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อิตาลี 8 วนั 
มิลาน-เวโรน่า-ปาโดว่า-โบโลญญ่า-ฟลอเร้นซ-์ลุกก้า- 

ซิงเควเทอรเ์ร่-เจนัว-ซานตามารเ์กอริต้าลิกเูร-พอรโ์ตฟิโน่-มิลาน 
                 

  ชอ้ปป้ิง Fidenza Village Outlet 
 

บินตรง...โดยสายการบินไทย (TG) 
 

มิลาน เมอืงใหญ่และมจี ำนวนประชำกรสงูทีส่ดุในอติำล ีและยงัไดช้ือ่วำ่เป็นศนูย์รวมของแฟชัน่ดไีซน์เนอร์ชือ่ดงัของ
อติำล ี 

เวโรน่า เมอืงดงัจำกนิยำยรกัอมตะทีม่เีคำ้เรือ่งควำมจรงิของกำรขดัแยง้กนัของ 2 ตระกลูอทิธพิลของเมอืงนี้ ประพนัธ์
โดยวลิเลยีมเชค็สเปียร ์กวชีำวองักฤษทีโ่ดง่ดงัไปทัว่โลก  

ปาโดว่า  หรือเมืองแพดวั เมอืงในแควน้เวเนโต ้และเป็นเมอืงหนึง่ใน 20 แควน้ทีต่ ัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ 
  อติาลแีละยงัเป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกจิและการโทรคมนำคมของบรเิวณนี้ เป็นเมอืงเก่ำแกท่ีส่ดุของภำค 
 เหนือ 
โบโลญญ่า  เมอืงหลวงของแควน้เอมเิลยีโรมญัญำ 1 ใน 20 แควน้ของประเทศอติำล ีโดยตวัเมอืงนัน้ตัง้อยู่ระหวำ่งแมน่ ้ำ

โปกบัเทอืกเขำอลัเพนไพน์ และยงัเป็นทีต่ ัง้ของมหำวทิยำลยัทีเ่กำ่แกท่ีส่ดุ 

Mono Italy 
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ฟลอเร้นซ์  นครทีรุ่ง่เรอืงสดุในช่วงยุคทองของศลิปะอติาล ีเมอืงทีไ่ดร้บัเลอืกโดยองคก์ารยูเนสโกใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
โลก เมือ่ปี ค.ศ. 1982 ม ีจตัุรสัดโูอโม ทตีัง้ของ มหาวหิารแห่งเมอืงฟลอเรน้ซ์ ทีส่วยงามและยิง่ใหญ ่ 

ซิงเควเทอรเ์ร่  หมูบ่า้นเลก็ๆ บรเิวณรมิชายฝัง่รเิวยีร่าของอติาล ีทีม่คีวามหมายวา่ ดนิแดนทัง้หา้ The Five Land หรอื
ดนิแดนแห่งความงดงาม ตัง้อยู่บนหน้าผาสงูชนัเหนือทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนบรเิวณชายฝัง่แควน้ลกิเูรยี 
ประกอบไปดว้ย 5 หมูบ่า้น ทีซ่่อนตวัเองอยู่ห่างไกลจากสายตาของคนภายนอก ซึง่ไดแ้ก ่Monterosso Al 
Mare, Vernazza Corniglia, Manarola และ Riomaggiore โดยทัง้ 5 หมูบ่า้นนี้มหีุบเขาลอ้มรอบ มแีมน่ ้าเป็น
ฉากดา้นหน้า ท าใหส้ถานทีแ่ห่งนี้มคีวามสวยงามตามธรราชาตริาวกบัภาพวาดของจติรกรเอก  

เจนัว  เมอืงท่าทางการคา้ทางทะเลทีส่ าคญัทางตอนเหนือของอติาลถีอืเป็นเมอืงท่าทีส่ าคญัยิง่เปรยีบประดจุเสน้
เลอืดใหญ่ของประเทศมาอย่างยาวนานและเป็นเมอืงท่องเทีย่วชือ่ดงั เป็นศนูย์กลางเทคโนโลยแีละ
อุตสาหกรรมการผลติรถยนต์ และยงัเป็นบา้นเกดิของนกัเดนิเรอืชือ่ดงัผูค้น้พบทวปีอเมรกิา ครสิโตเฟอร ์
โคลมับสัดว้ย  

ซานตามารเ์กอริต้า  ดนิแดนสวรรคข์องนกัท่องเทีย่ว อยู่บนชำยฝัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนีย่น ตัง้อยู่ไมไ่กลจำกเมอืงเจนวั เป็นอกี
เมอืงหนึง่ทีม่คีวำมสวยงำมและมเีอกลกัษณ์ดว้ยอำคำรบำ้นเรอืแบบอำรต์นูโวทีต่กแต่งดว้ยสสีนัฉูดฉำด แดง 
เหลอืง ชมพู ดมูชีวีติชวีำ และวลิล่ำต่ำงๆ ทีส่รำ้งอยู่บนเนินเขำทีร่ำยลอ้มเมอืงนี้ และมชีำยหำดสวยงำม
พรอ้มท่ำจอดเรอืยอรช์ของเหล่ำบรรดำเศรษฐจีำกทัว่ทุกมมุโลก  

โคโม่   เมอืงรมิทะเลสำบชือ่เดยีวกนักบัชือ่เมอืง ซึง่ไดช้ือ่ว่ำเป็นทะเลสำบทีส่วยงำมทีสุ่ดของอติำล ีในแควน้ลอมบำร์
  เดยี ตัง้อยู่ทำงตอนเหนือของประเทศอติำล ีบรเิวณเชงิเทอืกเขำแอลป์ ทะเลสำบโคโมลอ้มรอบดว้ยภเูขำสงูที ่
  ยงัมป่ีำไมเ้ขยีวชะอุ่ม มกี ำแพงธรรมชำตเิป็นฉำกหลงัอนังดงำมอลงักำรใหก้บัดนิแดนบรเิวณนี้ และมหีมิะปก
  คลุมอยู่ตลอดปี  
 

ก าหนดการเดินทาง   10-17 เม.ย.2563 

 
วนัแรก  10 เม.ย.63 กรงุเทพฯ 
22.00น.  นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร ์สายการบิน Thai 

 Airways เคาน์เตอร ์(ROW) D7-12 เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและ
 สมัภาระ 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกคร ัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 

 

วนัทีส่อง 11 เม.ย.63 มิลาน-เวโรน่า (อิตาลี) 
00.10 น.  ออกเดินทางสู่เมืองมิลาน ประเทศอิตาล ี โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG-940  
07.35 น. เดินทางถึงสนามบินมารเ์พน็ซ่า ประเทศอิตาลี ใหท้่านผ่านข ัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทางและตรวจรบั

สมัภาระ รถโคช้รอรบัจากนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้ตวัสู ่เมืองมิลาน หรือมิลาโน Milan เมอืงหลกัของแควน้
ลอมบำรเ์ดยีและเป็นเมอืงส ำคญัทำงภำคเหนือของประเทศอติำลี มชีือ่เสยีงในดำ้นแฟชัน่และศลิปะ ซึง่มลิำน
ถูกจดัใหเ้ป็นเมอืงแฟชัน่ในลกัษณะเดยีวกบันิวยอร์ค  ปำรสี  ลอนดอน และโรม นอกจำกนี้ยงัเป็นทีรู่จ้กัใน
ดำ้นอุตสำหกรรม ผำ้ไหม และแหลง่ผลติรถยนต ์อลัฟำ โรมโีอ รวมไปถงึสโมสรฟุตบอลอนิเตอรม์ลิำนและ
สโมสรฟุตบอลเอซมีลิำน น าท่านเดนิทางสู ่Sforza Castle ป้อมปรำกำรแห่งมลิำนทีถ่อืวำ่ใหญ่ทีส่ดุในยุโรป 
สรำ้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่15 โดยฟรำนเซสโก ้สฟอรซ์ำ ดยุคแห่งมลิำนต่อมำไดม้กีำรบรูณะเพิม่เตมิในช่วง

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
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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ศตวรรษที ่16-17 ปัจจุบนัเป็นพพิธิภณัฑแ์ละแกลเลอรีเ่กบ็งำนศลิปะ น ำท่ำนเดนิชมภำยนอกของป้อม
ปรำกำร จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงต่อสูเ่มืองเวโรน่า Verona (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงดงั
จากนิยายรกัอมตะทีม่เีคา้เรือ่งความจรงิของการขดัแยง้กนัของ 2 ตระกลูอทิธพิลของเมอืงนี้ โรมโิอและจู
เลยีส ฝีมอืการประพนัธ์ของวลิเลยีมเชค็สเปียร ์กวชีาวองักฤษทีโ่ดง่ดงัไปทัว่โลก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง  
บ่าย น ำท่ำนเดนิผ่ำนชมอำรนีำ สนำมกฬีำโรมนัโบรำณทีย่งัคงควำมสมบรูณ์แบบไวไ้ม่ดอ้ยไปกวำ่โคลอสเซีย่

มทีก่รงุโรม จำกนัน้เดนิชมย่ำนเมอืงเกำ่ของเวโรน่ำ ทีย่งัคงสภำพบำ้นเรอืนแบบโบรำณ น ำท่ำนสู ่“จตุรสั
เออรเ์บ” ทีร่ำยลอ้มไปดว้ยคฤหำสน์, วงัเกำ่ของตระกลูทีเ่คยปกครองเวโรน่ำ ระหว่ำงทำงผำ่นชมควำม
ยิง่ใหญ่ภำยนอกของ “โรมนั อำรน่ีำ” สนำมกฬีำกลำงแจง้แบบโบรำณในสมยัโรมนั น ำท่ำนชมและถ่ำยรปู
ภำยนอก “บำ้นของจูเลยีต” ปัจจุบนัหน้ำบำ้นจูเลยีตคอืรำ้น Armani ชมระเบยีงหนิอ่อนเลก็ๆ ทีจู่เลยีตเคย
ยนือยู่ โดยมโีรมโิอมำคอยเฝ้ำขอควำมรกัอยู่ดำ้นล่ำงตัง้อยู่ทีบ่ำ้นเลขที ่27 ถนนแคปเปลโลในเมอืงเวโรนำ
บรเิวณบำ้นมรีูปปัน้จูเลยีตทีเ่ป็นบรอนซ์ปัน้โดย N.Costantini วำ่กนัว่ำใครอยำกสมหวงัในเรือ่งควำมรกัก็
ใหไ้ปจบัทีห่น้ำอกของจูเลยีต นอกจำกนี้ภำยในบรเิวณก ำแพงบำ้นจูเลยีตยงัมกีำรเขยีนแสดงควำมรกักนั
มำกมำยจนแทบไมเ่หน็สกี ำแพงเดมิ และยงัมบีรกิำรโทรศพัท์ส ำหรบัคนทีไ่มไ่ดม้ำกบัคนรกัใหไ้ดเ้ซย์ฮลัโหล
หำกนัวำ่โทรมำจำกบำ้นจูเลยีตแห่งนี้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 
 น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัในเขตเมอืงซานมารต์โิน่ บวน อลัเบอรโ์ก ้ทีพ่กัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีส่าม 12 เม.ย.63 เวโรน่า-ปาโดว่า-โบโลญญ่า-พราโต้ (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  น าท่านเดนิทางสูเ่มืองปาโดว่า หรือเมืองแพดวั Padova เมอืงในแควน้เวเนโต ้และเป็นเมอืงหนึ่งใน 20 
  แควน้ทีต่ ัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอติาล ีและยงัเป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกจิและการโทรคมนาคม 
  ของบรเิวณนี้ ปาโดวา่ยงัไดถู้กรวมเป็นสว่นหนึ่งของเวนิสในเขตปรมิมณฑลปาโดว่า-เวนิส เป็นอกีดนิแดน 
  หนึ่งแห่งการท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีสุ่ดในเขตคาบสมทุรอติาล ีปาโดวา่ ถอืเป็นเมอืงเก่าแกท่ีส่ดุของภาค 
  เหนือและมสีถานทีม่ากมายทัง้สิง่กอ่สรา้งทีว่่าเป็นศนูย์กลางทางประวตัศิาสตร ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
  1 ชัว่โมง) น าท่านชมเมอืงทีเ่ก่าแกท่ีสุ่ด จตัุรสัเดลลา ราโจเน่ หรอื Palazzo Della Ragione ประกอบดว้ย
  อาคารยุคกลางทีถู่กสรา้งขึน้ในรปูทรงสีเ่หลีย่มทีม่คีวามยาวกว่า 81.5 เมตร ความกวา้ง 27 เมตรและมคีวาม
  สงู 24 เมตร โดดเดน่ไปดว้ยหลงัคาขนาดใหญ่มรีะเบยีงเปิดกวา้ง ภายในตกแต่งดว้ยจติรกรรมฝาผนงัที่ 
  งดงาม สามารถเดนิชมต่อเนื่องไปยงัจตัุรสัเดลลา เออเบ Piazza Della Erbe อกีจตัุรสัหนึ่งทีอ่ยู่ไมไ่กลจาก
  ปาลาซโซ่เดลลาราโจเน่ ภายในจตัุรสัแห่งนี้เป็นแหล่งคา้ขายและมผีูค้นมากมายออกมาพบปะสงัสรรคก์นั 
  และอกีจตัุรสัหนึ่งคอืจตัุรสัเดอสิโินร ีPiazza Dei Signori จตัุรสัที่ต ัง้อยู่ตดิกบัปิแอซซ่าเดลลาเออเบ เป็น 
  จตัุรสัทีล่อ้มรอบไปดว้ยโรงแรมทีพ่กัต่างๆ ชมหอนาฬกิาดาราศาสตรท์ีส่วยงามมากแห่งหนึ่ง ตวัอาคารถูก
  สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1428 จากนัน้เดนิชมจตัุรสัปราโตเ้ดลลาวลัเล Prato della Valle หนึ่งในสญัลกัษณ์ทีม่ ี
  ชือ่เสยีงและมคีวามงดงามมากแห่งหนึ่งของเมอืงปาโดวา่ เป็นหนึ่งในจตัุรสัทีใ่หญ่ทีส่ดุในอติาลแีละเป็น 
  หนึ่งในจตัุรสัทีใ่หญ่ทีส่ดุในทวปียุโรปอกีดว้ย เดนิชมรูปปัน้พรอ้มถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึกบับุคคลทีม่ชี ือ่เสยีงกวา่ 
  78 รปูปัน้ ตัง้เรยีงรายไปรอบๆคลองน ้าทีล่อ้มรอบจตัุรสัแห่งนี้ ชมภายนอกของมหาวหิารเซน้ต์แอนโทนี่ อกี
  หนึ่งครสิตจกัรทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของเมอืงปาโดวา่ โดยตวัวหิารถูกสรา้งขึน้ในชว่งปี ค.ศ.1232-1301 สรา้งดว้ย
  หนิอ่อนทีม่คีวามโดดเดน่ทางดา้นสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหวา่งโกธคิ-บารอ็กและโรมนั ปัจจุบนั 
  วหิารแห่งนี้เป็นจุดหมายปลายทางของนกัแสวงบญุทัว่ทุกมุมโลก 
 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
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บ่าย  น าท่านเดนิทางสู ่เมืองโบโลญญ่า Bologna เมอืงหลวงของแควน้เอมเิลยีโรมญัญา 1 ใน 20 แควน้ของ 
  ประเทศอติาล ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) โดยตวัเมอืงนัน้ตัง้อยู่ระหวา่งแมน่ ้าโปกบัเทอืกเขาอลั
  เพนไพน์ นอกจากนัน้ยงัเป็นหนึ่งในเมอืงยุคกลางทีไ่ดร้บัการรกัษาไวเ้ป็นอย่างดทีีสุ่ดแห่งหนึ่งในยุโรป และ
  ยงัเป็นทีต่ ัง้ของมหาวทิยาลยัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุคอื Alma Mater Studiorum น าท่านเดนิชมบรเิวณจตัุรสัมจัโจเร ่
  Piazza Maggiore จตัุรสัขนาดใหญ่ทีต่ ัง้อยู่ใจกลางเมอืงเกา่ ทีล่อ้มรอบดว้ยโบสถ์ซานเปโตรนิโอ ทีส่รา้งขึน้
  เพื่อถวายแดน่กับญุเปโตรนิโอพระสงัฆราชองคแ์รกของโบโลญญ่า รวมถงึซติี้ฮอลล์หรอืศาลาวา่การเมอืง 
  ลานน ้าพุเทพเนปจูนและอาคารปาวาซโซ่ เดล โพเดสตา ใหท้่านเดนิเล่นชมเมอืงและถ่ายรปู  สมควรแก่ 
  เวลาน าท่านเดนิทำงสู ่เมืองพราโต้ Prato (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงส ำคญัอกีเมอืงหนึ่ง
  ในแควน้ทสัคำนี ตัง้อยู่บนระดบัควำมสงู 768 เมตรจำกระดบัน ้ำทะเล และเป็นเมอืงใหญ่เป็นอนัดบั 2 ใน 
  แควน้ทสัคำนี และใหญ่เป็นอนัดบั 3 รองจำกกรงุโรมและฟลอเรน้ซ์   
ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 
 จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีสี่ ่  13 เม.ย.63 พราโต้-ฟลอเร้นซ์-ลุกก้า-ซิงเควเทอเร่-เจนัว 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองฟลอเร้นซ์ นครทีรุ่ง่เรอืงสุดในช่วงยุคทองของศลิปะอติำล ี(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 

30 นำท)ี  น ำท่ำนเขำ้สู ่เขตเมืองเก่า ของฟลอเรน้ซ์ ทีไ่ดร้บัเลอืกโดยองค์กำรยูเนสโกใหข้ึน้ทะเบยีนเป็น
มรดกโลก เมือ่ปี ค.ศ. 1982 เดนิชมควำมสวยงำมบรเิวณ จตัรุสัดโูอโม ทตีัง้ของ มหาวิหารแห่งเมืองฟลอ
เร้นซ์ ทีส่วยงำมและยิง่ใหญ่ ชมจตัุรสัซกินอเรยี, สะพำนเกำ่เวคคโิอ ทีท่อดขำ้มแมน่ ้ำอำรโ์น ซึง่อดตีเป็น
แหล่งขำยทองค ำทีเ่กำ่แกข่องฟลอเรน้ซ์และยงัคงอนุรกัษ์ บรรยำกำศแบบดัง่เดมิไวไ้ดอ้ย่ำงดี ชมทศันียภำพ
ของตวัเมอืงทีม่แีมน่ ้ำอำรโ์น ไหลผำ่นนครทีย่งัคงรกัษำสถำปัตยกรรมโบรำณไวอ้ย่ำงน่ำชืน่ชม จำกนัน้น ำ
ท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองลุกก้า Lucca ตัง้อยู่ในแควน้ทอสคำน่ำ ทำงตอนกลำงของอติำล ี(ใชเ้วลำเดนิทำง
ประมำณ 1 ชัว่โมง) ชมตวัเมอืงตัง้อยู่บนฝัง่แมน่ ้ำแซรค์โิอ มเีมอืงหลวงชือ่ลุกกำ้ เป็นชือ่เดยีวกบัชือ่จงัหวดั 
และชมเขตก ำแพงเมอืงทีม่ำจำกยุคฟ้ืนฟูศลิปวทิยำทีล่อ้มรอบตวัเมอืงอยู่ สมควรแกเ่วลำน ำท่ำนเดนิทำงสู่
เมืองลาสเปเซีย La Spezia เมืองในเขตลิกเูรีย ตอนเหนือของประเทศอิตาลี อยู่ระหวำ่งเมอืงเจนวั
และปิซ่ำ บรเิวณอ่ำวลิกเูรยี หนึ่งในอ่ำวทีม่คีวำมส ำคญัทำงดำ้นกำรคำ้และกำรทหำร (ใชเ้วลำเดนิทำง
ประมำณ 1 ชัว่โมง)   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเปลีย่นกำรเดนิทำงต่อโดยรถไฟสู ่เมืองซิงเควเทอรเ์ร่ Cinque Terre หมู่บ้านเลก็ๆ ท่ีตัง้อยู่

บริเวณริมชายฝัง่ริเวียร่าของอิตาลี ทีม่คีวำมหมำยว่ำ ดนิแดนทัง้หำ้ The Five Land หรอืดนิแดนแห่ง
ควำมงดงำม ตัง้อยู่บนหน้ำผำสงูชนัเหนือทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนบรเิวณชำยฝัง่แควน้ลกิเูรยี ประกอบไปดว้ย 
5 หมูบ่ำ้น ทีซ่่อนตวัเองอยู่ห่ำงไกลจำกสำยตำของคนภำยนอก แผน่ดนิทีย่ำกจะเขำ้ถงึไดโ้ดยงำ่ย ไดแ้ก ่
Monterosso Al Mare, Vernazza Corniglia, Manarola และ Riomaggiore โดยทัง้ 5 หมูบ่ำ้นนี้มหีุบเขำ
ลอ้มรอบ มแีมน่ ้ำเป็นฉำกดำ้นหน้ำ ท ำใหส้ถำนทีแ่ห่งนี้มคีวำมสวยงำมตำมธรรำชำตริำวกบัภำพวำดของ
จติรกรเอก ประกอบกบัเป็นส่วนหนึ่งของอุทยำนแห่งชำตแิละไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจำก
องคก์ำรยูเนสโกอ้ีกดว้ย ซึง่หมูบ่ำ้นทัง้หำ้นี้ยงัคงสภำพดัง้เดมิมำตัง้แต่ศตวรรษที ่11 น ำท่ำนเดนิเล่นชม
ควำมงำมของหมูบ่ำ้นทีม่สีสีนัสวยงำม สรำ้งลดหลัน่กนัตำมเนินผำรมิทะเล ใหท้่ำนเดนิเล่นชมหมูบ่ำ้นรโิอ
แมกจโิอเร ่Riomaggiore หมูบ่ำ้นประมงเลก็ๆ ทีม่เีสน่ห์และมบีรรยำกำศเหมอืนเมอืงตุ๊กตำ บำ้นเรอืนทีต่ ัง้
ลดหลัน่กนับนหน้ำผำทีป่กคลุมดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจตีดักบัน ้ำทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนสเีทอควอยส ์โดยเฉพำะใน
ฤดรูอ้น ใหท้่ำนไดถ้่ำยรูปตำมอธัยำศยั และเดนิชมหมูบ่ำ้นอกีแห่งหนึ่ง มอนเตรอสโซ่ Monterosso Al Mare 

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


MonoItaly8D/TG (MXP-MXP), 10-17Apr2020    5 

หมูบ่ำ้นที่ใหญ่และขึ้นชื่อที่สุด เนื่องจำกเป็นเพียงหมู่บำ้นเดยีวที่มชีำยหำดให้นักท่องเทีย่วลงไปนัง่เล่น
พกัผ่อนไดจ้รงิ และคกึคกัมำกในช่วงฤดูรอ้น มอนเตรอสโซแบง่หมู่บำ้นออกเป็น 2 ดำ้น หำกนับจำก
สถำนีรถไฟ ดำ้นทิศเหนือเป็นส่วนของบำ้นตำกอำกำศ มรีำ้นคำ้เสยีเป็นส่วนใหญ่ ส่วนทิศใต้เป็นที่ต ัง้
ของหมู่บำ้น จะไปทำงดำ้นทิศใต้นัน้ต้องเดนิลอดอุโมงค์ที่เจำะผ่ำนช่องเขำเขำ้ไปตวัชุมชนที่นี่เป็นชุมชน
ที่ใหญ่ที่สุด และเป็นชุมชนแรกที่ก่อตัง้ขึ้นในบรรดำ 5 หมู่บำ้น เดนิชมภำยนอกวหิำรนักบุญจอห์น
เดอะแบพ็ทิสต์ Chiesa di San Giovanni Battista สรำ้งขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13-14 เป็นโบสถ์เล็กๆ มี
ลกัษณะสถำปัตยกรรมแบบบำรอ็ค ท ำจำกหินอ่อนสลบัสขีำวด ำเป็นลำยขวำงพำดตวัวหิำรทัง้ดำ้นนอก
และดำ้นใน มเีวลำใหท้่ำนถ่ำยภำพงดงำมตำมอธัยำศยั  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองเลอเวนโต้ Levento 
เมอืงรมิทะเลอติำเลีย่นรเิวยีรำ่ รถโคช้รอรบัท่านทีเ่มอืงเลอเวนโต้ น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองเจนัว Genoa (ใช้
เวลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงท่ำทำงกำรคำ้ทำงทะเลทีส่ ำคญัทำงตอนเหนือของอติำลถีอืเป็น
เมอืงท่ำทีส่ ำคญัยิง่เปรยีบประดจุเสน้เลอืดใหญ่ของประเทศมำอย่ำงยำวนำน มคีวำมรุง่เรอืงอย่ำงยิง่ในอดตี
จนถงึศตวรรษที ่18 ถูกกองทพัของจกัรพรรดิน์โบเลยีนบกุเขำ้ยดึครองและผนวกดนิแดนแห่งนี้เขำ้เป็นส่วน
หนึ่งของฝรัง่เศส แต่เป็นเพยีงระยะเวลำสัน้ๆ เมือ่นโปเลยีนเสือ่มอ ำนำจลง เจนวัไดม้โีอกำสกลบัมำฟ้ืนฟู
บำ้นเมอืงและกลบัเขำ้มำเป็นสว่นหนึ่งของอติำลอีกีคร ัง้จวบจนปัจจุบนั ปัจจุบนัเจนวัเป็นเมอืงทีส่ำมำรถท ำ
รำยไดเ้ขำ้ประเทศไดเ้ป็นอย่ำงเสมอตน้เสมอปลำยทัง้เป็นเมอืงท่ำส ำคญัและเป็นเมอืงท่องเทีย่วชือ่ดงั เป็น
ศนูย์กลำงเทคโนโลยแีละอุตสำหกรรมกำรผลติรถยนต์ ไดแ้ก ่เฟียต อลัฟ่ำโรมโิอ แลนเซยี เป็นตน้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 
 จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีห้่า  14 เม.ย.63 เจนัว-ซานตามารเ์กอริต้าลิกเูร-พอรโ์ตฟิโน่-ช้อปป้ิง Fidenza Village Outlet- 
     มิลาน (อิตาลี) 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสูเ่มืองซานตามารเ์กอริต้า Santa Margherita Ligure ดนิแดนสวรรคข์องนกัท่องเทีย่ว 

อยู่บนชายฝัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนี่ยน ตัง้อยู่ไมไ่กลจากเมอืงเจนวั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นอกี
เมอืงหนึ่งทีม่คีวามสวยงามและมเีอกลกัษณ์ดว้ยอาคารบา้นเรอืแบบอารต์นูโวทีต่กแต่งดว้ยสสีนัฉูดฉาด แดง 
เหลอืง ชมพู ดมูชีวีติชวีา และวลิล่าต่างๆ ทีส่รา้งอยู่บนเนินเขาทีร่ายลอ้มเมอืงนี้ และมชีายหาดสวยงาม
พรอ้มท่าจอดเรอืยอรช์ของเหล่าบรรดาเศรษฐจีากทัว่ทุกมมุโลก จากนัน้น าท่านเดนิทางสูท่่าเรอื ใหท้่าน
ถ่ายรปูกบัรูปปัน้ของครสิโตเฟอรโ์คลมับสั ผูค้นพบอเมรกิา และน าท่านโดยสารเรือ (Private Boat) เพื่อ
น าท่านเดินทางสู่เมืองพอรโ์ตฟิโน่ Portofino ฉายาราชนิีแห่งเมดเิตอรเ์รเนี่ยน หรอื Pearl of the World 
อดตีเป็นหมูบ่า้นชาวประมงเลก็ๆ ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดของอติาล ีดว้ยควำม
สวยงำมของภมูปิระเทศ ชำยหำดทีส่วยงำม และอำกำศทีเ่ยน็สบำยตลอดปี บำ้นเรอืนสรำ้งขึน้ตำมเนินเขำ
รมิชำยฝัง่ดว้ยสสีนัอนัสวยงำม บำงชว่งเป็นท่ำเทยีบเรอืยอรช์ที่ดูหรหูรำ เป็นเมอืงทีเ่หมำะกบักำรพกัผอ่น
ตำกอำกำศ ซึง่ชำวเมอืงและนกัท่องเทีย่วมำท่องเทีย่วอย่ำงมำกมำยในแต่ละปี  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงต่อสู ่ฟิเดนซ่า Fidenza (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงทีต่ ัง้อยู่ในเขตประเทศ

อติำล ีระหวำ่งเมอืงเวนิสและเมอืงมลิำน ใหช้อ้ปป้ิงสนิคำ้ต่ำงๆ ที ่Fidenza Village Outlet แหล่งรวมสนิคำ้
แบรนดเ์นมชัน้น ำในรำคำพเิศษ อำท ิArmani, Prada, Michael Kors, Paul Smith, Nike, Calvin Klein, 
Fossil, Furla, Diesel, Valentino, Vasace, Dolce & Gabbana, Polo Ralph Lauren, Guess, Timberland, 
Coach, New Balance, Asics, Camper, Samsonite, Swatch เป็นตน้  

 สมควรแกเ่วลานดัหมายน าท่านเขา้สูท่ีพ่กัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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ค า่ รบัประทานอาหารค ่าทีโ่รงแรม จากนัน้ใหท้่านอสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 
วนัทีห่ก  15 เม.ย.63 มิลาน-โคโม่-มิลาน (อิตาลี) 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองโคโม่ Como (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี น าท่านชมและถ่ายรปูอนุสรณ์

สถานทหารของเมอืงโคโม ่มลีกัษณะหอสงู 30 เมตร หนัหน้าออกสูท่ะเลสาบโคโม ่ภายในประกอบไปดว้ย
เสาหนิแกรนิตทีม่นี ้าหนกัถงึ 40 ตนัพรอ้มกบัการสลกัชือ่ของเหล่าทหารทีร่ว่มรบในสงครามโลกครัง้ที ่1 กว่า 
650 นาย ใกลก้นันัน้เป็นมหาวหิารโวเทยีโน่หรอืวหิารโวลท่า ไดร้บัการกอ่สรา้งขึน้เนื่องในโอกาสเฉลมิฉลอง
ครบ 100 ปี ดว้ยรปูแบบการตกแต่งแบบนีโอคลาสสคิ ใหท้่านถ่ายรปูและชมภายนอกมหาวหิาร และวหิารโค
โม ่ทีส่รา้งขึน้ในรปูแบบโรมนัคาทอลคิ ถอืเป็นอาคารทีส่ าคญัอกีแห่งหนึ่งของแควน้ลอมบารเ์ดยี ใหท้่านเดนิ
เล่นชมโบสถ์ส าคญัต่างๆ บรเิวณรมิทะเลสาบโคโม ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นทะเลสาบทีส่วยงามทีส่ดุของอติาล ีใน
แควน้ลอมบารเ์ดยี ทางเหนือของประเทศอติาล ีบรเิวณเชงิเทอืกเขาแอลป์ ทะเลสาบโคโม่ลอ้มรอบดว้ยภเูขา
สงูทีย่งัมป่ีาไมเ้ขยีวชะอุ่ม หลายจุดบนชายฝัง่เป็นชอ่งเขาแคบและหน้าผาทีส่วยงาม ทางเหนือของทะเลสาบ
คอืเทอืกเขาแอลป์ยาวเหยยีดสดุสายตาเป็นก าแพงธรรมชาตทิีส่รา้งฉากหลงัอนังดงามอลงัการใหก้บัดนิแดน
บรเิวณนี้ เทอืกเขาแอลป์นัน้มหีมิะปกคลุมอยู่ตลอดปี จงึท าใหส้ามารถเล่นสกหีมิะไดต้ลอดเวลา จงึเป็นจุดดงึ
ดงูใหผู้ค้นจากทัว่โลกหลัง่ไหลมาท่องเทีย่วพกัผอ่นกนัอย่างไมข่าดสาย สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางกลบั
เขา้สูเ่มอืงมลิานอีกคร ัง้ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 
บ่าย   น ำท่ำนชมจตัุรสัสกำล่ำและรปูปัน้ดำวนิช ีและใหท้่ำนถ่ำยรปูและชมควำมยิง่ใหญ่ภำยนอกของ มหาวิหาร
  แห่งเมืองมิลานหรือมิลานดโูอโม มหาวหิารหนิอ่อนแบบกอธคิทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3  ในยุโรป สรา้งในปี ค.ศ.
  1386 ดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิผสมผสานกนัเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยัฟ้ืนฟูศลิปวทิยาการ ใช้
  เวลาสรา้งนานถงึ 500 ปี มคีวามวจิติรงดงามและประดบัประดาไปดว้ยรูปปัน้นบักว่า  3,000 รปู มหีลงัคา
  ยอดเรยีวแหลมจ านวน 135 ยอด บนสดุมรีปูปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแมม่าดอนน่าเป็นสงา่อยู่ มลีาน
  กวา้งดา้นหน้าดโูอโมทีม่อีนุสาวรยี์พระเจา้วกิเตอรเ์อมมานูเอลที่ 2 ทรงมา้คอืสถานทีจ่ดังานส าคญัต่างๆ ใน
  บรเิวณเดยีวกนัยงัเป็นทีต่ ัง้ของ แกลเลอรี ่วคิเตอร ์เอม็มำนูเอล ทีน่บัวำ่เป็นชอ้ปป้ิงอำเขตทีส่วยทีส่ดุในอติำล ี
  มำกว่ำ 100 ปี พรอ้มถ่ำยรูปกบัอนุสำวรยี์ของ ลโิอนำร์โด ดำรว์นิช ีจติรกรเอกทีโ่ดง่ดงัจำกภำพโมนำลซิ่ำ ให้
  ท่ำนมเีวลำชอ้ปป้ิงเพิม่เตมิจำกย่ำนนี้พรอ้มอิสระใหท้่ำนเลอืกทำนไอศครมีแสนอรอ่ยและรำ้นคำ้รำ้นอำหำร
  ต่ำงๆ มำกมำย **เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้า อิสระให้ท่านรบัประทานอาหาร
  ค า่ภายในจตัรุสัตามอธัยาศยั** 
  สมควรแกเ่วลำนดัหมำยน าท่านเขา้สูท่ีพ่กัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีเ่จด็  16 เม.ย.63 มิลาน-สนามบินมารเ์พน็ซ่า (อิตาลี) 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 ใหท้่ำนพกัผอ่นตำมอธัยำศยั จำกนัน้ใหท้่ำนเชค็เอ๊ำท์จำกทีพ่กั  

สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินมารเ์พน็ซ่า 
14.05 น.  ออกเดินทางจากสนามบินมารเ์พน็ซ่า โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG941 
 

วนัทีแ่ปด 17 เม.ย.63 สนามบินสุวรรณภมิู  
05.30 น.  เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ..โดยสวสัดิภาพ... 



MonoItaly8D/TG (MXP-MXP), 10-17Apr2020    7 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกคร ัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 

 

 
รายการทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ  
ท่ีไม่คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ และหากท่ีพกัตามรายการไม่ได้รบัการยืนยนั  

บริษทัฯ ขอท าการเปลี่ยนโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัหรือเมืองใกล้เคียงให้  
ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 
 
 

อตัราค่าเดินทาง  10-17 เม.ย.2563 

 

Mono Italy 
โมโน อิตาลี 8 วนั  (TG) 

ราคารวมตัว๋โดยสาร 
ราคาไม่รวมตัว๋โดยสาร 
(กรณีท่านท่ีมีตัว๋โดยสาร

อยู่แล้ว) 

ผูใ้หญ่ ท่ำนละ 62,300 32,500 

เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 60,900 32,500 
เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน มเีตยีงเสรมิ 58,900 29,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่ำนละ 5,900 5,900 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบิน** 
**ไม่รวมค่าบริการด้านนัดหมายวีซ่าและเอกสารด้านวซ่ีาท่านละ 3,900 บาท //  

ค่าทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถ่ิน และค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท  
เรียกเกบ็และช าระพร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้าย 

 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 
หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า หลงัจาก

ยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ

จดัเตรียมเอกสารส าหรบัการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการ
ด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทตูพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิวมือ 
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 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ ช าระค่าธรรมเนียมในการท าตัว๋อยู่ต่อท่ีสนามบินเดิมได้ไม่เกิน 7 วนั นับจากวนัท่ี
เดินทางออกจากต้นทาง ค่าธรรมเนียม 4,500 บาทต่อท่าน แต่ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัในวนันัน้ๆ จะสามารถยืนยนัการ
เดินทางได้ และการยื่นวีซ่าจะต้องแยกยื่นวีซ่าเด่ียว ประกนัต่างๆ ผูเ้ดินทางจะต้องซ้ือเพ่ิมเติมเพ่ือให้ครอบคลุม
กบัวนัท่ีเดินทาง ซ่ึงค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีไม่รวมในราคาทวัร ์

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋โดยสารแล้ว แล้วเดินทางไม่พร้อมหมู่คณะ ตรวจสอบตารางการเดินทางของท่านว่ามีการพ านักอยู่
ในประเทศอ่ืนมากกว่าในประเทศสวิตเซอรแ์ลนดห์รือไม่ หากมีและระยะเวลาในการพ านักนานกว่าในเขตประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์ท่านจะต้องด าเนินการยื่นวีซ่าท่ีประเทศนัน้ๆ แทน โดยท่านจะต้องด าเนินการด้วยตนเอง โดย
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการยื่นวีซ่าประเทศนัน้ๆ ไม่ได้รวมในราคาทวัรเ์ช่นเดียวกนั 

 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิ Thai Airways เสน้ทำง กรงุเทพฯ-มลิำน-กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 คำ่โรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ(2-3 / หอ้ง) *บำงโรงแรมหรอืบำงเมอืงอำจไมม่หีอ้งแบบ 3 เตยีงใหบ้รกิำร* 
 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ, คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ตำมรำยกำร 
 คำ่รถรบัสง่ระหว่ำงน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
 คำ่ภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
 คำ่บรกิำรหวัหน้ำทวัรข์องบรษิทัจำกกรงุเทพฯ  ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแกท่่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
 คำ่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท ส ำหรบัซึง่เดก็อำยุต ่ำกวำ่ 1 ปี และผูใ้หญ่อำยุเกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บำท (เฉพำะค่ำรกัษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไมไ่ดร้วมถงึค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ อนัเกดิจำกอุบตัเิหตุ อำท ิค่ำตัว๋
โดยสำร, ค่ำทีพ่กั, คำ่อำหำรหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 คำ่ภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและคำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่7 
ก.ย.2562 หำกมเีพิม่เตมิภำยหลงัหรอือตัรำกำรผกผนัค่ำน ้ำมนัหรอืภำษใีดๆ จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฏและเงือ่นไขของ
สำยกำรบนิ   

 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 คำ่น ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (30 กโิลกรมัต่อท่ำน) 
 คำ่ธรรมเนียมกำรท ำหนงัสอืเดนิทำง 
 คำ่ธรรมเนียมกำรยื่นวซี่ำเชงเกน้และบรกิำรดำ้นเอกสำรนัดหมำยและงำนวซี่ำ ท่ำนละ 3,900 บำท เรยีกเกบ็และช ำระพรอ้ม

คำ่ทวัรง์วดสดุท้ำย 
 คำ่ทปิพนักงำนขบัรถ,คำ่ทิปไกดท์อ้งถิน่และคำ่ทปิหวัหน้ำทวัร ์เดนิทำงไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่ำนละ 1,800 บำท เรยีกเกบ็

และช ำระพรอ้มคำ่ทวัรง์วดสุดทำ้ย 
 คำ่ธรรมเนียมกำรท ำหนงัสอืเดนิทำง 
 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ ค่ำเครือ่งดืม่และคำ่อำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองคำ่โทรศพัท์ คำ่ซกัรดี หรอื

คำ่ใชจ้่ำยอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้โดยมไิดค้ำดหมำยหรอืคำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
 คำ่น ้ำดืม่ระหว่ำงทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้ำดืม่ระหว่ำงทวัร)์  
 คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
 คำ่บรกิำรพนักงำนยกกระเป๋ำทุกแห่ง 
 คำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงทีน่อกเหนือจำกรำยกำรทวัร์ 
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การช าระเงิน  
 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะ
ขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทำงอย่ำงน้อย 21 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่มดัจ ำทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัท าการแต่ไมเ่กนิ 90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าค่าตัว๋โดยสารของท่าน

นัน้ๆ (เงือ่นไขคา่มดัจ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารต้องช าระคา่มดัจ า 20,000.- บาท และคา่วซี่าตามทีส่ถานทูต

เรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผา่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสารเครือ่งบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่ามดัจ า  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแล้ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหต ุ 

 รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ  
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 

 กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไมส่ำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกวำ่จะไดร้บักำรยนืยนั
จำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวำ่สำมำรถคนืเงนิได้  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยค่ำเสยีหำย เนื่องจำกภยัธรรมชำต ิหรอืเหตุกำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท ำให้
ไมส่ำมำรถเดนิทำงไป-กลบัไดต้ำมก ำหนดกำรเดนิทำงของรำยกำรทวัร ์ 

 บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิ่งของหำ้มน ำเขำ้
ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมที่กองตรวจคน
เขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัฯไมอ่ำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไม่วำ่จ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงส่วน 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทูตงดออกวซี่ำ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื คน

ต่ำงดำ้วทีพ่ ำนกัอยู่ในประเทศไทย 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำกสำยกำรบนิ 
ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย์ ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสญูหำยหรอืเสยีหำย
ของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในรำยละเอยีดของกำรแพอ้ำหำรรนุแรง หรอืกำรแพอ้ำหำรหลำยชนิดของผูเ้ดนิทำง ดงันัน้ท่ำนที่
แพอ้ำหำรเลก็น้อยควรเตรยีมยำประจ ำตวัไปดว้ย หรอืไมส่ำมำรถจองทวัรไ์ดใ้นกรณีท่ำนทีแ่พอ้ำหำรหลำยชนิดหรอืแพ้
อำหำรในระดบัรนุแรง 

 ท่ำนทีม่อีำกำร แพอ้ำหำร, มปัีญหำดำ้นสขุภำพหรอืตอ้งมกีำรใชย้ำเฉพำะ, รวมถงึท่ำนทีต่อ้งกำรควำมช่วยเหลอืและกำร
ดแูลเป็นพเิศษ อำท ิท่ำนทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดกำรเดนิทำง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทำงบรษิทัฯ ใหท้รำบล่วงหน้ำตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เนื่องจำกกฏทำงดำ้นกำรรกัษำควำมปลอดภยั  ดำ้นโภชนำกำร ดำ้นกำรบนิ และดำ้นกำรบรกิำร อำจจะไมไ่ดร้บัควำม
สะดวกส ำหรบัผูท้ีม่ปัีญหำขำ้งตน้  
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 ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำมำตรฐำนได ้
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภำระควำมรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในน ้ำหนกัส่วนที่
เกนิ 

 ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มกีำรรณรงคเ์รือ่งกำรงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดที่ชดัเจน
ในเรือ่งกำรสูบบหุรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เนื่องจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 

 กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บักำรดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไมส่ะดวกในกำรเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกวำ่ 4 - 5 ช ัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหน้ำคอ่นขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัที่
สถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผำ่นทำงออนไลน์ โดยในวนัที่คณะจะเขำ้
ชมไมส่ำมำรถจองผำ่นระบบดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพื่อใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
คำ่เขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่นไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำกมกีำรล่ำชำ้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้่ำนไมส่ำมำรถเขำ้ชมสถำนที่ดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่ำน 
เนื่องจำกไดช้ ำระค่ำ Reservation Fee ไปแลว้  

 หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมำสต์หรอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยุดของชำวยุโรป รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิำรณำกอ่นกำรจองทวัร์ 

 

 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทำงเป็นหลกั หำกนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทำงนี้สำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนบัแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทำง  

o หน้ำหนงัสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีน้ำวำ่งส ำหรบัวซี่ำอย่ำงน้อยไมต่ ่ำกวำ่ 3 หน้ำ   
o หำกท่ำนเปลีย่นหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม ่กรุณำเตรยีมเล่มเกำ่ให้ดว้ยเนื่องจำกประวตักิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็น

ประโยชน์อย่ำงยิง่ในกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำ  
o ท่ำนทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทำงกรุณำถอดออกและไมจ่ ำเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หำกมกีำรสญูหำย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทำงนัน้ๆ  
 
o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู 

เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉำกหลงัสขีำวเท่ำนัน้ เนื่องจำกสถำนทูตจะตอ้ง

สแกนรปูลงบนวซี่ำ (ไมค่วรสวมเสือ้สขีำว)   
- รปูถ่ำยหน้ำตรงหำ้มใสแ่วน่, หำ้มคำดผมและหำ้มใส่

หมวกหรอืเครือ่งประดบั 
บดบงัหน้ำตำ, หำ้มใสค่อนแท็กเลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อำยส ์** 
 

o ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ ำเนำสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  
- หำกเดก็อำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี และยงัศกึษำอยู่ถงึแมม้บีตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทูตขอส ำเนำสตูบิตัรดว้ยและกรณุำ

แนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ้์านและเบอรม์ือถือ  

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทูตอิตาลี 
***การย่ืนวีซ่าอิตาลี ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกคร ัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS ITALY *** 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซี่า 15 วนัท าการ  
เอกสารในการขอวซี่า  (กรุณาจดัสง่ภายใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทูตอติาลไีมอ่นุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทูตพจิารณาวซี่า  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรือ่งการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 
3. การพจิารณาวซี่าเป็นดลุยพนิิจของสถานทูต มใิชบ่รษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารที่ดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา

ของสถานทูตงา่ยขึน้ 
หมายเหต ุ กรณีลูกคา้ท่านใดมกีารใชพ้าสปอรต์เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ลูกคา้ต้องแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อ
วางแผนในการขอวซี่าของท่าน 



MonoItaly8D/TG (MXP-MXP), 10-17Apr2020    12 

o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแล้ว  
o ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปลี่ยนช่ือ 
o ส าเนาใบเปลี่ยนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปลี่ยนนามสกลุ 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

 *** การสะกดช่ือ นามสกลุของผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสือ
เดินทาง มิเช่นนัน้ สถานทูตจะไม่รบัพิจารณา (ส าคญัมาก) *** 
- กรณีลกูจ้าง ใชใ้บรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัทีท่ ำงำนอยู่เป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีำยละเอยีดกำร

เขำ้ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน (หนงัสอืรบัรองกำรท ำงำนออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจำกวนัยื่นวซี่ำ) เป็นตน้ 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองกำรท ำงำนจะตอ้งคดัเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบตุ ำแหน่ง, 

อตัรำเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท ำงำนกบัหน่วยงำน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลำและ ส ำเนำบตัรประจ ำตวั
รำชกำร 1 ชดุ (หนงัสอืรบัรองกำรท ำงำนออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจำกวนัยื่นวซี่ำ) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ หรอื ส าเนาหนังสือรบัรอง
ความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคดัมาไม่ต า่กว่า 3 เดือน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หำกไมม่อีำชพีหรอืเป็นแมบ่ำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส 
 หำกสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส ำเนำสตูบิตัรบตุร ทัง้นี้เพื่อแสดงควำมสมัพนัธ์กำรเป็นสำม-ีภรรยำ   หำกไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพนัธ์กำรเป็นสำม -ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

 
- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้  จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนคำ่ใชจ้่ำย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำน

ทำงดำ้นกำรเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงกำรรบัรองค่ำใชจ้่ำย
ใหแ้กผู่เ้ดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพนัธ์ โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวำมสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญำตใิกลช้ดิ  (กรณีนี้หำก
ควำมสมัพนัธ์ไมส่ำมำรถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นควำมจรงิ ท่ำนอำจถูกปฏเิสธกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำนี้)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา  ใชห้นงัสอืรบัรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนักเรยีน หรอื นกัศกึษำ 
 จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั  เป็นภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช้ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั อพัเดทไม่เกิน 7 วนัก่อนย่ืนพร้อมถ่ายส าเนา

ย้อนหลงั 6 เดือนแสดงช่ือเจ้าของบญัชี  โดยช่ือและนามสกลุต้องสะกดให้ถกูต้องตามหน้า
หนังสือเดินทาง  

- หำกมกีำรต่อเล่มจำกสมดุเล่มเกำ่ กรณุำส ำเนำหน้ำแรกทีม่ชี ือ่เจำ้ของบญัชขีองเล่มเกำ่ทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝำกเป็นปัจจุบนั 

- หำกรำยกำรปรบัสมุดบญัชขีองท่ำนมบีำงเดอืนหำยไป ขอใหอ้อกเป็น statement จำกธนำคำรยอ้นหลงัไมต่ ่ำกวำ่ 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล้่ำสดุ ไมต่ ่ำกว่ำ 7 วนันับจำกวนันดัหมำยยื่นวซี่ำ แต่หำกใช้ statement แลว้ยงัคงไมม่กีำร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ ำหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภำษำองักฤษ ตำมควำมเป็นจรงิ อำท ิ
ไมม่กีำรเคลื่อนไหวเนื่องจำกไมไ่ดต้ดิต่อธนำคำรเป็นระยะเวลำนำนหรอืเหตุผลอื่นๆ ตำมแต่ละบคุคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝำกในบญัชนี้อยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงส ำเนำสมดุบญัชอีื่นแนบดว้ย อำท ิเชน่ บญัชเีงนิฝำกประจ ำ 
เป็นตน้ 
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- กรณีรบัรองคำ่ใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งท ำจดหมำยรบัรองคำ่ใชจ้่ำยให้บคุคลในครอบครวัเป็นภำษำองักฤษ
พรอ้มระบคุวำมสมัพนัธ์เพื่อชีแ้จงต่อสถำนทูต 1 ฉบบั โดยเฉพำะคูส่ำม-ีภรรยำ จะตอ้งมสี ำเนำสมดุบญัชกีำรเงนิ
สว่นตวัประกอบดว้ยแมว้ำ่จะจดทะเบยีนสมรสแล้วกต็ำม หำกมกีำรเงนิในบญัชนี้อย ฝ่ำยทีม่กีำรเงนิมำกกวำ่ตอ้งท ำ
จดหมำยรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มระบชุือ่และควำมสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถำนทูตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 

*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทกุกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

o กรณีเดก็อายุต า่กวา่ 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองบดิำหรอืมำรดำ 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไป

ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองคำ่ใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของมำรดำเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไป
ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองคำ่ใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกบั
มำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยคำ่เสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำก
อ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรณุำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใดเป็นผูด้แูล
บตุร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 
*** กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้ำ่
ท่ำนจะถูกปฏเิสธวซี่ำ สถำนทูตไม่คนืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียม
ใหมทุ่กคร ัง้ 
***  หำกสถำนทูตมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษิทั ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำยและ
โปรดแต่งกำยสภุำพ ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯ จะสง่เจำ้หน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอ
เอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัฯใครข่อรบกวนท่ำนจดัสง่เอกสำรดงักล่ำวเชน่กนั 
***    กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซี่ำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทูต ยกเลกิวซี่ำของ
ท่ำน เนื่องจำกกำรขอวซี่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถิตใินนำมของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ท่ำนไดช้ ำระเงนิค่ำมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไมว่่ำจะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ 
จะขอถอืวำ่ท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุว้โดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีำรขอใชห้นงัสอืเดนิทำงในระหวำ่งกำรยื่นวซี่ำ ท่ำนสำมำรถจะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้รำบ
ล่วงหน้ำ แต่หำกกรณีท่ำนทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทำงกอ่นก ำหนดวนัยื่นวซี่ำและท่ำนไมส่ำมำรถน ำหนงัสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้นั 
ท่ำนนัน้จะตอ้งมำยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถำนทูตตำมก ำหนดกำรของสถำนทูตเชน่เดยีวกนั  ** 

 
 ***   ทำงสถำนทูตจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศ

ตำมทีร่ะบเุท่ำนัน้ กำรปฏเิสธวซี่ำอนัเนื่องมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวซี่ำปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวซี่ำท่องเทีย่ว 
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ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหกัคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่ำนหลงัจำกทวัรอ์กเดนิทำงภำยใน 20 วนั 
โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้จะค ำนึงถงึประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำงเป็น
หลกั   

                     
*********************************************************************************************************** 
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายุโรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไมเ่หมอืนกบัความเป็นจริงหรือไมเ่หมอืนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค าร้องขอวีซ่า ทางศูนยย่ื์นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถว้น อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แมบ่า้น / อาชีพอิสระ /  

ไมไ่ด้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพื่อป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการท 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  านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

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

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

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

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

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

 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัช ัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัท่ีศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

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

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครัง้น้ี (ระบุ)........................................................................................................          

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

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

    รวม ........... วนั 

   

กรณีท่ีทา่นเคยไดวี้ซา่เชงเกน้แลว้ กรุณาระบุสถานทูตท่ีออกวีซา่ให ้สถานทูตใด  ..................................................    

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

 

 

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

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

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นบัสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีท่ีมีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

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

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

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

 

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

 

 
 

 
 


