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นและเก็บภาพความสวยงาม
ของเมืองยุคกลางอีกแห่งของแควน้อุมเบรีย ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่กรุงวาติกนั (Vatican) (ระยะทาง 176 ก.ม. ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) น าท่านเขา้ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Basilica) ซ่ึงไดรั้บการขนาน
นามว่าเป็นมหาวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก รู้จกักนัโดยชาวอิตาลีว่า Basilica di San Pietro in Vaticano หรือเรียกกัน
สั้นๆวา่ เซนตปี์เตอร์บาซิลิกา (Saint Peter's Basilica) มหาวิหารน้ีเป็น มหาวิหารหน่ึงในส่ีของมหาวิหารหลกัในกรุง
โรม ประเทศอิตาลี อีก 3 มหาวิหารคือ: มหาวิหารเซ็นตจ์อห์นแลเตอร์รัน, มหาวิหารซานตามาเรียมายอเร และ มหา
วิหารเซ็นต์พอลนอกก าแพง อยู่ในนครรัฐวาติกนั เป็นดินแดนท่ีตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรมและเป็นท่ีประทบัของพระ
สันตปาปา ซ่ึงเป็นประมุขสูงสุดแห่งศาสนาคริสต์ นิกาย Roman Catholic State of the Vatican City ซ่ึงนครรัฐ
วาติกนัจดัว่าเป็นประเทศท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในโลก อนัมีศูนยก์ลางคือมหาวิหารเซนตปี์เตอร์ ซ่ึงไดรั้บการออกแบบ
โดยอจัฉริยะบุคคล Michelangelo  

 



 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Novotel Roma East Hotel/ NH Roma Villa Carpegna Hotel  **** หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 1) 
 
13 เม.ย. 2566 โรม - โคลอสเซียม – น ้าพุเทรวี่ - บันไดสเปน – ช้อปป้ิงเอาท์เลต  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านถ่ายรูปกบัโคลอสเซียม (Colosseum)  1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลก  ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นสนามกีฬา
กลางแจ้งขนาดใหญ่ ซ่ึงเร่ิมสร้างขึ้นใน สมยัจกัรพรรดิเวสปาเซียนแห่งโรมัน สร้างเสร็จในสมยัจกัรพรรดิติตสั 
(Titus) จุคนได้กว่า 50,000 คน ให้ท่านได้เก็บภาพความยิ่งใหญ่ของโคลอสเซียมท่ีชาวโรมันในสมัยก่อนได้
สร้างสรรคส่ิ์งมหัศจรรยน้ี์ขึ้น เพื่อใชเ้ป็นสนามกีฬาส าหรับการแข่งขนัประลองของนักสู้ Gladiator จากนั้นน าท่าน
ถ่ายรูปกบัโรมนัฟอรัม (Roman Forum) โดยเป็นหน่ึงในเเหล่งโบราณคดีท่ีมีความส าคญัอยา่งมากของอิตาลีเเละของ
โลกท่ีเเสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมเเละศิลปกรรมรวมทั้ งสถาปัตยกรรมในเเบบโรมันขนานเท้ เเม้จะมีขนาดไม่
ใหญ่โตมากนกัเเละเป็นซากปรักหกัพงั เเต่ก็เเสดงใหเ้ห็นถึงความยิง่ใหญ่ของอาณาจกัรโรมนั  

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 



 

บ่าย น าท่านชมและถ่ายรูปกบัน ้ าพุเทรวี่ (Trevi Fountain) น ้ าพุท่ีเหล่านกัท่องเท่ียวนิยมมาโยนเหรียญอธิษฐานเพื่อให้ได้
กลบัมาเยือนกรุงโรมอีกคร้ัง ซ่ึงอยากให้นักท่องเท่ียวทุกท่านลองพิสูจน์ว่าจริงเท็จประการใด  จากนั้นน าท่านชม
บรรยากาศย่าน บนัไดสเปน (Spanish Steps) แหล่งนัดพบของทั้งชาวโรมและนักท่องเท่ียว โดยรอบบริเวณเป็น
จตุรัสท่ีมีอาคารสวยงาม และมีร้านคา้จ าหน่ายสินคา้แบรนด์เนมต่างๆมากมายให้ไดเ้ลือกซ้ือ อิสระให้ท่านชอ้ปป้ิง
สินค้าแบรนด์เนม  ตามอัธยาศัยทั้ ง GUCCI, PRADA, CHANEL, DIOR, LOUIS VUITTON, TODS และสินค้า
อ่ืนๆ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ช้อปป้ิงเอาท์เลตขนาดใหญ่ใกลก้รุงโรม Castel Romano Designer Outlet ช้อปป้ิง
เอาทเ์ลตท่ีรวมเอาแบรนด์สินคา้จากดีไซน์เนอร์ชั้นน ามาลดราคาตลอดทั้งปี อิสระให้ท่านชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือของฝาก
หรือเลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆไดต้ามอธัยาศยั 

 

ค ่า อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัย เพ่ือให้ท่านได้ช้อปป้ิงเต็มที่ 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Novotel Roma East Hotel / NH Roma Villa Carpegna Hotel   **** หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 2) 
 

 

14 เม.ย. 2566 โรม – ฟลอเรนซ์ - ปิซ่า  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) หรือท่ีชาวอิตาเล่ียน อ่านออกเสียงว่า ฟิเรนเซ่ (Firenze) (ระยะทาง 274
กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) เมืองหลวงของแควน้ทอสกานา (Toscana) เป็นจุดก าเนิดของยุคเรเนซองส์ 
ศิลปินยุคน้ียอ้นกลบัไปคน้หาความรู้เก่ียวกบัสถาปัตยกรรมของชาวกรีกและโรมนัท่ีสูญหายไปนบัพนัปีในช่วงยุค
กลาง แลว้น ากลบัมาฟ้ืนฟูพฒันางานสร้างอีกคร้ังหน่ึง ไดมี้การใชห้ลกัคณิตศาสตร์มาช่วยค านวณเพื่อการออกแบบ
ดา้นทศันียภาพ   ในอดีตฟลอเรนซ์เคยเป็นเมืองหลวงของอิตาลี และเป็นถ่ินก าเนิดของศิลปินระดบัโลกอย่าง ลีโอ
นาร์โด ดาร์วินซี และไมเคิล แองเจโล และ  ในปี ค.ศ.1982 เมืองเก่าฟลอเรนซ์ไดรั้บการขึ้นทะเบียนจากองค์การ
ยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลก  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูปกบัโบสถ์ซานตา มาเรีย เดลฟิโอเร (Basilica Di Santa Maria Del Fiore) โบสถท่ี์สร้างขึ้นในช่วง
ปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ออกแบบโดยฟิลิปโป บรูเนลเลสกี ดา้นหนา้โบสถป์ระดบัตกแต่งดว้ยหินอ่อนสีขาว เขียว 
และชมพู มหาวิหารแห่งน้ีใหญ่เป็นล าดบัท่ี 4 ของทวีปยุโรปรองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ มหาวิหารเซนต์พอล 
และมหาวิหารมิลาน จากนั้นน าท่านชม จตุรัสไมเคิล แองเจโล เพื่อชมรูปป้ันจ าลองของ "เดวิด" ท่ีโด่งดงัในต านาน  
อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองปิซ่า (Pisa) (ระยะทาง 88 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ช.ม.) เมืองบา้นเกิดของกาลิเลโอ นักดาราศาสตร์เอกของโลก เป็นเมืองหลวงของจงัหวดัปิซ่าในแควน้
ทอสกาน่า เมืองน้ีท่ีเป็นท่ีรู้จกัอย่างดีเก่ียวกบัหอเอนเมืองปิซ่า ซากโบราณวตัถุของเมืองท่ียงัหลงเหลือจากศตวรรษ



 

ท่ี 5 ก่อนคริสตกาล  เมืองปิซ่าได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เม่ือปี ค.ศ. 1987 น า
ท่านถ่ายรูปกบั หอเอนเมืองปิซ่า (The Leaning Tower of Pisa) ตั้งอยู่ในจตุัรัสเดล ดูโอโม่ (Piazza Del Duomo) หอ
ระฆงัของศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก เป็นหอทรงกระบอก 8 ชั้น สร้างดว้ยหินอ่อนสีขาว กาลิเลโอเคยใชห้อ
น้ีทดลองเก่ียวกบัเร่ืองแรงโน้มถ่วงของโลก นอกจากน้ีหอเอนเมืองปิซ่ายงัเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุค
กลางอีกดว้ย 

 

 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Hotel AC Pisa **** หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 



 

 
 
 

15 เม.ย. 2566 ปิซ่า -ลา สเปเซีย – หมู่บ้านชิงเกว่ แตร์เร่ - เจนัว 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองลา สเปเซีย เพื่อ นัง่รถไฟสู่ชิงเกว่ แตร์เร (CINQUE TERRE) หมู่บา้นเลก็ๆ ท่ีตั้งอยูบ่นชายฝ่ัง

ริเวียร่าของอิตาลี CINQUE TERRE หมู่บา้นสีสันสดใส 5 หมู่บา้นท่ีเรียงรายกนัอยู่ริมทะเลลิกูเรีย  อดีตบริเวณน้ีเคย 

เป็นชุมชนชาวประมงอาศัยการจับปลาและปลูก ไร่องุ่นตามแนวชายเขา ด้วยเสน่ห์ของเมืองริมทะเลท่ี 

คงความเป็นธรรมชาติจึงได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก หมู่บ้านทั้งห้า คือ MONTEROSSO AL 

MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

 

บ่าย น าท่านชมความงามของหมู่บา้นริโอแมกจิโอเร (Riomaggiore) หมู่บา้นเล็กๆ ท่ีมีเสน่ห์และบรรยากาศเหมือนเมือง

ตุ๊กตา บา้นเรือนสีสันสดใสตั้งลดหลัน่กนับนหนา้ผาท่ีปกคลุมดว้ยตน้ไมเ้ขียวขจีตดักนักบัน ้ าทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

สีเทอร์ควอยซ์ ท าให้กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดฮิตท่ีหากมีโอกาสตอ้งเข้ามาสัมผสั อิสระให้ท่านชมความ

งดงามและถ่ายรูปตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัโดยรถไฟสู่เมืองลาสเปเซีย น าท่านเดินทางสู่เมืองเจนัว 

(Genoa) (ระยะทาง 102 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.15 ช.ม.) 



 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Hotel Holiday Inn Genoa City **** หรือเทียบเท่า  
16 เม.ย. 2566 เจนัว - มิลาน     
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเท่ียวชมเขตเมืองเก่า Via Garibaldi Palaces ซ่ึงเป็นถนนเมืองเก่าท่ีไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยูเนสโก ให้
เป็นเมืองมรดกโลกในปี 2006 ถนนสายน้ีเป็นท่ีตั้งของหมู่อาคารโบราณหลายแห่ง สร้างขึ้นราวๆศตวรรษท่ี 16 -17 
ซ่ึงเรียกได้ว่าเป็นเขตเมืองเก่าท่ียงัคงความสวยงามคลาสสิค ในแบบฉบบัอิตาเลียน น าท่านเท่ียวชมบริเวณเมือง
มรดกโลก สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ชมมหาวิหารซานโรเลนโซ (San Lorenzo Cathedral) เป็นมหาวิหารท่ีส าคญั
ท่ีสุดของเมืองเจนัว สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับนักบุญลอวเ์รนซ์และยงัเป็นท่ีประทบัของอาร์คบิชอปแห่งเจนัว มหา
วิหารแห่งน้ีไดรั้บการถวายโดยสมเด็จพระสันตปาปาเจลาซิอุสท่ี 2 ในปี ค.ศ. 1118 ให้เป็นมหาวิหารของเมืองเจนวั 
มหาวิหารน้ีสร้างขึ้นในปี 1098 ท่านแวะถ่ายรูปกบัอนุสาวรียข์องคริสโตเฟอร์ โคลมับสั นักเดินเรือช่ือดงักอ้งโลก 
และเป็นชาวยโุรป  คนแรกท่ีคน้พบทวีปอเมริกา ซ่ึงถือก าเนิด ณ เมืองเจนวั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
14.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินมิลาน (MXP) เพื่อเชคอินและท า Tax Refund  
19.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินมิลาน (MXP) กลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TK1876 (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

บริการอาหารเยน็ เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่นบนเคร่ืองบิน 
23.40 น. เดินทางมาถึงนครอิสตนับูล แวะเปล่ียนเคร่ือง 
 



 

16 พ.ค. 2565 อสิตันบูล - กรุงเทพฯ  
 

01.45 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหารค ่าและ
อาหารเชา้ บนเคร่ืองบิน 

15.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 

10 วนั 8 คืน แกรนด์อติาล ี
 

อตัราค่าบริการ   8-17 เม.ย. 2566 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรือ เด็กอายมุากกวา่ 11 ปีบริบูรณ์ พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 
หรือ พกั 3 ท่านต่อหอ้ง ราคาท่านละ 

99,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 15,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 99,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ (WY) เร่ิมต้นท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

90,000 – 130,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัคืน (BKK-MXP-BKK) 30,000 
 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน 
ประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 7 เมษายน 2565) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 ก.ก.  
▪ กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียวอติาลใีต้ (ตามท่ีระบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทางนน. ไม่เกิน 30 กก./ทา่น) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 



 

▪ ค่าภาษีในประเทศอิตาลี 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่)  
▪ ค่าอาหารทุกม้ือ (ตามท่ีระบุ) 
▪ ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี (ตามท่ีระบุ), 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
▪ ค่าวีซ่าเชงเกน้ท่านละ 4,500 บาท (เรียกเก็บในอินวอยซ์ 
▪ ค่าทิปไกดไ์ทย, คนขบัรถท่านละ 2,000 บาท (เรียกเก็บในอินวอยซ์) 
▪ ค่าพนกังานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 55,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณียกเลิก  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วีซ่าล่วงหนา้)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 90-100% ของค่าทวัร์     (สงกรานต-์ปีใหม่ 0-19วนั) 
***ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยื่นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่า

ในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 

20 วนั ก่อนการเดินทาง 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  การนดัหยุด

งาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง
ไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ี
ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดต้กลง หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทาง 



 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้  หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  
 

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเส
ธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป -กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้องช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน
กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัว่าทวัร์
นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท า
ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 



 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการบิน
ท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง  
( 9.75 น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตราฐานได ้
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) ซ่ึงอยูใ่นความความรับผิดชอบ
ของหวัหนา้ทวัร์ โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบ
ใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่
หมายถึงจะชดเชยตามน ้าหนกักระเป๋า คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุก
ประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้
เท่านั้น 

▪ กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้นท่านตอ้ง
ระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
 
 



 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีา 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-7 วนัท าการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ  
เพื่อขอยื่นวซ่ีาล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) 

ห้ามสวมแว่นสายตา จะต้องเห็นคิว้และใบหู ชัดเจน (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานทูตมีการเทียบรูปกบัหน้าวี
ซ่าที่เคยได้) ***ความสูงหน้าผากจนถึงคาง ต้องมีขนาดระหว่าง 32-36 มม.เท่านั้น*** 

3. ส าเนาวคัซีนพาสปอร์ต หรือหลกัฐานแสดงการไดรั้บวคัซีนครบโดส 
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
6. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลี่ยนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
8. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุวา่ 

มารดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุวา่ 

บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 
จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑตูและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  



 

 

เอกสารรับรองการท างานท่ีออกในลกัษณะจดหมาย ต้องเป็นฉบับจริง มีอายุไม่เกนิ 30 วัน นับจากวันท่ีจะย่ืนวีซ่า 
 
11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชเ้ป็น Statement หรือ ปร้ินท ์Statement online ได)้ 
- Bank Statement (รายการเดินบญัชี) ใชเ้ป็นบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยทางธนาคารยอ้นหลงั 3 เดือนหรือ 

ปร้ินท ์ Statement online ยอ้นหลงั 3 เดือนได ้ (หา้มขา้มเดือน) ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหถู้กตอ้งครบถว้นตามตวัสะกดใน
พาสปอร์ต มีอายไุม่เกิน 7 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา และ มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรองการเดินทาง 1 
ท่าน  
 

************* ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น หรือ กระแสรายวันท่ีไม่ติดลบ ************** 
 

- บญัชีฝากประจ า (Fixed) **สามารถแนบประกอบได ้(ไม่สามารถใชเ้ป็นบญัชีหลกัในการยื่นได)้  
     ท่านตอ้งใชบ้ญัชีออมทรัพย ์(Saving) เป็นหลกัในการยืน่ 

หากใชบ้ญัชีฝากประจ าในการแนบประกอบ ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

**กรณีรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย) จะตอ้งสะกดช่ือใหถู้กตามพาสปอร์ต  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 
 
 


