
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Best Italy South 
เบสอติาลใีต ้9 วนั 

 
โรม-ปอมเปอ-ีเนเปิ� ล-คาปร-ีถํ �าบลกูร็อตโต ้

ฟลอเรนซ-์ปิซา่-เวนสิ-มลิาน- 
ชอ้ปปิ� งแบรนดเ์นม ชมิสปาเก็ตตี�หมกึดาํ 

โดยสายการบนิไทย (TG) 
 

บรษัิทฯ ขอนําทา่นเดนิทางขา้มขอบฟ้าสูป่ระเทศอติาล ีประทบัใจกบัดนิแดนอนั
ยิ�งใหญแ่ละเคยรุง่เรอืงมาในอดตีกบัจกัรวรรดิ�โรมนัอนัแสนศกัดิ�สทิธิ�บนคาบสมทุรอติาล ี
พบกบัวฒันธรรม, ศลิปะ และสถาปัตยกรรมอนังดงามตา่งๆ มากมายหลายแหง่ และยัง
เป็นประเทศที�เป็นศนูยก์ลางแหง่ครสิตศาสนาโลกแหง่นครวาตกินักบัเมอืงตา่ง ๆ ดงันี�:- 
โรม เมอืงหลวงที�ยิ�งใหญข่องจกัรวรรดโิรมนัมอีายเุกา่แกก่วา่ 2,000 ปี ชมเมอืง

และสถานที�ที�เป็น 1  ใน 7 สิ�งมหศัจรรยข์องโลกและนครวาตกินั มหา
วหิารที�เป็นศนูยก์ลางแหง่ครสิตศ์าสนานกิายโรมนัคาทอลคิของโลก 



 
เนเปิ� ล  หรอื นาโปล ี เมอืงทา่ที�สําคญัทางตอนใตข้องอติาล ีเมอืงใหญอ่นัดบั 3 

ของประเทศ และเป็นเมอืงใหญแ่ละมคีวามสําคญัทางดา้นเศรษฐกจิของ
อติาลตีอนใต ้ตวัเมอืงตั �งอยูร่มิอา่วนาโปล ี 

คาปร ี เกาะที�มชี ื�อเสยีงเกาะหนึ�งของอติาล ี เนื�องจากมสีถานที�ที�เป็นเอกลกัษณ์
อยา่งถํ�าบลกูร็อตโต ้ (Blue Grotto) ซึ�งดงึดดูนักทอ่งเที�ยวจํานวนมากไป
สมัผัสกบัความสวยงามของถํ�าเรอืงแสงแหง่นี� 

เวนสิ เมอืงทอ่งเที�ยวยอดนยิมที�นักทอ่งเที�ยวเดนิทางมาเยอืนเป็นจํานวนมากมาย
ในแตล่ะปี อดตีเมอืงที�เคยรํ�ารวยที�สดุแหง่หนึ�งในยคุกลางเกาะเวนสิประ
กอบไปดว้ยเกาะนอ้ยใหญก่วา่ 118 เกาะ ลอ่งเรอืพรอ้มสมัผัสบรรยากาศอนั
แสนโรแมนตคิ 

ปิซา่ เมอืงทอ่งเที�ยวชื�อดงัของประเทศอติาล ี อดตีเมอืงทา่เรอืชายฝั�งทะเลเมดิ
เตอรเ์รเนยีน และเป็นที�ตั �งของหอเอนปิซา่ 1 ใน 7 สิ�งมหศัจรรยข์องโลก 

ฟลอเรน้ซ ์ เมอืงศนูยก์ลางแหง่ศลิปะในยคุเรอแนสซองสแ์ละเป็นเมอืงที�ไมอ่นุญาตให ้
รถโคช้เขา้ไปในเขตเมอืงเกา่  ที�ตั �ง 

รปูปั�นเดวดิตวัจรงิ ปัจจบุนัถกูเกบ็รักษาไวใ้นพพิธิภัณฑ ์ 
มลิาน เมอืงใหญแ่ละมจํีานวนประชากรสงูที�สดุในอติาล ีและยงัไดช้ื�อวา่เป็นศนูย์

รวมของแฟชั�นดไีซนเ์นอรช์ื�อดงัของอติาล ี 

กาํหนดการเดนิทาง     เทศกาลปีใหม ่ *25 ธ.ค.2561 - 2 ม.ค.2562 
 
 
 
 
 

วนัแรก  25 ธ.ค.61 กรงุเทพฯ  
21.00 น.  นดัคณะพรอ้มกนัที�สนามบนิสวุรรณภมู ิ ช ั�น 4 ประตทูางเขา้

หมายเลข 2-3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย ROW D เจา้หนา้ที�
คอยใหค้วามสะดวกเรื�องเช็คบตัรโดยสารและสมัภาระ 

 

วนัที�สอง 26 ธ.ค.61 กรงุเทพฯ-โรม-ปอมเปอ-ีเนเปิ� ล 
00.01 น.  นําทา่นออกเดนิทางสูก่รงุโรม ประเทศอติาล ี โดยสายการบนิ
ไทย เที�ยวบนิที� TG944 
05.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิลโีอนารโ์ด ดารว์นิช ีประเทศอติาล ีหลงัผา่น

ขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และ 
 ตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงปอมเปอ ี

Pompei เมอืงเกา่แกก่อ่ตั �งขึ�นเมื�อประมาณ 550 ปีกอ่นครสิตศ์กัราช 
จนกระทั�ง 80 ปีกอ่นครสิตศ์กัราช ปอมเปอไีดเ้ป็นเมอืงของอาณาจักรโรมนั 
ชาวโรมนัผูม้ั�งคั�งพากนัสรา้งบา้นพักตากอากาศตามชายฝั�งทะเลของ
ปอมเปอแีละบรเิวณลาดเขาของภเูขาไฟวสิเุวยีส ไมน่านปอมเปอกี็
กลายเป็นศนูยก์ลางการคา้อนัมั�งคั�ง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 
ชั�วโมง) นําทา่นชมซากเมอืงเกา่ปอมเปอ ีที�ไดถ้กูลาวาของภเูขาไฟวสิุ
เวยีสถลม่ทับเมื�อวนัที� 24 สงิหาคม ค.ศ.79 ชมรา้นคา้ ตลาด หอ้งอาบนํ�า
โรมนัโบราณ วหิารเทพอพอลโล ่จตัรุัสกลางเมอืง และซอ่งโสเภณี รวมถงึ
ซากศพที�ถกูเถา้ถา่นของภเูขาไฟวสิเุวยีสทบัถม ที�ยังคงสภาพเป็นรปูเป็น
รา่งอยูไ่ดด้ว้ยการนําปนูพลาสเตอรฉ์ีดเขา้ไปในซากศพนั�น 



 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพื�นเมอืง 
บา่ย นําทา่นเดนิทางเขา้สูภ่มูภิาคทางตอนใตข้องคาบสมทุรอติาลอีนัมเีสน่ห์

เรื�องทัศนยีภาพ พชืผลทอ้งถิ�น และอาหารพื�นเมอืงรสจัดจา้น สู ่เมอืงเน
เปิ� ล หรอืในภาษาอติาเลี�ยนเรยีกวา่ นาโปล ีNaples / Napoli เมอืง
หลวงของแควน้กมัปาเนยี และเป็นเมอืงทา่ที�สําคญัทางตอนใตข้องอติาล ี
เมอืงเนเปิ�ลหรอืนาโปล ีเป็นเมอืงใหญอ่นัดบั 3 ของประเทศ และเป็นเมอืง
ใหญแ่ละมคีวามสําคญัทางดา้นเศรษฐกจิของอติาลตีอนใต ้ตวัเมอืงตั �งอยู่
รมิอา่วนาโปล ี โดยเป็นพื�นที�บรเิวณกึ�งกลางระหวา่ง ภเูขาไฟวสิเุวยีส และ
ภเูขาไฟกมัปีเฟลเกรย ์ถอืวา่เป็นเมอืงที�รํ�ารวยดว้ยประวัตศิาสตรท์ี�ยาวนาน
เเละมรีอ่งรอยทางประวัตศิาสตรม์ากมาย ทั �งทางดา้นศลิปะ เเละวฒันธรรม
จนไดร้บัการขึ�นเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 
เเละที�สําคญัก็คอืที�เมอืงเเหง่นี�เป็นเเหง่เเรกที�เร ิ�มทําพซิซา่มารบัประทานกนั 
จงึนับไดว้า่เป็นเมอืงตน้ตํารบัของพซิซา่อยา่งเเทจ้รงิ เเละเป็นเมนูหลกัที�
นักทอ่งเที�ยวใหค้วามสนใจมาลองลิ�มชมิรสชาดกนัอยา่งมาก เรยีกวา่หาก
มาเที�ยวเนเปิลส ์ตอ้งไมพ่ลาดสั�งพซิซา่มาลองชมิ (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 30 นาท)ี นําทา่นเดนิเลน่ชมเมอืงบรเิวณจัตรุัสการบิลัด ีPiazza 
Garibaldi ถา่ยรปูกบัอนุเสาวรยีจ์เูซปเป การบิลัด ีวรีบรุษุในชว่งของการรวม
ชาตอิติาล ีซึ�งตั �งอยูป่ลายจัตรุัสและชื�อปิอซัซา่นี�ถกูตั �งขึ�นเพื�อเป็นเกยีรตแิก่
เหลา่วรีบรุษุนี� และเดนิชมเขตเมอืงเกา่ Centro Storico เขตเมอืงเกา่ที�มี
สถาปัตยกรรมในเเบบอารต์นูโว เเละมโีบสถท์ี�มคีวามสวยงามดว้ยศลิปะเชงิ
ศาสนา โดยมถีนนที�ปดูว้ยกรวดที�มคีวามเกา่เเกส่วยงามเป็นอยา่งมาก และ
สว่นของอโุมงคก์รกีโบราณที�ตํ�าลงไปประมาณ 30 เมตร พรอ้มถา่ยรปูไป
กบัสถาปัตยกรรมดงามของโบสถแ์คปเพลลา ซานเซเวโร ่Capella 
Sansevero และประตมิากรรมอนังดงามของโบสถเ์กสนูุโอโว ่Gesu Nuovo 
และถา่ยรปูกบัภายนอกของพระราชวังเนเปิ�ลและปราสาทเดลโดโว ่Castel 
dell’Ovo  

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารพื�นเมอืงกบัเมนพูซิซา่แฮมสเต็ก
สตูรอติาล ี

  จากนั�นนําทา่นเขา้สูท่ี�พัก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัที�สาม 27 ธ.ค.61 เนเปิ� ล-เกาะคาปร-ีถํ �าบลกูร็อตโต- กรงุโรม 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
  จากนั�นนําทา่น โดยสารเรอืเจทฟอยลส์ู ่เกาะสวรรคค์าปร ีCapri เป็น

เกาะในทะเลตริเ์รเนยีน ทางทศิใตข้องอา่วเนเปิลส ์ในแควน้กมัปาเนยี 
ประเทศอติาล ีเมอืงหลกัชื�อคาปรซี ึ�งมชีื�อเดยีวกบัเกาะซึ�งเป็นสถานที�ตาก
อากาศยอดนยิมมาแตส่มยัโบราณ ในระหวา่งสงครามนโปเลยีน ถกู
องักฤษและฝรั�งเศสผลดักนัเขา้ยดึครอง และกลบัคนืเป็นของอติาลใีนปี 
ค.ศ. 1813  นําทา่นเปลี�ยนพาหนะเป็นเรอืเล็ก เพื�อเดนิทางไปชม ถํ �าบ
ลกูร็อตโต ซ ึ�งอยูต่อนเหนอืของเกาะ ปากถํ�ามรีปูรา่งคลา้ยรกูญุแจ ซึ�งสว่น
ใหญจ่ะอยูใ่ตนํ้�า สว่นที�อยูเ่หนอืนํ�าจะสงูกวา่ผวินํ�าเพยีง 4 ฟตุเทา่นั�น ซึ�ง
เรอืเลก็จะเขา้ไปในถํ�าไดเ้ฉพาะเวลานํ�าทะเลลด แสงอาทติยท์ี�สอ่งผา่นนํ�า
เขา้มาจากปากถํ�า จะทําใหนํ้�าในถํ�ามสีฟ้ีาแปลกตาจงึไดช้ื�อวา่ บลกูรอต
โต ้



 
   หมายเหต ุ การเขา้ชมชมถํ �า Blue Grotto ขึ�นอยูก่บัสภาพอากาศ 

และระดบันํ �าทะเลในวนัน ั�นๆ  
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ.ภัตตาคารพื�นเมอืง 
บา่ย นําทา่นโดยสารเรอืเดนิทางกลบัสูเ่มอืงเนเปิ� ล จากนั�นนําทา่นเดนิทางตอ่

กลบัสู ่กรงุโรม นครหลวงแหง่สาธารณรฐัอติาล ีอดตีแหง่จักรวรรดิ
โรมนั อาณาจักรที�ยิ�งใหญม่าเมื�อกวา่ 2,000 ปี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
3 ชั�วโมง) นําทา่นชมกรงุโรม ชื�นชมกบัสถาปัตยกรรมและประวัตศิาสตร์
แหง่ความยิ�งใหญ ่โรมเป็นมหานครที�มสีสีนัเฉพาะตวั ชมและถา่ยรปู
ภายนอกของสนามกฬีาโคลอสเซี�ยม สิ�งกอ่สรา้งที�เป็น 1 ใน 7 สิ�ง
มหศัจรรยข์องโลก ซึ�งเป็นสนามกฬีายกัษ์ที�จคุนไดก้วา่ 50,000 คน  กอ่น
นําทา่นสูบ่รเิวณ นํ �าพเุทรวี� Trevi Fountain หนึ�งในสญัลกัษณท์ี�สําคญั
ของกรงุโรม สถานที�นักทอ่งเที�ยวมาโยนเหรยีญเสี�ยงทายตามเรื�องราวจาก
ภาพยนตรเ์รื�องThree Coins in The Fountain ใหเ้วลาทา่นไดเ้กบ็ภาพ
เป็นที�ระลกึ รวมถงึผา่นชมประตชูยัแหง่คอนสแตนตนิ Arch of 
Constantine โดยสรา้งขึ�นเพื�อระลกึถงึชยัชนะของกรงุคอสสแตนตนิ เป็น
ซุม้ประตทูี�ใหญท่ี�สดุของโรมนัมคีวามสงูถงึ 21 เมตร, อนุเสาวรยีว์กิเตอร์
เอ็มมานูเอ็ล หรอื Altare Della Patria อนุเสาวรยีท์ี�สรา้งขึ�นเพื�อเป็นเกยีรติ
ของวกิเตอรเ์อ็มมานูเอ็ล พระราชาองคแ์รกของอติาล ีที�มอํีานาจแบบ
เบ็ดเสร็จครบวงจร และที�นี�ยงัเป็นอนุสรณ์ทหารที�กลา้หาญเมื�อครั �ง
สงครามโลกครั �งที� 1 อกีดว้ย, Circus Maximus สนามแขง่กฬีากลางแจง้
ที�ใหญท่ี�สดุของโรมนัโบราณ ไดร้ับการสรา้งขึ�นในสมยัจเูลยีสซซีาร ์และมี
การปรบัปรงุบรูณะเรื�องยจนถงึสมยัพระจักรพรรดิ�ออกสุตสุและมกีารบรูณะ
อยา่งสวยงามในสมยัพระจักรพรรดิ�เวสปาซอิานุส จนเสร็จสมบรูณ์มคีวาม
ยาว 2,0.7 เมตร สามารถจผุูช้มได ้กวา่ 150,000 คน และยงัมกีารสรา้ง
วหิารใตด้นิเพื�อบชูาเทพเีวสตา ตอ่มาเกดิเพลงิไหมค้รั �งใหญน่านถงึ 6 วัน 
6 คนื จนปัจจบุนัเหลอืงเพยีงซากปรกัหกัพังและสนามหญา้ขนาดใหญแ่ละ
มกีารจัดเป็นสวนสาธารณะแหง่หนึ�งตั �งอยูใ่จกลางของกรงุโรม, จัตรุัสนาโว
นา หรอื Piazza Navona จัตรุัสแหง่หนึ�งในกรงุโรมซึ�งเคยเป็นสนามกฬีา
โรมนัโบราณในครสิตศ์ตวรรษที� 1 ชาวโรมนัโบราณตา่งจะเดนิทางมาชม
กฬีาที�จัดขึ�นที�สนามกฬีาแหง่นี� ปัจจบุนัเป็นจัตรุัสที�เป็นแหลง่รวมของ
นักทอ่งเที�ยวมากมายและใกลก้นัยงัเป็นนํ�าพสุี�แมนํ่�าหรอื Fountain of the 
Four Rivers ซึ�งไดร้ับการออกแบบโดยชาวอติาเลยีนในปี ค.ศ.1651 
ระลกึถงึความเป็นครอบครัวที�มนีกพริาบและผลมะกอกเป็นสญัลกัษณ์และ
ยังสะทอ้นถงึแนวคดิทางศาสนาที�มพีระสนัตปาปาเป็นประมขุ แผข่ยาย
แนวคดินี�ออกไปโดยทั�วกนัและระลกึถงึแมนํ่�า 4 สายหลกัของโลกคอื
แมนํ่�าไนลร์ปูถงึเสาโอเบลสิกแ์ทนทวปีแอฟรกิา, แมนํ่�าดานูบแทนทวปี
ยโุรป, แมนํ่�าคงคาแทนทวปีเอเซยีและแมนํ่�าเดอลาพลาเป็นตวัแทนของ
ทวปีอเมรกิา หากมเีวลานําทา่นเลอืกซื�อสนิคา้จากรา้นคา้ปลอดภาษี 
แหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นม อาท ิRimowa, Michael Kors, Gucci, Tag 
Heuer, Armani, Bally, Gabs, Bvlgari, Mido, Longchamp, Rado, 
Ferragamo เป็นตน้   

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารจนี 
  จากนั�นนําทา่นเขา้สูท่ี�พัก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 



 
 

วนัที�ส ี�  28 ธ.ค.61 โรม-ฟลอเรน้ซ-์พราโต ้
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 นําทา่นสูน่ครวาตกินั ซึ�งเป็นรัฐอสิระและศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิาย

โรมนัคาทอลกิ ที�ตั �งของมหาวหิารเซน้ปีเตอร ์นําทา่นชมภายในของมหา
วหิารเซนตปี์เตอร ์St.Peter Basilica แหง่นครรัฐวาตกินั ที�งดงามดว้ย
ศลิปะในยคุเรเนซองสแ์ละยังไดร้บัการตกแตง่อยา่งโออ่า่และหรหูรา ชมรปู
ปั�นและจติรกรรมอนัลํ�าคา่โดยฝีมอืของจติรกรเอกชื�อดงักอ้งโลก ชมรปู
แกะสลกัปิเอตา้ที�พระแมป่ระคองรา่งพระเยซหูลงัปลดลงจากไมก้างเขน
ผลงานชิ�นเอกของไมเคลิ แองเจลโล หรอืเสาพลบัพลาที�ออกแบบโดยแบร์
นนี ีและยอดโดมขนาดใหญท่ี�หาชมไดย้าก ซึ�งปัจจบุนัลว้นแตเ่ป็นสิ�งลํ�าคา่
ของประเทศอติาล ี ใหท้า่นถา่ยรปูกบัจัตรุัสหนา้วหิารเซนตปี์เตอร ์ที�ทา่น
อาจเคยเหน็จากการถา่ยทอดทางโทรทัศนใ์นชว่งเวลาสําคญัๆ ของคาทอ
ลคิ   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ.ภัตตาคารพื�นเมอืง 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟลอเรน้ซ ์Florence นครที�รุง่เรอืงสดุในชว่งยคุ

ทองของศลิปะอติาล ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั�วโมง)  นําทา่นเขา้สู ่
เขตเมอืงเกา่ ของฟลอเรน้ซ ์ที�ไดร้ับเลอืกโดยองคก์ารยเูนสโกใหข้ึ�น
ทะเบยีนเป็นมรดกโลก เมื�อปี ค.ศ. 1982 เดนิชมความสวยงามบรเิวณ 
จตัรุสัดโูอโม ทตีั �งของ มหาวหิารแหง่เมอืงฟลอเรน้ซ ์ที�สวยงามและ
ยิ�งใหญ ่ชมจัตรุัสซกินอเรยี, สะพานเกา่เวคคโิอ ที�ทอดขา้มแมนํ่�าอารโ์น  

 ซึ�งอดตีเป็นแหลง่ขายทองคําที�เกา่แกข่องฟลอเรน้ซแ์ละยงัคงอนุรกัษ์ 
บรรยากาศแบบดั�งเดมิไวไ้ดอ้ยา่งด ีชมทัศนยีภาพของตวัเมอืงที�มแีมนํ่�าอาร์
โน ไหลผา่นนครที�ยงัคงรักษาสถาปัตยกรรมโบราณไวอ้ยา่งน่าชื�นชม ได ้
เวลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพราโต ้Prato (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 30 นาท)ี เมอืงสําคญัอกีเมอืงหนึ�งในแควน้ทัสคาน ีตั �งอยูบ่นระดบั
ความสงู 768 เมตรจากระดบันํ�าทะเล และเป็นเมอืงใหญเ่ป็นอนัดบั 2 ใน
แควน้ทัสคาน ีและใหญเ่ป็นอนัดบั 3 รองจากกรงุโรมและฟลอเรน้ซ ์  

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารจนี 
  จากนั�นนําทา่นเขา้สูท่ี�พัก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัที�หา้  29 ธ.ค.61 พราโต-้ ปิซา่- เวนสิ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปิซา่ Pisa (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ชั�วโมง) อกีหนึ�งเมอืงทอ่งเที�ยวชื�อดงัของประเทศอติาล ีและเป็นเมอืงหลกั
สําคญัในเขตแควน้ทสัคาน ีและไดร้บัเลอืกโดยองคก์ารยเูนสโกใหข้ึ�น
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมื�อปี ค.ศ.1987 นําทา่น ชมเมอืงปิซา่ อดตีเมอืง
ทา่เรอืชายฝั�งทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน และเป็นที�ตั �งของหอเอนปิซา่ นําทา่น
ชม 1 ใน 7 สิ�งมหศัจรรยข์องโลก หอเอนปิซา่ ใหเ้วลาทา่นเดนิเลน่ถา่ยรปู
กบัหอเอนปิซา่ ที�สรา้งขึ�นเพื�อเป็นหอระฆงัแหง่วหิารประจําเมอืง แตเ่พยีง
การเริ�มตน้ของการสรา้งถงึบรเิวณชั �น 3 กเ็กดิการทรดุตวัและตอ้งหยดุการ
กอ่สรา้งจนถดัมาอกีรว่ม 100 ปี ถงึไดส้รา้งตอ่จนเสร็จสมบรูณ์และยังเป็น



 
สถานที�กาลเิลโอ เคยมาพสิจูนเ์รื�องแรงโนม้ถว่งของโลกและการตกของ
วัตถดุว้ย   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ.ภัตตาคารจนี 
บา่ย นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงเวนสิ Venice Mestre เมอืงทอ่งเที�ยวยอด

นยิมที�นักทอ่งเที�ยวเดนิทางมาเยอืนเป็นจํานวนมากมายในแตล่ะปี (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 4.30 ชั�วโมง)  

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารจนี  
  นําทา่นเขา้สูท่ี�พัก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัที�หก  30 ธ.ค.61 เวนสิ-มลิาน 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืทรอนเชตโต ้เพื�อขา้มสู ่เกาะเวนสิ อดตีเมอืงที�

เคยรํ�ารวยที�สดุแหง่หนึ�งในยคุกลางเกาะเวนสิประกอบไปดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่
กวา่ 118 เกาะ และมสีะพานเชื�อมถงึกนักวา่ 400 แหง่ที�ศนูยก์ลางอยูท่ี� 
จตัรุสัเซนตม์ารค์ หรอื ซานมารโ์ค ชมุชนที�ใหญท่ี�สดุบนเกาะตา่งๆ ของ
เมอืงเวนสิที�มคีลองตา่งๆ มากมายนับรอ้ยแหง่ นับเป็นบรรยากาศที�ไมม่ทีี�
ใดเหมอืนและเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะเมอืง ชมสะพานสะอื�นที�เชื�อมระหวา่ง
คกุหลวงและพระราชวงัดอรด์จชมวหิารเซนตม์ารค์ที�งดงามดว้ยการประดบั
ดว้ยโมเสคหลายลา้นชิ�น เดนิชมตวัเมอืงจนถงึสะพานรอิลัโตที�ทอดขา้มแก
รนดค์าเนลอกีหนึ�งสญัลกัษณข์องเวนสิ นําทา่นถา่ยรปูกบัพระราชวงัดอจส ์
Doge's Palace พระราชวงัดอจส ์เป็นที�ทําการของรัฐบาลเวนสิและที�พํานัก
ของผูดํ้ารง 
ตําแหน่งเจา้เมอืงในอดตี ตวัอาคารกะทัดรัดในแบบโกธคิ เป็นสิ�งกอ่สรา้งที�
เกา่แกม่ากวา่ 800 ปีมาแลว้ เมื�อสมยัเวนสิยงัเป็นสาธารณรัฐอสิระ ซึ�งเคย
รํ�ารวยและมอํีานาจมหาศาลและเคยสง่ใหม้ารโ์คโปโลเดนิทางไปเมอืงจนี 
อสิระใหท้า่นชมและเลอืกซื�อสนิคา้ขึ�นชื�ออาท ิเครื�องแกว้เวนเีซยี หรอื 
หนา้กากเทศกาลคารน์วิัล ทา่นอาจใชเ้วลานั�งจบิกาแฟตามรา้นกาแฟ ที�ตั �ง
อยูร่อบจัตรุัสเซนตม์ารค์ เพื�อดื�มดํ�ากบับรรยากาศที�แสนโรแมนตกิ  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ.ภัตตาคารพื�นเมอืงลิ�มรสกบัสปาเก็ตตี�หมกึ
ดาํสไตลอ์ติาเลี�ยน 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมลิาน หรอืมลิาโน Milan (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ชั�วโมง) นําทา่นชมเมอืงมลิาน เมอืงหลกัของแควน้ลอม
บารเ์ดยีและเป็นเมอืงสําคญัทางภาคเหนอืของประเทศอติาล ีมชีื�อเสยีงใน
ดา้นแฟชั�นและศลิปะ ซึ�งมลิานถกูจัดใหเ้ป็นเมอืงแฟชั�นในลกัษณะเดยีวกบั
นวิยอรค์  ปารสี  ลอนดอน และโรม นอกจากนี�ยังเป็นที�รูจ้กัในดา้น
อตุสาหกรรม ผา้ไหม และแหลง่ผลติรถยนต ์อลัฟา โรมโีอ รวมไปถงึ
สโมสรฟตุบอลอนิเตอรม์ลิานและสโมสรฟตุบอลเอซมีลิาน 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารจนี 
 จากนั�นนําทา่นเขา้สูท่ี�พัก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัที�เจ็ด  31 ธ.ค.61 มลิาน-ชมเมอืง-ชอ้ปปิ� ง 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 



 
 นําทา่นเดนิทางไปชม ปราสาทฟอรซ์า่ หรอื Sforzesco Castle ไดร้ับ

การกอ่สรา้งขึ�นตั �งแตช่ว่งศตวรรษที� 15 โดยฟรนัเชสโกสฟอรซ์า ดยคุแหง่
มลิาน ตอ่มาไดม้กีารบณูะและขยายใหญข่ึ�นในชว่งยคุศตวรรษที� 19 และ 
17 และยงัเป็นที�ตั �งของป้อมปราการที�ใหญท่ี�สดุแหน่งหนึ�งในยโุรป จากนั�น
นําทา่นชม มหาวหิารเซน้ตแ์อมโบรจโิอ หรอื Basilica of 
Sant’Ambrogio หนึ�งในโบสถท์ี�เกา่ที�สดุในเมอืงมลิาน ถกูสรา้งขึ�นเพื�อ
อทุศิใหก้บันักบญุแอมบรอสแหง่มลิาน ตวัอาคารแสดงถงึประวัตศิาสตรอ์นั
ยาวนานและศลิปะอนัศกัดิ�สทิธิ�ทางศาสนา เป็นตวัอยา่งของงาน
สถาปัตยกรรมแบบโรมนัในยคุลอมบารด์ โดยจะเห็นไดจ้ากหอระฆงั 2 หลงั
ที�เกา่แกท่ี�สดุ และตอ่มาไดม้กีารบรูณะอาคารอยา่งหนักปัจจบุนัประกอบไป
ดว้ยอาคาร 3 ชั �น ดา้นขา้งประกอบไปดว้ยงานศลิปะสะทอ้นถงึ
ประวัตศิาสตร ์หลงัคาตกแตง่ดว้ยงานปนูปั�นและแทน่บชูาทองคํา ใหท้า่น
ถา่ยรปูเป็นที�ระลกึ  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ.ภัตตาคารจนี 
บา่ย นําทา่นชมจัตรุัสสกาลา่และรปูปั�นดาวนิช ีและใหท้า่นถา่ยรปูและชมความ

ยิ�งใหญภ่ายนอกของ มหาวหิารแหง่เมอืงมลิานหรอืมลิานดโูอโม มหา
วหิารหนิออ่นแบบกอธคิที�ใหญเ่ป็นอนัดบั 3 ในยโุรป สรา้งในปี ค.ศ.1386 
ดว้ยศลิปะแบบนโีอโกธคิผสมผสานกนัเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยั
ฟื�นฟศูลิปวทิยาการ ใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 500 ปี มคีวามวจิติรงดงามและ
ประดบัประดาไปดว้ยรปัู�นนับกวา่ 3,000 รปู มหีลงัคายอดเรยีวแหลมจํานวน 
135 ยอด บนสดุมรีปูปั�นทองขนาด 4 เมตรของพระแมม่าดอนน่าเป็นสง่าอยู ่
มลีานกวา้งดา้นหนา้ดโูอโมที�มอีนุสาวรยีพ์ระเจา้วกิเตอรเ์อมมานูเอลที� 2 
ทรงมา้คอืสถานที�จัดงานสําคญัตา่งๆ ในบรเิวณเดยีวกนัยังเป็นที�ตั �งของ 
แกลเลอรี� วคิเตอร ์เอม็มานูเอล ที�นับวา่เป็นชอ้ปปิ�งอาเขตที�สวยที�สดุใน
อติาล ีมากวา่ 100 ปี พรอ้มถา่ยรปูกบัอนุสาวรยีข์อง ลโิอนารโ์ด ดารว์นิช ี
จติรกรเอกที�โดง่ดงัจากภาพโมนาลซิา่ จากนั�นมเีวลาใหท้า่นชอ้ปปิ�งสนิคา้
แบรนดเ์นมที�แกลเลอรี�นี�กบัหลากหลายแบรนดช์ั �นนํามากมาย (รา้นคา้อาจ
ปิดบางสว่นเนื�องในวนัสิ�นปี)  

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารจนี 
 จากนั�นนําทา่นเขา้สูท่ี�พัก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัที�แปด 1 ม.ค.62 มลิาน-สนามบนิมารเ์พ็นซา่ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมารเ์พ็นซา่ กรงุมลิาน 
และเผื�อเวลาสําหรบัการทาํคนื ภาษที ี�สนามบนิ 

13.05 น.  นําทา่นออกเดนิทางจากสนามบนิมารเ์พนซา่ เมอืงมลิาน โดย
สายการบนิไทย  เที�ยวบนิที� TG941 
 

วนัที�เกา้  2 ม.ค.62 กรงุเทพฯ 
05.55 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ โดยสวสัดภิาพ..  
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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

 



 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลี�ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ 
หรอืมเีหตกุารณอ์ื�นๆ ที�ไมค่าดคดิหรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ 

ท ั�งนี�เพื�อประโยชนข์องคณะเป็นสาํคญั 

 
อตัราคา่เดนิทาง  เทศกาลปีใหม ่*25 ธ.ค.2561- 2 ม.ค.2562 
 
 
     

แกรนดอ์ติาล ี9 วนั (TG) ราคารวมต ั�ว ราคาไมร่วมต ั�ว 

ผูใ้หญ ่ทา่นละ 78,500 45,900 

เด็กอายตํุ�ากวา่ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่1 
ทา่น 

75,500 45,900 

เด็กอายตํุ�ากวา่ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 
ทา่น เสรมิเตยีง 

73,500 43,900 

พักเดี�ยว เพิ�มทา่นละ 6,900 6,900 
 

**ไมร่วมคา่บรกิารดา้นวซีา่และคา่บรกิารทา่นละ 3,500 บาท 
//  

คา่ทปิคนขบัและคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 2,000 บาท  ชําระ
พรอ้มคา่ทวัรก์อ่นเดนิทาง ** 

*** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บคา่ภาษนํี �ามนั ในกรณีที�
สายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิ�มเตมิภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตุํ�ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบ
ไมม่เีตยีงเสรมิ *** 
 
หมายเหต ุ
 อตัราคา่เดนิทางนี�ตอ้งมจีาํนวนผูโ้ดยสารที�เป็นผูใ้หญจ่าํนวนไมต่ํ�ากวา่ 

25 ทา่น และจะตอ้งชําระมดัจาํ หลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี
 การดาํเนนิการขอวซีา่จะตอ้งใชเ้วลาพจิารณาวซีา่โดยรวมประมาณ 15

วนั ดงัน ั�นจงึขอความรว่มมอืในการจดัเตรยีมเอกสารสาํหรบัการยื�นขอวี
ซา่ใหค้รบถว้นและสมบรูณ ์ท ั�งนี�เพื�อเป็นผลดแีละความสะดวกรวดเร็วใน
การดาํเนนิการขอวซีา่และทกุทา่นจะตอ้งไปแสดงตวัตอ่เจา้หนา้ที�
สถานทตูพรอ้มถา่ยภาพและสแกนนิ�วมอื 

 กรณีทา่นที�ตอ้งการอยูต่อ่ ชําระคา่ธรรมเนยีมในการทาํต ั�วอยูต่อ่ที�
สนามบนิเดมิไดไ้มเ่กนิ 7 วนั นบัจากวนัที�เดนิทางออกจากตน้ทาง 
คา่ธรรมเนยีม 4,500 บาทตอ่ทา่น แตท่ ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัในวนัน ั�นๆ จะสามารถ
ยนืยนัการเดนิทางได ้และการยื�นวซีา่จะตอ้งแยกยื�นวซีา่เดี�ยว ประกนั
ตา่งๆ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งซื�อเพิ�มเตมิเพื�อใหค้รอบคลมุกบัวนัที�เดนิทาง ซึ�ง
คา่ใชจ้า่ยเหลา่นี�ไมร่วมในราคาทวัร ์



 
 กรณีทา่นที�มตี ั�วโดยสารแลว้ แลว้เดนิทางไมพ่รอ้มหมูค่ณะ ตรวจสอบ

ตารางการเดนิทางของทา่นวา่มกีารพํานกัอยูใ่นประเทศอื�นมากกวา่ใน
ประเทศอติาลหีรอืไม ่หากมแีละระยะเวลาในการพํานกันานกวา่ในเขต
ประเทศอติาล ีทา่นจะตอ้งดาํเนนิการยื�นวซีา่ที�ประเทศน ั�นๆ แทน โดยทา่น
จะตอ้งดาํเนนิการดว้ยตนเอง โดยคา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารในการยื�นวี
ซา่ประเทศน ั�นๆ ไมไ่ดร้วมในราคาทวัรเ์ชน่เดยีวกนั 

 
อตัรานี�รวมบรกิาร 
 คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย ชั �นประหยัด  เสน้ทาง กรงุเทพฯ-โรม // 

มลิาน-กรงุเทพฯ 
 คา่โรงแรมที�พักตามรายการที�ระบ ุ(2-3 ทา่นตอ่หนึ�งหอ้ง) 
 คา่เขา้ชมสถานที�ตา่ง ๆ,  คา่อาหารและเครื�องดื�ม, คา่รถรับสง่ระหวา่งนําเที�ยวตาม

รายการที�ระบ ุ
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯ  ที�คอยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการ

เดนิทางในตา่งประเทศ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ซึ�งเด็กอายตํุ�ากวา่ 1 ปี 

และผูใ้หญอ่ายเุกนิ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (กรมธรรพเ์ป็นไปตาม
เงื�อนไขของบรษัิทประกนัฯ) 

 คา่ภาษีนํ�ามนัเชื�อเพลงิและคา่ประกนัภัยการเดนิทางที�มกีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ 
ซึ�งเป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ วนัที� 9 ก.ค. 2561 หากมเีพิ�มเตมิภายหลงัหรอือตัรา
การผกผนัคา่นํ�ามนัหรอืภาษีใดๆ จะตอ้งมกีารชาํระเพิ�มตามกฏและเงื�อนไขของสาย
การบนิ   

 
อตัรานี�ไมร่วมบรกิาร 
 คา่นํ�าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีที�เกนิกว่าสายการบนิกําหนด (30 กโิลกรัมต่อ

ทา่นตอ่ 1 ใบเทา่นั�น) 
 คา่ธรรมเนยีมการทําหนังสอืเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้และคา่บรกิารดา้นการนัดหมายและเอกสาร ทา่นละ 3,300 

บาท โดยชาํระพรอ้มคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืกอ่นคณะออกเดนิทาง 
 คา่ทปิพนักงานขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นในเขตพระราชวังและเขตเมอืงเกา่และทปิ

หวัหนา้ทัวรท์ี�เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ทา่นละ 1,500 บาท โดยชาํระพรอ้มคา่ทวัร์
สว่นที�เหลอืกอ่นคณะออกเดนิทาง 

 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าทกุแหง่ ซึ�งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิของทา่น
ดว้ยตวัทา่นเอง หรอืหากตอ้งการการบรกิารยกกระเป๋าจะตอ้งชาํระคา่ทปิตามที�
โรงแรมนั�นๆ เรยีกเก็บและที�มใีหบ้รกิาร 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่เครื�องดื�มและคา่อาหารที�สั�งเพิ�ม
เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ 

 คา่อาหารหรอืเครื�องดื�มที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�มไิดค้าดคดิ เชน่ การปรับคา่นํ�ามนั, คา่บรกิารอื�นๆ เพิ�มเตมิที�เกี�ยวกบั

วซีา่ หรอือื�นๆ ที�มไิดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่นํ�าดื�มระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกนํ�าดื�มระหวา่งทวัร)์ 
 คา่ทําใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 
 คา่ประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภัยหรอืเหตรุา้ยแรงใน

ตา่งประเทศที�นอกเหนอืจากประกนัอบุตัเิหตทุี�ทางบรษัิทฯ จัดไวใ้ห ้ทา่นสามารถซื�อ
ประกนัเพิ�มเตมิได ้



 
 

การชําระเงนิ  
 ทางบรษัิทฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจําเป็นจํานวน 20,000 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึ�งทา่น 
สําหรับการจองทวัร ์โดยเรยีกเก็บทันทหีลงัจากการจองทัวร ์สว่นที�เหลอืจะขอเก็บ
ทั �งหมดกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วันทําการ มฉิะนั�นทางบรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิ�ในการ
คนืเงนิคา่มดัจําทั �งหมด 
 
การยกเลกิ 
 หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัทําการแตไ่มเ่กนิ 90 วนัทําการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ใน

การคนืเงนิมดัจําคา่ตั�วโดยสารของทา่นนั�นๆ (เงื�อนไขคา่มดัจําตามที�ทางสายการบนิ
เรยีกเก็บ) 

 หากมกีารยกเลกินอ้ยกวา่ 45 วันทําการ บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิ�ในการคนืเงนิมดัจํา
ทั �งหมด 

 หากมกีารยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัทําการ บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิ�ในการคนืเงนิคา่ทวัร์
ทั �งหมด 

 หากผูโ้ดยสารทา่นใด ยื�นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิ ผูโ้ดยสารตอ้งชาํระคา่มดัจํา 
20,000.- บาท และคา่วซีา่ตามที�สถานทตูเรยีกเก็บ 

 หากผูโ้ดยสารทา่นใดวซีา่ผา่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตั�วโดยสารเครื�องบนิบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิ�ในการคนืคา่มดัจํา  

 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตั�วโดยสารแลว้ บรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิ�ในการคนืคา่ทวัรท์ั �งหมด  

 
หมายเหต ุ 
 รายการอาจจะมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความลา่ชา้ของสาย

การบนิ โรงแรมที�พกัในตา่งประเทศ เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาต ิฯลฯ 
บรษัิทฯจะคํานงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

 กรณีที�มกีารเกดิภัยธรรมชาต ิทั �งในประเทศไทยและตา่งประเทศที�ผูเ้ดนิทางกําลงัจะ
ไป หากมเีหตกุารณ์ตา่งๆ เกดิขึ�นและมเีหตทํุาใหก้ารเดนิทาไมส่ามารถออกเดนิทาง
ตามกําหนดได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการคนืเงนิ จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนัจากสาย
การบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากตา่งประเทศที�บรษัิททัวรต์ดิตอ่วา่สามารถคนืเงนิ
ได ้

 บรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื�องจากมสี ิ�ง
ผดิกฎหมายหรอืสิ�งของหา้มนําเขา้ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความ
ประพฤตสิอ่ไปในทางเสื�อมเสยี  หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามที�กองตรวจคนเขา้เมอืง
พจิารณาแลว้  ทางบรษัิทฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จํานวนทั �งหมดหรอืบางสว่น 

 บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีี�สถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนื�องมาจากตวั
ผูโ้ดยสารเอง 

 บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีี�กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออก
เอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วที�พํานักอยูใ่นประเทศไทย 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในความรับผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า 
และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็น
ผูร้ับผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย ์ซึ�งจะรับผดิชอบตอ่การสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิตามที�สายการบนิกําหนด 

 ในบางรายการทัวร ์ที�ตอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ�าหนักของกระเป๋า
อาจจะถกูกําหนดใหตํ้�ากวา่มาตรฐานได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการ
บนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในนํ�าหนักสว่นที�เกนิ 

 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รื�องการงดสบูบหุรี� บนรถโคช้, โรงแรม และ
สถานที�ตา่ง ๆ จะมขีอ้กําหนดที�ชดัเจนในเรื�องการสบูบหุรี� และมสีถานที�โดยเฉพาะ
สําหรับผูส้บูบหุรี� ทั �งนี�เนื�องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

 กรณีที�ทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ที�ตอ้ง
ไดร้ับการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจําตวั ไม่
สะดวกในการเดนิทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั�วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและ



 
ครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทาง
เป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั �งหมด 

 การจัดโปรแกรมทวัร ์เป็นการกําหนดตลอดทั �งปี หรอืกําหนดลว่งหนา้คอ่นขา้งนาน 
หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวนัที�สถานที�เขา้ชมนั�นๆ ปิดทําการ หรอื ปิดโดยมไิด ้
แจง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรับจองผา่นทางออนไลน ์โดยในวนัที�คณะจะเขา้ชมไม่
สามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯ จะสลบัรายการเพื�อใหท้า่นไดเ้ขา้ชม
สถานที�ดงักลา่วใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคา่เขา้ชมนั�น ๆ ตามเงื�อนไขราคาที�ไดร้บัจากทาง 
บรษัิท supplier ประเทศนั�นๆ แตห่ากมกีารลา่ชา้ หรอื เหตหุนึ�งเหตใุดในระหวา่งการ
เดนิทาง เป็นผลทําใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานที�ดงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯ จะไมม่ี
การคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่า่น เนื�องจากไดช้าํระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

 หากเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่เป็นชว่งวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิด
เป็นสว่นใหญ ่ดงันั�นขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทัวร ์
 
 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั 

1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึ
อาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) 
และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่
ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดี�ยว 
แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอืแยก
พกัแบบ 1 หอ้งคู ่และ 1 หอ้งเดี�ยว โดยทา่นจะตอ้งชําระคา่พกัเดี�ยวเพิ�ม 
ประมาณ 1,500 บาทหรอืแลว้โรงแรมเรยีกเก็บของคนืที�พกัน ั�นๆ  

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มี
อณุหภมูตํิ�า  

3. กรณีที�มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมากและ
หอ้งพกัในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อให ้
เกดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที�มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็น
หอ้งที�มขีนาดกะทัดรตั และไมม่อีา่งอาบนํ�า ซึ�งขึ�นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะ
โรงแรมนั�นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัฐานการยืน่วซีาสถานทตูอิตาล ี
***การยืน่วซีาอติาล ีทกุทานตองแสดงตวัทกุครัง้ทีม่ีการเดนิทางเพือ่สแกนลายนิว้มือ

ที่ศนูยยืน่ VFS ITALY *** 

ใชเวลาพิจารณาอนุมัติวีซา 15 วันทําการ  

เอกสารในการขอวีซา  (กรุณาจัดสงภายใน 30 วันกอนวันเดินทาง) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. หนงัสอืเดนิทางมอีายไุมต่ํ�ากวา่ 6 เดอืน  

o โดยนับวันเริ�มเดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทางนี�สามารถ
ใชไ้ด ้แตห่ากนับแลว้ตํ�ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื�นคํารอ้งขอทําหนังสอื
เดนิทางเลม่ใหมท่ี�กองหนังสอืเดนิทาง  

o หนา้หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีนา้วา่งสําหรบัวซีา่อยา่งนอ้ยไมตํ่�ากวา่ 3 หนา้   
o หากทา่นเปลี�ยนหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่กรณุาเตรยีมเลม่เกา่ใหด้ว้ยเนื�องจาก

ประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ�งในการยื�นคํารอ้งขอวซีา่  
o ทา่นที�มปีกหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออกและไมจํ่าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษัิททวัร ์

หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนั�นๆ  
 
2. รปูถา่ยสขีนาด 33 x 48 มลิลเิมตร 

จาํนวน 2 รปู เนน้ขนาดใบหนา้  
- ฉากหลงัสขีาวเทา่นั�น เนื�องจาก

สถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซีา่ 
(ไมค่วรสวมเสื�อสขีาว)   

- รปูถา่ยหนา้ตรงหา้มใสแ่วน่, หา้ม
คาดผมและหา้มใสห่มวกหรอื
เครื�องประดบั 
บดบงัหนา้ตา, หา้มใสค่อนแท็กเลนส์
ชนดิสหีรอืบิ�กอายส ์** 
 

2. สาํเนาทะเบยีนบา้น และสาํเนาบตัร
ประจาํตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเด็ก อายตุํ�ากวา่ 20 ปี  
- ใชสํ้าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายตํุ�ากวา่ 20 ปี และยงัศกึษาอยูถ่งึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทาง

สถานทตูขอสําเนาสตูบิตัรดว้ยและกรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
 

3. หมายเลขโทรศพัทท์ ี�สามารถตดิตอ่ไดท้ ั�งเบอรท์ ี�ทาํงาน, เบอรบ์า้นและเบอร์
มอืถอื  

4. สําเนาทะเบยีนสมรส กรณีทา่นที�สมรสแลว้  
5. สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ กรณีทา่นที�มกีารเปลี�ยนชื�อ 
6. สําเนาใบเปลี�ยนนามสกลุ กรณีทา่นที�มกีารเปลี�ยนนามสกลุ 
7. สําเนาใบหยา่ กรณีทา่นที�หยา่แลว้  
 
8. หนงัสอืรบัรองการทาํงาน หรอืเอกสารบง่ชี�การมอีาชพีและมรีายไดข้อง

ผูเ้ดนิทาง 

***สิง่ทีท่านควรทราบกอนยืน่วซีา*** 
1. สถานทูตอติาลีไมอนุญาตใหผูสมัครดึงเลมพาสปอรตระหวางที่สถานทูตพิจารณาวี

ซา  

2. สําหรับผูเดินทางที่ศกึษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวซีา

ดวยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศกึษาอยูเทาน้ัน 

3. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทตู มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดี

และถูกตองจะชวยใหการพิจารณาของสถานทูตงายขึ้น 

หมายเหต ุ กรณีลกูคาทานใดมีการใชพาสปอรตเดินทางระหวางกรุปยื่นวซีา ลกูคาตอง



 
 *** การสะกดชื�อ นามสกลุของผูย้ ื�นคาํรอ้งขอวซีา่ในเอกสารการ
งาน ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนงัสอืเดนิทาง มเิชน่น ั�น สถานทตูจะไม่
รบัพจิารณา (สําคญัมาก) *** 
- กรณีลกูจา้ง ใชใ้บรับรองการทํางานของบรษัิทที�ทํางานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษ

เทา่นั�น (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการเขา้ทํางาน, อตัราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน 
(หนังสอืรับรองการทํางานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัยื�นวซีา่) เป็นตน้ 

- กรณีมอีาชพีรบัราชการ ใชห้นังสอืรับรองการทํางานจะตอ้งคดัเป็น
ภาษาองักฤษเทา่นั�น (ตวัจรงิ) โดยระบตํุาแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วนั
เดอืนปีที�เร ิ�มทํางานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ สําเนาบตัร
ประจําตวัราชการ 1 ชดุ (หนังสอืรบัรองการทํางานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจาก
วันยื�นวซีา่) 

- กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ใชสํ้าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สําเนากรมพัฒนา
ธรุกจิการคา้ หรอื สําเนาหนงัสอืรบัรองความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้ง
คดัมาไมต่ํ�ากวา่ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีทา่นที�เป็นแมบ่า้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการทํางานและการเงนิของสาม ี

พรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทํางานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม 

แสดงสําเนาทะเบยีนสมรสพรอ้มแสดงสําเนาสตูบิตัรบตุร ทั �งนี�เพื�อแสดง
ความสมัพันธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอืชี�แจง
เกี�ยวกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

 
- กรณีทา่นที�วา่งงาน ไมม่รีายได ้ จะตอ้งมผีูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย พรอ้มแสดง

หลกัฐานการทํางานและหลกัฐานทางดา้นการเงนิของผูร้ับรอง พรอ้มชี�แจงโดย
หนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณอ์กัษร ชี�แจงการรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหแ้กผู่ ้
เดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพันธ ์โดยเบื�องตน้ ควรมคีวามสมัพันธใ์กลช้ดิ หรอื
ญาตใิกลช้ดิ  (กรณนีี�หากความสมัพันธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ 
ทา่นอาจถกูปฏเิสธการยื�นคํารอ้งขอวซีา่นี�)   

- กรณีเป็นเด็กนกัเรยีนและนกัศกึษา  ใชห้นังสอืรับรองทางการศกึษาและ
แสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา  จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น
ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  
 

9. หลกัฐานการเงนิ   
- ใชสํ้าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์ว่นตวั อพัเดทไมเ่กนิ 7 

วนักอ่นยื�นพรอ้มถา่ยสําเนายอ้นหลงั 6 เดอืนแสดงชื�อเจา้ของ
บญัช ี โดยชื�อและนามสกลุตอ้งสะกดใหถ้กูตอ้งตามหนา้
พาสปอรต์ 

- หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาสาํเนาหนา้แรกที�มชี ื�อเจา้ของบญัชขีอง
เลม่เกา่ที�ตอ่ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิฝากเป็นปัจจบุนั 

- หากรายการปรับสมดุบญัชขีองทา่นมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement 

จากธนาคารยอ้นหลงัไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืนและปรับยอดใหล้า่สดุ ไมตํ่�ากวา่ 7 วันนับ
จากวันนัดหมายยื�นวซีา่ แตห่ากใช ้statement แลว้ยังคงไมม่กีารเคลื�อนไหวทกุ
เดอืน ขอใหทํ้าหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชี�แจงเป็นภาษาองักฤษ 
ตามความเป็นจรงิ อาท ิไมม่กีารเคลื�อนไหวเนื�องจากไมไ่ดต้ดิตอ่ธนาคารเป็นระยะ
เวลานานหรอืเหตผุลอื�นๆ ตามแตล่ะบคุคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชนีอ้ยเกนิไปใน 1 เลม่ กรณุาแสดงสาํเนาสมดุบญัชอีื�นแนบ
ดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝากประจํา เป็นตน้ 

- กรณีรับรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลในครอบครวั ตอ้งทําจดหมายรบัรองคา่ใชจ้า่ยให ้
บคุคลในครอบครัวเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบคุวามสมัพนัธเ์พื�อชี�แจงตอ่สถานทตู 
1 ฉบบั โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสํีาเนาสมดุบญัชกีารเงนิสว่นตวั
ประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชนีอ้ย ฝ่าย



 
ที�มกีารเงนิมากกวา่ตอ้งทําจดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มระบชุื�อและ
ความสมัพันธช์ี�แจงตอ่สถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสรายวนัทกุกรณี *** ท ั�งนี�เพื�อแสดงให้
เห็นวา่มฐีานะทางการเงนิเพยีงพอที�จะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่ง
ไมเ่ดอืดรอ้นเมื�อกลบัสูภ่มูลิําเนา  

 
10. กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 20 ปี (กรณีไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา 

หรอื บดิา-มารดา หยา่รา้ง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้ง

คดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรอง
คา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายที�อาจจะเกดิขึ�นโดย
คดัฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย 
กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทั �งแนบสถานะทางการงาน
และการเงนิของมารดาเพื�อรับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา   โดยบดิาจะตอ้งคดั
จดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรอง
คา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายที�อาจจะเกดิขึ�นโดย
คดัฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย 
กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทั �งแนบสถานะทางการงาน
และการเงนิของบดิาเพื�อรับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางท ั�งกบับดิาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมาย
ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้ม
แจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายที�อาจจะเกดิขึ�นโดยคดัฉบบัจรงิจาก
อําเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบั
แปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทั �งแนบสถานะทางการงานและการเงนิของ
บดิาเพื�อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงั
โดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูด้แูลบตุร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศใน
กลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นื
คา่ธรรมเนยีมที�ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื�นคํารอ้งใหมก่็ตอ้งชาํระ
คา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครั �ง 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบรษัิท ขอความรว่มมอืในการ
เชญิทา่นไปสมัภาษณต์ามนัดหมายและโปรดแตง่กายสภุาพ ทั �งนี�ทางบรษัิทฯ จะสง่
เจา้หนา้ที�ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิ�มเตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
***    กรณทีี�ทา่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิ�ในการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซีา่ของทา่น เนื�องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะ
ถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 
***   เมื�อทา่นไดช้าํระเงนิคา่มดัจําหรอืทั �งหมด ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของ
บรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัใน
เงื�อนไขตา่ง ๆ ของบรษัิทฯที�ไดร้ะบไุวโ้ดยทั �งหมด 
 

** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหวา่งการยื�นวซีา่ ทา่นสามารถจะตอ้งแจง้
ความจํานงแกบ่รษัิททวัรใ์หท้ราบลว่งหนา้ แตห่ากกรณีทา่นที�ตอ้งใชห้นังสอืเดนิทาง
กอ่นกําหนดวันยื�นวซีา่และทา่นไมส่ามารถนําหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ทา่นนั�น
จะตอ้งมายื�นเดี�ยวและแสดงตวัที�สถานทตูตามกําหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

 
 
 



 
 
 ***   ทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นที�มเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงค์

ที�จะเดนิทางไปทอ่งเที�ยวยังประเทศตามที�ระบเุทา่นั�น การปฏเิสธวซีา่อนัเนื�องมาจาก
หลกัฐานในการขอยื�นวซีา่ปลอมหรอืผดิวัตถปุระสงคใ์นการยื�นขอวซีา่ทอ่งเที�ยว ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจรงิและจะคนืใหท้า่น
หลงัจากทวัรอ์กเดนิทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี�ยนแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม ทั �งนี�จะคํานงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั   

                     
 

***********************************************************
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กรอกขอ้มลูตามความจรงิ เพราะมผีลกบัการยื�นขอวซีา่เขา้
ยโุรป 

หากมรีายละเอยีดใดๆ ที�ไมเ่หมอืนกบัความเป็นจรงิหรอืไม่
เหมอืนกบัตอนนําเอกสารสง่ยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ ทางศนูยย์ ื�น

หรอืสถานทตูขออนุญาตเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมในการ
เปลี�ยนแปลงแกไ้ขขอ้มลูในระบบออนไลน ์จดุละ 200 บาท / 

ทา่น 
กรณุากรอกใหค้รบถว้น อยา่ปลอ่ยวา่งไว ้อาท ิเกษยีณ / 

แมบ่า้น / อาชพีอสิระ /  
ไมไ่ดศ้กึษาแลว้ / รอศกึษาตอ่ เป็นตน้ รบกวนระบมุาให้

เรยีบรอ้ย 
 


