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

ซิงเควเทอรเ์ร่-เจนัว-ซานตามารเ์กอริต้าลิกเูร-พอรโ์ตฟิโน่-มิลาน 
                 

  ชอ้ปป้ิง Fidenza Village Outlet 
 

บินตรง...โดยสายการบินไทย (TG) 
 

มิลาน เมอืงใหญ่และมจี านวนประชากรสงูทีส่ดุในอติาล ีและยงัไดช้ือ่วา่เป็นศนูย์รวมของแฟชัน่ดไีซน์เนอร์

ชือ่ดงัของอติาล ี 

เวโรน่า เมอืงดงัจากนยิายรกัอมตะทีม่เีคา้เรือ่งความจรงิของการขดัแยง้กนัของ 2 ตระกลูอทิธพิลของเมอืงนี้ 

ประพนัธ์โดยวลิเลยีมเชค็สเปียร ์กวชีาวองักฤษทีโ่ด่งดงัไปทัว่โลก  

ปาโดว่า  เมอืงในแควน้เวเนโต ้และเป็นเมอืงหนึง่ใน 20 แควน้ทีต่ัง้อยู่ทางตอนเหนอืของประเทศ  

   หรือ  อติาลแีละยงัเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและการโทรคมนาคม ของบรเิวณนี้ เป็นเมอืงเกา่แกท่ีส่ดุ

เมอืงแพดวั ขอ งภาคเหนอื 

Mono Italy 
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โบโลญญ่า  เมอืงหลวงของแควน้เอมเิลยีโรมญัญา 1 ใน 20 แควน้ของประเทศอติาล ีโดยตวัเมอืงนัน้ตัง้อยู่

ระหวา่งแมน่ ้าโปกบัเทอืกเขาอลัเพนไพน์ และยงัเป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ  

ฟลอเร้นซ์  นครทีรุ่ง่เรอืงสดุในชว่งยุคทองของศลิปะอติาล ีเมอืงทีไ่ดร้บัเลอืกโดยองคก์ารยูเนสโกใหข้ ึน้ทะเบยีน
เป็นมรดกโลก เมือ่ปี ค.ศ. 1982 ม ีจตัุรสัดูโอโม ทตีัง้ของ มหาวหิารแหง่เมอืงฟลอเรน้ซ ์ทีส่วยงาม
และยิง่ใหญ่  

ซิงเควเทอรเ์ร่  หมูบ่า้นเลก็ๆ บรเิวณรมิชายฝ ัง่รเิวยีรา่ของอติาล ีทีม่คีวามหมายวา่ ดนิแดนทัง้หา้ The Five Land 
หรอืดนิแดนแหง่ความงดงาม ตัง้อยู่บนหน้าผาสงูชนัเหนอืทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนบรเิวณชายฝ ัง่แควน้
ลกิเูรยี ประกอบไปดว้ย 5 หมูบ่า้น ทีซ่อ่นตวัเองอยู่หา่งไกลจากสายตาของคนภายนอก ซึง่ไดแ้ก่ 
Monterosso Al Mare, Vernazza Corniglia, Manarola และ Riomaggiore โดยทัง้ 5 หมูบ่า้นนี้มหีบุ
เขาลอ้มรอบ มแีมน่ ้าเป็นฉากดา้นหน้า ท าใหส้ถานทีแ่หง่นี้มคีวามสวยงามตามธรราชาตริาวกบั
ภาพวาดของจติรกรเอก  

เจนัว  เมอืงทา่ทางการคา้ทางทะเลทีส่ าคญัทางตอนเหนอืของอติาลถีอืเป็นเมอืงทา่ทีส่ าคญัยิง่เปรยีบ
ประดุจเสน้เลอืดใหญ่ของประเทศมาอย่างยาวนานและเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วชือ่ดงั เป็นศนูย์กลาง
เทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการผลติรถยนต์ และยงัเป็นบา้นเกดิของนกัเดนิเรอืชือ่ดงัผูค้น้พบทวปี
อเมรกิา ครสิโตเฟอร ์โคลมับสัดว้ย  

ซานตามารเ์กอริต้า  ดนิแดนสวรรคข์องนกัทอ่งเทีย่ว อยู่บนชายฝ ัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนีย่น ตัง้อยู่ไมไ่กลจากเมอืงเจ
นวั เป็นอกีเมอืงหนึง่ทีม่คีวามสวยงามและมเีอกลกัษณ์ดว้ยอาคารบา้นเรอืแบบอารต์นูโวทีต่กแต่ง
ดว้ยสสีนัฉูดฉาด แดง เหลอืง ชมพ ูดูมชีวีติชวีา และวลิลา่ต่างๆ ทีส่รา้งอยู่บนเนนิเขาทีร่ายลอ้ม
เมอืงนี้ และมชีายหาดสวยงามพรอ้มทา่จอดเรอืยอรช์ของเหลา่บรรดาเศรษฐจีากทัว่ทกุมมุโลก  

โคโม ่  เมอืงรมิทะเลสาบชือ่เดยีวกนักบัชือ่เมอืง ซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นทะเลสาบทีส่วยงามทีส่ดุของอติาล ีในแควน้
  ลอมบาร์ เดยี ตัง้อยู่ทางตอนเหนอืของประเทศอติาล ีบรเิวณเชงิเทอืกเขาแอลป์ ทะเลสาบโคโม 
  ลอ้มรอบดว้ยภูเขาสงูทีย่งัมปี่าไมเ้ขยีวชะอุ่ม มกี าแพงธรรมชาติเป็นฉากหลงัอนังดงามอลงัการใหก้บั
  ดนิแดนบรเิวณนี้ และมหีมิะปกคลมุอยู่ตลอดปี  
 
ก าหนดการเดินทาง   10-17 เม.ย.2563  
 

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

Thai  Airways เคาน์เตอร ์(ROW) D7-12 เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกดา้น
เอกสาร และ สมัภาระ 

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

 
วนัทีส่อง 11 เม.ย.63 มิลาน-เวโรน่า (อิตาลี) 
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00.10 น. ออกเดินทางสู่เมอืงมิลาน ประเทศอิตาลี  โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG-940  
07.35 น. เดินทางถงึสนามบินมารเ์พน็ซ่า ประเทศอิตาลี ใหท้า่นผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง

และตรวจรบัสมัภาระ รถโคช้รอรบัจากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้ตวัสู ่เมอืงมิลาน หรือมิลาโน Milan 
เมอืงหลกัของแควน้ลอมบารเ์ดยีและเป็นเมอืงสาํคญัทางภาคเหนอืของประเทศอติาล ีมชีือ่เสยีงใน
ดา้นแฟชัน่และศลิปะ ซึง่มลิานถูกจดัใหเ้ป็นเมอืงแฟชัน่ในลกัษณะเดยีวกับนวิยอรค์  ปารสี  
ลอนดอน และโรม นอกจากนี้ยงัเป็นทีรู่จ้กัในดา้นอุตสาหกรรม  ผา้ไหม และแหลง่ผลติ
รถยนต์ อลัฟา โรมโีอ รวมไปถงึสโมสรฟุตบอลอนิเตอรม์ลิานและสโมสรฟุตบอลเอซมีลิาน  นําทา่น
เดนิทางสู ่Sforza Castle ป้อมปราการแหง่มลิานทีถ่อืวา่ใหญ่ทีส่ดุในยุโรป สรา้งขึน้ตัง้แต่
ศตวรรษที ่15 โดยฟรานเซสโก ้สฟอรซ์า ดยุคแหง่มลิานต่อมาไดม้กีารบูรณะเพิม่เตมิในชว่ง
ศตวรรษที ่16-17 ปจัจุบนัเป็นพพิธิภณัฑแ์ละแกลเลอรีเ่กบ็งานศลิปะ นําทา่นเดนิชมภายนอกของ
ป้อมปราการ จากนัน้นําทา่นเดนิทางต่อสู่เมอืงเวโรน่า Verona (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 
ชัว่โมง) เมอืงดงัจากนยิายรกัอมตะทีม่เีคา้เรือ่งความจรงิของการขดัแยง้กนัของ 2 ตระกลูอทิธพิล
ของเมอืงนี้ โรมโิอและจูเลยีส ฝีมอืการประพนัธ์ของวลิเลยีมเชค็สเปียร ์กวชีาวองักฤษทีโ่ด่งดงัไป
ทัว่โลก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
บา่ย นําทา่นเดนิผา่นชมอารนีา สนามกฬีาโรมนัโบราณทีย่งัคงความสมบูรณ์แบบไวไ้มด่อ้ยไปกวา่

โคลอสเซีย่มทีก่รงุโรม จากนัน้เดนิชมย่านเมอืงเกา่ของเวโรน่า ทีย่งัคงสภาพบา้นเรอืนแบบโบราณ 
นําทา่นสู ่“จตุรสัเออรเ์บ” ทีร่ายลอ้มไปดว้ยคฤหาสน์, วงัเกา่ของตระกลูทีเ่คยปกครองเวโรน่า 
ระหวา่งทางผา่นชมความยิง่ใหญ่ภายนอกของ “โรมนั อารน่ีา” สนามกฬีากลางแจง้แบบโบราณใน
สมยัโรมนั นําทา่นชมและถ่ายรปูภายนอก “บา้นของจูเลยีต” ปจัจุบนัหน้าบา้นจูเลยีตคอืรา้น 

Armani ชมระเบยีงหนิอ่อนเลก็ๆ ทีจู่เลยีตเคยยนือยู่ โดยมโีรมโิอมาคอยเฝ้าขอความรกัอยู่
ดา้นลา่งตัง้อยู่ทีบ่า้นเลขที ่27 ถนนแคปเปลโลในเมอืงเวโรนาบรเิวณบา้นมรีปูป ัน้จูเลยีตทีเ่ป็น
บรอนซป์ ัน้โดย N.Costantini วา่กนัวา่ใครอยากสมหวงัในเรือ่งความรกักใ็หไ้ปจบัทีห่น้าอก
ของจูเลยีต นอกจากนี้ภายในบรเิวณกาํแพงบา้นจูเลยีตยงัมกีารเขยีนแสดงความรกักนัมากมายจน
แทบไมเ่หน็สกีาํแพงเดมิ และยงัมบีรกิารโทรศพัทส์าํหรบัคนทีไ่มไ่ดม้ากบัคนรกัใหไ้ดเ้ซย์ฮลัโหลหา
กนัวา่โทรมาจากบา้นจูเลยีตแหง่นี้  

ค า่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
 นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัในเขตเมอืงซานมารต์โิน่ บวน อลัเบอรโ์ก ้ทีพ่กัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่  
 
วนัทีส่าม 12 เม.ย.63 เวโรน่า-ปาโดว่า-โบโลญญ่า-พราโต้ (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
  นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงปาโดว่า หรือเมอืงแพดวั Padova เมอืงในแควน้เวเนโต ้ 
  และเป็นเมอืงหนึง่ใน 20 แควน้ทีต่ัง้อยู่ ทางตอนเหนอืของประเทศอติาล ี   
  แ ละยงัเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและการโทรคมนาคมของบรเิวณนี้    
  ปาโดวา่ยงัไดถ้กูรวมเป็นส่วนหนึ่งของเวนสิในเขตปรมิมณฑลปาโดวา่-เวนสิ เป็นอกีดนิแดนหนึง่ 
  แหง่การทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุในเขตคาบสมทุรอติาล ีปาโดวา่ ถอืเป็นเมอืงเกา่แกท่ีส่ดุของ
  ภาคเหนอืและมสีถานทีม่ากมายทัง้สิง่กอ่สรา้งทีว่า่เป็นศนูย์กลางทางประวตัศิาสตร์(ใชเ้วลาเดนิทาง

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/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
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  ประมาณ1 ชัว่โมง) นําทา่นชมเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ จตัุรสัเดลลา ราโจเน่ หรอื Palazzo Della  
  Ragione ประกอบดว้ยอาคารยุคกลางทีถู่กสรา้งขึน้ในรปูทรงสีเ่หลีย่มทีม่คีวามยาวกวา่ 81.5 เมตร 
  ความกวา้ง 27 เมตรและมคีวามสงู 24 เมตร โดดเด่นไปดว้ยหลงัคาขนาดใหญ่ม ีระเบยีงเปิดกวา้ง 
  ภายในตกแต่งดว้ยจติรกรรมฝาผนงัทีง่ดงาม สามารถเดนิชมต่อเนื่องไปยงัจตัุรสั  
  เดลลา เออเบ Piazza Della Erbe อกีจตัุรสัหนึง่ทีอ่ยู่ไมไ่กลจากปาลาซโซเ่ดลลาราโจเน่ ภายใน 
  จตัุรสัแหง่นี้เป็นแหลง่คา้ขายและมผีูค้นมากมายออกมาพบปะสงัสรรคก์นั และอกีจตัุรสัหนึง่คอื 
  จตัุรสัเดอสิโินร ี Piazza Dei Signori จตุัรสัทีต่ ัง้อยูต่ดิกบัปิแอซซา่เดลลาเออเบ เป็นจตัุรสัทีล่อ้มรอบ
  ไปดว้ยโรงแรมทีพ่กัต่างๆ ชมหอนาฬกิาดาราศาสตรท์ีส่วยงามมากแหง่หนึง่ ตวัอาคารถูก 
  สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1428 จากนัน้เดนิชมจตัุรสัปราโตเ้ดลลาวลัเล Prato della Valle   
  หนึ่งในสญัลกัษณ์ทีม่ชี ือ่เสยีงและมคีวามงดงามมากแห่งหนึ่งของเมอืงปาโดวา่    
  เ ป็นหนึ่งในจตุัรสัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในอติาลแีละเป็นหนึ่งในจตุัรสัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในทวปียุโรปอกีดว้ย เดนิชม 
  รปูป ัน้พรอ้มถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึกบับุคคลทีม่ชี ือ่เสยีงกวา่ 78 รปูป ัน้ ตัง้เรยีงรายไปรอบๆคลองน้ําที ่
  ลอ้มรอบจตัุรสัแหง่นี้ ชมภายนอกของมหาวหิารเซน้ต์แอนโทนี ่อกีหนึง่ครสิตจกัรทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ 
  ของเมอืงปาโดวา่ โดยตวัวหิารถูกสรา้งขึน้ในชว่งปี ค.ศ.1232- 1301 สรา้งดว้ยหนิอ่อนทีม่คีวามโดด
  เด่นทางดา้นสถาปตัยกรรมแบบผสมผสานระหวา่งโกธคิ-บารอ็กและ โรมนั ปจัจุบนัวหิารแหง่นี้ 
  เป็นจุดหมายปลายทางของนกัแสวงบุญทัว่ทกุมมุโลก 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงโบโลญญ่า Bologna เมอืงหลวงของแควน้เอมเิลยีโรมญัญา 1 ใน 20 
แควน้  ของประเทศอติาล ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) โดยตวัเมอืงนัน้ตัง้อยู่ระหวา่งแมน้ํ่าโป
กบั  เทอืกเขาอลัเพนไพน์ นอกจากนัน้ยงัเป็นหนึง่ในเมอืงยุคกลางทีไ่ดร้บัการรกัษาไวเ้ป็นอย่างดทีีส่ดุ  
  แหง่หนึง่ในยุโรป และยงัเป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุคอื Alma Mater Studiorum นํา
ทา่น  เดนิ ชมบรเิวณจตัุรสัมจัโจเร่Piazza Maggiore จตัุรสัขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยู่ใจกลางเมอืงเกา่ ทีล่อ้มรอบ
  ดว้ยโบสถ์ซานเปโตรนโิอ ทีส่รา้งขึน้เพือ่ถวายแด่นกับุญเปโตรนโิอพระสงัฆราชองคแ์รกของ 
  โบโลญญ่า รวมถงึ ซติี้ฮอลลห์รอืศาลาวา่การเมอืงลานน้ําพเุทพเนปจูนและอาคารปาวาซโซ ่เดล โพ
  เดสตา ใหท้า่นเดนิเลน่ชมเมอืงและถ่ายรปู  สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพราโต้ Prato 
(ใช ้ เวลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  เมอืงสาํคญัอกีเมอืงหนึง่ในแควน้ทสัคาน ีตัง้อยู่บนระดบัความ
สงู   768 เมตรจากระดบัน้ําทะเล และเป็นเมอืงใหญ่เป็นอนัดบั 2 ในแควน้ทสัคาน ีและใหญ่เป็นอนัดบั 3 
  รองจากกรงุโรมและฟลอเรน้ซ ์  
ค า่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
 จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทีสี่ ่  13 เม.ย.63 พราโต้-ฟลอเร้นซ-์ลุกก้า-ซิงเควเทอเร่-เจนัว 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟลอเร้นซ์ นครทีรุ่ง่เรอืงสดุในชว่งยุคทองของศลิปะอติาล ี(ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท)ี  นําทา่นเขา้สู ่เขตเมอืงเก่า ของฟลอเรน้ซ ์ทีไ่ดร้บัเลอืกโดยองคก์ารยูเนสโกให้
ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก เมือ่ปี ค.ศ. 1982 เดนิชมความสวยงามบรเิวณ จตัุรสัดโูอโม ทตีัง้ของ 
มหาวิหารแห่งเมอืงฟลอเร้นซ์ ทีส่วยงามและยิง่ใหญ่ ชมจตัุรสัซกินอเรยี, สะพานเกา่เวคคโิอ  ที่
ทอดขา้มแมน้ํ่าอารโ์น ซึง่อดตีเป็นแหลง่ขายทองคาํทีเ่กา่แกข่องฟลอเรน้ซแ์ละยงัคงอนุรกัษ์ 
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บรรยากาศแบบดัง่เดมิไวไ้ดอ้ย่างด ีชมทศันยีภาพของตวัเมอืงทีม่แีมน้ํ่าอารโ์น  ไหลผา่นนครทีย่งัคง
รกัษาสถาปตัยกรรมโบราณไวอ้ย่างน่าชืน่ชม จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่เมอืงลุกก้า Lucca ตัง้อยู่ใน
แควน้ทอสคาน่า ทางตอนกลางของอติาล ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ชมตวัเมอืงตัง้อยู่บน
ฝ ัง่แมน้ํ่าแซรค์โิอ มเีมอืงหลวงชือ่ลกุกา้ เป็นชือ่เดยีวกบัชือ่จงัหวดั และชมเขตกาํแพงเมอืงทีม่าจาก
ยุคฟ้ืนฟูศลิปวทิยาทีล่อ้มรอบตวัเมอืงอยู่ สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงลาสเปเซีย La 
Spezia เมอืงในเขตลิกเูรีย ตอนเหนือของประเทศอิตาลี อยู่ระหวา่งเมอืงเจนวัและปิซา่ 
บรเิวณอ่าวลกิเูรยี หนึง่ในอ่าวทีม่คีวามสาํคญัทางดา้นการคา้และการทหาร (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง)   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
บา่ย นําทา่นเปลีย่นการเดนิทางต่อโดยรถไฟสู่ เมอืงซิงเควเทอรเ์ร่ Cinque Terre หมูบ่า้นเลก็ๆ ท่ีตัง้

อยู่บริเวณริมชายฝัง่ริเวียร่าของอิตาลี ทีม่คีวามหมายวา่ ดนิแดนทัง้หา้ The Five Land หรอื
ดนิแดนแหง่ความงดงาม ตัง้อยู่บนหน้าผาสงูชนัเหนอืทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนบรเิวณชายฝ ัง่แควน้ลกิู
เรยี ประกอบไปดว้ย 5 หมูบ่า้น ทีซ่อ่นตวัเองอยู่หา่งไกลจากสายตาของคนภายนอก แผน่ดนิทีย่าก
จะเขา้ถงึไดโ้ดยงา่ย ไดแ้ก ่Monterosso Al Mare, Vernazza Corniglia, Manarola และ 
Riomaggiore โดยทัง้ 5 หมูบ่า้นนี้มหีบุเขาลอ้มรอบ มแีมน้ํ่าเป็นฉากดา้นหน้า ทาํใหส้ถานทีแ่หง่นี้มี
ความสวยงามตามธรราชาตริาวกบัภาพวาดของจติรกรเอก ประกอบกบัเป็นสว่นหนึง่ของอุทยาน
แหง่ชาตแิละไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกอ้กีดว้ย  ซึง่หมูบ่า้นทัง้หา้นี้
ยงัคงสภาพดัง้เดมิมาตัง้แต่ศตวรรษที ่11 นําทา่นเดนิเลน่ชมความงามของหมูบ่า้นทีม่สีสีนัสวยงาม 
สรา้งลดหลัน่กนัตามเนนิผารมิทะเล ใหท้า่นเดนิเลน่ชมหมูบ่า้นรโิอแมกจโิอเร ่ Riomaggiore 
หมูบ่า้นประมงเลก็ๆ ทีม่เีสน่หแ์ละมบีรรยากาศเหมอืนเมอืงตุ๊กตา บา้นเรอืนทีต่ัง้ลดหลัน่กนับนหน้า
ผาทีป่กคลมุดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจตีดักบัน้ําทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนสเีทอควอยส ์โดยเฉพาะในฤดูรอ้น 
ใหท้า่นไดถ้่ายรปูตามอธัยาศยั และเดนิชมหมูบ่า้นอกีแหง่หนึง่ มอนเตรอสโซ ่Monterosso Al 
Mare หมูบ่า้นทีใ่หญ่และขึน้ชือ่ทีส่ดุ เนื่องจากเป็นเพยีงหมูบ่า้นเดยีวทีม่ชีายหาดใหน้กัทอ่งเทีย่ว
ลงไปนัง่เลน่พกัผอ่นไดจ้รงิ และคกึคกัมากในชว่งฤดูรอ้น มอนเตรอสโซแบ่งหมูบ่า้นออกเป็น 2 
ดา้น หากนบัจากสถานรีถไฟ ดา้นทศิเหนอืเป็นสว่นของบา้นตากอากาศ มรีา้นคา้เสยีเป็นสว่น
ใหญ่ สว่นทศิใตเ้ป็นทีต่ัง้ของหมูบ่า้น จะไปทางดา้นทศิใตน้ัน้ตอ้งเดนิลอดอุโมงคท์ีเ่จาะผา่นชอ่ง
เขาเขา้ไปตวัชมุชนทีน่ีเ่ป็นชมุชนทีใ่หญ่ทีส่ดุ และเป็นชมุชนแรกทีก่อ่ตัง้ขึน้ในบรรดา 5 หมูบ่า้น 
เดนิชมภายนอกวหิารนกับุญจอหน์เดอะแบพ็ทสิต์ Chiesa di San Giovanni Battista สรา้งขึน้
ในชว่งศตวรรษที ่ 13-14 เป็นโบสถ์เลก็ๆ มลีกัษณะสถาปตัยกรรมแบบบารอ็ค ทาํจากหนิอ่อน
สลบัสขีาวดําเป็นลายขวางพาดตวัวหิารทัง้ดา้นนอกและดา้นใน มเีวลาใหท้า่นถ่ายภาพงดงาม
ตามอธัยาศยั  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่เมอืงเลอเวนโต้ Levento เมอืงรมิทะเลอติาเลีย่นรเิวยีรา่ 
รถโคช้รอรบัทา่นทีเ่มอืงเลอเวนโต ้นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงเจนัว Genoa (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
1.30 ชัว่โมง) เมอืงทา่ทางการคา้ทางทะเลทีส่าํคญัทางตอนเหนอืของอติาลถีอืเป็นเมอืงทา่ทีส่าํคญั
ยิง่เปรยีบประดุจเสน้เลอืดใหญ่ของประเทศมาอย่างยาวนาน มคีวามรุง่เรอืงอย่างยิง่ในอดตีจนถงึ
ศตวรรษที ่18 ถูกกองทพัของจกัรพรรดิน์โบเลยีนบุกเขา้ยดึครองและผนวกดนิแดนแหง่นี้เขา้เป็น
สว่นหนึง่ของฝรัง่เศส แต่เป็นเพยีงระยะเวลาสัน้ๆ เมือ่นโปเลยีนเสือ่มอํานาจลง เจนวัไดม้โีอกาส
กลบัมาฟ้ืนฟูบา้นเมอืงและกลบัเขา้มาเป็นสว่นหนึง่ของอติาลอีกีครัง้จวบจนปจัจุบนั ปจัจุบนัเจนวั
เป็นเมอืงทีส่ามารถทาํรายไดเ้ขา้ประเทศไดเ้ป็นอย่างเสมอตน้เสมอปลายทัง้เป็นเมอืงทา่สาํคญัและ
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เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วชือ่ดงั เป็นศนูย์กลางเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการผลติรถยนต์ ไดแ้ก ่เฟียต 
อลัฟ่าโรมโิอ แลนเซยี เป็นตน้ 

 
ค า่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
 จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่  
 
วนัทีห้่า  14 เม.ย.63 เจนัว-ซานตามารเ์กอริต้าลิกเูร-พอรโ์ตฟิโน่-ช้อปป้ิง Fidenza Village 
Outlet- 
     มิลาน (อิตาลี) 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงซานตามารเ์กอริต้า Santa Margherita Ligure ดนิแดนสวรรคข์อง

นกัทอ่งเทีย่ว อยู่บนชายฝ ัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนีย่น ตัง้อยู่ไมไ่กลจากเมอืงเจนวั (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นอกีเมอืงหนึง่ทีม่คีวามสวยงามและมเีอกลกัษณ์ดว้ยอาคารบา้นเรอืแบบ
อารต์นูโวทีต่กแต่งดว้ยสสีนัฉูดฉาด แดง เหลอืง ชมพ ูดูมชีวีติชวีา และวลิลา่ต่างๆ ทีส่รา้งอยู่บน
เนนิเขาทีร่ายลอ้มเมอืงนี้ และมชีายหาดสวยงามพรอ้มทา่จอดเรอืยอรช์ของเหลา่บรรดาเศรษฐจีาก
ทัว่ทกุมมุโลก จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูท่า่เรอื ใหท้า่นถ่ายรปูกบัรปูป ัน้ของครสิโตเฟอรโ์คลมับสั 
ผูค้นพบอเมรกิา และนําทา่นโดยสารเรือ (Private Boat) เพื่อน าท่านเดินทางสู่เมอืงพอรโ์ตฟิโน่ 
Portofino ฉายาราชนิแีหง่เมดเิตอรเ์รเนีย่น หรอื Pearl of the World อดตีเป็นหมูบ่า้นชาวประมง
เลก็ๆ ปจัจุบนัไดก้ลายเป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของอติาล ีดว้ยความสวยงามของภูมิ
ประเทศ ชายหาดทีส่วยงาม และอากาศทีเ่ยน็สบายตลอดปี บา้นเรอืนสรา้งขึน้ตามเนนิเขารมิ
ชายฝ ัง่ดว้ยสสีนัอนัสวยงาม บางชว่งเป็นทา่เทยีบเรอืยอรช์ทีดู่หรหูรา เป็นเมอืงทีเ่หมาะกบัการ
พกัผอ่นตากอากาศ ซึง่ชาวเมอืงและนกัทอ่งเทีย่วมาทอ่งเทีย่วอย่างมากมายในแต่ละปี   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
บา่ย นําทา่นเดนิทางต่อสู่ ฟิเดนซ่า Fidenza (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงทีต่ัง้อยู่ใน

เขตประเทศอติาล ีระหวา่งเมอืงเวนสิและเมอืงมลิาน ให้ชอ้ปป้ิงสนิคา้ต่างๆ ที ่Fidenza Village 
Outlet แหลง่รวมสนิคา้แบรนด์เนมชัน้นําในราคาพเิศษ อาท ิ 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  

 สมควรแกเ่วลานดัหมายนําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่  
ค า่ รบัประทานอาหารคํ่าทีโ่รงแรม จากนัน้ใหท้า่นอสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
 
วนัทีห่ก  15 เม.ย.63 มิลาน-โคโม-่มิลาน (อิตาลี) 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 นําทา่นเดนิทางสู่  เมอืงโคโม ่Como (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี นําทา่นชมและถ่ายรปู

อนุสรณ์สถานทหารของเมอืงโคโม ่มลีกัษณะหอสงู 30 เมตร หนัหน้าออกสูท่ะเลสาบโคโม ่ภายใน



 

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

ประกอบไปดว้ยเสาหนิแกรนติทีม่น้ํีาหนกัถงึ 40 ตนัพรอ้มกบัการสลกัชือ่ของเหลา่ทหารทีร่ว่มรบใน
สงครามโลกครัง้ที ่1 กวา่ 650 นาย ใกลก้นันัน้เป็นมหาวหิารโวเทยีโน่หรอืวหิารโวลทา่ ไดร้บัการ
กอ่สรา้งขึน้เนื่องในโอกาสเฉลมิฉลองครบ 100 ปี ดว้ยรปูแบบการตกแต่งแบบนโีอคลาสสคิ ใหท้า่น
ถ่ายรปูและชมภายนอกมหาวหิาร และวหิารโคโม่  ทีส่รา้งขึน้ในรปูแบบโรมนัคาทอลคิ ถอืเป็น
อาคารทีส่าํคญัอกีแหง่หนึง่ของแควน้ลอมบารเ์ดยี ใหท้า่นเดนิเลน่ชมโบสถ์สาํคญัต่างๆ บรเิวณรมิ
ทะเลสาบโคโม ซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นทะเลสาบทีส่วยงามทีส่ดุของอติาล ีในแควน้ลอมบารเ์ดยี ทางเหนอื
ของประเทศอติาล ีบรเิวณเชงิเทอืกเขาแอลป์ ทะเลสาบโคโมล่อ้มรอบดว้ยภูเขาสงูทีย่งัมปี่าไมเ้ขยีว
ชะอุ่ม หลายจุดบนชายฝ ัง่เป็นชอ่งเขาแคบและหน้าผาทีส่วยงาม ทางเหนอืของทะเลสาบคอื
เทอืกเขาแอลป์ยาวเหยยีดสดุสายตาเป็นกาํแพงธรรมชาตทิีส่รา้งฉากหลงัอนังดงามอลงัการใหก้บั
ดนิแดนบรเิวณนี้ เทอืกเขาแอลป์นัน้มหีมิะปกคลมุอยู่ตลอดปี จงึทาํใหส้ามารถเลน่สกหีมิะได้
ตลอดเวลา จงึเป็นจุดดงึดูงใหผู้ค้นจากทัว่โลกหลัง่ไหลมาทอ่งเทีย่วพกัผอ่นกนัอย่างไมข่าดสาย  
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางกลบัเขา้สูเ่มอืงมลิานอกีครัง้  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
บา่ย   นําทา่นชมจตัุรสัสกาลา่และรปูป ัน้ดาวนิช ีและให้ทา่นถ่ายรปูและชมความยิง่ใหญ่ภายนอกของ  
  มหาวิหารแห่งเมอืงมิลานหรือมิลานดโูอโม มหาวหิารหนิอ่อนแบบกอธคิทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3  
  ในยุโรป สรา้งในปี ค.ศ.1386 ดว้ยศลิปะแบบนโีอโกธคิผสมผสานกนัเป็นสถาปตัยกรรมแบบ  
  ตะวนัตกสมยัฟ้ืนฟูศลิปวทิยาการ ใชเ้วลาสรา้งนานถงึ  500 ปี มคีวามวจิติรงดงามและประดบัประดา
  ไปดว้ยรปูป ัน้นบักวา่3,000 รปู มหีลงัคายอดเรยีวแหลมจํานวน 135 ยอด บนสดุมรีปูป ัน้ทองขนาด 
  4 เมตรของพระแมม่าดอนน่าเป็นสงา่อยู่ มลีานกวา้งดา้นหน้าดูโอโมทีม่อีนุสาวรยี์พระเจา้วกิเตอร์  
  เอมมานู เอลที ่2 ทรงมา้คอืสถานทีจ่ดังานสาํคญัต่างๆ ในบรเิวณเดยีวกนัยงัเป็นทีต่ัง้ของ แกลเลอรี ่
  วคิเตอรเ์อม็มานูเอล ทีน่บัวา่เป็นชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วยทีส่ดุในอติาลมีากวา่ 100 ปี พรอ้มถ่ายรปูกบั 
  อนุสาวรยี์ของ ลโิอนารโ์ด ดารว์นิช ีจติรกรเอกทีโ่ด่งดงัจากภาพโมนาลซิา่ ใหท้า่นมเีวลาชอ้ปป้ิง 
  เพิม่เตมิจากย่านนี้พรอ้มอสิระใหท้า่นเลอืกทานไอศครมีแสนอรอ่ยและรา้นคา้รา้นอาหารต่างๆ  
  มากมาย  
 **เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้า อิสระให้ท่านรบัประทานอาหารคํา่ภายในจตัุรสัตามอธัยาศยั** 
  สมควรแกเ่วลานดัหมาย นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทีเ่จด็  16 เม.ย.63 มิลาน-สนามบินมารเ์พน็ซ่า (อิตาลี) 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 ใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั จากนัน้ใหท้า่นเชค็เอ๊าทจ์ากทีพ่กั  

สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินมารเ์พน็ซ่า 
14.05 น.  ออกเดินทางจากสนามบินมารเ์พน็ซ่า โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG941 
 

วนัทีแ่ปด 17 เม.ย.63 สนามบินสุวรรณภมิู   
 

05.30 น. เดินทางกลบัถงึสนามบินสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ..โดยสวสัดิภาพ...  
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**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทาง
แต่ละก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัร์
เป็นรายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมือ่เปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทาง
อาจมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ  
ท่ีไมค่าดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ และหากท่ีพกัตามรายการไมไ่ด้รบัการยืนยนั  

บริษทัฯ ขอทาํการเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัหรือเมอืงใกล้เคียงให้  
ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 

 
อตัราค่าเดินทาง  10-17 เม.ย.2563  
 

Mono Italy 
โมโน อิตาลี 8 วนั  (TG) 

ราคารวมตัว๋โดยสาร 
ราคาไมร่วมตัว๋โดยสาร 

(กรณีท่านท่ีมีตัว๋โดยสาร
อยู่แล้ว) 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 62,300 32,500 
เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 60,900 32,500 
เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น มเีตยีงเสรมิ 58,900 29,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 5,900 5,900 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เคร่ืองบิน** 

**ไมร่วมค่าบริการด้านนัดหมายวีซ่าและเอกสารด้านวีซ่าท่านละ 3,900 บาท //  
ค่าทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถ่ิน และค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท  

เรียกเกบ็และชาํระพร้อมค่าทวัรง์วดสุดท้าย 
 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน้ํามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิม เติม
ภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตให้เดก็อายุตํา่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไมมี่เตียงเสริม *** 
 

หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจาํนวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จาํนวนไมต่ํา่กว่า 25 ท่าน และจะต้องชาํระมดัจาํ 

หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 การดาํเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมอืใน

การจดัเตรียมเอกสารสาํหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถว้นและสมบูรณ์ ทัง้น้ีเพื่อเป็นผลดีและความสะดวก
รวดเรว็ในการดาํเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถา่ยภาพและ
สแกนน้ิวมอื 

 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ ชาํระค่าธรรมเนียมในการทาํตัว๋อยู่ต่อท่ีสนามบินเดิมได้ไมเ่กิน 7 วนั นับจาก
วนัท่ีเดินทางออกจากต้นทาง ค่าธรรมเนียม 4,500 บาทต่อท่าน แต่ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัในวนันัน้ๆ จะสามารถ
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ยืนยนัการเดินทางได้ และการย่ืนวีซ่าจะต้องแยกย่ืนวีซ่าเด่ียว ประกนัต่างๆ ผูเ้ดินทางจะต้องซ้ือเพ่ิมเติม
เพื่อให้ครอบคลุมกบัวนัท่ีเดินทาง ซ่ึงค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีไมร่วมในราคาทวัร์  

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋โดยสารแล้ว แล้วเดินทางไมพ่ร้อมหมูค่ณะ ตรวจสอบตารางการเดินทางของท่านว่ามีการ
พาํนักอยู่ในประเทศอ่ืนมากกว่าในประเทศสวิตเซอรแ์ลนดห์รือไม ่หากมีและระยะเวลาในการพาํนักนาน
กว่าในเขตประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ท่านจะต้องดาํเนินการย่ืนวีซ่าท่ีประเทศนัน้ๆ แทน โดยท่านจะต้อง
ดาํเนินการด้วยตนเอง โดยค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการย่ืนวีซ่าประเทศนัน้ๆ ไมไ่ด้รวมในราคา
ทวัรเ์ช่นเดียวกนั 

อตัราน้ีรวมบริการ 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Thai Airways เสน้ทาง กรงุเทพฯ-มลิาน-กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ  (2-3 / หอ้ง) *บางโรงแรมหรอืบางเมอืงอาจไมม่หีอ้งแบบ 3 เตยีงใหบ้รกิาร* 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ, คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการ 
 คา่รถรบัสง่ระหวา่งนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ  
 คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี 
 คา่บรกิารหวัหน้าทวัร์ของบรษิทัจากกรงุเทพฯ  ทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางใน

ต่างประเทศ 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท สาํหรบัซึง่เดก็อายุตํ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 

75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะคา่รกัษาพยาบาลเทา่นัน้ ไมไ่ดร้วมถงึคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ อนัเกดิจาก
อุบตัเิหตุ อาท ิคา่ตัว๋โดยสาร, คา่ทีพ่กั, คา่อาหารหรอือืน่ๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ ) 

 คา่ภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ 
วนัที ่7 ก.ย.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น้ํามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารชาํระเพิม่ตาม
กฎและเงือ่นไขของสายการบนิ   

 
อตัราน้ีไมร่วมบริการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 คา่น้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกวา่สายการบนิกาํหนด  (30 กโิลกรมัต่อทา่น) 
 คา่ธรรมเนยีมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่เชงเกน้ และบรกิารดา้นเอกสารนดัหมายและงานวซีา่  ทา่นละ 3,900 บาท เรยีกเกบ็และ

ชาํระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสดุทา้ย 
 คา่ทปิพนกังานขบัรถ,คา่ทปิไกด์ทอ้งถิน่และคา่ทปิหวัหน้าทวัร ์เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ทา่นละ 1,800 บาท 

เรยีกเกบ็และชาํระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสดุทา้ย  
 คา่ธรรมเนยีมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด 

หรอืคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้โดยมไิดค้าดหมายหรอืคา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่น้ําดืม่ระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน้ําดืม่ระหวา่งทวัร)์  
 คา่ทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว  
 คา่บรกิารพนกังานยกกระเป๋าทกุแหง่  
 คา่ประกนัภยัการเดนิทางทีน่อกเหนอืจากรายการทวัร์  
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การชาํระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจําเป็นจํานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึง่ทา่น สาํหรบัการจองทวัรส์ว่นที่
 เหลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัทาํการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
 เงนิคา่มดัจําทัง้หมด 
 
 

การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัทาํการแต่ไมเ่กนิ 90 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจําคา่ตัว๋

โดยสารของทา่นนัน้ๆ (เงือ่นไขคา่มดัจําตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกวา่ 45 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจําทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารทา่นใด ยืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งชาํระคา่มดัจํา 20,000.- บาท และคา่วซีา่ตามที่

สถานทตูเรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารทา่นใดวซีา่ผา่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสารเครือ่งบนิบรษิทัฯ  ข อสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่

มดัจํา  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัร์

ทัง้หมด  
 

หมายเหตุ  

 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทั ฯจะคาํนงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็น
สาํคญั 

 กรณทีีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ 
เกดิขึน้และมเีหตุทาํใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 
จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวา่สามารถ
คนืเงนิได ้ 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยคา่เสยีหาย เนื่องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอืน่ๆ ทีม่ ี
เหตุทาํใหไ้มส่ามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามกาํหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์  

 บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้ม
นําเขา้ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็
ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จํานวนทัง้หมดหรอืบางสว่น  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บั

ชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่าํนกัอยู่ในประเทศไทย  
 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสาย

การบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย์ ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญู
หายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิกาํหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณเีทีย่วบนิลา่ชา้
หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 
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 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในรายละเอยีดของการแพอ้าหารรนุแรง หรอืการแพอ้าหารหลายชนดิของผูเ้ดนิทาง 
ดงันัน้ทา่นทีแ่พอ้าหารเลก็น้อยควรเตรยีมยาประจําตวัไปดว้ย หรอืไมส่ามารถจองทวัรไ์ดใ้นกรณทีา่นทีแ่พอ้าหาร
หลายชนดิหรอืแพอ้าหารในระดบัรนุแรง 

 ทา่นทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปีญัหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึทา่นทีต่อ้งการความชว่ยเหลอื
และการดูแลเป็นพเิศษ อาท ิทา่นทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบ
ลว่งหน้าตัง้แต่เริม่จองทวัร ์เนื่องจากกฎทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้น
การบรกิาร อาจจะไมไ่ดร้บัความสะดวกสาํหรบัผูท้ ีม่ปีญัหาขา้งตน้  

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวา่
มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายในน้ําหนกัสว่นทีเ่กนิ 

 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้ , โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมี
ขอ้กาํหนดทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของคน
สว่นรวม 

 กรณทีีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดูแลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจําตวั ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 
ชัว่โมงตดิต่อกนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทาง
เป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด  

 การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทัง้ปี หรอืกาํหนดลว่งหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรง
กบัวนัทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดย
ในวนัทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชม
สถานทีด่งักลา่วใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ 
แต่หากมกีารลา่ชา้ หรอื เหตุหนึง่เหตุใดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานที่
ดงักลา่วได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่า่น เนื่องจากไดช้าํระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

 หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสต์หรอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่น
ใหญ่ ดงันัน้ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทวัร์ 

 

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบ
หอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple 
Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 เตียง
เด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 
1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติํ่า  
3. กรณทีีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม  
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4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั 
และไมม่อี่างอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะ
แตกต่างกนั 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํา่กว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ตํ่า

กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยืน่คาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าวา่งสาํหรบัวซีา่อย่างน้อยไมต่ํ่ากวา่ 3 หน้า   
o หากทา่นเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม ่กรณุาเตรยีมเลม่เกา่ใหด้ว้ยเนื่องจากประวตักิารเดนิทางของทา่นจะ

เป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่คาํรอ้งขอวซีา่  
o ทา่นทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรณุาถอดออกและไมจ่ําเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ 

จะไมร่บัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
o รปูถา่ยสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จาํนวน 2 รปู 

เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเทา่นัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้ง

สแกนรปูลงบนวซีา่ (ไมค่วรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและ

หา้มใสห่มวกหรอืเครือ่งประดบั 

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทตูอิตาลี 
***การย่ืนวีซ่าอิตาลี ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS ITALY *** 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซ่ีา 15 วนัทําการ  
เอกสารในการขอวซ่ีา  (กรุณาจดัส่งภายใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูอติาลไีม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซ่ีา  
2. สาํหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาํเนินเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพาํนกัหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 
3. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกต้องจะช่วยใหก้ารพจิารณา

ของสถานทตูง่ายขึน้ 
หมายเหตุ  กรณีลกูคา้ท่านใดมกีารใชพ้าสปอรต์เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซ่ีา ลกูคา้ต้องแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อ
วางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน 
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บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นดิสหีรอืบิก๊อายส ์** 
 

o สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุตํา่กว่า 20 ปี  
- ใชส้าํเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุตํ่ากวา่ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอสาํเนาสตูบิตัรดว้ยและ

กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ทาํงาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  
o สาํเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแล้ว  
o สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ  
o สาํเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ  
o สาํเนาใบหย่า กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
o หนังสือรบัรองการทาํงาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 

 *** การสะกดช่ือ นามสกลุของผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสือ
เดินทาง มิเช่นนัน้ สถานทูตจะไมร่บัพิจารณา (ส าคญัมาก) ***  
- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัทีท่าํงานอยู่ เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยมี

รายละเอยีดการเขา้ทาํงาน, อตัราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน (หนงัสอืรบัรองการทาํงานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน
นบัจากวนัยืน่วซีา่) เป็นตน้ 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุ
ตําแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปจัจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ร ิม่ทาํงานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ 
สาํเนาบตัรประจําตวัราชการ 1 ชดุ (หนงัสอืรบัรองการทาํงานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซีา่)  

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื สาํเนาหนังสือ
รบัรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคดัมาไมต่ํา่กว่า 3 เดือน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแมบ่า้น   

 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีน
สมรส 

 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส
พรอ้มแสดงสาํเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีุตรดว้ยกนั 
ควรคดัหนงัสอืชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

 
- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไมมี่รายได้  จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนคา่ใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและ

หลกัฐานทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการ
รบัรองคา่ใชจ้่ายใหแ้กผู่เ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ์ โดยเบื้องตน้ ควรมคีวามสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญาติ
ใกลช้ดิ  (กรณนีี้หากความสมัพนัธ์ไมส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ทา่นอาจถูกปฏเิสธการยืน่คาํรอ้งขอ
วซีา่นี้)   
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- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา   ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื 
นกัศกึษา  จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช้ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั อพัเดทไมเ่กิน 7 วนัก่อนย่ืนพร้อมถา่ยส าเนาย้อนหลงั 

6 เดือนแสดงช่ือเจ้าของบญัชี  โดยช่ือและนามสกลุต้องสะกดให้ถกูต้องตามหน้าหนังสือเดินทาง  
- หากมกีารต่อเลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาสาํเนาหน้าแรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบญัชขีองเลม่เกา่ทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลข

บญัชเีงนิฝากเป็นปจัจุบนั 
- หากรายการปรบัสมดุบญัชขีองทา่นมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงั

ไมต่ํ่ากวา่ 6 เดอืนและปรบัยอดใหล้า่สดุ ไมต่ํ่ากวา่ 7 วนันบัจากวนันดัหมายยืน่วซีา่ แต่หากใช้ 
statement แลว้ยงัคงไมม่กีารเคลือ่นไหวทกุเดอืน ขอใหท้าํหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิไมม่กีารเคลือ่นไหวเนื่องจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะ
เวลานานหรอืเหตุผลอืน่ๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณมีเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เลม่ กรณุาแสดงสาํเนาสมดุบญัชอีืน่แนบดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝาก
ประจํา เป็นตน้ 

- กรณรีบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งทาํจดหมายรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัเป็น
ภาษาองักฤษพรอ้มระบุความสมัพนัธ์เพือ่ชีแ้จงต่อสถานทตู 1 ฉบบั โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสีาํเนา
สมดุบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝา่ยที่
มกีารเงนิมากกวา่ตอ้งทาํจดหมายรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มระบุชือ่และความสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไมร่บับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี ***  ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียง
พอท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเมือ่กลบัสู่ภมิูลาํเนา   

o กรณีเดก็อายุตํา่กว่า 20 ปี (กรณีไมไ่ด้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)   
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชย
คา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็น
ภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของ
มารดาเพือ่รบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร
เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชย
คา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็น
ภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของ
บดิาเพือ่รบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- หากเดก็ไมไ่ด้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา  โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะ
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เกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบั
แปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแกบุ่ตรดว้ย  

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝา่ยใด
เป็นผูดู้แลบุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ
ถงึแมว้า่ทา่นจะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํรอ้งใหมก่ต็อ้ง
ชาํระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดั
หมายและโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและ
หากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  
***    กรณทีีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู 
ยกเลกิวซีา่ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ  
***   เมือ่ทา่นไดช้าํระเงนิคา่มดัจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณมีกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหวา่งการยืน่วซีา่ ทา่นสามารถจะตอ้งแจง้ความจํานงแกบ่รษิทัทวัรใ์ห้
ทราบลว่งหน้า แต่หากกรณทีา่นทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางกอ่นกาํหนดวนัยืน่วซีา่และทา่นไมส่ามารถนําหนงัสอืเดนิทาง
มาแสดงไดท้นั ทา่นนัน้จะตอ้งมายืน่เดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามกาํหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั   ** 

 
 
 ***   ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงั

ประเทศตามทีร่ะบุเทา่นัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการ
ยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่น
หลงัจากทวัรอ์กเดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะคาํนงึถงึ
ประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั   

                     
*********************************************************************************************************** 
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนนําเอกสารส่ง

ย่ืนคาํร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม่ 

กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 

(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด
ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการทาํเอกสารออนไลน์ต่อไป) 

 

 

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

 

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

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมกีารเปลี่ยนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกดิ .................................................  

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

     สถานที่เกดิ ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ..............................................................  
 

2.  สถานภาพ ........ โสด ......... แตง่งานจดทะเบยีน ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน  ......... หยา่  ......... หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นที่แตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบยีนหรือไมก่ต็าม กรุณากรอกรายละเอยีดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สาม,ี ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................  

      วนัเกดิ ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานที่เกดิ สาม-ีภรรยา .....................................  
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4.  ที่อยูปั่จจุบนัตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................  

    .............................................................................................................  รหสัไปรษณีย ์............................. 
     ที่อยูปั่จจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบยีนบา้นใหเ้ขยีนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)....................................... 
 

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

     รหสัไปรษณีย ์................................................... โทรศพัทบ์า้น ...................................................................  

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

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

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กจิการที่ท  าน้ันเกี่ยวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................)  

 กรณีประกอบอาชพีอสิระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและที่อยูท่ ี่ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ที่อยูส่ถานที่ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ)........................................................................................  

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

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

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

 

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

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวชิาหลกัที่ศึกษา (ภาษาองักฤษ).....................................................  
 

7.  ช่ือบุคคลที่ร่วมเดินทางไปดว้ย........................................................................................................................  
 

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

 

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีที่ผา่นมาหรือไม ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัที่) 

    ตัง้แตว่นัที่...................................... ถึงวนัที่......................................... รวม........... วนั  
   

กรณีที่ทา่นเคยไดว้ซีา่เชงเกน้แลว้ กรุณาระบุสถานทูตที่ออกวซีา่ให ้สถานทูตใด .................................................    
     

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

 

   กรณีที่ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัที่ ...............................................................  
 

9.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวซีา่หรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
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.................................................................................................................................................................  
 

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มผูีส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีที่มผูีส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม่) 

 

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

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

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

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


