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Grand Italy 
แกรนดอ์ติาล ี9 วนั 

 

โรม-ปอมเปอี-เนเป้ิล-คาปร-ีถ า้บลกูรอ็ตโต้ 
ฟลอเรนซ-์หอเอนปิซ่า-เวนิส-มิลาน- 

ช้อปป้ิงแบรนดเ์นม ชิมสปาเกต็ต้ีหมึกด า 
โดยสายการบินไทย (TG) 

 

บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงขำ้มขอบฟ้ำสูป่ระเทศอติำล ีประทบัใจกบัดนิแดนอนัยิง่ใหญ่และเคยรุ่งเรอืงมำในอดตีกบั
จกัรวรรดิโ์รมนัอนัแสนศกัดิส์ทิธิบ์นคำบสมุทรอติำล ีพบกบัวฒันธรรม, ศลิปะ และสถำปัตยกรรมอนังดงำมต่ำงๆ มำกมำยหลำย
แห่ง และยงัเป็นประเทศทีเ่ป็นศนูยก์ลำงแหง่ครสิตศำสนำโลกแห่งนครวำตกินักบัเมอืงต่ำง ๆ ดงันี้:- 
โรม เมอืงหลวงทีย่ิง่ใหญ่ของจกัรวรรดโิรมนัมอีำยุเก่ำแก่กว่ำ 2,000 ปี ชมเมอืงและสถำนทีท่ีเ่ป็น 1  ใน 7 สิง่

มหศัจรรยข์องโลกและนครวำตกินั มหำวหิำรทีเ่ป็นศนูยก์ลำงแห่งครสิตศ์ำสนำนิกำยโรมนัคำทอลคิของโลก 
เนเป้ิล  หรอื นำโปล ี เมอืงท่ำทีส่ ำคญัทำงตอนใตข้องอติำล ีเมอืงใหญ่อนัดบั 3 ของประเทศ และเป็นเมอืงใหญ่และมี

ควำมส ำคญัทำงดำ้นเศรษฐกจิของอติำลตีอนใต ้ตวัเมอืงตัง้อยู่รมิอ่ำวนำโปล ี 
คาปรี เกำะทีม่ชีือ่เสยีงเกำะหนึง่ของอติำล ี เนือ่งจำกมสีถำนทีท่ีเ่ป็นเอกลกัษณ์อย่ำงถ ้ำบลกูรอ็ตโต ้ (Blue Grotto) 

ซึง่ดงึดดูนกัท่องเทีย่วจ ำนวนมำกไปสมัผสักบัควำมสวยงำมของถ ้ำเรอืงแสงแห่งนี้ 
เวนิส เมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมทีน่กัท่องเทีย่วเดนิทำงมำเยอืนเป็นจ ำนวนมำกมำยในแต่ละปี อดตีเมอืงทีเ่คยร ำ่รวย

ทีส่ดุแห่งหนึง่ในยุคกลำงเกำะเวนิสประกอบไปดว้ยเกำะน้อยใหญ่กว่ำ 118 เกำะ ล่องเรอืพรอ้มสมัผสั
บรรยำกำศอนัแสนโรแมนตคิ 

ปิซ่า เมอืงท่องเทีย่วชือ่ดงัของประเทศอติำล ี อดตีเมอืงท่ำเรอืชำยฝัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน และเป็นทีต่ัง้ของหอ
เอนปิซ่ำ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก 

ฟลอเรน้ซ ์ เมอืงศนูยก์ลำงแหง่ศลิปะในยุคเรอแนสซองสแ์ละเป็นเมอืงทีไ่ม่อนุญำตใหร้ถโคช้เขำ้ไปในเขตเมอืงเก่ำ  ทีต่ัง้ 
รปูปัน้เดวดิตวัจรงิ ปัจจุบนัถูกเกบ็รกัษำไวใ้นพพิธิภณัฑ ์ 

มิลาน เมอืงใหญ่และมจี ำนวนประชำกรสงูทีส่ดุในอติำล ีและยงัไดช้ือ่ว่ำเป็นศนูยร์วมของแฟชัน่ดไีซน์เนอรช์ือ่ดงัของ
อติำล ี 
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ก าหนดการเดินทาง     *28 ธ.ค.2560 - 5 ม.ค.2561 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ  
22.00 น.  นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตทูางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร ์D  

 สายการบินไทย  เจ้าหน้าท่ีคอยให้ความสะดวกเร่ืองเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระ 
 

วนัทีส่อง กรงุเทพฯ-โรม (อิตาลี) –ปอมเปอี – เนเป้ิล 
00.01 น.  น าท่านออกเดินทางสู่กรงุโรม ประเทศอิตาลี  โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG944 
05.55 น. เดินทางถึงสนามบินลีโอนารโ์ด ดารวิ์นชี ประเทศอิตาลี หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และ 
 ตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองปอมเปอี เมอืงเก่าแก่ก่อตัง้ขึน้เมือ่ประมาณ 

550 ปีก่อนครสิตศ์กัราช จนกระทัง่ 80 ปีก่อนครสิตศ์กัราช ปอมเปอไีดเ้ป็นเมอืงของอาณาจกัรโรมนั ชาว
โรมนัผูม้ ัง่คัง่พากนัสรา้งบา้นพกัตากอากาศตามชายฝัง่ทะเลของปอมเปอแีละบรเิวณลาดเขาของภูเขาไฟ 

 วสิเุวยีส ไม่นานปอมเปอกีก็ลายเป็นศนูยก์ลางการคา้อนัมัง่คัง่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.45 ชัว่โมง) 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านชมซากเมอืงเก่าปอมเปอ ีทีไ่ดถู้กลาวาของภูเขาไฟวสิเุวยีสถล่มทบัเมื่อวนัที ่24 สงิหาคม ค.ศ.79 ชม

รา้นคา้ ตลาด หอ้งอาบน ้าโรมนัโบราณ วหิารเทพอพอลโล่ จตุัรสักลางเมอืง และซ่องโสเภณี รวมถงึซากศพที่
ถูกเถา้ถ่านของภูเขาไฟวสิเุวยีสทบัถม ทีย่งัคงสภาพเป็นรปูเป็นร่างอยู่ไดด้ว้ยการน าปนูพลาสเตอรฉ์ีดเขา้ไป
ในซากศพนัน้ จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูภู่มภิาคทางตอนใตข้องคาบสมุทรอติาลอีนัมเีสน่หเ์รื่องทศันียภาพ 
พชืผลทอ้งถิน่ และอาหารพืน้เมอืงรสจดัจา้น สู ่เมืองเนเป้ิล หรอื นาโปลี  เมอืงท่าทีส่ าคญัทางตอนใตข้อง
อติาล ีเมอืงเนเป้ิลหรอืนาโปล ีเป็นเมอืงใหญ่อนัดบั 3 ของประเทศ และเป็นเมอืงใหญ่และมคีวามส าคญั
ทางดา้นเศรษฐกจิของอติาลตีอนใต ้ตวัเมอืงตัง้อยู่รมิอ่าวนาโปล ี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม Holiday Inn Naples หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม เนเป้ิล-เกาะคาปรี-ถ ้าบลูกรอ็ตโต- กรงุโรม 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
  จากนัน้น าท่าน โดยสารเรอืเจทฟอยลส์ู่ เกาะสวรรคค์าปรี ซึง่เป็นสถานทีต่ากอากาศยอดนิยมมาแต่สมยั

โบราณ น าท่านเปลีย่นพาหนะเป็นเรอืเลก็ เพื่อเดนิทางไปชม ถ า้บลูกรอ็ตโต ซึง่อยู่ตอนเหนือของเกาะ 
ปากถ ้ามรีปูร่างคลา้ยรกูุญแจ ซึง่สว่นใหญ่จะอยู่ใตน้ ้า สว่นทีอ่ยู่เหนือน ้าจะสงูกว่าผวิน ้าเพยีง 4 ฟุตเท่านัน้ 
ซึง่เรอืเลก็จะเขา้ไปในถ ้าไดเ้ฉพาะเวลาน ้าทะเลลด แสงอาทติยท์ีส่อ่งผ่านน ้าเขา้มาจากปากถ ้า จะท าใหน้ ้าใน
ถ ้ามสีฟ้ีาแปลกตาจงึไดช้ื่อว่า บลูกรอตโต้ 

   หมายเหต ุการเขา้ชมชมถ ้า Blue Grotto ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ และระดบัน ้าทะเลในวนันัน้ๆ  
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางกลบัสูเ่มืองเนเป้ิล และเดนิทางต่อกลบัสู ่กรงุโรม นครหลวงแห่งสาธารณรฐัอิตาลี อดตี

แห่งจกัรวรรดโิรมนั อาณาจกัรทีย่ิง่ใหญ่มาเมื่อกว่า 2,000 ปี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) น ำท่ำนชม
กรุงโรม ชื่นชมกบัสถำปัตยกรรมและประวตัศิำสตรแ์ห่งควำมยิง่ใหญ่ โรมเป็นมหำนครทีม่สีสีนัเฉพำะตวั ชม
และถ่ายรปูภายนอกของสนามกีฬาโคลอสเซ่ียม สิง่ก่อสรา้งทีเ่ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก ซึง่เป็น
สนามกฬีายกัษ์ทีจ่คุนไดก้ว่า 50,000 คน  ก่อนน าท่านสูบ่รเิวณ น ้าพเุทรว่ี Trevi Fountain หนึ่งใน
สญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของกรุงโรม สถานทีน่กัท่องเทีย่วมาโยนเหรยีญเสีย่งทายตามเรื่องราวจากภาพยนตรเ์รื่อง
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Three Coins in The Fountain ใหเ้วลาท่านไดเ้กบ็ภาพเป็นทีร่ะลกึ รวมถงึผ่านชมประตชูยัแห่งคอนสแตน
ตนิ Arch of Constantine โดยสรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึชยัชนะของกรุงคอสสแตนตนิ เป็นซุม้ประตูทีใ่หญ่ทีส่ดุ
ของโรมนัมคีวามสงูถงึ 21 เมตร, อนุเสาวรยีว์กิเตอรเ์อม็มานูเอล็ หรอื Altare Della Patria อนุเสาวรยีท์ี่
สรา้งขึน้เพื่อเป็นเกยีรตขิองวกิเตอรเ์อม็มานูเอล็ พระราชาองคแ์รกของอติาล ีทีม่อี านาจแบบเบด็เสรจ็ครบ
วงจร และทีน่ี่ยงัเป็นอนุสรณ์ทหารทีก่ลา้หาญเมื่อครัง้สงครามโลกครัง้ที ่1 อกีดว้ย, Circus Maximus 
สนามแขง่กฬีากลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของโรมนัโบราณ ไดร้บัการสรา้งขึน้ในสมยัจเูลยีสซซีาร ์และมกีาร
ปรบัปรุงบรูณะเรื่องยจนถงึสมยัพระจกัรพรรดิอ์อกุสตุสและมกีารบรูณะอย่างสวยงามในสมยัพระจกัรพรรดิ ์
เวสปาซอิานุส จนเสรจ็สมบรูณ์มคีวามยาว 2,0.7 เมตร สามารถจุผูช้มได ้กว่า 150,000 คน และยงัมกีาร
สรา้งวหิารใตด้นิเพื่อบชูาเทพเีวสตา ต่อมาเกดิเพลงิไหมค้รัง้ใหญ่นานถงึ 6 วนั 6 คนื จนปัจจุบนัเหลอืงเพยีง
ซากปรกัหกัพงัและสนามหญา้ขนาดใหญ่และมกีารจดัเป็นสวนสาธารณะแหง่หนึ่งตัง้อยูใ่จกลางของกรุงโรม, 
จตุัรสันาโวนา หรอื Piazza Navona จตุัรสัแห่งหนึ่งในกรุงโรมซึง่เคยเป็นสนามกฬีาโรมนัโบราณใน
ครสิตศ์ตวรรษที ่1 ชาวโรมนัโบราณต่างจะเดนิทางมาชมกฬีาทีจ่ดัขึน้ทีส่นามกฬีาแห่งนี้ ปัจจุบนัเป็นจตุัรสัที่
เป็นแหล่งรวมของนกัท่องเทีย่วมากมายและใกลก้นัยงัเป็นน ้าพสุีแ่ม่น ้าหรอื Fountain of the Four Rivers 
ซึง่ไดร้บัการออกแบบโดยชาวอติาเลยีนในปี ค.ศ.1651 ระลกึถงึความเป็นครอบครวัทีม่นีกพริาบและผล
มะกอกเป็นสญัลกัษณ์และยงัสะทอ้นถงึแนวคดิทางศาสนาทีม่พีระสนัตปาปาเป็นประมุข แผข่ยายแนวคดิน้ี
ออกไปโดยทัว่กนัและระลกึถงึแม่น ้า 4 สายหลกัของโลกคอืแม่น ้าไนลร์ปูถงึเสาโอเบลสิกแ์ทนทวปีแอฟรกิา, 
แม่น ้าดานูบแทนทวปียโุรป, แมน่ ้าคงคาแทนทวปีเอเซยีและแมน่ ้าเดอลาพลาเป็นตวัแทนของทวปีอเมรกิา   

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม Novotel Roma Est Hotel  หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี่ ่  โรม-มหาวิหารเซ้นตปี์เตอร-์ฟลอเรน้ซ-์พราโต้ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 น าท่านสูน่ครวาตกินั ซึง่เป็นรฐัอสิระและศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์ิกายโรมนัคาทอลกิ ทีต่ัง้ของมหาวหิาร

เซน้ปีเตอร ์น าท่านชมภายในของมหาวิหารเซนตปี์เตอร ์St.Peter Basilica แหง่นครรฐัวาตกินั ทีง่ดงาม
ดว้ยศลิปะในยุคเรเนซองสแ์ละยงัไดร้บัการตกแต่งอย่างโอ่อ่าและหรหูรา  ชมรปูปัน้และจติรกรรมอนัล ้าค่าโดย
ฝีมอืของจติรกรเอกชื่อดงักอ้งโลก ชมรปูแกะสลกัปิเอตา้ทีพ่ระแม่ประคองร่างพระเยซหูลงัปลดลงจากไม้
กางเขนผลงานชิน้เอกของไมเคลิ แองเจลโล หรอืเสาพลบัพลาทีอ่อกแบบโดยแบรน์ีนี และยอดโดมขนาดใหญ่
ทีห่าชมไดย้าก ซึง่ปัจจุบนัลว้นแต่เป็นสิง่ล ้าค่าของประเทศอติาล ี ใหท้่านถ่ายรปูกบัจตุัรสัหน้าวหิารเซนตปี์
เตอร ์ทีท่่านอาจเคยเหน็จากการถ่ายทอดทางโทรทศัน์ในช่วงเวลาส าคญัๆ ของคาทอลคิ   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมืองฟลอเรน้ซ ์Florence นครทีรุ่่งเรอืงสดุในช่วงยุคทองของศลิปะอติาล ี(ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4 ชัว่โมง)  น าท่านเขา้สู ่เขตเมืองเก่า ของฟลอเรน้ซ ์ทีไ่ดร้บัเลอืกโดยองคก์ารยเูนสโกใหข้ึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1982 เดนิชมความสวยงามบรเิวณ จตัรุสัดโูอโม ทตีัง้ของ มหาวิหาร
แห่งเมืองฟลอเรน้ซ ์ทีส่วยงามและยิง่ใหญ่ ชมจตุัรสัซกินอเรยี, สะพานเก่าเวคคโิอ ทีท่อดขา้มแม่น ้าอารโ์น  

 ซึง่อดตีเป็นแหล่งขายทองค าทีเ่ก่าแก่ของฟลอเรน้ซแ์ละยงัคงอนุรกัษ์ บรรยากาศแบบดัง่เดมิไวไ้ดอ้ย่างด ีชม
ทศันียภาพของตวัเมอืงทีม่แีม่น ้าอารโ์น ไหลผ่านนครทีย่งัคงรกัษาสถาปัตยกรรมโบราณไวอ้ย่างน่าชื่นชม ได้
เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่เมืองพราโต้ Prato (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมอืงส าคญัอกีเมอืง
หนึ่งในแควน้ทสัคานี ตัง้อยูบ่นระดบัความสงู 768 เมตรจากระดบัน ้าทะเล และเป็นเมอืงใหญ่เป็นอนัดบั 2 ใน
แควน้ทสัคานี และใหญ่เป็นอนัดบั 3 รองจากกรุงโรมและฟลอเรน้ซ ์  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม Charme Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 

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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วนัทีห้่า  พราโต้- ปิซ่า- เวนิส 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองปิซ่า Pisa (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) อกีหนึ่งเมอืงท่องเทีย่วชื่อดงั
ของประเทศอติาล ีและเป็นเมอืงหลกัส าคญัในเขตแควน้ทสัคานี และไดร้บัเลอืกโดยองคก์ารยเูนสโกใหข้ึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1987 น าท่าน ชมเมอืงปิซ่า อดตีเมอืงท่าเรอืชายฝัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน 
และเป็นทีต่ัง้ของหอเอนปิซ่า น าท่านชม 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก หอเอนปิซ่า ใหเ้วลาท่านเดนิเล่น
ถ่ายรปูกบัหอเอนปิซ่า ทีส่รา้งขึน้เพื่อเป็นหอระฆงัแห่งวหิารประจ าเมอืง แต่เพยีงการเริม่ตน้ของการสรา้งถงึ
บรเิวณชัน้ 3 กเ็กดิการทรุดตวัและตอ้งหยุดการก่อสรา้งจนถดัมาอกีร่วม 100 ปี ถงึไดส้รา้งต่อจนเสรจ็
สมบรูณ์และยงัเป็นสถานทีก่าลเิลโอ เคยมาพสิจูน์เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก และการตกของวตัถุดว้ย   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารจนี 

บ่าย น าท่านเดนิทางต่อสู ่เมืองเวนิส Venice Mestre เมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมทีน่กัท่องเทีย่วเดนิทางมาเยอืนเป็น
จ านวนมากมายในแต่ละปี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง)  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี  
  น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม Russott Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก  เวนิส-มิลาน 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 น าท่านเดนิทางสู ่ท่าเรอืทรอนเชตโต้ เพื่อข้ามสู่ เกาะเวนิส อดตีเมอืงทีเ่คยร ่ารวยทีส่ดุแห่งหนึ่งในยุคกลาง

เกาะเวนิสประกอบไปดว้ยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมสีะพานเชื่อมถงึกนักว่า 400 แห่งทีศ่นูยก์ลางอยู่
ที ่จตัรุสัเซนตม์ารค์ หรอื ซานมารโ์ค ชุมชนทีใ่หญ่ทีส่ดุบนเกาะต่างๆ ของเมอืงเวนิสทีม่คีลองต่างๆ 
มากมายนบัรอ้ยแห่ง นบัเป็นบรรยากาศทีไ่ม่มทีีใ่ดเหมอืนและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะเมอืง ชมสะพานสะอืน้ที่
เชื่อมระหว่างคุกหลวงและพระราชวงัดอรด์จชมวหิารเซนตม์ารค์ทีง่ดงามดว้ยการประดบัดว้ยโมเสคหลายลา้น
ชิน้ เดนิชมตวัเมอืงจนถงึสะพานรอิลัโตทีท่อดขา้มแกรนดค์าเนลอกีหนึ่งสญัลกัษณ์ของเวนิส น าท่านถ่ายรปู
กบัพระรำชวงัดอจส ์Doge's Palace พระรำชวงัดอจส ์เป็นทีท่ ำกำรของรฐับำลเวนิสและทีพ่ ำนกัของผูด้ ำรง 
ต ำแหน่งเจำ้เมอืงในอดตี ตวัอำคำรกะทดัรดัในแบบโกธคิ เป็นสิง่ก่อสรำ้งทีเ่ก่ำแก่มำกว่ำ 800 ปีมำแลว้ เมื่อ
สมยัเวนิสยงัเป็นสำธำรณรฐัอสิระ ซึง่เคยร ่ำรวยและมอี ำนำจมหำศำลและเคยสง่ใหม้ำรโ์คโปโลเดนิทำงไป
เมอืงจนี อสิระใหท้่านชมและเลอืกซือ้สนิคา้ขึน้ชื่ออาท ิเครื่องแกว้เวนีเซยี หรอื หน้ากากเทศกาลคารน์ิวลั 
ท่านอาจใชเ้วลานัง่จบิกาแฟตามรา้นกาแฟ ทีต่ัง้อยู่รอบจตุัรสัเซนตม์ารค์ เพื่อดืม่ด ่ากบับรรยากาศทีแ่สนโร
แมนตกิ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพืน้เมอืงล้ิมรสกบัสปาเกต็ต้ีหมึกด าสไตลอิ์ตาเล่ียน 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมืองมิลาน หรอืมิลาโน Milan (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) น าท่านชมเมอืงมิ
ลาน เมอืงหลกัของแควน้ลอมบารเ์ดยีและเป็นเมอืงส าคญัทางภาคเหนือของประเทศอติาล ีมชีื่อเสยีงในดา้น
แฟชัน่และศลิปะ ซึง่มลิานถูกจดัใหเ้ป็นเมอืงแฟชัน่ในลกัษณะเดยีวกบันิวยอรค์  ปารสี  ลอนดอน และ
โรม นอกจากนี้ยงัเป็นทีรู่จ้กัในดา้นอุตสาหกรรม ผา้ไหม และแหล่งผลติรถยนต ์อลัฟา โรมโีอ รวมไปถงึ
สโมสรฟุตบอลอนิเตอรม์ลิานและสโมสรฟุตบอลเอซมีลิาน 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
 จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม As Hotel Economy Bedbank หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

 

 

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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วนัทีเ่จด็  มิลาน-ชมเมือง-ช้อปป้ิง 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางไปชม ปราสาทฟอรซ่์า หรอื Sforzesco Castle ไดร้บัการก่อสรา้งขึน้ตัง้แต่ชว่งศตวรรษที ่
15 โดยฟรนัเชสโกสฟอรซ์า ดยคุแห่งมลิาน ต่อมาไดม้กีารบณูะและขยายใหญ่ขึน้ในชว่งยุคศตวรรษที ่19 
และ 17 และยงัเป็นทีต่ัง้ของป้อมปราการทีใ่หญ่ทีส่ดุแหน่งหนึ่งในยุโรป จากนัน้น าท่านชม มหาวิหารเซ้นต์
แอมโบรจิโอ หรอื Basilica of Sant’Ambrogio หนึ่งในโบสถท์ีเ่ก่าทีส่ดุในเมอืงมลิาน ถูกสรา้งขึน้เพื่ออุทศิ
ใหก้บันกับุญแอมบรอสแห่งมลิาน ตวัอาคารแสดงถงึประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานและศลิปะอนัศกัดิส์ทิธิท์าง
ศาสนา เป็นตวัอย่างของงานสถาปัตยกรรมแบบโรมนัในยุคลอมบารด์ โดยจะเหน็ไดจ้ากหอระฆงั 2 หลงัที่
เก่าแก่ทีส่ดุ และต่อมาไดม้กีารบรูณะอาคารอย่างหนกัปัจจุบนัประกอบไปดว้ยอาคาร 3 ชัน้ ดา้นขา้งประกอบ
ไปดว้ยงานศลิปะสะทอ้นถงึประวตัศิาสตร ์หลงัคาตกแต่งดว้ยงานปนูปัน้และแท่นบชูาทองค า ใหท้่านถ่ายรปู
เป็นทีร่ะลกึ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านชมจตุัรสัสกาล่าและรปูปัน้ดาวนิช ีและใหท้า่นถ่ายรปูและชมความยิง่ใหญ่ภายนอกของ มหาวิหาร

แห่งเมืองมิลานหรอืมิลานดโูอโม มหำวหิำรหนิอ่อนแบบกอธคิทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ในยุโรป สรำ้งในปี ค.ศ.
1386 ดว้ยศลิปะแบบนโีอโกธคิผสมผสำนกนัเป็นสถำปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยัฟ้ืนฟูศลิปวทิยำกำร ใช้
เวลำสรำ้งนำนถงึ 500 ปี มคีวำมวจิติรงดงำมและประดบัประดำไปดว้ยรปัูน้นบักว่ำ 3,000 รปู มหีลงัคำยอด
เรยีวแหลมจ ำนวน 135 ยอด บนสดุมรีปูปัน้ทองขนำด 4 เมตรของพระแมม่ำดอนน่ำเป็นสง่ำอยู่ มลีำนกวำ้ง
ดำ้นหน้ำดโูอโมทีม่อีนุสำวรยีพ์ระเจำ้วกิเตอรเ์อมมำนูเอลที่ 2 ทรงมำ้คอืสถำนทีจ่ดังำนส ำคญัต่ำงๆ ในบรเิวณ
เดยีวกนัยงัเป็นทีต่ัง้ของ แกลเลอรี ่วคิเตอร ์เอม็มานูเอล ทีน่บัวา่เป็นชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วยทีส่ดุในอติาล ีมาก
ว่า 100 ปี พรอ้มถ่ายรปูกบัอนุสาวรยีข์อง ลโิอนารโ์ด ดารว์นิช ีจติรกรเอกทีโ่ดง่ดงัจากภาพโมนาลซิ่า จากนัน้
มเีวลาใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีแ่กลเลอรีน่ี้ กบัหลากหลายแบรนดช์ัน้น ามากมาย   (เพื่อความ
สะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าของท่าน อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั)  

 สมควรแก่เวลานดัหมาย จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม As Hotel Economy Bedbank หรอืระดบั
เทยีบเท่า 

 

วนัทีแ่ปด มิลาน-สนามบินมารเ์พน็ซ่า 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินมารเ์พน็ซ่า กรงุมิลาน และเผือ่เวลาส าหรบัการท าคืน
 ภาษีท่ีสนามบิน 

13.05 น.  น าท่านออกเดินทางจากสนามบินมาเพนซ่า เมืองมิลาน โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG941 
 

วนัทีเ่ก้า  กรงุเทพฯ 
05.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  
 

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

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
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อตัราค่าเดินทาง  *28 ธ.ค.2560 - 5 ม.ค.2561 
 
 

     

แกรนดอิ์ตาลี 9 วนั (TG) ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 71,500 39,900 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 68,500 39,900 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น เสรมิเตยีง 65,500 36,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 8,900 8,900 

 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 
หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า 

หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ

จดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็
ในการด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิว
มือ 

 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ ช าระค่าธรรมเนียมในการท าตัว๋อยู่ต่อท่ีสนามบินเดิมได้ไม่เกิน 7 วนั นับจาก
วนัท่ีเดินทางออกจากต้นทาง ค่าธรรมเนียม 4,500 บาทต่อท่าน แต่ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัในวนันัน้ๆ จะสามารถ
ยืนยนัการเดินทางได้ และการย่ืนวีซ่าจะต้องแยกย่ืนวีซ่าเด่ียว ประกนัต่างๆ ผู้เดินทางจะต้องซ้ือเพ่ิมเติม
เพ่ือให้ครอบคลุมกบัวนัท่ีเดินทาง ซ่ึงค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีไม่รวมในราคาทวัร ์

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

 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่ำตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิไทย ชัน้ประหยดั  เสน้ทำง กรุงเทพฯ-โรม // มลิำน-กรุงเทพฯ 
 ค่ำโรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (2-3 ท่ำนต่อหนึ่งหอ้ง) 
 ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำง ๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ, ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำร 
 ค่ำรถรบัสง่ระหว่ำงน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบุและค่ำภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวซี่ำเชงเกน้ 
 ค่ำมคัคุเทศกข์องบรษิทัจำกกรุงเทพฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
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 ค่ำทปิพนกังำนขบัรถ, มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ตำมเขตเมอืงเก่ำและเขตพระรำชวงัหรอืมหำวหิำร 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไม่เกนิ 1,000,000 บาท เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่

อายุเกนิ 75 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนั) 
 ค่ำภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่

13 ก.ค.2560  และท่ำนตอ้งช ำระเพิม่ หำกมกีำรเรยีกเกบ็เพิม่จำกสำยกำรบนิ  (ออกตัว๋หลงั 19 ก.ย.2560 เป็นต้นไป ค่า
น ้ามนัปรบัขึ้นท่านละ 1,600 บาท ตามค่าปรบัเรียกเกบ็เพ่ิมจากบริษทัการบินไทย การแจ้งปรบัขึ้น ณ วนัท่ี 17 
ส.ค.2560) 

 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (30 กโิลกรมัต่อท่ำนต่อ 1 ใบเท่ำนัน้) 
 ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนงัสอืเดนิทำง 
 ค่าทปิหวัหน้าทวัร ์ท่านละประมาณ 900 บาท  
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำทุกแห่ง 
 ค่ำใชจ้่ำยสว่นตวัหรอือำหำรและเครื่องดื่มนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดืม่และค่ำอำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองค่ำ

โทรศพัท ์ค่ำซกัรดีฯลฯ 
 ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
 ค่ำประกนักำรเดนิทำงทีน่อกเหนือจำกรำยกำรทวัร ์

 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
o หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทัก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนัท างาน มฉิะนัน้บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ

ทัง้หมด 
o หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซี่าตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ 
o หากผูโ้ดยสารท่านใด วซี่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่า 

มดัจ า หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหต ุ 
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
 กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทาไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้ 

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

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
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 บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นความรบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจาก
สายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

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

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

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

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

 หากเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม่ เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้ขอใหพ้จิารณาก่อน
การจองทวัร ์
 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

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

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อำจจะไม่มเีครื่องปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ในกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไม่มอี่ำง
อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 
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1. หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  

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

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
2. รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นรปูหน้าขนาดเท่ารปูถ่ายในหน้า

หนังสือเดินทาง   
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่า   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวกและ 

เครื่องประดบั ** 
 

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

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
 

4. หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  
5. ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้  
6. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
7. ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
8. ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทูตอิตาลี 
***การย่ืนวีซ่าอิตาลี ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS ITALY *** 

ใชเ้วลำพจิำรณำอนุมตัวิซี่ำ 15 วนัท ำกำร  
เอกสำรในกำรขอวซี่ำ  (กรณุำจดัส่งภำยใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทำง) 

 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถำนทตูอติำลไีม่อนุญำตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพำสปอรต์ระหว่ำงทีส่ถำนทตูพจิำรณำวซี่ำ  
2. ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรื่องกำรขอวซี่ำดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนกัหรอื

ศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 
3. กำรพจิำรณำวซี่ำเป็นดุลยพนิจิของสถำนทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์กำรเตรยีมเอกสำรทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ำรพจิำรณำ

ของสถำนทตูง่ำยขึน้ 
หมายเหต ุ กรณีลกูคำ้ท่ำนใดมกีำรใชพ้ำสปอรต์เดนิทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวซี่ำ ลกูคำ้ตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษิทัฯ ทรำบล่วงหน้ำเพื่อ
วำงแผนในกำรขอวซี่ำของท่ำน 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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9. หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
 *** การสะกดช่ือ นามสกลุของผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสือ
เดินทาง มิเช่นนัน้ สถานทูตจะไม่รบัพิจารณา (ส าคญัมาก) *** 
- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ

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

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

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

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

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

 
- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้  จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน

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

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา  ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา 
 จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  
 

10. หลกัฐานการเงิน   
- ใช้หนังสือรบัรองจากธนาคารออกมาไม่เกิน 14 วนัก่อนย่ืนพร้อมส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออม

ทรพัยส่์วนตวัอพัเดทไม่เกิน 7 วนัก่อนย่ืนพร้อมถ่ายส าเนาย้อนหลงั 6 เดือนแสดงช่ือเจ้าของ
บญัชี  โดยช่ือและนามสกลุต้องสะกดให้ถกูต้องตามหน้าพาสปอรต์ 

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

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

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พื่อชีแ้จงต่อสถานทตูอกี 1 ฉบบัดว้ย  โดยเฉพาะคู่
สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิใน
บญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้ม
ระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

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

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
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- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

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

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

 
 ***   ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ

ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์กเดนิทางภายใน 20 วนั 
โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผู้เดนิทางเป็น
หลกั   

                     
 

*********************************************************************************************************** 
 

กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
 

 

 

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

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม กอ่นแตง่งาน (ภาษาไทย).................................................... 

 หมายเลขหนังสือเดินทาง......................................  วนัเกิด ..........................................................................  

 วนัออกหนงัสือเดินทาง ........................................  วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ............................................. 
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 หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน ................................................ สถานที่ เกิด ............................................. 

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

......  หมา้ย 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

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

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

 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนั(ภาษาองักฤษ)........................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

 โทรศพัท ์ ..................................... หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้มี) ........................ 
 

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

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

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปครั้งสุดทา้ยหรือไม ่    .......  ไมเ่คย     .......  เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

 ตัง้แตว่นัท่ี ............................ ถึงวนัท่ี ............................  รวม 

.......................... วนั 

----------------------------------------------- 
 
 
 


