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รหสัโปรแกรม : 12049 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

ITALY – DOLOMITES ALPS   

9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG)  

 

 
 

 
 
 
 
 

      
  
 
 

ราคาเร ิม่ตน้  62,900.-
ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เคร ือ่งบนิ 
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 เดนิเลน่ทีเ่มอืงมลิาน (Milan) เมอืงหลวงแหง่แฟชัน่ของโลก  

   เดนิเลน่บรเิวณจตัรุสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) บนเกาะเวนสิ (Venice) ทีน่โปเลยีนเคยกลา่วไว ้ 

  วา่ “เป็นหอ้งน่ังเลน่ทีส่วยทีส่ดุในยโุรป”  

   ขึน้กระเชา้สูเ่นนิเขา แอลป์ ด ิซุสซี ่ในเขตอุทยานโดโลไมท ์

 ถา่ยรูปกบัหอเอนปิซา่ (Leaning Tower of Pisa) สญัลักษณ์แหง่เมอืงปิซา่ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์อง

โลกยคุกลาง  

 ตืน่ตากบัมหาวหิารทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลกมหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica) 

 
 

         ก าหนดการเดนิทาง     
 
วนัที ่ 31 พ.ค.-8 ม.ิย. 62 62,900.- 

วนัที ่ 21-29 ม.ิย. 62 62,900.- 

                                                                               
     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
ค า่ 

โรงแรมทีพ่กั  

หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2. กรุงเทพ – มลิาน – เวนสิ เมสเตร ้ ✈ O O 

NOVOTEL VENICE 

MESTRE 

CASTELLANA 

3. เมสเตร ้– เกาะเวนสิ – เมสเตร ้– เทรนโต O O O NH TRENTO  

4. 
เทรนโต – ออรท์เิซ ่– ขึน้กระเชา้สูแ่อลป์ ด ิซสุเซ ่– ทะเลสาบมสิรุน่ิา – 

โบลซาโน   
O O O 

FOUR POINTS 

SHERATON 

BOLZANO BOZEN 

5. โบซาโน – เวโรน่า – ปราโต O O O ART MUSEO 

6. ปราโต – ฟลอเรนซ ์– ปิซา่ – โรม O O O  IH ROMA Z3 

7. โรม – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– โคลอสเซีย่ม – ชอ๊ปป้ิง O O X IH ROMA Z3 

8. โรม – สนามบนิ O ✈ ✈  

9. กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรุงเทพฯ  

21.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู8เคานเ์ตอร ์D สายการ

บนิไทย โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที ่2: กรุงเทพ – มลิาน – โคโม ่– เวนสิ เมสเตร ้

00.40 น.

  

 ออกเดนิทางสูก่รุงโรม โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 940     

07.35 น.
  

ถงึ สนามบนิมลิาโนมลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชั๋ว

โมง และจะเปลี่ยนเป็น 6 ชั๋วโมงในวันที่ 27 ตุลาคม 2562) น าท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากร จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสูต่วัเมอืงมลิาน (Milan)  เมอืงทีเ่รยีกไดว้า่ เป็นเมืองหลวงแห่ง

แฟชั่นของโลก น าท่านถา่ยรูปดา้นนอกของมหาวหิารแห่งเมอืงมลิาน (Duomo di Milano) ที่

สรา้งดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิ ผสมผสานกัน ชมความงดงามอันน่าอัศจรรย์ ของสถาปัตยกรรมแบบ

ตะวันตกสมัยฟ้ืนฟูศลิปวทิยาการ น าท่านชมแกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio 

Emanuele II) ซึง่นับวา่เป็นชอ้ปป้ิงมอลลท์ี่สวยงาม หรูหราและเก่าแกท่ี่สดุในเมืองมลิาน อนุสาวรีย ์

ของกษัตรยิ์วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล ที่ 2 ผูร้เิริม่การรวมชาตหิัวเมืองต่างๆในอติาลี และอนุสาวรีย์ของ

ศลิปินชือ่ดังในยุคเรเนซองสอ์กี 1 ท่าน คอืลโีอนารโ์ด ดารว์นิซี ่ที่อยู่ในบรเิวณ ดา้นหนา้ของโรงละคร

สกาลา่   

 กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสูน่ าท่านเดนิทางสู่เมอืงเวนสิ (Venice Mestre)  ฝ่ังแผ่นดนิใหญ่ เมือง

หลวงของแควน้เวเนโต เวนิสถูกสรา้งขึน้จากการเชื่อมเกาะเล็ก ๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกันในบรเิวณ

ทะเลสาบเวนิเทีย ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรยีตรกิ เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองที่ใชค้ลอง 

ในการคมนาคมมากทีส่ดุ  

ค า่      รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

ทีพ่กั      น าเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม NOVOTEL VENICE MESTRE CASTELLANA หรอืเทยีบเทา่  

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัที ่3: เมสเตร ้– เกาะเวนสิ – เมสเตร ้– เทรนโต  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทาง สู่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto) น าทา่นลอ่งเรอืผา่นชมบา้นเรอืนของชาวเว

นสิ สู่เกาะเวนสิ หรอื เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมืองที่ไม่เหมอืนใคร โดยใช ้

เรือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน  มีสมญานามว่าเป็น "ราชนีิแห่งทะเลเอเดรียตกิ" มีเกาะนอ้ยใหญ่กว่า 

118 เกาะ และมสีะพานเชือ่มถงึกนักวา่ 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังที่บรเิวณซานมารโ์ค ศูนยก์ลางของเกาะเวนิส 

จากนั้นน าท่านเดนิชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ที่มี

เรื่องราวน่าสนใจในอดตี เมื่อนักโทษที่เดนิออกจากหอ้งพพิากษาไปสู่คุกจะไดม้ีโอกาสเห็นแสงสว่าง

และโลกภายนอกเป็นครัง้สุดทา้ยระหว่างเดนิผ่านช่องหนา้ต่างที่สะพานน้ี  ซึง่เชือ่มต่อกับวงัดอดจ ์

(Doge’s Palace) อันเป็นสถานที่พ านักของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดตี ซึง่นักโทษชือ่ดังที่เคยเดนิ

ผ่านสะพานน้ีมาเเลว้คือ คาสโนว่าน่ันเอง น าท่านถ่ายรูปบรเิวณจตัุรสัซานมารโ์ค (St.Mark’s 

Square) ทีน่โปเลยีนเคยกลา่วไวว้า่ “เป็นหอ้งน่ังเล่นทีส่วยทีส่ดุในยุโรป” จัตุรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขต

อนังดงาม รวมทัง้โบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศลิปะไบ

แซนไทน ์จากนัน้อสิระใหท้่านไดม้เีวลาเดนิเทีย่วชมเกาะอนัสดุแสนโรแมนตกิตามอธัยาศยั เชน่ เดนิเล่น

ชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนิส, เขา้ชมโบสถซ์านมารโ์คที่สวยงาม, ช๊อปป้ิงสนิคา้ของที่ระลกึ อาทิเช่น 

เครือ่งแกว้มูราโน่,หนา้กากเวนสิ เลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ชัน้น า หรอืน่ังจบิกาแฟในรา้น Café Florian ทีเ่ปิด

ใหบ้รกิารมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1720 หรอื น่ังเรอืกอนโดลา่ ลอ่งชมคลองเวนสิ  

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง (สปาเกตตีห้มกึด า) 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเทรนโต (Trento) เป็นเมอืงหลวงของจังหวดัปกครองตนเองของแควน้

เตรน (Trent) ก่อนหนา้น้ีเป็นส่วนหนึ่งของออสเตรยีและออสเตรยี - ฮงัการีโดยผนวกโดยอติาลใีน ค.ศ.

1919 เทรนโตโนเป็นศนูยก์ลางดา้นการศกึษาวทิยาศาสตรก์ารเงนิและการเมอืง 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

ทีพ่กั      น าเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม NH TRENTO หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่4:  เทรนโต – ออรท์เิซ่ – ขึน้กระเชา้สูแ่อลป์ ด ิซุสเซ่ – ทะเลสาบมสิุรนิา่ – โบลซาโน   

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางเขา้สู่เมอืง ออรท์เิซ่ (Ortisei)  ศูนยก์ลางของแถบอทุยานโดโลไมท ์โดยเมอืงน้ีเป็น

เมอืงทีอ่ยู่ในหุบเขา มเีทือกเขาลอ้มรอบสวยงาม อสิระใหท้่านพักผ่อนเพลดิเพลนิ กับอากาศอนับรสิทุธิ ์

ชมววิทวิทัศนท์ีส่วยงามแปลกตา น าท่านน ัง่กระเชา้แบบกอนโดลาขนาดมาตรฐานขึน้สูบ่นเนินเขาที่

เรยีกว่า แอลป์ ด ิซุสเซ่ (Alpe di Siusi ) น าท่านชมววิทวิทัศนบ์นทุ่งหญา้ราบเลยีบบนภูเขา ที่ไดข้ ึน้

ชือ่วา่ “กวา้งใหญ่ทีสุ่ดในยุโรป” ใหท้่านไดส้มัผัสความมหัศจรรยข์องทวิทัศน์มุมสงูของเทอืกเขาโดโล

ไมท ์เวลาทีม่องลงไปดา้นลา่งจะยังเห็นบา้นเรอืนในสไตลย์ูโรเป้ียนรสีอรท์กระจายอยู่ตามไหลเ่ขา อสิระ

ใหท้่านเดนิเลน่ ถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านน่ังกระเชา้กลบัลงสูด่า้นลา่ง 

***การน่ังกระเชา้ หากสภาพอากาศหรอืมเีหตุขัดขอ้งไม่สามารถขึน้ไดท้างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

งดใหน่ั้งกระเชา้เพือ่ความปลอดภัย ***  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย จากนัน้น าท่านสูท่ะเลสาบมสิุรนิ่า (Misurina Lake) ทะเลสาบสเีขยีวมรกตที่รายลอ้มไปดว้ยป่าสน

แห่งเทือกเขาแอลป์ในระดบัความสูง 1,754 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ที่น่ีเป็นทะเลสาบที่ถูกถ่ายรูปมาก

ทีสุ่ดแห่งหนึ่งในแถบ Dolomite น้ีเลย เน่ืองดว้ยความสวยงามของทะเลสาบ บางเวลาน ้านิ่งราวกระจก

เงาใส ที่นักท่องเที่ยวจะแวะเวยีนมาอสิระท่าน ถ่ายภาพความงดงามของทะเลสาบจนเต็มอิม่ จากนั้น

เดนิทางสู่ตัวเมอืงโบลซาโน่ (Bolzano) เมืองทางตอนเหนือของอิตาลีที่เป็นประตูเขา้สู่อุทยาน
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แห่งชาตโิดโลไมท ์(Dolomites) ที่ไดร้ับการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ร UNESCO เมื่อปี 

2009 ลกัษณะภูมปิระเทศเป็นหนา้ผาสงู สลบักับหุบเหวลกึ โดยภูมปิระเทศของเทือกเขาโดโลไมทเ์คย

เป็นแนวปะการังมาก่อนเมื่อ 500 ลา้นปีที่แลว้ ตัวเทือกเขานัน้เป็นเทือกเขาหินปูนเป็นแนวต่อๆ กันกนิ

พืน้ทีก่วา้งใหญ่จนเกดิหุบเขาสเีขยีวและทะเลสาบมากมายโดยในฤดหูนาวหมิะจะปกคลมุยอดเห็นเป็นสี

ขาวโพลนไปหมด และตัวเมืองโบลซาโนลอ้มรอบดว้ยแม่น ้า งดงามดว้ยโบสถ ์วหิาร โดยเมืองน้ีเป็น

ศูนย์กลางการปลูกผลไมใ้หญ่ที่สุดในอติาลี และยังเป็นเมืองหลวงของแควน้ทิโรลใตด้ว้ย (South 

Tyrol) 

ค า่      รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั       เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม FOUR POINTS SHERATON BOLZANO BOZEN หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัที ่5: โบซาโน – เวโรนา่ – ปราโต 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเวโรน่า (Verona) เมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากเวนิส ของแควน้เวเนโต ้และ

เมืองเวโรน่ายังไดข้ึน้ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององคก์ารยูเนสโกเมื่อปี คศ. 2000 

อกีทัง้วลิเลยีม เชกสเปียร ์นักกวแีละนักเขยีนบทละครชาวอังกฤษ ผูไ้ดร้ับการยกย่องว่าเป็นนักเขยีนผู ้

ยิง่ใหญ่ขององักฤษและของโลกยังใชบ้รรยากาศและเรือ่งราวความรักของหนุ่มสาวสองตระกลูในเวโรน่า 

แต่งเป็นละครโศกนาฏกรรมขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1595 เรื่อง โรมโิอกับจูเลยีต  จากนัน้น าท่านเดนิชมอาคาร

บา้นเรอืนสสีดใสสวยงาม จัตรุัสกลางเมอืงทีค่กึครืน้มชีวีติชวีา จากนัน้พาท่านถ่ายรูปกบัโรงละครโรมนั

กลางแจง้ (Verona Arena) ทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก สรา้งขึน้เมือ่ตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่1 

โดยมีลักษณะเช่นเดยีวกบัโคลอสเซยีมในกรุงโรม เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่า ซึง่ปัจจุบันยังคงมีการเปิด

แสดงโอเปร่าหรือคอนเสริต์กลางเเจง้ในสนามกฬีาอยู่เป็นประจ า น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกับบา้นเลขที ่

23 ของจเูลยีต ชมระเบยีงแห่งเรือ่งราว โรแมนตกิที่จูเลยีตเฝ้ารอคอยพบโรมโิอทุกค ่าคนื และบรเิวณ

หนา้บา้นยังมรีูปปั้นส ารดิขนาดเท่าตวัจรงิของจูเลยีต  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากนัน้เดนิทางสู่เมืองปราโต (Prato) ซึง่เป็นเมอืงที่อยู่ในแควน้ทัสคานี ที่มชีือ่เสยีงดา้นการผลติสิง่

ทอทีม่รีากฐานมาจากประเพณีดัง้เดมิ  

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั         เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม ART MUSEO หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่6: ปราโต – ฟลอเรนซ ์– ปิซ่า – โรม  

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางตอ่สู่แควน้ทัสคานี (Tuscany) โดยเมอืงหลวงของแควน้ คอื   ฟลอเรนซ ์(Florence) 

ที่ไดร้ับขนานนามว่าเป็นเมืองศูนยก์ลางแห่งศลิปะในยุคเรอเนสซองส ์ซึง่ลว้นแลว้แต่มีโบราณสถาน

ส าคัญ และมีทวิทัศน์ตามธรรมชาตทิีส่วยงาม จนไดร้ับการแต่งตัง้ใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์รยูเนสโก ้

เมือ่ ปี ค.ศ.1982 ท าใหท้ัสคานีมชีือ่เสยีงในฐานะดนิแดนท่องเทีย่วยอดนยิมระดับโลก นักท่องเทีย่วทั่ว

โลก ชมความยิง่ใหญ่ และอลงัการของมหาวหิารซานตา มาเรยี เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell 

Fiore) วหิารของเมอืงฟลอเรนซ ์ทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 4 ของทวปียุโรป ซึง่โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมทีใ่ช ้

หนิอ่อนหลายสตีกแตง่ผสมผสานกนัไดอ้ย่างงดงาม น าชมจตัุรสัเดลลาซญิญอเรยี (Piazza Della 

Signoria) ซึง่รายลอ้มไปดว้ยรูปปั้น อาท ิเชน่ รูปปั้นเทพเจา้เนปจูน (Fountain of Neptune),วรีบุรุษ

เปอรซ์อิสุถอืหัวเมดซูา่ (Perseus with the Head of Medusa), รูปปั้นเดวดิ ผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงของ ไม
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เคลิ แองเจโล่ จากนั้นน าท่าน มารมิฝ่ังแม่น ้าอารโ์น จะพบกับสะพานเวคคโิอ (Vecchio) สะพาน

เกา่แกท่ีม่มีรีา้นขายทอง และอญัมณีอยู่ทัง้สองขา้ง  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงปิซา่ (Pisa) เมอืงแห่งศลิปะทีส่ าคญัของอติาล ี เป็นเมอืงเล็กๆอยู่ทางตะวนัตก

ของ Florence ดา้นตะวนัตกของเมอืงตดิกบัทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน แมว้า่จะเป็นเมอืงเล็กๆ แต ่ Pisa ก็

เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นทีรู่จ้ักของนักท่องเทีย่วทั่วโลก  น าท่านเขา้สูบ่รเิวณจตัุรสักมัโป เดย ์มรีา

โกล ี(Compo Dei Miracoli)   ทีป่ระกอบดว้ยกลุม่อาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์โดยเริม่จาก

หอพธิเีจมิน า้มนต ์(Baptistry of St. John) ทีใ่หญ่ทีส่ดุในอติาล,ี มหาวหิารดูโอโม (Duomo) 

ทีง่ดงามและหอเอนแหง่เมอืงปิซา่อนัเลือ่ง ชมหอเอนปิซา่ (Leaning Tower of Pisa) 

สญัลกัษณแ์ห่งเมอืงปิซา่ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง เริม่สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้ง

ประมาณ 175 ปี แตร่ะหวา่งการกอ่สรา้งตอ้งหยุดชะงักลงไปเมือ่สรา้งไปไดถ้งึชัน้ 3 ก็เกดิการยุบตวัของ

ฐานขึน้มา และตอ่มาก็มกีารสรา้งหอตอ่เตมิขึน้อกีจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้งทัง้หมดถงึ 177 ปี โดย

ทีห่อเอนปิซา่น้ี กาลเิลโอ  บดิาแห่งวทิยาศาสตร ์ซึง่เป็นชาวอติาเลีย่นไดใ้ชเ้ป็นสถานทีท่ดลองทฤษฎี

แรงโนม้ถ่วงของโลกทีว่า่ สิง่ของสองชิน้ น ้าหนักไม่เทา่กนั ถา้ปลอ่ยสิง่ของทัง้สองชิน้จากทีส่งูพรอ้ม

กนั ก็จะตกถงึพืน้พรอ้มกนั จากนัน้ใหท้่านอสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึราคาถูก ทีม่รีา้นคา้เรยีง

รายอยู่มากมาย จากนัน้น าท่านเดนิทางสูก่รงุโรม (Rome) เมอืงหลวงและเมอืงท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง

ของประเทศอติาลนัีกท่องเทีย่วจากทุกมุมโลกตา่งเดนิทางไปกรุงโรมเพือ่ชืน่ชมกบัศลิปะ สถาปัตยกรรม 

และประวตัศิาสตรแ์ห่งความยิง่ใหญ่ยาวนานมากกวา่ 2,800 ปี ตัง้อยู่บนเนนิเขาทัง้ 7 รมิฝ่ังแม่น ้าไท

เบอรต์อนกลางของประเทศ โรมเคยเป็นเมอืงทีม่บีทบาทมากทีส่ดุของอารยธรรมตะวนัตกและในอดตี

ไดเ้ป็นอาณาจักรทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั        เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม IH ROMA Z3 หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่7: โรม – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– โคลอสเซีย่ม – ชอ๊ปป้ิง 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สูน่ครรฐัวาตกินั (Vatican) ประเทศทีเ่ล็กทีสุ่ดในโลกตัง้อยู่ใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศ

เดยีวในโลกที่มีก าแพงลอ้มรอบเมืองเอาไวไ้ดท้ัง้หมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้ และเป็นศูนยก์ลางของ

ศาสนาครสิตน์ิกายโรมันคาทอลกิ โดยมีพระสันตะปาปา มีอ านาจปกครองสูงสุด น าท่านเขา้ชมมหา

วหิารทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica) ชมประตมิากรรมอนัลอืชือ่ 

ปิเอตา้ (Pieta) ของมเิคลนัเจโล และชมแทน่บูชาบลัแดคคโิน   (St. Peter's Baldachin) เป็น

ซุม้ส ารดิที่สรา้งโดยจานโลเรนโซ แบรน์ินี ซ ึง่สรา้งตรงบรเิวณที่เชือ่กนัวา่เป็นทีฝั่งพระศพของนักบุญปี

เตอร ์ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย จากนัน้น าท่านผ่านชมกลุ่มโรมนัฟอรมั (Roman Forum) อดตีศูนยก์ลางทางดา้นการเมอืง ศาสนา 

และเศรษฐกจิของอาณาจักรโรมัน ที่สะทอ้นใหเ้ห็นความเจรญิรุ่งเรืองของอารยะธรรมโรมันในช่วง 

2,000 ปีทีผ่่านมา น าชมความยิง่ใหญ่ในอดตี และเก็บภาพสวยบรเิวณรอบนอกของสนามกฬีาโคลอส

เซีย่ม (Colosseum) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคโบราณ อดตีสนามประลองการต่อสูท้ี่ย ิง่ใหญ่

ของชาวโรมันที่สามารถจุผูช้มไดถ้งึ 50,000 คน น าชมงานประตมิากรรมของเทพนิยายกรกีและโยน

เหรยีญอธษิฐานบรเิวณน า้พุเทรวี ่(Trevi Fountain) สญัลักษณ์ของกรุงโรมทีโ่ด่งดงั แลว้เชญิอสิระ

ตามอัธยาศัยกบัการเลอืกซือ้สนิคา้แฟชั่นและของที่ระลกึในบรเิวณย่านบนัไดสเปน (The Spanish 

Step)  ซึง่เป็นแหลง่แฟชัน่ชัน้น าสดุหรูและยังเป็นแหลง่นัดพบของชาวอติาเลีย่น 
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ค า่       อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั        เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม IH ROMA Z3  หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่8 : โรม – สนามบนิ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าคณะเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่ใหท้่านมีเวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) และ มเีวลาในการเลอืก

ซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

13.55 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพ โดยสารการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 945 

วนัที ่9 : กรงุเทพฯ 

05.45 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภีาพ 

 

***รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความ

เหมาะสม 

 

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ือ่นไขของ

หมายเหตุทกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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โปรแกรม : ITALY – DOLOMITES ALPS    9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG)  
 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  31 พ.ค.-8 ม.ิย. 62 
21-29 ม.ิย. 62     

  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ท่านละ 62,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านละ (กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 62,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 8,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ท่านละ 62,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ 

(กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
62,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เคร ือ่งบนิ ทา่นละ 38,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศอติาล ี

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 

ช ัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิ

จ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

          คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

          คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 

           ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

           เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

           เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

           เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

           **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

           [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสาย

การบนิก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอื

ของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 



GO3 MXP-TG010    หนา้ 9 จาก 14 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศอติาล ี(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่  

เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท) 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (15 ยูโร) 

7. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (30 ยูโร) 

8. คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเม ือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดทั้นท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

  ขอ้มูลเบ ือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อ

วางแผนในการขอวีซา่ของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซา่ที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหวา่งการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้ง

ขอท าหนังสือเดนิทางเล่มใหม่ และกรณุาเตรยีมหนังสือเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นที่ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อปกหนังสือเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

  ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เคร ือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บคา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากต๋ัวเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึ้นจรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามที่สายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มี

รา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไป    

     ช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตทั่ง้น้ีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าต๋ัว และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืคา่ต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่าประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศู่นยย์ ืน่วซีา่ VFS Global(สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด 

และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

หมายเหตุ: การยืน่วซี่าแต่ละคร ัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งท าการยืน่วซี่า ประเภทหมู่คณะ 

เท่าน ัน้ โดยการยืน่เป็นหมู่คณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ขึน้ไป โดยทางศูนยร์บัยืน่ จะเป็นผู ้

ก าหนดวนัยืน่วซี่าเทา่น ัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไม่สามารถไปยืน่วซี่าในวนัทีก่ าหนดได ้อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้ 

 ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซี่านอ้ยกวา่ 15 วนั นบัจากวนัเดนิทาง  มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

ทา่นละ 2,200 บาท   

 ในกรณีทีเ่หลอืเวลายืน่วซี่าเหลอืนอ้ยกว่า 5 วนั มคีา่ Fast Track เพิม่เตมิอกี ทา่น

ละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บญัชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผู ้

เดนิทาง ยอ้นหลงั 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดย
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การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วันกอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบญัชี

กระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พอ่ 

แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถา่ยส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้่ายให ้เชน่ ส าเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท 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 ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่
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ท าไมไมม่ ีpassport *** 

หมายเหต ุ: ในกรณีทีเ่ด็กเดนิทางไปไมพ่รอ้มกับบดิาหรอืมารดา  

บดิา มารดา ของเด็กคนทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศดว้ย  

จะตอ้งเขยีนหนงัสอืชีแ้จงภาษาองักฤษขึน้มาดว้ยอกี 1 ฉบบั วา่ยนิยอมใหเ้ด็ก

เดนิทางไปตา่งประเทศได ้ไปกับใคร ความสมัพันธเ์ป็นอะไรกับเด็กทีเ่ดนิทาง  

นอกเหนอืจากทีท่า่นไดข้อหนังสอืยนิยอมจากเขตมาแลว้ 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศอติาล ี
 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 

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

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

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  

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

7. สญัชาตปัิจจุบัน ..................................สญัชาตโิดยก าเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

    อเีมล............................................. 
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12. อาชพีปัจจุบัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่..............................ถงึวันที.่.................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนุมตัวิซี่าเป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 

 


