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แกรนด ์อิตาลี 9 วนั 
โรม-ปอมเปอี-เนเป้ิล-คาปรี-ถ ้าบลกูรอ็ตโต้- 

ฟลอเรนซ-์ปิซ่า-เวนิส-มิลาน 
ช้อปป้ิงแบรนดเ์นม ชิมพิซซ่าและ 

สปาเกต็ต้ีหมึกด าสไตลอิ์ตาเลีย่นแท้ๆ 
โดยสายการบินไทย (TG) 

 

บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงขำ้มขอบฟ้ำสูป่ระเทศอติำล ีประทบัใจกบัดนิแดนอนัยิง่ใหญ่และเคยรุง่เรอืงมำในอดตีกบั
จกัรวรรดิโ์รมนัอนัแสนศกัดิส์ทิธิบ์นคำบสมุทรอติำล ีพบกบัวฒันธรรม, ศิลปะ และสถำปัตยกรรมอนังดงำมต่ำงๆ มำกมำยหลำย
แหง่ และยงัเป็นประเทศทีเ่ป็นศนูยก์ลำงแห่งครสิตศำสนำโลกแหง่นครวำตกินักบัเมอืงต่ำง ๆ ดงัน้ี:- 
โรม เมอืงหลวงทีย่ิง่ใหญ่ของจกัรวรรดโิรมนัมอีำยเุก่ำแก่กวำ่ 2,000 ปี ชมเมอืงและสถำนทีท่ีเ่ป็น 1 ใน 7 สิง่

มหศัจรรยข์องโลกและนครวำตกินั มหำวหิำรทีเ่ป็นศนูยก์ลำงแหง่ครสิตศ์ำสนำนิกำยโรมนัคำทอลคิของโลก 
เนเป้ิล  หรอื นำโปล ี เมอืงท่ำทีส่ ำคญัทำงตอนใตข้องอติำล ีเมอืงใหญ่อนัดบั 3 ของประเทศ และเป็นเมอืงใหญ่และมี

ควำมส ำคญัทำงดำ้นเศรษฐกจิของอติำลตีอนใต ้ตวัเมอืงตัง้อยูร่มิอ่ำวนำโปล ี 
คาปรี เกำะทีม่ชีือ่เสยีงเกำะหนึง่ของอติำล ี เนือ่งจำกมสีถำนทีท่ีเ่ป็นเอกลกัษณ์อยำ่งถ ้ำบลกูรอ็ตโต ้ (Blue Grotto) 

ซึง่ดงึดดูนกัทอ่งเทีย่วจ ำนวนมำกไปสมัผสักบัควำมสวยงำมของถ ้ำเรอืงแสงแหง่น้ี 
เวนิส เมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมทีน่กัท่องเทีย่วเดนิทำงมำเยอืนเป็นจ ำนวนมำกมำยในแต่ละปี อดตีเมอืงทีเ่คยร ำ่รวย

ทีส่ดุแหง่หนึง่ในยคุกลำงเกำะเวนิสประกอบไปดว้ยเกำะน้อยใหญ่กวำ่ 118 เกำะ ลอ่งเรอืพรอ้มสมัผสั
บรรยำกำศอนัแสนโรแมนตคิ 

ปิซ่า เมอืงท่องเทีย่วชือ่ดงัของประเทศอติำล ี อดตีเมอืงท่ำเรอืชำยฝัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน และเป็นทีต่ ัง้ของหอ
เอนปิซ่ำ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก 

ฟลอเร้นซ์ เมอืงศนูยก์ลำงแหง่ศลิปะในยคุเรอแนสซองสแ์ละเป็นเมอืงทีไ่มอ่นุญำตใหร้ถโคช้เขำ้ไปในเขตเมอืงเก่ำ  ทีต่ ัง้ 
รปูปัน้เดวดิตวัจรงิ ปัจจุบนัถกูเกบ็รกัษำไวใ้นพพิธิภณัฑ ์ 

มิลาน เมอืงใหญ่และมจี ำนวนประชำกรสงูทีส่ดุในอติำล ีและยงัไดช้ือ่วำ่เป็นศนูยร์วมของแฟชัน่ดไีซน์เนอรช์ือ่ดงัของ
อติำล ี 
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ก าหนดการเดินทาง     เทศกาลสงกรานต ์9-17 เม.ย.2563 

 

วนัแรก  9 เม.ย.63 สนามบินสวุรรณภมิู 
21.30 น.  นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตทูางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร ์

สายการบินไทย ROW D เจ้าหน้าท่ีคอยให้ความสะดวกเรือ่งเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระ 
 

วนัทีส่อง 10 เม.ย.63 สวุรรณภมิู-โรม-ปอมเปอี-เนเป้ิล 
00.20 น.  น าท่านออกเดินทางสู่กรงุโรม ประเทศอิตาลี  โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG944 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

06.50 น. เดินทางถึงสนามบินลีโอนารโ์ด ดารวิ์นชี-ฟมิูชิโน ประเทศอิตาลี หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง 
และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองปอมเปอี Pompei เมอืงเก่าแก่ก่อตัง้ขึน้
เมือ่ประมาณ 550 ปีก่อนครสิตศ์กัราช จนกระทัง่ 80 ปีก่อนครสิตศ์กัราช ปอมเปอไีดเ้ป็นเมอืงของอาณาจกัร
โรมนั ชาวโรมนัผูม้ ัง่คัง่พากนัสรา้งบา้นพกัตากอากาศตามชายฝัง่ทะเลของปอมเปอแีละบรเิวณลาดเขาของ
ภเูขาไฟวสิเุวยีส ไมน่านปอมเปอกีก็ลายเป็นศนูยก์ลางการคา้อนัมัง่คัง่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 
ชัว่โมง)  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงกบัเมนูพซิซ่าแบบอติาเลีย่น 
บ่าย น าทา่นชมซากเมอืงเก่าปอมเปอ ีทีไ่ดถ้กูลาวาของภูเขาไฟวสิเุวยีสถลม่ทบัเมือ่วนัที ่24 สงิหาคม ค.ศ.79 ชม

รา้นคา้ ตลาด หอ้งอาบน ้าโรมนัโบราณ วหิารเทพอพอลโล่ จตุัรสักลางเมอืง และซ่องโสเภณี รวมถงึซากศพ
ทีถ่กูเถา้ถ่านของภูเขาไฟวสิเุวยีสทบัถมทีย่งัคงสภาพเป็นรปูเป็นรา่งอยูไ่ดด้ว้ยการน าปนูพลาสเตอรฉ์ีดเขา้
ไปในซากศพนัน้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูภ่มูภิาคทางตอนใตข้องคาบสมุทรอติาลอีนัมเีสน่หเ์รือ่ง
ทศันียภาพ พชืผลทอ้งถิน่ และอาหารพืน้เมอืงรสจดัจา้น สู ่เมืองเนเป้ิลหรือในภาษาอิตาเล่ียนเรียกว่า 
นาโปลี Naples / Napoli (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมอืงหลวงของแควน้กมัปาเนียและเป็นเมอืง
ทา่ทีส่ าคญัทางตอนใตข้องอติาล ีเมอืงเนเป้ิลหรอืนาโปล ีเป็นเมอืงใหญ่อนัดบั 3 ของประเทศและเป็นเมอืง
ใหญ่และมคีวามส าคญัทางดา้นเศรษฐกจิของอติาลตีอนใต้ ตวัเมอืงตัง้อยูร่มิอ่าวนาโปล ี โดยเป็นพืน้ที่
บรเิวณกึง่กลางระหวา่ง ภเูขาไฟวสิเุวยีส และภเูขาไฟกมัปีเฟลเกรย ์ถอืวา่เป็นเมอืงทีร่ ่ารวยดว้ย
ประวตัศิาสตรท์ีย่าวนานเเละมรีอ่งรอยทางประวตัศิาสตรม์ากมาย ทัง้ทางดา้นศลิปะ เเละวฒันธรรมจนไดร้บั
การขึน้เบยีนจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 เเละทีส่ าคญักค็อืทีเ่มอืงเเหง่น้ีเป็นเเห่
งเเรกทีเ่ริม่ท าพซิซ่ามารบัประทานกนั จงึนบัไดว้า่เป็นเมอืงตน้ต ารบัของพซิซ่าอยา่งเเทจ้รงิเเละเป็นเมนูหลกั
ทีน่กัทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจมาลองลิม้ชมิรสชาดกนัอยา่งมาก เรยีกวา่หากมาเทีย่วเนเปิลสต์อ้งไมพ่ลาด
สัง่พซิซ่ามาลองชมิ น าทา่นเดนิเล่นชมเมอืงบรเิวณจตุัรสัการบิลัด ีPiazza Garibaldi ถ่ายรปูกบัอนุเสาวรยีจ์ู
เซปเป การบิลัด ีวรีบุรษุในชว่งของการรวมชาตอิติาล ีซึง่ตัง้อยู่ปลายจตุัรสัและชื่อปิอซัซ่านี้ถูกตัง้ขึน้เพื่อ 

 เป็นเกยีรตแิก่เหลา่วรีบุรุษน้ี และเดนิชมเขตเมอืงเก่า Centro Storico เขตเมอืงเก่าทีม่สีถาปัตยกรรมในเเบบ
อารต์นูโว เเละมโีบสถท์ีม่คีวามสวยงามดว้ยศลิปะเชงิศาสนา โดยมถีนนทีป่ดูว้ยกรวดทีม่คีวามเก่าเเก่
สวยงามเป็นอยา่งมาก และสว่นของอุโมงคก์รกีโบราณทีต่ ่าลงไปประมาณ 30 เมตร พรอ้มถ่ายรปูไปกบั
สถาปัตยกรรมดงามของโบสถแ์คปเพลลา ซานเซเวโร่ Capella Sansevero และประตมิากรรมอนังดงามของ
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โบสถเ์กสนูุโอโว ่Gesu Nuovo และถ่ายรปูกบัภายนอกของพระราชวงัเนเป้ิลและปราสาทเดลโดโว่ Castel 
dell’Ovo  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมืองกบัเมนูพิซซ่าแฮมสเตก็สตูรอิตาลี 
  จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม 11 เม.ย.63 เนเป้ิล-เกาะคาปรี-ถ ้าบลกูรอ็ตโต-กรงุโรม 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
  น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอื จากนัน้น าทา่น โดยสารเรือเจทฟอยลส์ู่ เกาะสวรรคค์าปรี Capri เป็นเกาะใน

ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ทางทศิใตข้องอ่าวเนเปิลส ์ในแควน้กมัปาเนีย ประเทศอติาล ีเมอืงหลกัชื่อคาปรซีึง่มี
ชื่อเดยีวกบัเกาะซึง่เป็นสถานทีต่ากอากาศยอดนิยมมาแต่สมยัโบราณ ในระหวา่งสงครามนโปเลยีน ถกู
องักฤษและฝรัง่เศสผลดักนัเขา้ยดึครอง และกลบัคนืเป็นของอติาลใีนปี ค.ศ. 1813 น าทา่นเปลีย่นพาหนะ
เป็นเรอืเลก็ เพื่อเดนิทางไปชม ถ า้บลกูรอ็ตโต ซึง่อยูต่อนเหนือของเกาะ ปากถ ้ามรีปูรา่งคลา้ยรกุูญแจ ซึง่
สว่นใหญ่จะอยูใ่ตน้ ้า สว่นทีอ่ยูเ่หนือน ้าจะสงูกวา่ผวิน ้าเพยีง 4 ฟุตเท่านัน้ ซึง่เรอืเลก็จะเขา้ไปในถ ้าไดเ้ฉพาะ
เวลาน ้าทะเลลด แสงอาทติยท์ีส่อ่งผา่นน ้าเขา้มาจากปากถ ้า จะท าใหน้ ้าในถ ้ามสีฟ้ีาแปลกตาจงึไดช้ื่อวา่ บลู
กรอตโต้ 

   **หมายเหต ุการเข้าชมชมถ า้ Blue Grotto ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ และระดบัน ้าทะเลในวนันัน้ๆ**  
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าทา่นโดยสารเรอืเดนิทางกลบัสูเ่มืองเนเป้ิล จากนัน้รถโคช้รอรบั จากนัน้น าทา่นเดนิทางต่อกลบัสู ่ 

กรงุโรม นครหลวงแห่งสาธารณรฐัอิตาลี อดตีแหง่จกัรวรรดโิรมนั อาณาจกัรทีย่ิง่ใหญ่มาเมือ่กวา่ 2,000 
ปี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) น ำทำ่นชมกรงุโรม ชื่นชมกบัสถำปัตยกรรมและประวตัศิำสตรแ์หง่
ควำมยิง่ใหญ่ โรมเป็นมหำนครทีม่สีสีนัเฉพำะตวั จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูบ่รเิวณ น ้าพเุทรว่ี Trevi 
Fountain หนึ่งในสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของกรุงโรม สถานทีน่กัท่องเทีย่วมาโยนเหรยีญเสีย่งทายตามเรือ่งราว
จากภาพยนตรเ์รือ่งThree Coins in The Fountain ใหเ้วลาท่านไดเ้กบ็ภาพเป็นทีร่ะลกึ และน าทา่นสู ่
Spanish Step หรือบนัไดสเปน แหล่งผูค้นและวยัรุน่มานัง่เล่นและเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ และให้
เวลาทา่นเลอืกซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลอดภาษ ีแหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นม อาท ิRimowa, Michael Kors, 
Gucci, Tag Heuer, Armani, Bally, Gabs, Bvlgari, Mido, Longchamp, Rado, Ferragamo เป็นตน้   

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
  จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี่ ่  12 เม.ย.63 โรม-ฟลอเร้นซ์-พราโต้ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 น าทา่นชมและถ่ายรปูภายนอกของสนามกฬีาโคลอสเซีย่ม สิง่ก่อสรา้งทีเ่ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก ซึง่

เป็นสนามกฬีายกัษ์ทีจุ่คนไดก้วา่ 50,000 คน  ใหท้า่นไดเ้กบ็ภาพเป็นทีร่ะลกึ จากนัน้น าทา่นสูน่ครวาติกนั 
ซึง่เป็นรฐัอสิระและศนูยก์ลางของศาสนาครสิตนิ์กายโรมนัคาทอลกิ ทีต่ ัง้ของมหาวหิารเซน้ปีเตอร ์น าทา่น
ถ่ายรปูกบัภายนอกมหาวหิารเซน้ตปี์เตอร ์St.Peter Basilica แหง่นครรฐัวาตกินั ทีง่ดงามดว้ยศลิปะในยคุ
เรเนซองสแ์ละยงัไดร้บัการตกแต่งอยา่งโอ่อ่าและหรหูรา ใหท้า่นถ่ายรปูกบัจตุัรสัหน้าวหิารเซนตปี์เตอร ์ที่
ทา่นอาจเคยเหน็จากการถ่ายทอดทางโทรทศัน์ในชว่งเวลาส าคญัๆ ของคาทอลคิ (มหาวหิารเซน้ตปี์เตอรปิ์ด
วนัอาทติย)์   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพืน้เมอืง  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5_(%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5_(%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
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บ่าย น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองฟลอเร้นซ ์Florence นครทีรุ่ง่เรอืงสดุในชว่งยุคทองของศลิปะอติาล ี(ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ชัว่โมง)  น าทา่นเขา้สู ่เขตเมืองเก่า ของฟลอเรน้ซ ์ทีไ่ดร้บัเลอืกโดยองคก์ารยเูนสโกใหข้ึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลก เมือ่ปี ค.ศ. 1982 เดนิชมความสวยงามบรเิวณ จตัรุสัดโูอโม ทตีัง้ของ มหาวิหาร
แห่งเมืองฟลอเร้นซ ์ทีส่วยงามและยิง่ใหญ่ ชมจตุัรสัซกินอเรยี, สะพานเก่าเวคคโิอ ทีท่อดขา้มแมน่ ้าอารโ์น  

 ซึง่อดตีเป็นแหล่งขายทองค าทีเ่ก่าแก่ของฟลอเรน้ซแ์ละยงัคงอนุรกัษ์ บรรยากาศแบบดัง่เดมิไวไ้ดอ้ยา่งดี ชม
ทศันียภาพของตวัเมอืงทีม่แีมน่ ้าอารโ์น ไหลผา่นนครทีย่งัคงรกัษาสถาปัตยกรรมโบราณไวอ้ยา่งน่าชื่นชม ได้
เวลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่เมืองพราโต้ Prato (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมอืงส าคญัอกีเมอืง
หนึ่งในแควน้ทสัคานี ตัง้อยูบ่นระดบัความสงู 768 เมตรจากระดบัน ้าทะเลและเป็นเมอืงใหญ่เป็นอนัดบั 2 ใน
แควน้ทสัคานี และใหญ่เป็นอนัดบั 3 รองจากกรงุโรมและฟลอเรน้ซ์   

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
  จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า  13 เม.ย.63 พราโต้- ปิซ่า- เวนิสเมสเตร้ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองปิซ่า Pisa (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) อกีหนึ่งเมอืงท่องเทีย่วชื่อดงัของ
ประเทศอติาล ีและเป็นเมอืงหลกัส าคญัในเขตแควน้ทสัคานี และไดร้บัเลอืกโดยองคก์ารยเูนสโกใหข้ึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมือ่ปี ค.ศ.1987 น าทา่น ชมเมืองปิซ่า อดตีเมอืงทา่เรอืชายฝัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน 
และเป็นทีต่ ัง้ของหอเอนปิซ่า น าทา่นชม 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก หอเอนปิซ่า ใหเ้วลาทา่นเดนิเล่น
ถ่ายรปูกบัหอเอนปิซ่า ทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นหอระฆงัแหง่วหิารประจ าเมอืง แต่เพยีงการเริม่ตน้ของการสรา้งถงึ
บรเิวณชัน้ 3 กเ็กดิการทรดุตวัและตอ้งหยุดการก่อสรา้งจนถดัมาอกีรว่ม 100 ปี ถงึไดส้รา้งต่อจนเสรจ็
สมบรูณ์และยงัเป็นสถานทีก่าลเิลโอ เคยมาพสิจูน์เรือ่งแรงโน้มถ่วงของโลกและการตกของวตัถุดว้ย   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารจนี 

บ่าย น าทา่นเดนิทางต่อสู ่เมืองเวนิสเมสเตร้ Venice Mestre เมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมทีน่กัทอ่งเทีย่วเดนิทางมา
เยอืนเป็นจ านวนมากมายในแต่ละปี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง)  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี  
  น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก  14 เม.ย.63 เวนิสเมสเตร้ - มิลาน 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 น าทา่นเดนิทางสู ่ท่าเรือทรอนเชตโต้ เพ่ือข้ามสู่ เกาะเวนิส อดตีเมอืงทีเ่คยร ่ารวยทีส่ดุแหง่หนึ่งในยคุกลาง

เกาะเวนิสประกอบไปดว้ยเกาะน้อยใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมสีะพานเชื่อมถงึกนักวา่ 400 แหง่ทีศ่นูยก์ลางอยู่
ที ่จตัรุสัเซนตม์ารค์ หรอื ซานมารโ์ค ชุมชนทีใ่หญ่ทีส่ดุบนเกาะต่างๆ ของเมอืงเวนิสทีม่คีลองต่างๆ 
มากมายนบัรอ้ยแหง่ นบัเป็นบรรยากาศทีไ่ม่มทีีใ่ดเหมอืนและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะเมอืง ชมสะพานสะอืน้ที่
เชื่อมระหวา่งคุกหลวงและพระราชวงัดอรด์จชมวหิารเซนตม์ารค์ทีง่ดงามดว้ยการประดบัดว้ยโมเสคหลายลา้น
ชิน้ เดนิชมตวัเมอืงจนถงึสะพานรอิลัโตทีท่อดขา้มแกรนดค์าเนลอกีหนึ่งสญัลกัษณ์ของเวนิส น าทา่นแวะ
ถ่ายรปูกบัพระรำชวงัดอจส ์Doge's Palace พระรำชวงัดอจส ์เป็นทีท่ ำกำรของรฐับำลเวนิสและทีพ่ ำนกัของผู้
ด ำรงต ำแหน่งเจำ้เมอืงในอดตี ตวัอำคำรกะทดัรดัในแบบโกธคิ เป็นสิง่ก่อสรำ้งทีเ่ก่ำแก่มำกวำ่ 800 ปีมำแลว้  

 เมือ่สมยัเวนิสยงัเป็นสำธำรณรฐัอสิระ ซึง่เคยร ่ำรวยและมอี ำนำจมหำศำลและเคยสง่ใหม้ำรโ์คโปโลเดนิทำงไป
เมอืงจนี และสะพำน Bridge of Sighs หรอืทีรู่จ้กักนัดใีนนามของสะพานสะพานถอนหายใจ เป็นสะพานซุม้
โคง้สงูขึน้ทีอ่ยูเ่หนือแมน่ ้าทีเ่ป็นเสน้ทางเชื่อมระหวา่งเรอืนจ าและพระราชวงั  สะพานอนังดงามทีแ่สนโรแมน 

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
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 ตกิแหง่น้ีเป็นสะพานทีเ่ตม็ไปดว้ยต านานมากมายของทอ้งถิน่เวนิส   อสิระใหท้่านชมและเลอืกซือ้สนิคา้ขึน้
ชื่ออาท ิเครือ่งแกว้เวนีเซยี หรอื หน้ากากเทศกาลคารนิ์วลั ท่านอาจใชเ้วลานัง่จบิกาแฟตามรา้นกาแฟ ทีต่ ัง้
อยูร่อบจตุัรสัเซนตม์ารค์ เพือ่ดื่มด ่ากบับรรยากาศทีแ่สนโรแมนตกิ สมควรแก่เวลาน าทา่นล่องเรอืกลบั  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพืน้เมอืงล้ิมรสกบัสปาเกต็ต้ีหมึกด าสไตลอิ์ตาเล่ียน 

บ่าย น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองมิลาน หรือมิลาโน Milan (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมอืงหลกัของแควน้
ลอมบารเ์ดยีและเป็นเมอืงส าคญัทางภาคเหนือของประเทศอติาล ีมชีื่อเสยีงในดา้นแฟชัน่และศลิปะ ซึง่มลิาน
ถกูจดัใหเ้ป็นเมอืงแฟชัน่ในลกัษณะเดยีวกบันิวยอรค์  ปารสี  ลอนดอน และโรม นอกจากน้ียงัเป็นทีรู่จ้กัใน
ดา้นอุตสาหกรรม ผา้ไหม และแหล่งผลติรถยนต ์อลัฟา โรมโีอ รวมไปถงึสโมสรฟุตบอลอนิเตอรม์ลิานและ
สโมสรฟุตบอลเอซมีลิาน 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
 จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีเ่จด็  15 เม.ย.63 มิลาน-ชมเมือง-ช้อปป้ิง 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางไปชม ปราสาทฟอรซ่์า หรือ Sforzesco Castle ไดร้บัการก่อสรา้งขึน้ตัง้แต่ช่วงศตวรรษที ่
15 โดยฟรนัเชสโกสฟอรซ์า ดยุคแหง่มลิาน ต่อมาไดม้กีารบณูะและขยายใหญ่ขึน้ในชว่งยุคศตวรรษที ่19 
และ 17 และยงัเป็นทีต่ ัง้ของป้อมปราการทีใ่หญ่ทีส่ดุแหน่งหน่ึงในยโุรป จากนัน้น าทา่นชม มหาวิหารเซ้นต์
แอมโบรจิโอ หรือ Basilica of Sant’Ambrogio หนึ่งในโบสถท์ีเ่ก่าทีส่ดุในเมอืงมลิาน ถกูสรา้งขึน้เพือ่อุทศิ
ใหก้บันกับุญแอมบรอสแห่งมลิาน ตวัอาคารแสดงถงึประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานและศลิปะอนัศกัดิส์ทิธิท์าง
ศาสนา เป็นตวัอยา่งของงานสถาปัตยกรรมแบบโรมนัในยคุลอมบารด์ โดยจะเหน็ไดจ้ากหอระฆงั 2 หลงัที่
เก่าแก่ทีส่ดุ และต่อมาไดม้กีารบรูณะอาคารอยา่งหนกัปัจจุบนัประกอบไปดว้ยอาคาร 3 ชัน้ ดา้นขา้งประกอบ
ไปดว้ยงานศลิปะสะทอ้นถงึประวตัศิาสตร ์หลงัคาตกแต่งดว้ยงานปนูปัน้และแทน่บชูาทองค า ใหท้า่นถ่ายรปู
เป็นทีร่ะลกึ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าทา่นชมจตุัรสัสกาล่าและรปูปัน้ดาวนิช ีและใหท้า่นถ่ายรปูและชมความยิง่ใหญ่ภายนอกของ มหาวิหาร

แห่งเมืองมิลานหรือมิลานดโูอโม มหำวหิำรหนิอ่อนแบบกอธคิทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ในยโุรป สรำ้งในปี ค.ศ.
1386 ดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิผสมผสำนกนัเป็นสถำปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยัฟ้ืนฟูศลิปวทิยำกำร ใช้
เวลำสรำ้งนำนถงึ 500 ปี มคีวำมวจิติรงดงำมและประดบัประดำไปดว้ยรปัูน้นบักวำ่ 3,000 รปู มหีลงัคำยอด
เรยีวแหลมจ ำนวน 135 ยอด บนสดุมรีปูปัน้ทองขนำด 4 เมตรของพระแมม่ำดอนน่ำเป็นสงำ่อยู ่มลีำนกวำ้ง
ดำ้นหน้ำดโูอโมทีม่อีนุสำวรยีพ์ระเจำ้วกิเตอรเ์อมมำนูเอลที ่2 ทรงมำ้คอืสถำนทีจ่ดังำนส ำคญัต่ำงๆ ในบรเิวณ
เดยีวกนัยงัเป็นทีต่ ัง้ของ แกลเลอรี ่วคิเตอร ์เอม็มานูเอล ทีน่บัวา่เป็นชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วยทีส่ดุในอติาล ีมาก
วา่ 100 ปี พรอ้มถ่ายรปูกบัอนุสาวรยีข์อง ลโิอนารโ์ด ดารว์นิช ีจติรกรเอกทีโ่ด่งดงัจากภาพโมนาลซิ่า จากนัน้
มเีวลาใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีแ่กลเลอรีน้ี่กบัหลากหลายแบรนดช์ัน้น ามากมาย **เพ่ือความ
สะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้า อิสระให้ท่านรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั**  

 จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีแ่ปด 16 เม.ย.63 มิลาน-สนามบินมารเ์พน็ซ่า 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินมารเ์พน็ซ่า กรงุมิลาน และเผือ่เวลาส าหรบัการท าคืน
 ภาษีท่ีสนามบิน 

13.05 น.  น าท่านออกเดินทางจากสนามบินมารเ์พนซ่า เมืองมิลาน โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG941 

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%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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วนัทีเ่ก้า  17 เม.ย.63 กรงุเทพฯ 
05.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  

** ช่วงเปล่ียนฤดกูาลเท่ียวบินหรือเวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อย ท่านท่ีเดินทางมาต่อเคร่ือง 
กรณุาเชค็เท่ียวบินและเวลาท่ีแน่นอนอีกครัง้** 

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

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

 

 

อตัราค่าเดินทาง  เทศกาลสงกรานต ์9-17 เม.ย.2563 
    

Grand Italy  

อิตาลี 9 วนั  (TG) 
ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 69,900 39,900 
เดก็อายตุ ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 67,900 39,900 

เดก็อายตุ ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น เสรมิเตยีง 65,900 37,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 12,900 12,900 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิ** 
**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 3,900 บาท //  

ค่าทิปคนขบั, ทิปมคัคเุทศกท้์องถ่ินและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,000 บาท   
ทัง้หมดช าระพรอ้มค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 

 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 

หมายเหต ุ
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า 

หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ

จดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็
ในการด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิว
มือ 
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 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ ช าระค่าธรรมเนียมในการท าตัว๋อยู่ต่อท่ีสนามบินเดิมได้ไม่เกิน 7 วนั นับจาก
วนัท่ีเดินทางออกจากต้นทาง ค่าธรรมเนียม 4,500 บาทต่อท่าน แต่ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัในวนันัน้ๆ จะสามารถ
ยืนยนัการเดินทางได้ และการย่ืนวีซ่าจะต้องแยกย่ืนวีซ่าเด่ียว ประกนัต่างๆ ผูเ้ดินทางจะต้องซ้ือเพ่ิมเติม
เพ่ือให้ครอบคลมุกบัวนัท่ีเดินทาง ซ่ึงค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีไม่รวมในราคาทวัร ์

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋โดยสารแล้ว แล้วเดินทางไม่พร้อมหมู่คณะ ตรวจสอบตารางการเดินทางของท่านว่ามีการ
พ านักอยู่ในประเทศอ่ืนมากกว่าในประเทศอิตาลีหรือไม่ หากมีและระยะเวลาในการพ านักนานกว่าในเขต
ประเทศอิตาลี ท่านจะต้องด าเนินการย่ืนวีซ่าท่ีประเทศนัน้ๆ แทน โดยท่านจะต้องด าเนินการด้วยตนเอง 
โดยค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการย่ืนวีซ่าประเทศนัน้ๆ ไม่ได้รวมในราคาทวัร ์

 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิไทย ชัน้ประหยดั เสน้ทำง กรงุเทพฯ-โรม // มลิำน-กรงุเทพฯ 
 คำ่โรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (2 ทำ่นต่อหนึ่งหอ้ง) *ทีพ่กับำงแหง่หรอืบำงเมอืงไมม่หีอ้งแบบ 3 เตยีงใหบ้รกิำร* 

 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ, คา่อาหารและเครือ่งดื่ม, คา่รถรบัสง่ระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่ภาษสีนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี
 คา่บรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่ทปิพนกังานขบัรถ, มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ในเขตเมอืงเก่าและพระราชวงัและหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึง่เดก็อายตุ ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่อายเุกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะคา่รกัษาพยาบาลเทา่นัน้ ไมไ่ดร้วมถงึคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิคา่ตัว๋
โดยสาร, คา่ทีพ่กั, คา่อาหารหรอือื่นๆ ทัง้น้ีเป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที่ 16 
ส.ค.2562หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงือ่นไขของ
สายการบนิ   

 ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 คำ่น ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกวำ่สำยกำรบนิก ำหนด (30 กโิลกรมัต่อทำ่น) 
 คำ่ธรรมเนียมกำรยืน่วซี่ำเชงเกน้และบรกิำรดำ้นเอกสำรนดัหมำยและงำนวซี่ำ ทำ่นละ 3,900 บำท (ซึง่จะจดัเกบ็พรอ้มคำ่

ทวัรก์่อนออกเดนิทำง) 
 คำ่ทปิพนกังำนขบัรถ,คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคำ่ทปิหวัหน้ำทวัร ์เดนิทำงไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่ำนละ 2,000 บำท (ซึง่จะ

จดัเกบ็พรอ้มคำ่ทวัรก์่อนออกเดนิทำง) 
 คำ่ธรรมเนียมกำรท ำหนงัสอืเดนิทำง 
 คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋าทุกแหง่ ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัทา่นเองหรอืหากตอ้งการการ

บรกิารยกกระเป๋าจะตอ้งช าระคา่ทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็และทีม่ใีหบ้รกิาร 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ 
 คา่อาหารหรอืเครือ่งดื่มทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัคา่น ้ามนั, คา่บรกิารอื่นๆ เพิม่เตมิทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้น

รายการ 
 คา่น ้าดื่มระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้าดื่มระหวา่งทวัร)์ 
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
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 คา่ประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั
อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ทา่นสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได ้
 

การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงทา่น ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หำกมกีำรยกเลกิ 60-90 วนัท ำกำร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืเงนิมดัจ ำคำ่ตัว๋โดยสำรของทำ่นนัน้ๆ (เงือ่นไขคำ่มดั

จ ำตำมทีท่ำงสำยกำรบนิเรยีกเกบ็) 
 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกวำ่ 60 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 
 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกวำ่ 30 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใด ยืน่วซี่ำแลว้ไมไ่ดร้บักำรอนุมตั ิผูโ้ดยสำรตอ้งช ำระคำ่มดัจ ำ 20,000.- บำท และคำ่วซี่ำตำมทีส่ถำนทตู

เรยีกเกบ็ 
 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใดวซี่ำผำ่นแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่มดัจ ำ  
 หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋โดยสำรแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่ทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหต ุ 
1. รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ  

เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 
2. กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไมส่ำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกวำ่จะไดร้บักำรยนืยนั
จำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวำ่สำมำรถคนืเงนิได ้ 

3. บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เน่ืองจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้
ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมทีก่องตรวจคน
เขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัฯไมอ่ำจคนืเงนิใหท้ำ่นได ้ไมว่ำ่จ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

4. บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซี่ำ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
5. บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื คน

ต่ำงดำ้วทีพ่ ำนกัอยูใ่นประเทศไทย 
6. บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำกสำยกำรบนิ 

ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสญูหำยหรอืเสยีหำย
ของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

7. ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถกูก ำหนดใหต้ ่ำกวำ่มำตรฐำนได ้
ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภำระควำมรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยในน ้ำหนกัสว่นที่
เกนิ 

8. ในประเทศต่ำง ๆ ในยโุรป มกีำรรณรงคเ์รือ่งกำรงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดทีช่ดัเจน
ในเรือ่งกำรสบูบุหรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 

9. กรณีทีท่ำ่นเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บักำรดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอำย ุมโีรคประจ ำตวั ไมส่ะดวกในกำรเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลำเกนิกวำ่ 4 - 5 ชัว่โมง



GrandItaly9D/TG (FCO-MXP), 9-17Apr2020  9 | P a g e  

 

ตดิต่อกนั ทำ่นและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

10. กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดลว่งหน้ำคอ่นขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัที่
สถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผำ่นทำงออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขำ้
ชมไมส่ำมำรถจองผำ่นระบบดงักลำ่วได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพื่อใหท้ำ่นไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
คำ่เขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่นไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำกมกีำรลำ่ชำ้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้ำ่นไมส่ำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะไมม่กีำรคืนเงนิใดๆ ใหแ้ก่ทำ่น 
เน่ืองจำกไดช้ ำระคำ่ Reservation Fee ไปแลว้  

11. หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมำสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยดุของชำวยโุรป รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิำรณำก่อนกำรจองทวัร ์
 
 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 
(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอำจจะไม่
ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่
กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือแยกพกัแบบ 1 ห้องคู่ และ 1 ห้องเด่ียว โดยท่านจะต้องช าระค่า
พกัเด่ียวเพ่ิม ประมาณ 1,500 บาทหรือแล้วโรงแรมเรียกเกบ็ของคืนท่ีพกันัน้ๆ  

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อำจจะไมม่เีครือ่งปรบัอำกำศเน่ืองจำกอยูใ่นแถบทีม่อุีณหภมูติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชุมนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ในกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไมม่อี่ำง
อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยูก่บักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 
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1. หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าวา่งส าหรบัวซี่าอยา่งน้อยไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า   
o หากทา่นเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม ่กรณุาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า  
o ทา่นทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

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

เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเทา่นัน้ เน่ืองจากสถานทตูจะตอ้งสแกน

รปูลงบนวซี่า (ไมค่วรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครือ่งประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อายส ์** 
 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายตุ ่ากวา่ 20 ปี และยงัศกึษาอยูถ่งึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรณุา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
 

4. หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรมื์อถือ  
5. ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแล้ว  
6. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทตูอิตาลี 
***การย่ืนวีซ่าอิตาลี ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS ITALY *** 

ใชเ้วลำพจิำรณำอนุมตัวิซี่ำ 15 วนัท ำกำร  
เอกสำรในกำรขอวซี่ำ  (กรณุำจดัสง่ภำยใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทำง) 

 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถำนทตูอติำลไีมอ่นุญำตใหผู้ส้มคัรดงึเลม่พำสปอรต์ระหวำ่งทีส่ถำนทตูพจิำรณำวซี่ำ  
2. ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยูต่่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรือ่งกำรขอวซี่ำดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนกัหรอื

ศกึษำอยูเ่ทำ่นัน้ 
3. กำรพจิำรณำวซี่ำเป็นดุลยพนิิจของสถำนทตู มใิชบ่รษิทัทวัร ์กำรเตรยีมเอกสำรทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ำรพจิำรณำ

ของสถำนทตูงำ่ยขึน้ 
หมายเหต ุ กรณีลกูคำ้ทำ่นใดมกีำรใชพ้ำสปอรต์เดนิทำงระหวำ่งกรุป๊ยืน่วซี่ำ ลกูคำ้ตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษิทัฯ ทรำบล่วงหน้ำเพื่อ
วำงแผนในกำรขอวซี่ำของทำ่น 
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7. ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
8. ส าเนาใบหย่า กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 
9. หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 

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

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

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

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

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

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้น้ีเพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

 
- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้  จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนคา่ใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน

ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองคา่ใชจ้า่ย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ  (กรณีน้ีหาก
ความสมัพนัธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา  ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา 
 จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  
 

10. หลกัฐานการเงิน   
- ใช้ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั อพัเดทไม่เกิน 7 วนัก่อนย่ืนพร้อมถ่ายส าเนา

ย้อนหลงั 6 เดือนแสดงช่ือเจ้าของบญัชี  โดยช่ือและนามสกลุต้องสะกดให้ถกูต้องตามหน้า
พาสปอรต์ 

- หากมกีารต่อเล่มจากสมดุเล่มเก่า กรณุาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- หากรายการปรบัสมดุบญัชขีองทา่นมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไมต่ ่ากวา่ 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล้่าสดุ ไมต่ ่ากวา่ 7 วนันบัจากวนันดัหมายยืน่วซี่า แต่หากใช้ statement แลว้ยงัคงไมม่กีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไมม่กีารเคลื่อนไหวเน่ืองจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรณุาแสดงส าเนาสมดุบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งท าจดหมายรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษ
พรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พือ่ชีแ้จงต่อสถานทตู 1 ฉบบั โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมดุบญัชกีารเงนิ
สว่นตวัประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกวา่ตอ้งท า
จดหมายรบัรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสู่ภมิูล าเนา  

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

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแม้วา่
ทา่นจะถกูปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระคา่ธรรมเนียม
ใหมทุ่กครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
***    กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซี่าของ
ทา่น เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหวา่งการยืน่วซี่า ทา่นสามารถจะตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีทา่นทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยืน่วซี่าและทา่นไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั 
ทา่นนัน้จะตอ้งมายื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

 
 ***   ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงัประเทศ

ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซี่าทอ่งเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์กเดนิทางภายใน 20 วนั 
โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็น
หลกั   

                     
 

*********************************************************************************************************** 
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรอืสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบรอ้ย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

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

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

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

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

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

     สถานท่ีเกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบียน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

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

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

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

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

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

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

     รหสัไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัทบ์า้น ................................................................... 
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 โทรศพัทมื์อถือ ................................................. อีเมลล ์

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

5.  ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท าน้ันเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

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

 ต าแหน่งหนา้ท่ี (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

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

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

 

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

 กรณีในระดบัอดุมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัท่ีศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย.......................................................................................................................... 
 

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

 
8.  ทา่นเคยไดวี้ซา่เชงเกน้เดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 
     

    กรณีท่ีเคยไดวี้ซา่เชงเกน้ วีซา่ออกโดยสถานทูตใด......................................................................... 

    วีซา่ใชเ้ดินทางตัง้แตว่นัท่ี ......................................  ถึงวนัท่ี 

.........................................  รวม ........... วนั 

   

   ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  
 

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

9.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
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 ................................................................................................................................................................. 
 

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีท่ีมีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นคือ ......................................................................................................................... 
 

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

เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่  ........ เดินทางดว้ยกนั   ......... ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 
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