
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

GRAND ITALY โรม วาตกินั ฟลอเรนซ ์ปิซา่ 
เวนสิ มลิาน 8 วนั 5 คนื 

ทวัรส์ดุคุม้!! เทีย่วเจาะลกึ "แกรนดอ์ติาล"ี 
ชืน่ชมสถาปตัยกรรมและประวตัศิาสตรแ์หง่ความยิง่ใหญท่ีก่รงุโรม ชมความ
ยิง่ใหญอ่ลงัการ1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกที ่โคลอสเซีย่ม และหอเอนปิซา่ 
เยอืนเมอืงฟลอเรนซ ์ดนิแดนอนันา่หลงใหล ตน้กาํเนดิของศลิปะเรอเนซองส ์ชม
เมอืงเวนสิ เมอืงแหง่สายนํา้และสะพาน ดืม่ดํา่กบับรรยากาศทีส่ดุแสนจะโรแมน
ตกิ ชมมหาวหิารดโูอโมแ่หง่มลิานทีง่ดงามและยิง่ใหญเ่ป็นอนัดบั 3 ของโลก ช้

อปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมสช์ือ่ดงัทีแ่กลลอเรยีวคิเตอรเ์อ็ม มานูเอล 

เดนิทางโดยสายการบนิไทย Thai Airways (TG) สะสม
ไมลไ์ด ้50% 



 
 
 
 
 
 

 

**ราคาทวัรร์วมคา่วซีา่แลว้** 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

2  สนามบนิลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีอติาล ี- นครวาตกินั – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– กรงุ
โรม – โคลอสเซีย่ม – จตัรุสัโรมนั – นํา้พเุทรวี ่– บนัไดสเปน – ฟลอเรนซ ์

3  เขตเมอืงเกา่ฟลอเรนซ ์– เมอืงปิซา่ - จตัรุสักมัโป เดย ์มริาโกล ี- หอเอนปิซา่ - 
เมอืง ลาสเปเซยี 

4  ลาสเปเซยี – ชงิเกว แตรเ์ร - รโิอแมก จโิอเร ่– มานาโรลา่ – เลแวนโต ้- เมอืงเวโร
นา่ 

5  เวโรนา่ - ทา่เรอืตรอนเคตโต ้- เกาะเวนสิ - จตัรุสัซานมารโ์ค – โบสถเ์ซนตม์ารก์ – 
Noventa di Piave Designer Outlet 

6  มลิาน – มหาวหิารแหง่มลิาน - แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล - สนามบนิมลิาโน 
มลัเพนซา 

7  ทา่อากาศยานมลิาโน มลัเพนซา 

8  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

03 - 10 Mar 2019  49,900  49,900 49,900 15,000 12,500 

17 - 24 Mar 2019  49,900  49,900 49,900 15,000 12,500 

14 - 21 May 2019  49,900  49,900 49,900 15,000 12,500 

26 May - 02 Jun 2019 49,900  49,900 49,900 15,000 12,500 

23 - 30 Jun 2019  49,900  49,900 49,900 15,000 12,500 

รายละเอยีดทวัร ์

 



 
 
 
 
 
 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

21.30  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิขาออกช ัน้ 4 โซน D เคานเ์ตอร ์สายการบนิ
ไทย (TG) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกดา้น เอกสารตดิแท็ก
กระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง 

 

วนัที ่2 สนามบนิลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีอติาล ี- นครวาตกินั – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– 
กรงุโรม – โคลอสเซีย่ม – จตัรุสัโรมนั – นํา้พเุทรวี ่– บนัไดสเปน – ฟลอเรนซ ์

00.20  นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุมลิาน ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่
TG944 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 11 ชัว่โมง 54 นาท)ี 

06.50  เดนิทางถงึ สนามบนิลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีกรงุโรม ประเทศอติาล ีนําทา่นผา่น
ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และพธิกีารทางศลุกากรและตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 
นําทา่นสูน่ครวาตกินั ซึง่เป็นรัฐอสิระ มขีนาดเล็กมากเพยีง 250 ไรแ่ละเป็นศนูยก์ลาง
ของศาสนาครสิตน์กิายโรมนัคาทอลกิ เป็นเมอืงแหง่ศาสนจักรและทีป่ระทบัของพระ
สนัตะปาปา ประมขุสงูสดุแหง่ศาสนา หรอืทีเ่รยีกสัน้ๆ วา่“โป๊ป” นําทา่นถา่ยรปูดา้นหนา้ 
มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์St.Peter Basilica แหง่นครรัฐวาตกินั ทีง่ดงามดว้ยศลิปะใน
ยคุเรเนซองส ์ใชเ้วลาสรา้งถงึ 150 ปี และยงัไดร้บัการตกแตง่อยา่งโออ่า่และหรหูรา 
ดา้นหนา้มหาวหิารเป็นลานกวา้งเรยีกวา่ St.Peter’s Square ประกอบไปดว้ยน้ําพ ุ2 
ดา้น และเสาโอเบลกิส ์1 ตน้ ลอ้มรอบไปดว้ยเหลา่เทพเทวาบนหลงัคาและกาํแพงสงู
(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่เขา้ Vatican Museum และ Sistine Chapel) จากนัน้นําทา่น
เดนิทางสู ่กรงุโรม (Rome)(ระยะทาง6ก.ม./15นาท)ี  เมอืงหลวงของประเทศอติาล ี
อดตีแหง่จักรวรรดโิรมนัทีย่ ิง่ใหญม่าเมือ่กวา่ 2,000 ปี  ชืน่ชมกบัสถาปัตยกรรมและ
ประวตัศิาสตรแ์หง่ความยิง่ใหญ ่นําทา่นสมัผัสความยิง่ใหญ ่1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์อง
โลกที ่โคลอสเซีย่ม (Colosseum) (ถา่ยรปูดา้นนอก) เป็นสนามกฬีากลางแจง้
ขนาดใหญต่ัง้อยูใ่จกลางกรงุโรม เริม่สรา้งขึน้ ในสมยัจักรพรรดเิวสปาเซยีนแหง่
อาณาจักรโรมนัและสรา้งเสร็จ ในสมยัของจักรพรรดติติสัในครสิตศตวรรษที1่ หรอื
ประมาณปี ค.ศ.80 อฒัจันทรเ์ป็นรปูวงกลมกอ่ดว้ยอฐิและหนิทรายวดัโดยรอบได ้
ประมาณ 527เมตร สงู 57เมตร ใกล ้ๆ กนันัน้เป็น ประตชูยัคอนสแตนตนิ (Arch of 
Constantine) ถอืวา่เป็นมรดกสําคญัของประเทศอติาลอีกีทีห่นึง่ โดยสรา้งขึน้เพือ่
ระลกึถงึชยัชนะของกรงุคอสสแตนตนิ เป็นซุม้ประตทูีใ่หญท่ีส่ดุของโรมนัมคีวามสงูถงึ 
21 เมตร จากนัน้ชมและถา่ยรปู จตัรุสัโรมนั (Roman Forum) ซึง่อยูใ่กล ้ๆ กนักบั
โคลอสเซีย่ม จัตรัุสโรมนัถอืวา่เป็นศนูยก์ลางดา้นตา่งๆ เชน่ การประชมุทางการเมอืง 
การปกครอง บชูาเทพเจา้ ฯลฯ ของกรงุโรมในสมยัโบราณ ใชเ้วลาสรา้งยาวนานมากถงึ 
900 ปี ปัจจบุนัเหลอืแตซ่ากปรักหักพังแตก่ย็งัรูส้กึไดถ้งึความยิง่ใหญอ่ลงัการ นําทา่น
ผา่นชม อนุเสาวรยีว์กิเตอรเ์อ็มมานูเอ็ล (Victor Emmanuell Monument) หรอื 
Altare Della Patria อนุสาวรยีท์ีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตขิองวกิเตอรเ์อ็มมานูเอ็ล 
พระราชาองคแ์รกของอติาล ีทีม่อํีานาจแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร และทีน่ีย่งัเป็นอนุสรณ์
ทหารทีก่ลา้หาญเมือ่ครัง้สงครามโลกครัง้ที ่1 อกีดว้ย จากนัน้นําทา่นชม นํา้พเุทรวี ่
(Trevi Fountain) ซึง่มรีปูปัน้ของเทพเจา้เนปจนูตัง้โดดเดน่อยูก่ลางน้ําพ ุเป็นหนึง่
ในสญัลกัษณท์ีสํ่าคญัของกรงุโรม เป็นสถานทีนั่กทอ่งเทีย่วมาโยนเหรยีญเสีย่งทาย
ตามเรือ่งราวจากภาพยนตรเ์รือ่ง Three Coins in The Fountain 



 
 
 
 
 
 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่)  

บา่ย  จากนัน้นําทา่นชมและถา่ยรปูบรเิวณยา่น บนัไดสเปน (Spanish steps) เป็นบนัไดที่
กวา้งทีส่ดุและยาวทีส่ดุในทวปียโุรป ถกูเรยีกชือ่ตามสถานฑตูสเปน ซึง่ตัง้อยู ่ณ 
บรเิวณนัน้ ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน ชือ่ Francesco de Sanctis 
เริม่สรา้งเมือ่ปี คศ.1723 แลว้เสร็จในปี คศ.1725 ถอืเป็นสญัลกัษณ์อกีอยา่งหนึง่ของ
กรงุโรม นอกจากความสวยงามอลังการกวา้งขวางของบนัไดสงู 138 ขัน้ทีล่อ้มรอบไป
ดว้ยสถาปัตยกรรมอนัสวยงามแลว้ จัตรัุสนีย้งัตอ่ตรงกบัถนน Via Condotti ทีเ่ต็มไป
ดว้ยรา้นแบรนดเ์นมมากมาย ทัง้ Dior, Prada, Gucci,Valentio, Versace, Fendi, 
Ferragamo, Cartier, Bulgari, Rimowa, Longchamp, Furla, Tod’s Ferragamo 
Armani, Tag Heuer, Tissot และอืน่ๆ เป็นตน้ จากนัน้นําทา่นมุง่หนา้สู ่ฟลอเรนซ ์
(Florence) (ระยะทาง274ก.ม./4 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของแควน้ทสัคาน ีตน้กําเนดิ
ของศลิปะแบบเรอเนซองส ์อดตีศนูยก์ลางดา้นสถาปัตยกรรม วรรณกรรม และ
วฒันธรรมอนัรุง่โรจน ์ดนิแดนทีม่เีสน่หอ์นัน่าหลงใหลแหง่นีไ้ดช้ือ่วา่เป็นสถานทีท่ี่
นักทอ่งเทีย่วใฝ่ฝันมาเยอืนมากทีส่ดุดว้ย 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2)  หลงัอาหารเย็นนําทา่นเดนิ
ทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: Best Western Plus CHC Florence  4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวนั
เดนิทาง) 

 

วนัที ่3 เขตเมอืงเกา่ฟลอเรนซ ์– เมอืงปิซา่ - จตัรุสักมัโป เดย ์มริาโกล ี- หอเอนปิซา่ - 
เมอืง ลาสเปเซยี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3)  

นําทา่นเดนิทางสู ่เขตเมอืงเกา่ ของฟลอเรนซ ์ทีไ่ดรั้บเลอืกโดยองคก์ารยเูนสโกให ้
ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก เมือ่ปี ค.ศ. 1982 นําทา่นเดนิชมความสวยงามบรเิวณ จตัรุสั
ดโูอโม Duomo Santa Maria Del Fiore ทตีัง้ของมหาวหิารแหง่เมอืงฟลอเรน้ซ ์ที่
สวยงามและยิง่ใหญ ่จตัรุสัชกินอเรยี (piazza della signoria) เป็นจตัรัุสสวยงาม
ดว้ยประตมิากรรมมากมายทีต่ัง้เรยีงรายอยูด่า้นหนา้ของพระราชวงัเวคคโิอ เชน่ รปู
แกะสลกัเพอรซ์อิสุ วรีบรุษุกรกีโบราณตอนบัน่คอเมดซูา่ รปูแกะสลกัเฮอรค์วิลสี และรปู
สลกั the Rape of the Sabine Women ถา่ยรปูดา้นหนา้ ปาลาซโซ เวคคโิอ 
Palazzo Vecchio หรอื Old Palace พระราชวงัเกา่แกใ่นเมอืงฟลอเรนซ ์สรา้ง



 
 
 
 
 
 

 

สําเร็จในปี ค.ศ.1322 มสีญัลกัษณ์คอืหอระฆงั Campanile ในอดตีใชเ้ป็นสถานทีแ่จง้
ขา่วสารใหก้บัชาวเมอืง ทางการจะตรีะฆงัสง่สญัญาณ หากมไีฟไหม,้น้ําทว่ม, ขา้ศกึ
โจมต ีฯลฯ ถอืเป็นสถานทีป่ระวตัศิาสตรสํ์าคญัของฟลอเรนซ ์ชมสะพานปอนเต เวคคิ
โอ (Ponte Vecchio) สะพานเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืง เป็นสะพานเดยีวของฟลอเรนซท์ี่
รอดพน้การทาลายจากชว่งสงครามโลกมาได ้ทอดขา้มแมน้ํ่าอารโ์น ซึง่อดตีเป็นแหลง่
ขายทองคําทีเ่กา่แกข่องฟลอเรนซแ์ละยงัคงอนุรกัษ์บรรยากาศแบบด่ังเดมิไวไ้ดอ้ยา่งด ี
ชมทศันยีภาพของตวัเมอืงทีม่แีมน้ํ่าอารโ์น ไหลผา่นนครทีย่งัคงรกัษาสถาปัตยกรรม
โบราณไวอ้ยา่งน่าชืน่ชม สะพานเกา่แกท่ีส่รา้งขึน้เพือ่ใชใ้นการสญัจรขา้มแมน้ํ่าอารโ์น 
บนสะพานนัน้เป็นทีต่ัง้ของอาคารรา้นคา้ ซึง่เป็นตวัแทนจําหน่ายงานศลิปะ อญัมณี และ
ของทีร่ะลกึจํานวนมากอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่)  

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปิซา่ Pisa (ระยะทาง98ก.ม./ 1.30 ชัว่โมง) อดตีเมอืงทา่เรอื
ชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนและเป็นทีต่ัง้ของหอเอนปิซา่ นําทา่นชม จตัรุสักมัโป 
เดย ์มริาโกล ีหรอื จตัรุสัดโูอโม ่Piazza del Duomo หรอืทุง่มหัศจรรย ์เป็นบรเิวณ
ทีล่อ้มรอบดว้ยกําแพงใจกลางเมอืงปิซา่ และเป็นทีต่ัง้ของมหาวหิารเกา่แกท่ีม่ขีนาด
ใหญท่ีส่ดุ และนําทา่นชมถา่ยรปู 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก หอเอนปิซา่ ( 
Leaning Tower of Pisa) ใหท้า่นเดนิเลน่ ถา่ยรปูกบัหอเอนปิซา่ทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็น
หอระฆงัแหง่วหิารประจําเมอืง แตเ่พยีงการเริม่ตน้ของการสรา้งถงึบรเิวณชัน้ 3 กเ็กดิ
การทรดุตวัและตอ้งหยดุการกอ่สรา้งจนถัดมาอกีรว่ม 100 ปี ถงึไดส้รา้งตอ่จนเสร็จ
สมบรูณ์และยงัเป็นสถานทีก่าลเิลโอ เคยมาพสิจูนเ์รือ่งแรงโนม้ถว่งของโลก และการตก
ของวตัถดุว้ย 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่) หลงัอาหารเย็นนําทา่นเดนิทางเขา้
ทีพ่กั 

ทีพ่กั: Grand Hotel Bonanno 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที ่4 ลาสเปเซยี – ชงิเกว แตรเ์ร - รโิอแมก จโิอเร ่– มานาโรลา่ – เลแวนโต ้- เมอืงเว
โรนา่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที6่) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืง ลา สเปเซยี (La Spezia) (ระยะทาง80ก.ม./ 1
ชัว่โมง) เมอืงในเขตลกิเูรยีทางตอนเหนอืของอติาล ีอยูร่ะหวา่ง เมอืงเจนัว และปิซา่ 



 
 
 
 
 
 

 

บนทะเลลกิเูรยี และเป็นหนึง่ในอา่วทีม่คีวามสําคญัทางดา้นการคา้และการทหาร อกีทัง้
ยงัเป็นทีต่ัง้ของสถานทีส่ําคญัทางประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมดว้ย นําทา่นเดนิทางสู่
สถาน ีLa Spezia Centrale Railway Station นําทา่นเปลีย่นการเดนิทางโดยสาร
รถไฟสูด่นิแดนท ัง้หา้ (Five Land) แหง่ชงิเกว แตรเ์ร (Cinque Terre) ตัง้บน
หนา้ผาสงูชนัเหนอืทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน ตดิทะเลบรเิวณชายฝ่ังแควนลกิเูรยี ชม 2 ใน 
5 หมูบ่า้นไดแ้ก ่หมูบ่า้นประมงเล็กๆ รโิอแมก จโิอเร ่(Rio-Maggiore) หมูบ่า้น
ชาวประมงทีส่วยทีส่ดุในโลก เป็นชมุชนชาวประมงเกา่ ทีม่ทํีาเลทีน่่ามหศัจรรย ์คอืแต่
ละหมูบ่า้นปลกูสรา้งอยูบ่นภเูขาหรอืหนา้ผาสงู ปัจจบุนัแมย้งัมกีารทําประมงกนัอยูบ่า้ง 
แตก่ไ็มม่ากนัก เนือ่งจากชาวบา้นหนัมาทําธรุกจิทอ่งเทีย่วเพือ่ตอ้นรบัเหลา่นักเดนิทาง
ทีแ่วะเวยีนเขา้มาชมไขม่กุน้ํางามของอติาลเีม็ดนีเ้สยีมากกวา่ และ ชมหมูบ่า้นประมง 
มานาโรลา่ (Manarola) หมูบ่า้นชาวประมงทีเ่ล็กทีส่ดุของแควน้ แตก่ลบักลายเป็น
แหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ามารถดงึดดูใหนั้กเดนิทางจากทัว่โลกตา่งกอ็ยากทีจ่ะมาเยอืน ณ 
หมูบ่า้นแหง่นี ้กจิกรรมหลกัของนักทอ่งเทีย่วเมือ่มาถงึทีน่ีก่ค็อืการเดนิชมเมอืงไปตาม
ถนนสายเล็กทีล่ดัเลาะตดัผา่นตวัเมอืงไปตามความลานชนั เป็นบรรยากาศทีส่ดุแสนจะ
เพลดิเพลนิ จากนัน้เดนิทางสูส่ถานเีลแวนโต ้(Levanto) เปลีย่นการเดนิทางขึน้รถ
โคช้เพือ่เดนิทางไปทีเ่วโรน่า 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่เวโรนา่ (Verona) (ระยะทาง283ก.ม./ 4 ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่
แควน้เวเนโตเป็นหนึง่ในเจ็ดเมอืงหลวงของทางตอนเหนอืของอติาล ีมสีถานทีท่ีด่งึดดู
นักทอ่งเทีย่วดว้ยเหตทุีม่คีวามสําคญัทางศลิปะและวฒันธรรมทีเ่ห็นไดง้านนทิรรศการ
ประจําปีหลายงาน โรงละคร และอปุรากรในโรงละครกลางแจง้ทีส่รา้งโดยโรมนั และ
เป็นเมอืงสําคญัในประวตัศิาสตรแ์ละเศรษฐกจิจากตําแหน่งทีต่ัง้ทางภมูศิาสตรท์ีต่ัง้อยู่
ตรงโคง้ของแมน้ํ่าอดเิจ (Adige River) ไมไ่กลจากทะเลสาบการด์า ทีต่ัง้นีทํ้าใหเ้กดิน้ํา
ทว่มขึน้หลายครัง้จนกระทัง่ ค.ศ. 1956 เมือ่มกีารสรา้งอโุมงคโ์มร-ิทอรโ์บเลทีเ่ป็นทาง
ระบายน้ํา 500 ควิบคิเมตรลงไปในทะเลสาบการด์าเมือ่มคีวามจําเป็น อโุมงคล์ดสถติน้ํิา
ทว่มทกุเจ็ดสบิปีไปเป็นทกุสองรอ้ยปี นําทา่นชมยา่นเมอืงเกา่ ทีย่งัคงสภาพบา้นเรอืน
แบบโบราณ ใหเ้ดนิเทีย่วชมจตัรุสัเออรเ์บ (Piazza delle Erbe หรอื Market's 
square) ที ่รายลอ้มไปดว้ยคฤหาสน ์วงัเกา่ของตระกลูทีเ่คยปกครองเวโรน่า เดนิผา่น
โรมนั อารนีา่ (Verona Arena) สนามกฬีากลางแจง้แบบโบราณในสมัยนัน้ แลว้นํา 
ทา่นถา่ยรปูกบับา้นของจเูลยีต ถา่ยรปูกบัระเบยีงทีโ่รมโิอปีนเขา้หาจเูลยีต และ รปูปัน้
สมัฤทธิ ์ปัน้โดย N.Costantini วา่กนัวา่ใครอยากสมหวงัในเรือ่งความรักกใ็หไ้ปจับที่
หนา้อกของจเูลยีต นอกจากนีภ้ายในบรเิวณกําแพง บา้นจเูลยีตยงัม ีการเขยีนแสดง
ความรักกนัมากมายจนแทบไมเห็นพืน้สกํีาแพงเดมิ 

เย็น  ถงึเวลานัดหมายนําทา่นไป รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่8) หลงั
อาหารเย็นนําทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั 

ทีพ่กั: Hotel Fiera 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 



 
 
 
 
 
 

 

 

วนัที ่5 เวโรนา่ - ทา่เรอืตรอนเคตโต ้- เกาะเวนสิ - จตัรุสัซานมารโ์ค – โบสถเ์ซนต์
มารก์ – Noventa di Piave Designer Outlet 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9)  

นําทา่นเดนิทางสู ่เวนสิ (215กม. 2 ชัว่โมง) ถงึ ทา่เรอืตรอนเคตโต ้เป็นทา่เรอืทีม่ี
เรอืบรกิารในการเดนิทางไปในทีต่า่ง ๆ ของเมอืง เพือ่ชมทวิทศันธ์รรมชาตขิอง 2 ฝ่ัง
คลองโดยทางเรอื นับเป็นเมอืงทีค่ลองมากกวา่ถนนอกีเมอืงหนึง่ของโลก นําทา่นน่ัง
เรอืสู ่เกาะเวนสิ (Venice Island) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ ชมความสวยงามของ 
จตัรุสัซานมารโ์ค (Piazza San Marco หรอื Saint Mark Square) เป็นจัตรัุส
กลางเมอืงเวนสิ ทีข่ ึน้ชือ่วา่สวยทีส่ดุแหง่หนึง่ในอติาล ีลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรมอนั
งดงาม อาท ิโบสถเ์ซนตม์ารก์ (St. Mark’s Basilica) เดมิทีเ่ป็นโบสถส์ว่นตวัของ
ผูค้รองเมอืงในสมยันัน้ พระราชวงัดอจส ์(Doge’s Palace), ลโีอเน ่(Lione) รปู
ปัน้สงิโตตวัใหญต่ดิปีกพรอ้มถอืหนังสอื ซึง่ถอืเป็นสญัลกัษณ์ประจาเมอืงเวนสิ เดนิชม
ตวัเมอืงจนถงึสะพานรอิลัโต เป็นสะพานทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเวนสิและเป็นสะพานแรกทีข่า้ม 
Grand Canal (คลองแกรนดค์าแนล) ชมสะพาน Bridge of Sighs สะพานสะอืน้ 
หรอืบางคนเรยีกวา่ "สะพานแหง่การทอดถอนใจ” ซึง่ทอดขา้มดา้นหลงัวงัของ
ผูป้กครองเวนสิในอดตี ไปยังคกุทีอ่ยูอ่กีฟากฝ่ังคลอง วา่กนัวา่สะพานแหง่นีค้อืจดุ
หายใจเฮอืกสดุทา้ยแหง่อสิรภาพของเหลา่นักโทษ และคกุแหง่นีเ้องเป็นทีค่มุขงันักรัก
กระเดือ่งนามคาสโนวา่ ในตํานานเลา่วา่การจบูบนเรอืกอนโดลา่ใตส้ะพานแหง่นีจ้ะ
นําไปสูค่วามรักนรัินดร ์นับเป็นหนึง่ในจดุทีโ่รแมนตกิทีส่ดุจดุหนึง่ในเวนสิ 

อสิระใหท้า่นเดนิชมความโรแมนตกิของเกาะแหง่นี ้และทา่นไมค่วรพลาดกบั
ประสบการณ์ลอ่งเรอืกอนโดลา่ ชมความงามของเกาะเวนสิ (ไมร่วมในคา่ทวัร ์
กรณีตอ้งการน ัง่กอนโดลา่ สามารถตดิตอ่ทีไ่กด)์ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่0) เมนูอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย  นําทา่นกลบัสูฝ่ั่งแผน่ดนิใหญ ่นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั เมอืง Noventa อสิระให้
ทา่นชอ้ปป้ิงจใุจ ณ McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet 
ศนูยร์วมรา้นคา้กวา่ 160 รา้น เชน่ แวน่ตา ผลติภณัฑเ์ครือ่งหนัง รองเทา้ กระเป๋า 
อปุกรณ์กฬีา แฟชัน่แบรนดแ์นม (อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยัทีเ่อา้ทล็์ท เพือ่ความ
สะดวกในการชอ้ปป้ิง จนถงึ เวลานัดหมายนําทา่นดนิทางสูเ่มอืง Mestre นําทา่น
เขา้ทีพ่กั 



 
 
 
 
 
 

 

ทีพ่กั:  Novotel Mestre Castellana 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง  
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที ่6 มลิาน – มหาวหิารแหง่มลิาน - แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล - สนามบนิมลิา
โน มลัเพนซา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่12) 

นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุมลิาน (Milan) หรอื มลิาโน่(ระยะทาง272ก.ม./ 4 ชัว่โมง) 
เมอืงใหญเ่ป็นอนัดบัสองรองจากกรงุโรม ตัง้อยูท่างตอนเหนอืของประเทศ มชีือ่เสยีงใน
ดา้นแฟชัน่ ศลิปะ และเครือ่งหนัง เป็นเมอืงแหง่แฟชัน่ชัน้นําของโลก ในลักษณะ
เดยีวกบั นวิยอรก์ ปารสี ลอนดอน อกีทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทางธรุกจิของประเทศอติาลี
อกีดว้ย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่3) 

บา่ย  จากนัน้นําทา่นไปชม พามาชมอาคารทีทํ่าการของ City Hall เมอืงมลิาน อติาลี
ชือ่ Palazzo Marino ปาลาซโซ มารโีน จากนัน้นําทา่นสูจ่ดุศนูยก์ลางอนัศกัดิส์ทิธิ์
ของเมอืงมลิาน ชม มหาวหิารแหง่มลิาน (Duomo di Milano) (ถา่ยรปูดา้นนอก) 
มหาวหิารนีส้รา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ทีถ่อืวา่มคีวามใหญโ่ตเป็นอนัดบัสามของ
โลก เริม่สรา้งในปี 1386 แตก่วา่จะเสร็จตอ้งใชเ้วลากวา่ 400 ปี ดา้นนอกมหีลงัคายอด
เรยีวแหลมทีทํ่าจากหนิออ่นจํานวน 135 ยอด และมรีปูปัน้หนิออ่นจากสมยัตา่งๆ กวา่ 
2,245 ชิน้ ยอดทีส่งูทีส่ดุมรีปูปัน้ทองขนาด 4 เมตรของพระแมม่าดอนน่า  เป็นสงา่อยู ่
จากนัน้ใหท้า่นอสิระกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัของโลก อาทเิชน่ 
LV,PRADA,GUCCI, TOD’S ณ แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galerie Victor 
Emmanuel) (รา้น Prada รา้นแรกของโลก) ทา่นสามารถถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึจาก
ดา้นในซึง่เป็นอาคารกระจกทีเ่กา่แกแ่ละสวยงาม 

คํา่  ถงึเวลานัดหมายนําทา่นไป รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่14) 

ทีพ่กั:  Holiday Inn Milan Assago 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง  
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 



 
 
 
 
 
 

 

 

วนัที ่7 ทา่อากาศยานมลิาโน มลัเพนซา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่5) 

09.30  สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานมลิาโน มลัเพนซา เพือ่ตรวจเชค็
เอกสารการเดนิทางและสมัภาระเตรยีมตวัเดนิทางกรงุเทพฯ (มเีวลาใหท้า่นไดทํ้าคนื
ภาษีTax Refund กอ่นการเชค็อนิ) 

13.05  ออกเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทยโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG941 (เวลา
ประมาณ 10ชัว่โมง 50นาท)ี 

 

วนัที ่8 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

05.55  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 

หมายเหต ุ

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ให้
ทา่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจํานวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการ
เดนิทาง 15 วนั 



 
 
 
 
 
 

 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยงัประสงค์
เดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

 2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น
ทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การจองทวัรแ์ละชําระคา่บรกิาร 

- กรณุาชาํระมดัจํา ทา่นละ 20,000 บาท  

กรณุาสง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารชาํระมัดจําคา่ทวัร ์

- คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืชําระ 25-30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

- กรณีบรษัิทตอ้งออกตัว๋หรอืวซีา่ออกใกลว้นัเดนิทาง ทา่นจําเป็นตอ้งชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืตามที่
บรษัิทกําหนดแจง้เทา่นัน้ 

**สาํคญั**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุ
นบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและจาํนวนหนห้นงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสําหรบัตดิวซีา่ไมต่ํา่
กวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณี
พาสปอรต์หมดอาย ุ**กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจํา 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถ
ยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และใน
ตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงด
การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้ง
คา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ป
เทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้ 

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั   

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 



 
 
 
 
 
 

 

5. คา่น้ําหนักกระเป๋า สายการบนิไทย สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้
7 กโิลกรัม และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ และกรณี
น้ําสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ สะสมไมลไ์ด5้0% กรณุาแจง้เลขสมาชกิ
รอยลัออรค์ดิพลสั กอ่นออกตัว๋ 

6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจ้ัดทําแผนประกนัภยัการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไป
ตา่งประเทศ กบั Allianz แบบแผนประกนัภยัแบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล โดยจะมคีวาม
คุม้ครองเบือ้งตน้ ดงันี ้

- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ

  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายมุากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 3,000,000 บาท 

  ผูเ้อาประกนัภยัทีอ่ายนุอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 

  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท 

  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทัง้นีก้ารทําประกนันีจ้าก
บรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคบัตาม พ.ร.บ. ธุรกจินําเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทันําเทีย่ว ทําประกนัเฉพาะ
อบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผน
เตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าที่
บรษัิทฯ 

7.รวมคา่วซีา่วซีา่เชงเกน้ (สถานฑตูอติาล)ีแลว้ กรณีลกูคา้มวีซีา่อยูแ่ลว้หักออกจากคา่ทวัร ์2,200 บาท 

8. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนา้ มนัตามรายการทวัร ์

9.คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 
12 ช.ม./วัน) 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็น
ตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็) 

4. คา่ภาษนํีา้มนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 



 
 
 
 
 
 

 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ
และนํา้ใจจากทา่น 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทาง
บรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจาํต ัว๋
เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้)/คา่มดัจําแลนด ์(กรณีใกลว้นัเดนิทาง) 

 7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทาํการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20
ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนั
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดสํ้ารองโรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 



 
 
 
 
 
 

 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 
20วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  

12. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ.การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรบั
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางไดจ้าก
บรษัิทประกนัทัว่ไปและควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
13. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัดไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ดักาํกบัเทา่นัน้ 

14. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ใน
กรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืง
หรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย 
การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

เอกสารในการขอยืน่วซีา่ประเทศเชงเกน้(ประเทศอติาล)ี 
ระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัทาํการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ 
สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 

1.  พาสปอรต์ ทีย่งัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุหากหมดอายกุรณุา
นําไปตอ่อายกุอ่นนําสง่ และมจํีานวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้เพือ่ตดิวซีา่ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่
ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไมก่ต็าม ควรนําไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถาน
ฑตู 

2.  รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรงปจัจบุนั ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิว้ หรอื 3.5 * 3 cm จาํนวน 2 ใบ 
และมอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หา้มตกแตง่รปู หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมเีครือ่งประดบั ตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจาก
รา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

3. เอกสารสว่นตวั 



 
 
 
 
 
 

 

สําเนาทะเบยีนบา้น / สาํเนาบตัรประชาชน / สําเนาบตัรขา้ราชการ (ถา้ม)ี 

สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหยา่ / สาํเนาใบมรณะบตัร(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) แปลเป็น
ภาษาองักฤษ 

สําเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ (ถา้เคยทกีารเปลีย่น) แปลเป็นภาษาองักฤษ 

(กรณีเด็กอายตุํา่กวา่20ปี) แปลเป็นภาษาองักฤษ 

สาํเนาทะเบยีนบา้น / สําเนาสตูบิตัร / หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา / สาํเนาพาสปอรต์
บดิา-มารดา 

4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการทาํงานจากบรษิทัทีท่า่นทํางานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ โดยระบุ
ตําแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั,วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทํางานกบับรษัิทนีแ้ละชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่
เดนิทางไปยโุรป หลงัจากนัน้จะกลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบกาํหนด ภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ทํางาน
และชว่งเวลาทีอ่นุมตัใิหล้าหยดุเพือ่เดนิทางไปยโุรป เทา่นัน้ไมต่อ้งระบชุือ่ประเทศ หลงัจากนัน้จะ
กลบัมาทํางานตามปกตหิลังครบกําหนด และตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่ ตอ้งเป็น
ภาษาองักฤษ และเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั โดยชือ่ลกูคา้ทีร่ะบใุน
หนังสอืรับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

4.2 กรณีเจา้ของกจิการ สําเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผู ้
เดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซ็นชือ่รับรองสําเนาและประทบัตราบรษัิทฯ (คดัลอกไมเ่กนิ 
3 เดอืน และเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองตวัจรงิจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีกํ่าลงั
ศกึษาอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบตัรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและ
ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

      เด็กอายตุํา่กวา่ 20 ปี จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเด็กเดนิทางไปกบั
บดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็ก
ไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดา จะตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากทัง้บดิา
และมารดา พรอ้มมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้บับตุรกบัผูท้ีบ่ตุรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปทําทีสํ่านักงานเขต
ทีทํ่าเบยีนบา้นอยู ่ (พรอ้มแนบบตัรประชาชน ของบดิาและมารดา) โดยมนีายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการ
เขตลงลายมอืชือ่และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง  และบดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปเซ็น
เอกสารตอ่หนา้เจา้ทีรั่บยืน่วซีา่ดว้ย กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีาร
สลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชสํ้าเนาทะเบยีนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใช ้
หลกัฐานการเงนิของตวัเองหรอืของสามกีไ็ด ้ในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปกบัสาม ีจะตอ้งมจีดหมาย



 
 
 
 
 
 

 

รับรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม ีเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มกบัเขยีนชือ่-นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ ของสาม ีและ
บตุร ทีม่ดีว้ยกนั) 

4.6 กจิการไมจ่ดทะเบยีน อาท ิFreelance, ธรุกจิขายสนิคา้ออนไลน ์ตอ้งเขยีนหนังสอืแนะนําตนเอง 
ชีแ้จงรายละเอยีดการทํางาน แหลง่ทีม่าของรายได ้พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่
ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ (เป็นภาษาองักฤษ) 

5.  หลกัฐานการเงนิ 

5.1 ผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยต์วัจรงิ หรอืสําเนาสมดุบญัชเีงนิ
ฝากประจําสว่นตวั ยอ้นหลงั 6 เดอืน 1 ชดุ (โดยปรบัสมดุบญัชขีองทา่นใหถ้งึปัจจบุนัดว้ย) ควรเลอืก
เลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสมํา่เสมอ และมจํีานวนไมตํ่า่กวา่ 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิ
เพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภ่มูลํิาเนา 

** กรณีไมม่กีารอพัเดตสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยภ์ายในระยะเวลา 6 เดอืน ตอ้งขอ Statement จาก
ธนาคารเทา่นัน้ ** 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ตอ้งเขยีนหนังสอืรับชีแ้จงความสมัพันธ ์(Sponsot Letter) 
และขอหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย โดยใหบ้คุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ยใหเ้ป็นผูข้อหนังสอืรับรอง BANK 
SPONSOR หรอื BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยระบุ
ชือ่เจา้ของบญัช ีบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย สะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และระบชุือ่ผู ้
เดนิทาง สะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายืน่ขอจากธนาคารลว่งหนา้ บางแหง่อาจใช ้
เวลาดําเนนิการประมาณ 3 วนั และ 

5.3 กรณีทีบ่รษัิทของทา่นเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง ใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด ทางบรษัิท
ฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบบัเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาทํางานของ
ทา่น โดยระบรุายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

(เอกสารมอีาย ุ1 เดอืนกอ่นวันยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 

**กรณุาปรบัอพัเดตสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์กอ่นแสดงตวัยืน่ขอวซีา่ 3-5 วนั เทา่น ัน้ ** 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีงนิฝากประจาํ** 

6.  แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ 

กรณุากรอกแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหต้รงกบัความเป็นจรงิ เนือ่งจากเป็นขอ้มลูทีต่อ้งสง่ใหก้บัทางสถานทตู
พจิารณาวซีา่ ทางบรษัิทฯไมส่ามารถกรอกแทนทา่นไดเ้พราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะถกูปฏเิสธวี
ซา่ได ้

รายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่,นามสกลุ,วนัเดอืนปีเกดิ,ญาตพิีน่อ้ง,สถานทีเ่กดิ และจํานวนบตุรของผูเ้ดนิทาง 
การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ
ถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดชํ้าระไปแลว้ และหากตอ้งการ



 
 
 
 
 
 

 

ขอยืน่คํารอ้งใหมก็่ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น 
ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้
บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิม่เตมิทางบรษัิทใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพือ่ใหอ้ยู่
ในดลุยพนิจิของสถานทตูเรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็น
สถติใินนามของบรษัิท 

** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบั
แปลเอกสาร** 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

  

  



 
 
 
 
 
 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

  

 


