
Beautiful Italy 9D/ TG 23-31 Dec2018 –Revised Fuel 30Aug12018-  1 | P a g e  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beautiful Italy 
ทวัรอิ์ตาลี 9 วนั 6 คืน 

 

มิลาน-โคโม่-เวนิส พิเศษ!! สปาเกต็ต้ีหมกึด า 
โบโลญญ่า-พารม่์า-ราพลัโล่- 

ซิงเควเทอรเ์ร ่ดินแดน 5 หมู่บา้น 
ปิซ่า-ฟลอเร้นซ-์พราโต้-โรม- 

ช้อปป้ิง McArthurGlen Designer Outlet-โรม 
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โดยสายการบินไทย (TG) 
 

บรษิทัฯ ขอน ำทาำนดินิทำขขาำขขอบ า้ำู่ารรเดทออาิำี  รรเทบัจกับัินิดินอนัิิ งขจญ า่ดีเดยิร่าขดรออขขำจนอิ าับั
กัั รวรริิโ์รขนัอนัดูนอัั ิิ์ู ทิธิบ์นยำบูข่ทรอาิำี  พบับัวฒันธรรข, อิี รเ ดีเูถำรัาิัรรขอนัขิขำขาาำขๆ ขำัขำิญีำิ
ดญาข ดีเิขัดร็นรรเดทอท งดร็นอน่ิ์ั ีำขดญาขยริู าอำูนำโีัดญาขนยรวำาิั นัับัดขออขาาำข ๆ ิขัน ้:- 
มิลาน ดขออขจญ า่ดีเข ก ำนวนรรเชำัรูข่ท งู ่ิ จนอาิำี  ดีเิขัไิาชอ งอวาำดร็นอน่ิร์วขขอขด้ชั งนิ ไซน์ดนอรช์อ งอิขัขอข

อาิำี   
โคโม่  เมอืงทีม่คีวามงดงามและมทีะเลสาบเป็นชือ่เดยีวกบัชือ่เมอืง มทีะเลสาบทีส่วยงามทีส่ดุของอติาล ีในแควน้

ลอมบารเ์ดยี ลอ้มรอบดว้ยภูเขาสงูทีย่งัมป่ีาไมเ้ขยีวชะอุม่  
เวนิส ดขออขทาอขดท งิ วิอินิิขท งนัั ทาอขดท งิ วดินิทำขขำดิออนดร็นก ำนวนขำัขำิจนดาาีเร  อิ าดขออขท งดยิร งำรวิ

ท งู ่ิ ดญาขญนึ งขจนิ่ยัีำขดัำเดวนิูรรเัอบไริาวิดัำเนาอิจญ า่ัวาำ 118 ดัำเ าีอขดรออพราอขูขัผัู
บรริำัำออนัดูนโรดขนายิ 

โบโลญญ่า  เมอืงหลวงของแควน้เอมเิลยีโรมญัญา 1 ใน 20 แควน้ของประเทศอติาล ีโดยตวัเมอืงนัน้ตัง้อยู่ระหว่างแม่น ้า
โปกบัเทอืกเขาอลัเพนไพน์ และยงัเป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยัทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุ 

พารม์า่   หนึง่เมอืงในเขตแควน้เอมเิลยีโรมญัญา มชีือ่เสยีงในดา้นการผลติแฮม, ชสี ตน้ก าเนิดของพารม์า่แฮมทีม่ี
ชือ่เสยีงไปทัว่โลก และยงัมคีวามโดดเด่นดา้นสถาปัตยกรรม  

ซิงเควเทอรเ์ร ่ ญข่าบาำนดี็ั ๆ บรดิวณรขิชำิฝั งขรดิว ิ ราำขอขอาิำี  ท งข ยวำขญขำิวาำ ินิดินทัข้ญาำ The Five Land ญรออ
ินิดินดญาขยวำขขิขำข าัข้อิ่าบนญนาำผำูข่ชนัดญนออทเดีดขิดิาอรด์รดน ินบรดิวณชำิฝั งขดยวานีิั ด่ร ิ  
รรเัอบไริาวิ 5 ญข่าบาำน ท งซาอนาวัดอขอิ่าญาำขไัีกำัูำิาำขอขยนภำินอั ซึ งขไิาดัา Monterosso Al 
Mare, Vernazza Corniglia, Manarola ดีเ Riomaggiore โิิทัข้ 5 ญข่าบาำนน ้ข ญ่บดขำีาอขรอบ ข ดขาน ้ำดร็น
ฉำัิาำนญนาำ ท ำจญาู ถำนท งดญาขน ้ข ยวำขูวิขำขาำขธรรำชำาริำวับัภำพวำิขอขกาิรัรดอั  

ฟลอเรน้ซ ์ นยรท งร่าขดรออขู่ิ จนชาวขิ่ยทอขขอขอิี รเอาิำี  ดขออขท งไิารบัดีออัโิิอขย์ั ำริด่นูโัจญาขึ้นทเดบ ิ นดร็นขริั
โีั ดขอ งอร  ย.อ. 1982 ข  กา่ัรัู ิโ่อโข ท าัข้ขอข ขญำวญิำรดญาขดขออข้ีอดรานซ ์ท งู วิขำขดีเิิ งขจญ า่  

ปิซ่า ดขออขทาอขดท งิ วชอ งอิขัขอขรรเดทออาิำี   อิ าดขออขทาำดรออชำิฝั งขทเดีดขิดิาอรด์รดน ิน ดีเดร็นท งาัข้ขอขญอ
ดอนริซาำ 1 จน 7 ูิ งขขญอักรริข์อขโีั 

โรม ดขออขญีวขท งิ ิ งขจญ า่ขอขกัั รวรริโิรขนัข อำิ่ดัาำดัาัวาำ 2,000 ร  ชขดขออขดีเูถำนท งท งดร็น 1  จน 7 ูิ งข
ขญอักรริข์อขโีัดีเนยรวำาิั นั ขญำวญิำรท งดร็นอน่ิ์ั ีำขดญาขยริู าอ์ำูนำนิัำิโรขนัยำทอียิขอขโีั 

 
ก าหนดการเดินทาง     เทศกาลปีใหม่ 23 - 31 ธ.ค.2561 

 

วนัแรก  23 ธ.ค.61 กรงุเทพฯ  
21.30 น.  นัดคณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 2-3 เคาน์เตอร ์D  
 สายการบินไทย  เจ้าหน้าท่ีคอยให้ความสะดวกเรือ่งเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://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%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วนัทีส่อง 24 ธ.ค.61 กรงุเทพฯ-มิลาน-โคโม่-เวนิส (อิตาลี)  
00.35 น.  น าท่านออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมิู  โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG940 
07.10 น. เดินทางถึงสนามบินมิลาน มลัเปนซา ประเทศอิตาลี หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และ 
 ตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสู ่Sforza Castle ป้อมปราการแห่งมลิานทีถ่อืวา่ใหญ่ทีส่ดุใน

ยุโรป สรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่15 โดยฟรานเซสโก ้สฟอรซ์า ดยุคแห่งมลิานต่อมาไดม้กีารบรูณะเพิม่เตมิ
ในช่วงศตวรรษที ่16 ละ 17 ปัจจุบนัเป็นพพิธิภณัฑแ์ละแกลเลอรีเ่กบ็งานศลิปะ น าท่านเดนิชมภายนอกของ
ป้อมปราการ จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูต่วั เมืองมิลาน หรอืมิลาโน Milan น าท่านชมเมอืงมลิาน เมอืง
หลกัของแควน้ลอมบารเ์ดยีและเป็นเมอืงส าคญัทางภาคเหนือของประเทศอติาล ีมชีื่อเสยีงในดา้นแฟชัน่และ
ศลิปะ ซึง่มลิานถูกจดัใหเ้ป็นเมอืงแฟชัน่ในลกัษณะเดยีวกบันิวยอรค์  ปารสี  ลอนดอน และโรม นอกจากนี้ยงั
เป็นทีรู่จ้กัในดา้นอุตสาหกรรม ผา้ไหม และแหล่งผลติรถยนต ์อลัฟา โรมโีอ รวมไปถงึสโมสรฟุตบอลอนิเตอร์
มลิานและสโมสรฟุตบอลเอซมีลิาน น าท่านชมจตุัรสัสกาล่าและรปูปัน้ดาวนิช ีและใหท้่านถ่ายรปูและชมความ
ยิง่ใหญ่ภายนอกของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลานหรอืมิลานดโูอโม มหาวหิารหนิอ่อนแบบโกธคิทีใ่หญ่เป็น
อนัดบั 3 ในยุโรป สรา้งในปี ค.ศ.1386 ดว้ยศลิปะแบบนโีอโกธคิผสมผสานกนัเป็นสถาปัตยกรรมแบบ
ตะวนัตกสมยัฟ้ืนฟูศลิปวทิยาการ ใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 500 ปี มคีวามวจิติรงดงามและประดบัประดาไปดว้ย
รปูปัน้นบักว่า 3,000 รปู มหีลงัคายอดเรยีวแหลมจ านวน 135 ยอด บนสดุมรีปูปัน้ทองขนาด 4 เมตรของพระ
แมม่าดอนน่าเป็นสง่าอยู่ มลีานกวา้งดา้นหน้าดโูอโมทีม่อีนุสาวรยีพ์ระเจา้วกิเตอรเ์อมมานูเอลที ่2 ทรงมา้คอื
สถานทีจ่ดังานส าคญัต่างๆ ในบรเิวณเดยีวกนัยงัเป็นทีต่ัง้ของ แกลเลอรี ่วคิเตอร ์เอม็มานูเอล ทีน่บัว่าเป็น 

 ชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วยทีส่ดุในอติาล ีมากว่า 100 ปี พรอ้มถ่ายรปูกบัอนุสาวรยีข์อง ลโิอนารโ์ด ดารว์นิชจีติรกร
เอกทีโ่ด่งดงัจากภาพโมนาลซิ่า สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสู ่เมืองโคโม่ Como (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 45 นาท)ี ใหท้่านไดเ้ดนิเล่นบรเิวณทะเลสาบโคโม ซึง่ไดช้ื่อว่าเป็นทะเลสาบทีส่วยงามทีส่ดุของ
อติาล ีในแควน้ลอมบารเ์ดยี ทางเหนือของประเทศอติาล ีบรเิวณเชงิเทอืกเขาแอลป์ ทะเลสาบโคโมลอ้มรอบ
ดว้ยภูเขาสงูทีย่งัมป่ีาไมเ้ขยีวชะอุ่ม หลายจุดบนชายฝัง่เป็นช่องเขาแคบและหน้าผาทีส่วยงาม ทางเหนือของ
ทะเลสาบคอืเทอืกเขาแอลป์ยาวเหยยีดสดุสายตาเป็นก าแพงธรรมชาตทิีส่รา้งฉากหลงัอนังดงามอลงัการ

http://bit.ly/2NMk5YE
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B8%B2_%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
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ใหก้บัดนิแดนบรเิวณน้ี เทอืกเขาแอลป์นัน้มหีมิะปกคลุมอยู่ตลอดปี จงึท าใหส้ามารถเล่นสกหีมิะได้
ตลอดเวลา จงึเป็นจุดดงึดงูใหผู้ค้นจากทัว่โลกหลัง่ไหลมาท่องเทีย่วพกัผ่อนกนัอย่างไม่ขาดสาย  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางต่อสู ่เมืองเวนิส Venice Mestre เมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมทีน่กัท่องเทีย่วเดนิทางมาเยอืนเป็น

จ านวนมากมายในแต่ละปี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง)  
ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี  
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม 25 ธ.ค.61 เวนิส-โบโลญญ่า-พารม่์า 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่ท่าเรอืทรอนเชตโต้ เพื่อข้ามสู่ เกาะเวนิส อดตีเมอืงทีเ่คยร ่ารวยทีส่ดุแห่งหนึ่งในยุคกลาง
เกาะเวนิสประกอบไปดว้ยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมสีะพานเชื่อมถงึกนักว่า 400 แห่งทีศ่นูยก์ลางอยู่
ที ่จตัรุสัเซนตม์ารค์ หรอื ซานมารโ์ค ชุมชนทีใ่หญ่ทีส่ดุบนเกาะต่างๆ ของเมอืงเวนิสทีม่คีลองต่างๆ 
มากมายนบัรอ้ยแห่ง นบัเป็นบรรยากาศทีไ่ม่มทีีใ่ดเหมอืนและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะเมอืง ชมสะพานสะอืน้ที่
เชื่อมระหว่างคุกหลวงและพระราชวงัดอรด์จชมวหิารเซนตม์ารค์ทีง่ดงามดว้ยการประดบัดว้ยโมเสคหลายลา้น
ชิน้ เดนิชมตวัเมอืงจนถงึสะพานรอิลัโตทีท่อดขา้มแกรนดค์าเนลอกีหนึ่งสญัลกัษณ์ของเวนิส น าท่านถ่ายรปู
กบัพระราชวงัดอจส ์Doge's Palace พระราชวงัดอจส ์เป็นทีท่ าการของรฐับาลเวนิสและทีพ่ านกัของผูด้ ารง 
ต าแหน่งเจา้เมอืงในอดตี ตวัอาคารกะทดัรดัในแบบโกธคิ เป็นสิง่ก่อสรา้งทีเ่ก่าแก่มากว่า 800 ปีมาแลว้ เมื่อ
สมยัเวนิสยงัเป็นสาธารณรฐัอสิระ ซึง่เคยร ่ารวยและมอี านาจมหาศาลและเคยสง่ใหม้ารโ์คโปโลเดนิทางไป
เมอืงจนี อสิระใหท้่านชมและเลอืกซือ้สนิคา้ขึน้ชื่ออาท ิเครื่องแกว้เวนีเซยี หรอื หน้ากากเทศกาลคารน์ิวลั 
ท่านอาจใชเ้วลานัง่จบิกาแฟตามรา้นกาแฟ ทีต่ัง้อยู่รอบจตุัรสัเซนตม์ารค์ เพื่อดืม่ด ่ากบับรรยากาศทีแ่สนโร
แมนตกิ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพืน้เมอืงล้ิมรสกบัสปาเกต็ต้ีหมึกด าสไตลอิ์ตาเล่ียน 

บ่าย น าท่านล่องเรอืกลบัสูฝั่ง่เมสเตร ้จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโบโลญญ่า Bologna เมอืงหลวงของแควน้เอ
มเิลยีโรมญัญา 1 ใน 20 แควน้ของประเทศอติาล ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) โดยตวัเมอืงนัน้ตัง้อยู่
ระหว่างแม่น ้าโปกบัเทอืกเขาอลัเพนไพน์ นอกจากนัน้ยงัเป็นหนึ่งในเมอืงยุคกลางทีไ่ดร้บัการรกัษาไวเ้ป็น
อย่างดทีีส่ดุแหง่หนึ่งในยโุรป และยงัเป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยัทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุคอื Alma Mater Studiorum ชม
บรเิวณจตุัรสัมจัโจเร่ Piazza Maggiore จตุัรสัขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยู่ใจกลางเมอืงเก่า ทีล่อ้มรอบดว้ยโบสถซ์านเป
โตรนิโอ ทีส่รา้งขึน้เพื่อถวายแด่นกับุญเปโตรนโิอพระสงัฆราชองคแ์รกของโบโลญญ่า รวมถงึซติีฮ้อลลห์รอื
ศาลาว่าการเมอืง ลานน ้าพุเทพเนปจนูและอาคารปาวาซโซ่ เดล โพเดสตา ใหท้่านเดนิเล่นชมเมอืงและ
ถ่ายรปู สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางต่อสู ่เมืองพารม์า่หรอืปารม์า่ Parma (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
1.30 ชัว่โมง) อกีหนึ่งเมอืงในเขตแควน้เอมเิลยีโรมญัญา มชีื่อเสยีงในดา้นการผลติแฮม, ชสี ตน้ก าเนิดของ
พารม์่าแฮมทีม่ชีื่อเสยีงไปทัว่โลก และยงัมคีวามโดดเด่นดา้นสถาปัตยกรรม ผ่านชมอาหาคารมหาวทิยาลยั
พารม์่าและสโมสรฟุตบอลพารม์า่    

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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วนัทีสี่ ่  26 ธ.ค.61 พารม่์า-ราพลัโล่-ลาสเปเซีย-เลอแวนโต้-ปิซ่า 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 เมืองราพลัโล่ Rapallo เมอืงรมิทะเลอติาเลีย่นรเิวยีร่า ทีไ่ดร้บัความนิยมจากชาวยุโรป (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ผ่านชมความงดงามของโบสถเ์ซน้ตม์ารต์นิ โบสถข์นาดใหญ่ของเมอืง ผา่นชม
ปราสาทและป้อมปราการของเมอืงทีใ่นอดตีเคยใชเ้ป็นแนวก าแพงป้องกนัขา้ศกึ ปัจจุบนัเป็นพพิธิภณัฑแ์ละ
เป็นจุดชมววิของเมอืง ผ่านชมโบสถซ์านตจ์อรโ์จแมก็จอเร่ ครสิตจกัรในนิกายเบเนดกิ โบสถท์ีส่รา้งจากหนิ
อ่อนสขีาวในสไตลค์ลาสสคิเรอแนสซองส ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมือง ลา สเปเซีย La Spezia เมืองในเขตลิกเูรีย ตอนเหนือของประเทศอิตาลี อยู่

ระหว่างเมอืงเจนวัและปิซ่า บรเิวณอ่าวลกิเูรยี หนึ่งในอ่าวทีม่คีวามส าคญัทางดา้นการคา้และการทหาร (ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่านเปล่ียนการเดินทางต่อโดยรถไฟสู่เมอืงซิงเควเทอรเ์ร ่Cinque 
Terre หมู่บา้นเลก็ๆ ท่ีตัง้อยู่บริเวณริมชายฝัง่ริเวียรา่ของอิตาลี ทีม่คีวามหมายวา่ ดนิแดนทัง้หา้ The 
Five Land หรอืดนิแดนแหง่ความงดงาม ตัง้อยู่บนหน้าผาสงูชนัเหนือทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนบรเิวณชายฝัง่
แควน้ลกิเูรยี ประกอบไปดว้ย 5 หมู่บา้น ทีซ่่อนตวัเองอยู่ห่างไกลจากสายตาของคนภายนอก แผ่นดนิทีย่าก
จะเขา้ถงึไดโ้ดยง่าย ไดแ้ก่ Monterosso Al Mare, Vernazza Corniglia, Manarola และ Riomaggiore โดย
ทัง้ 5 หมู่บา้นน้ีมหีุบเขาลอ้มรอบ มแีม่น ้าเป็นฉากดา้นหน้า ท าใหส้ถานทีแ่ห่งนี้มคีวามสวยงามตามธรราชาติ
ราวกบัภาพวาดของจติรกรเอก ประกอบกบัเป็นสว่นหนึ่งของอทุยานแห่งชาตแิละไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็น
มรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกอ้กีดว้ย ซึง่หมู่บา้นทัง้หา้นี้ยงัคงสภาพดัง้เดมิมาตัง้แต่ศตวรรษที ่11 น าท่าน
เดนิเล่นชมความงามของหมู่บา้นทีม่สีสีนัสวยงาม สรา้งลดหลัน่กนัตามเนินผารมิทะเล ใหท้่านเดนิเล่นชม
หมู่บา้นรโิอแมกจโิอเร่ Riomaggiore หมู่บา้นประมงเลก็ๆ ทีม่เีสน่หแ์ละมบีรรยากาศเหมอืนเมอืงตุ๊กตา 
บา้นเรอืนทีต่ัง้ลดหลัน่กนับนหน้าผาทีป่กคลุมดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจตีดักบัน ้าทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนสเีทอควอยส ์
โดยเฉพาะในฤดรูอ้น ใหท้่านไดถ่้ายรปูตามอธัยาศยั และเดนิชมหมู่บา้นอกีแหง่หนึ่ง มอนเตรอสโซ่ 
Monterosso Al Mare หมู่บา้นทีใ่หญ่และขึน้ชื่อที่สุด เนื่องจากเป็นเพยีงหมู่บา้นเดยีวทีม่ชีายหาดให้
นักท่องเทีย่วลงไปนัง่เล่นพกัผ่อนไดจ้รงิ และคกึคกัมากในช่วงฤดูร้อน มอนเตรอสโซแบ่งหมู่บ้านออกเป็น 
2 ด้าน หากนับจากสถานีรถไฟ ด้านทศิเหนือเป็นส่วนของบา้นตากอากาศ มรีา้นคา้เสยีเป็นส่วนใหญ่ 
ส่วนทศิใต้เป็นทีต่ัง้ของหมู่บ้าน จะไปทางด้านทศิใต้นัน้ต้องเดนิลอดอุโมงค์ที่เจาะผ่านช่องเขาเขา้ไปตวั
ชุมชนที่นี่เป็นชุมชนทีใ่หญ่ที่สุด และเป็นชุมชนแรกที่ก่อตัง้ขึน้ในบรรดา 5 หมู่บา้น เดนิชมภายนอกวหิาร
นักบุญจอห์นเดอะแบพ็ทสิต์ Chiesa di San Giovanni Battista สร้างขึน้ในช่วงศตวรรษที ่13-14 เป็น
โบสถ์เลก็ๆ มลีกัษณะสถาปัตยกรรมแบบบารอ็ค  ท าจากหนิอ่อนสลบัสขีาวด าเป็นลายขวางพาดตวัวหิาร
ทัง้ด้านนอกและดา้นใน มเีวลาใหท้่านถ่ายภาพงดงามตามอธัยาศยั  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเลอเวน
โต้ Levento เมอืงรมิทะเลอติาเลีย่นรเิวยีร่า เพื่อน าท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองปิซ่า Pisa (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) อกีหนึ่งเมอืงท่องเทีย่วชื่อดงัของประเทศอติาล ีและเป็นเมอืงหลกัส าคญัในเขต
แควน้ทสัคานี และไดร้บัเลอืกโดยองคก์ารยเูนสโกใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1987 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า  27 ธ.ค.61 ปิซ่า-ฟลอเร้นซ์-พราโต้ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านชมเมืองปิซ่า อดตีเมอืงท่าเรอืชายฝัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน และเป็นทีต่ัง้ของหอเอนปิซ่า น าท่านชม
จตุัรสักมัโป เดย ์มริาโกล ีหรอื จตุัรสัดโูอโม่ คอืบรเิวณทีล่อ้มรอบดว้ยก าแพงใจกลางเมอืงปิซ่า และเป็นทีต่ัง้
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ของมหาวหิารเก่าแก่ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุ และน าท่านชม 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก หอเอนปิซ่า ใหเ้วลา
ท่านเดนิเล่นถ่ายรปูกบัหอเอนปิซ่า ทีส่รา้งขึน้เพื่อเป็นหอระฆงัแห่งวหิารประจ าเมอืง แต่เพยีงการเริม่ตน้ของ
การสรา้งถงึบรเิวณชัน้ 3 กเ็กดิการทรุดตวัและตอ้งหยุดการก่อสรา้งจนถดัมาอกีร่วม 100 ปี ถงึไดส้รา้งต่อจน
เสรจ็สมบรูณ์และยงัเป็นสถานทีก่าลเิลโอ เคยมาพสิจูน์เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก และการตกของวตัถุดว้ย   

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองฟลอเรน้ซ ์นครท่ีรุง่เรอืงสุดในช่วงยุคทองของศิลปะอิตาลี (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านเขา้สู ่เขตเมืองเก่า ของฟลอเรน้ซ ์ทีไ่ดร้บัเลอืกโดยองคก์ารยเูนสโกใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก เมื่อ

ปี ค.ศ. 1982 เดนิชมความสวยงามบรเิวณ จตัรุสัดโูอโม ทตีัง้ของ มหาวิหารแห่งเมืองฟลอเรน้ซ ์ที่
สวยงามและยิง่ใหญ่ ชมจตุัรสัซกินอเรยี, สะพานเก่าเวคคโิอ ทีท่อดขา้มแม่น ้าอารโ์น ซึง่อดตีเป็นแหล่งขาย
ทองค าทีเ่ก่าแกข่องฟลอเรน้ซแ์ละยงัคงอนุรกัษ์ บรรยากาศแบบดัง่เดมิไวไ้ดอ้ย่างด ีชมทศันียภาพของตวั
เมอืงทีม่แีม่น ้าอารโ์น ไหลผ่านนครทีย่งัคงรกัษาสถาปัตยกรรมโบราณไวอ้ย่างน่าชื่นชม ไดเ้วลาอนัสมควรน า
ท่านเดนิทางสู ่เมืองพราโต้ Prato (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมอืงส าคญัอีกเมืองหน่ึงใน
แคว้นทสัคานี ตัง้อยู่บนระดบัความสงู 768 เมตรจากระดบัน ้าทะเล และเป็นเมอืงใหญ่เป็นอนัดบั 2 ใน
แควน้ทสัคานี และใหญ่เป็นอนัดบั 3 รองจากกรุงโรมและฟลอเรน้ซ ์  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีห่ก  28 ธ.ค.61 พราโต้-ช้อปป้ิง McArthurGlen Designer Outlet-โรม 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 น าท่านเดนิทางสู ่กรงุโรม นครหลวงแห่งสาธารณรฐัอิตาลี อดตีแหง่จกัรวรรดโิรมนั อาณาจกัรทีย่ิง่ใหญ่

มาเมื่อกว่า 2,000 ปี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านสู ่Castel Romano เอา๊ทเ์ลต็ในเครอืของ  แมค็อาเธอรเ์กลนดีไซเนอรเ์อา๊ทเ์ลท็ McArthur 

Glen Designer Outlet (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี  อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงเอ๊าทเ์ลท็ทีอ่ยู่ไม่ไกลจาก
กรุงโรมและเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ มรีา้นคา้มากกว่า 120 รา้น สนิคา้แบรนดช์ื่อดงัต่างๆ จากทุกมุมโลก มี
สนิคา้แบรนดเ์นมและพบกบัโปรโมชัน่สว่นลดใหเ้ลอืกมากมายอาท ิเช่น รองเทา้ เสือ้ผา้ เครื่องประดบั ของ
ตกแต่งบา้น พบกบัแบรนดช์ัน้น าต่างๆ มากมาย อาท ิAdidas, Burberry, Calvin Klein, Coach, Diesel, 
Fossil, Gap, Guess, Lacoste, Levi’s, Moschino, Michael Kors, New Balance, Nike, Samsonite, 
Sisley, Superdry, Swatch, Tommy Hilfiger, The North Face, Swarovski, Versace, Valentino เป็นตน้ 

  (เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้า อิสระให้ท่านรบัประทานอาหารค า่ภายในเอา๊ทเ์ลต็) 
  สมควรแก่เวลานดัหมายน าท่านเดนิทางกลบัเขา้สูก่รุงโรม เพื่อน าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอื
  ระดบัเทยีบเท่า 
วนัทีเ่จด็  29 ธ.ค.61 โรม 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 น าท่านสูน่ครวาติกนั ซึง่เป็นรฐัอสิระและศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์ิกายโรมนัคาทอลกิ ทีต่ัง้ของมหาวหิาร

เซน้ปีเตอร ์น าท่านชมภายในของมหาวิหารเซนตปี์เตอร ์St.Peter Basilica แหง่นครรฐัวาตกินั ทีง่ดงาม
ดว้ยศลิปะในยุคเรเนซองสแ์ละยงัไดร้บัการตกแต่งอย่างโอ่อ่าและหรหูรา  ชมรปูปัน้และจติรกรรมอนัล ้าค่าโดย
ฝีมอืของจติรกรเอกชื่อดงักอ้งโลก ชมรปูแกะสลกัปิเอตา้ทีพ่ระแม่ประคองร่างพระเยซหูลงัปลดลงจากไม้
กางเขนผลงานชิน้เอกของไมเคลิ แองเจลโล หรอืเสาพลบัพลาทีอ่อกแบบโดยแบรน์ีนี และยอดโดมขนาดใหญ่

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://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


Beautiful Italy 9D/ TG 23-31 Dec2018 –Revised Fuel 30Aug12018-  7 | P a g e  

 

ทีห่าชมไดย้าก ซึง่ปัจจุบนัลว้นแต่เป็นสิง่ล ้าค่าของประเทศอติาล ี ใหท้่านถ่ายรปูกบัจตุัรสัหน้าวหิารเซนตปี์
เตอร ์ทีท่่านอาจเคยเหน็จากการถ่ายทอดทางโทรทศัน์ในช่วงเวลาส าคญัๆ ของคาทอลคิ  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านชม กรงุโรม นครหลวงแห่งสาธารณรฐัอิตาลี อดตีแหง่จกัรวรรดโิรมนั อาณาจกัรทีย่ิง่ใหญ่มาเมื่อ

กว่า 2,000 ปี  ชื่นชมกบัสถาปัตยกรรมและประวตัศิาสตรแ์หง่ความยิง่ใหญ่ โรมเป็นมหานครทีม่สีสีนั
เฉพาะตวั ชมและถ่ายรปูภายนอกของสนามกีฬาโคลอสเซ่ียม สิง่ก่อสรา้งทีเ่ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์อง
โลก ซึง่เป็นสนามกฬีายกัษ์ทีจุ่คนไดก้ว่า 50,000 คน  ก่อนน าทา่นสูบ่รเิวณ น ้าพเุทรว่ี Trevi Fountain หนึ่ง
ในสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของกรุงโรม สถานทีน่กัท่องเทีย่วมาโยนเหรยีญเสีย่งทายตามเรื่องราวจากภาพยนตร์
เรื่อง Three Coins in The Fountain ใหเ้วลาท่านไดเ้กบ็ภาพเป็นทีร่ะลกึ รวมถงึผ่านชมประตชูยัแหง่คอนส
แตนตนิ Arch of Constantine โดยสรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึชยัชนะของกรุงคอสสแตนตนิ เป็นซุม้ประตูทีใ่หญ่
ทีส่ดุของโรมนัมคีวามสงูถงึ 21 เมตร, อนุเสาวรยีว์กิเตอรเ์อม็มานูเอล็ หรอื Altare Della Patria อนุเสาวรยีท์ี่
สรา้งขึน้เพื่อเป็นเกยีรตขิองวกิเตอรเ์อม็มานูเอล็ พระราชาองคแ์รกของอติาล ีทีม่อี านาจแบบเบด็เสรจ็ครบ
วงจร และทีน่ี่ยงัเป็นอนุสรณ์ทหารทีก่ลา้หาญเมื่อครัง้สงครามโลกครัง้ที ่1 อกีดว้ย ก่อนน าท่านมาเดนิเล่น
บรเิวณ ย่านบนัไดสเปน Spanish Step แหล่งชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมทีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุแห่งหนึ่งของกรุงโรม และ
หากมเีวลาใหท้่านไดม้โีอกาสเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมจากรา้นคา้ปลอดภาษ ีอาท ิRimowa, Furla, Gucci, 
Longchamp, Tissot, Michael Kors, Bally, Armani, Kipling เป็นตน้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีแ่ปด 30 ธ.ค.61 โรม-สนามบิน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเชค็เอา๊ท่ีพกั แลว้เดินทางสู่สนามบินเลโอนารโ์ด ดาวินชี กรงุโรม เผือ่เวลา
ให้ท่านส าหรบัการท าคืนภาษี 

13.30 น. น าท่านออกเดินทางจากสนามบินเลโอนารโ์ด ดาวินชี กรงุโรม โดยสายการบินไทย 
เท่ียวบินท่ี TG945 

 

วนัทีเ่ก้า  31 ธ.ค.61 กรงุเทพฯ 
06.05 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  
 

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

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

อตัราค่าเดินทาง เทศกาลปีใหม่ 23-31 ธ.ค.2561 
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Beautiful Italy 
อิตาลี 9 วนั 6 คืน (TG) 

ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 59,900 32,900 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 57,900 32,900 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น เสรมิเตยีง 54,900 30,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 5,900 5,900 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสารท่านละ 3,500 บาท //  
ค่าทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถ่ินและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,000 บาท   

ทัง้หมดช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 
 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 

หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า หลงัจาก

ยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทาง

บริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่า
พร้อมคณะได้  

 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ กรณุาตรวจสอบวนัเดินทางอีกครัง้ของสายการบิน ไม่สามารถเปล่ียนสนามบิน
ท่ีบินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิน 7 วนั นับจากวนักลบัออกจากยโุรป มีค่าธรรมเนียมในการเล่ือนตัว๋กลบั 
ท่านละ 4,500 บาท หากเปล่ียนแล้วไม่สามารถเปล่ียนแปลงอีกได้ และการย่ืนวีซ่าไม่สามารถย่ืนพร้อม
คณะได้ หากมีการเดินทางต่อไปยงักลุ่มเชงเก้นอ่ืน ท่านจะต้องตรวจสอบเมืองท่ีอยู่ต่อว่าอยู่ท่ีไหนนาน
ท่ีสดุ ท่านอาจจะต้องไปย่ืนวีซ่าเชงเก้นท่ีเมืองนัน้ๆ แทน บริษทัสามารถออกเอกสารส าหรบัการย่ืนวีซ่าให้
ท่านได้เพียงเฉพาะตามรายการทวัรแ์ละระยะเวลาของคณะเท่านัน้ และท่านจะต้องด าเนินการด้วยตวัท่าน
เอง 

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือใน
การจดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวก
รวดเรว็ในการด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและ
สแกนน้ิวมือ 

 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย ชัน้ประหยดั  เสน้ทาง กรุงเทพฯ-มลิาน // โรม-กรุงเทพฯ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรบั-สง่น าเทีย่ว ตามรายการทีร่ะบ ุ
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 ค่ามคัคุเทศกห์รอืหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทซึง่เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปีไดร้บัความ

คุม้ครอง 500,000 บาท 

 ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่28 
ม.ิย.2561 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไขของ
สายการบนิ   

 
 

 

 

 

 

 

 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าเชงเกน้และค่าบรกิารการนดัหมายและงานดา้นเอกสาร ท่านละ 3,500 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัร์

สว่นทีเ่หลอืก่อนออกเดนิทาง) 
 ค่าทปิพนกังานขบัรถในระหว่างการเดนิทางและค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ตามเขตพระราชวงัและเขตเมอืงเก่าและคา่ทปิ

หวัหน้าทวัรจ์ากเมอืงไทย ท่านละ 2,000 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืก่อนออกเดนิทาง) 
 ค่าบรกิารพนกังานยกกระเป๋าทกุแห่ง 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าน ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไมม่กีารแจกน ้าดื่มระหว่างทวัร)์ 
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าประกนัภยัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์
 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะ
ขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
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การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัท าการแต่ไม่เกนิ 90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิมดัจ าค่าตัว๋โดยสารของ

ท่านนัน้ๆ (เงื่อนไขค่ามดัจ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซี่าตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่ามดัจ า  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เนื่องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่ีเหตุท าให้
ไม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นที่
เกนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
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ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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1. หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
2. รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู 

เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกน

รปูลงบนวซี่า (ไม่ควรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อายส ์** 
 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
 

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทูตอิตาลี 
***การย่ืนวีซ่าอิตาลี ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS ITALY *** 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซี่า 15 วนัท าการ  
เอกสารในการขอวซี่า  (กรณุาจดัส่งภายใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูอติาลไีม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 
3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา

ของสถานทตูง่ายขึน้ 
หมายเหต ุ กรณีลกูคา้ท่านใดมกีารใชพ้าสปอรต์เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ลกูคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อ
วางแผนในการขอวซี่าของท่าน 
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4. หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  
5. ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้  
6. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
7. ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
8. ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 
9. หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

 *** การสะกดช่ือ นามสกลุของผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสือ
เดินทาง มิเช่นนัน้ สถานทูตจะไม่รบัพิจารณา (ส าคญัมาก) *** 
- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ

เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) เป็นตน้ 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) 

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

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

 
- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้  จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน

ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ  (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา  ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา 
 จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  
 

10. หลกัฐานการเงิน   
- ใช้ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั อพัเดทไม่เกิน 7 วนัก่อนย่ืนพร้อมถ่ายส าเนา

ย้อนหลงั 6 เดือนแสดงช่ือเจ้าของบญัชี  โดยช่ือและนามสกลุต้องสะกดให้ถกูต้องตามหน้า
หนังสือเดินทาง  

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ต ่ากว่า 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล่้าสดุ ไม่ต ่ากว่า 7 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า แต่หากใช้ statement แลว้ยงัคงไมม่กีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไม่มกีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษ
พรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พื่อชีแ้จงต่อสถานทตู 1 ฉบบั โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิ
สว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าตอ้งท า
จดหมายรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 
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*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
11. กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึ้นโดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านสามารถจะตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั 
ท่านนัน้จะตอ้งมายื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

 
 ***   ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ

ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์กเดนิทางภายใน 20 วนั 
โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็น
หลกั   

                     
 

*********************************************************************************************************** 
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กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 

หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทตูขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ

เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ จดุละ 200 บาท / ท่าน 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษาและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

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

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

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

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

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

     สถานที่ เกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ        โสด        แตง่งานจดทะเบียน        แตง่งานไมจ่ดทะเบียน        หยา่     

   หมา้ย 

 
3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

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

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

 



Beautiful Italy 9D/ TG 23-31 Dec2018 –Revised Fuel 30Aug12018-  16 | P a g e  

 

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

 

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

 รหสัไปรษณีย ์         

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

 

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

 รหสัไปรษณีย ์        โทรศพัทบ์า้น 

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

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

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

5.  ช่ือสถานที่ ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

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

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

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

     

 ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ...................................................................................................................... 

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

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

 

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

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที่ ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 
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7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 

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

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่        ไมเ่คย        เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

    ตัง้แตว่นัท่ี ..............................  ถึงวนัท่ี ..............................  

 รวม ........... วนั 

 ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่   ไมเ่คย        เคย   

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

9.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่ ตวัเอง        มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย  

(กรณีท่ีมีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธ ์และเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่น คือ ................................................................................................................... 

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

 เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่        เดินทางดว้ยกนั        ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

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


