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Grand Italy 
แกรนดอ์ติาล ี9 วนั 

	

โรม-ปอมเปอี-เนเป้ิล-คาปรี-ถ้ำบลูกร็อตโต้ 

ฟลอเรนซ์-หอเอนปิซ่า-เวนิส-มิลาน- 
ช้อปป้ิงแบรนด์เนม ชิมสปาเก็ตต้ีหมึกดำ 

โดยสายการบินไทย (TG) 
 
บริษัทฯ ขอนำท่านเดินทางข้ามขอบฟ้าสู่ประเทศอิตาลี ประทับใจกับดินแดนอันยิ่งใหญ่และเคยรุ่งเรืองมาในอดีตกับ

จักรวรรดิ์โรมันอันแสนศักดิ์สิทธิ์บนคาบสมุทรอิตาลี พบกับวัฒนธรรม, ศลิปะ และสถาปัตยกรรมอันงดงามต่างๆ มากมายหลาย
แห่ง และยังเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางแห่งคริสตศาสนาโลกแห่งนครวาติกันกับเมืองต่าง ๆ ดังนี:้- 

โรม เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ชมเมืองและสถานที่ที่เป็น 1  ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกและนครวาติกัน มหาวิหารที่เป็นศูนย์กลางแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิคของโลก 

เนเปิ้ล  หรือ นาโปล ี เมืองท่าที่สำคัญทางตอนใต้ของอิตาล ีเมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ และเป็นเมืองใหญ่และมี
ความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจของอิตาลตีอนใต ้ตัวเมืองตั้งอยู่ริมอ่าวนาโปล ี 

คาปรี เกาะที่มีชื่อเสียงเกาะหนึ่งของอิตาลี เนื่องจากมีสถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์อย่างถ้ำบลูกร็อตโต้ (Blue Grotto) 
ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากไปสัมผัสกับความสวยงามของถ้ำเรอืงแสงแห่งนี ้

เวนิส เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมากมายในแต่ละปี อดีตเมืองที่เคยร่ำรวย
ที่สุดแห่งหนึ่งในยุคกลางเกาะเวนิสประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ ล่องเรือพร้อมสัมผัส
บรรยากาศอันแสนโรแมนติค 

ปิซ่า เมืองท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศอิตาลี  อดีตเมืองท่าเรือชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเป็นที่ตั้งของหอ
เอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 

ฟลอเร้นซ์ เมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอแนสซองส์และเป็นเมืองที่ไม่อนุญาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมืองเก่า  ที่ตั้ง 
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รูปปั้นเดวิดตัวจริง ปัจจบุันถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์  
มิลาน เมืองใหญ่และมีจำนวนประชากรสูงที่สุดในอิตาลี และยังได้ชือ่ว่าเป็นศูนย์รวมของแฟชั่นดีไซน์เนอร์ชื่อดังของ

อิตาล ี 
กำหนดการเดินทาง     *28 ธ.ค.2560 - 5 ม.ค.2561 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ  

22.00 น.  นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์ D  
 สายการบินไทย  เจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวกเรื่องเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ 
 
วันที่สอง กรุงเทพฯ-โรม (อิตาลี) –ปอมเปอี – เนเปิ้ล 

00.01 น.  นำท่านออกเดินทางสู่กรุงโรม ประเทศอิตาลี  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG944 
05.55 น. เดินทางถึงสนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี ประเทศอิตาลี หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และ 
 ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองปอมเปอ ีเมืองเก่าแก่ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 

550 ปีก่อนคริสต์ศักราช จนกระทั่ง 80 ปีก่อนคริสต์ศักราช ปอมเปอีได้เป็นเมืองของอาณาจักรโรมัน ชาว
โรมันผู้มั่งคั่งพากันสร้างบ้านพักตากอากาศตามชายฝั่งทะเลของปอมเปอีและบริเวณลาดเขาของภูเขาไฟ 

 วิสุเวียส ไม่นานปอมเปอีก็กลายเป็นศูนย์กลางการค้าอันมั่งคั่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.45 ชั่วโมง) 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย นำท่านชมซากเมืองเก่าปอมเปอี ที่ได้ถูกลาวาของภูเขาไฟวิสุเวียสถลม่ทับเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ.79 ชม

ร้านค้า ตลาด ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ วิหารเทพอพอลโล่ จัตุรัสกลางเมือง และซ่องโสเภณี รวมถึงซากศพที่
ถูกเถ้าถ่านของภูเขาไฟวิสุเวียสทับถม ที่ยังคงสภาพเป็นรูปเป็นร่างอยู่ได้ด้วยการนำปูนพลาสเตอร์ฉีดเข้าไป
ในซากศพนั้น จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ภูมิภาคทางตอนใต้ของคาบสมุทรอิตาลีอันมีเสน่ห์เรื่องทัศนียภาพ 
พืชผลท้องถิ่น และอาหารพื้นเมืองรสจัดจ้าน สู ่เมืองเนเปิ้ล หรือ นาโปลี  เมืองท่าที่สำคัญทางตอนใต้ของ
อิตาลี เมืองเนเปิ้ลหรือนาโปลี เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ และเป็นเมืองใหญ่และมีความสำคัญ
ทางด้านเศรษฐกิจของอิตาลีตอนใต ้ตัวเมืองตั้งอยู่ริมอ่าวนาโปล ี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Holiday Inn Naples หรือระดับเทียบเท่า 
 
วันที่สาม เนเปิ้ล-เกาะคาปร-ีถ้ำบลูกร็อตโต- กรุงโรม 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   
  จากนั้นนำท่าน โดยสารเรือเจทฟอยล์สู่ เกาะสวรรค์คาปรี ซึ่งเป็นสถานที่ตากอากาศยอดนิยมมาแต่สมัย

โบราณ นำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นเรือเล็ก เพื่อเดินทางไปชม ถ้ำบลูกร็อตโต ซึ่งอยู่ตอนเหนือของเกาะ ปาก
ถ้ำมีรูปร่างคล้ายรูกุญแจ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ใต้น้ำ ส่วนที่อยู่เหนือน้ำจะสูงกว่าผิวน้ำเพียง 4 ฟุตเท่านั้น ซึ่งเรือ
เล็กจะเข้าไปในถ้ำได้เฉพาะเวลาน้ำทะเลลด แสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านน้ำเข้ามาจากปากถ้ำ จะทำให้น้ำในถ้ำมีสี
ฟ้าแปลกตาจึงได้ชื่อว่า บลกูรอตโต้ 

   หมายเหตุ การเข้าชมชมถ้ำ Blue Grotto ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และระดับน้ำทะเลในวันนั้นๆ  
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง 

บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเนเปิ้ล และเดินทางต่อกลับสู ่กรุงโรม นครหลวงแห่งสาธารณรัฐอิตาลี อดีต
แห่งจักรวรรดิโรมัน อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มาเมื่อกว่า 2,000 ปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่านชม
กรุงโรม ชื่นชมกับสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ โรมเป็นมหานครที่มีสีสันเฉพาะตัว ชม
และถ่ายรูปภายนอกของสนามกฬีาโคลอสเซี่ยม สิ่งก่อสร้างที่เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งเป็น
สนามกีฬายักษ์ที่จุคนได้กว่า 50,000 คน  ก่อนนำท่านสู่บริเวณ น้ำพุเทรวี่ Trevi Fountain หนึ่งใน
สัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงโรม สถานที่นักท่องเที่ยวมาโยนเหรียญเสี่ยงทายตามเรื่องราวจากภาพยนตร์เรือ่ง
Three Coins in The Fountain ให้เวลาท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก รวมถึงผ่านชมประตูชัยแห่งคอนสแตน
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ติน Arch of Constantine โดยสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงชัยชนะของกรุงคอสสแตนติน เป็นซุ้มประตูที่ใหญ่ที่สุด
ของโรมันมีความสูงถึง 21 เมตร, อนุเสาวรีย์วิกเตอร์เอ็มมานูเอล็ หรือ Altare Della Patria อนุเสาวรีย์ที่สร้าง
ขึ้นเพื่อเป็นเกียรติของวิกเตอร์เอ็มมานูเอ็ล พระราชาองค์แรกของอิตาลี ที่มีอำนาจแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร 
และที่นี่ยังเป็นอนุสรณ์ทหารที่กล้าหาญเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 1 อีกด้วย, Circus Maximus สนามแข่ง
กีฬากลางแจ้งทีใ่หญ่ที่สุดของโรมันโบราณ ได้รับการสร้างขึ้นในสมัยจูเลียสซีซาร์ และมีการปรับปรุงบูรณะ
เรื่องยจนถึงสมัยพระจักรพรรดิ์ออกุสตุสและมีการบูรณะอย่างสวยงามในสมัยพระจักรพรรดิ์เวสปาซิอานุส 
จนเสร็จสมบูรณ์มีความยาว 2,0.7 เมตร สามารถจุผู้ชมได้ กว่า 150,000 คน และยังมีการสร้างวิหารใต้ดิน
เพื่อบูชาเทพีเวสตา ต่อมาเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่นานถึง 6 วัน 6 คืน จนปัจจุบันเหลืองเพียงซากปรักหักพัง
และสนามหญ้าขนาดใหญ่และมีการจัดเป็นสวนสาธารณะแห่งหนึ่งตั้งอยู่ใจกลางของกรุงโรม, จัตุรัสนาโวนา 
หรือ Piazza Navona จัตุรัสแห่งหนึ่งในกรุงโรมซึง่เคยเป็นสนามกีฬาโรมันโบราณในคริสต์ศตวรรษที่ 1 ชาว
โรมันโบราณต่างจะเดินทางมาชมกีฬาที่จัดขึ้นที่สนามกีฬาแห่งนี้ ปัจจุบันเป็นจัตุรัสที่เป็นแหล่งรวมของ
นักท่องเที่ยวมากมายและใกล้กันยังเป็นน้ำพุสี่แม่น้ำหรือ Fountain of the Four Rivers ซึ่งได้รับการ
ออกแบบโดยชาวอติาเลียนในปี ค.ศ.1651 ระลึกถึงความเป็นครอบครัวที่มีนกพิราบและผลมะกอกเป็น
สัญลักษณ์และยังสะท้อนถึงแนวคิดทางศาสนาที่มีพระสันตปาปาเป็นประมุข แผ่ขยายแนวคิดนี้ออกไปโดย
ทั่วกันและระลึกถึงแม่น้ำ 4 สายหลักของโลกคือแม่น้ำไนล์รูปถึงเสาโอเบลิสก์แทนทวีปแอฟริกา, แม่น้ำดานบู
แทนทวีปยุโรป, แม่น้ำคงคาแทนทวีปเอเซียและแม่น้ำเดอลาพลาเป็นตัวแทนของทวีปอเมริกา   

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน 
  จากนั้นนำท่านเข้าสูท่ี่พัก โรงแรม Novotel Roma Est Hotel  หรือระดับเทียบเท่า 
 
วันที่สี่  โรม-มหาวิหารเซ้นต์ปีเตอร์-ฟลอเร้นซ์-พราโต้ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   
 นำท่านสู่นครวาติกัน ซึ่งเป็นรัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ที่ตั้งของมหาวิหาร

เซ้นปีเตอร์ นำท่านชมภายในของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ St.Peter Basilica แห่งนครรัฐวาติกัน ที่งดงาม
ด้วยศิลปะในยุคเรเนซองส์และยังได้รบัการตกแต่งอย่างโอ่อ่าและหรูหรา  ชมรูปปั้นและจิตรกรรมอันล้ำค่าโดย
ฝีมือของจิตรกรเอกชื่อดังก้องโลก ชมรูปแกะสลักปิเอต้าที่พระแม่ประคองร่างพระเยซูหลังปลดลงจากไม้
กางเขนผลงานชิ้นเอกของไมเคิล แองเจลโล หรือเสาพลับพลาที่ออกแบบโดยแบร์นีนี และยอดโดมขนาดใหญ่
ที่หาชมได้ยาก ซึ่งปัจจุบันล้วนแต่เป็นสิ่งล้ำค่าของประเทศอิตาลี  ให้ท่านถ่ายรูปกับจัตุรัสหน้าวิหารเซนต์ปี
เตอร์ ที่ท่านอาจเคยเห็นจากการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ในช่วงเวลาสำคัญๆ ของคาทอลิค   

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเร้นซ์ Florence นครที่รุ่งเรืองสุดในช่วงยุคทองของศิลปะอิตาลี (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชั่วโมง)  นำท่านเข้าสู่ เขตเมืองเก่า ของฟลอเร้นซ์ ที่ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1982 เดินชมความสวยงามบริเวณ จัตุรัสดูโอโม ทีตั้งของ มหาวิหาร
แห่งเมืองฟลอเร้นซ์ ที่สวยงามและยิ่งใหญ่ ชมจัตุรัสซิกนอเรีย, สะพานเก่าเวคคิโอ ที่ทอดข้ามแม่น้ำอาร์โน  

 ซึ่งอดีตเป็นแหล่งขายทองคำที่เก่าแก่ของฟลอเร้นซ์และยังคงอนุรักษ์ บรรยากาศแบบดั่งเดิมไว้ได้อย่างด ีชม
ทัศนียภาพของตัวเมืองที่มีแม่น้ำอาร์โน ไหลผ่านนครที่ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมโบราณไว้อย่างน่าชื่นชม ได้
เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู ่เมืองพราโต้ Prato (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองสำคัญอีกเมือง
หนึ่งในแคว้นทัสคาน ีตั้งอยู่บนระดับความสูง 768 เมตรจากระดับน้ำทะเล และเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ใน
แคว้นทัสคานี และใหญ่เป็นอนัดับ 3 รองจากกรุงโรมและฟลอเร้นซ ์  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน 
  จากนั้นนำท่านเข้าสูท่ี่พัก โรงแรม Charme Hotel หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่ห้า  พราโต้- ปิซ่า- เวนิส 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า Pisa (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวชื่อดัง

ของประเทศอิตาล ีและเป็นเมืองหลักสำคัญในเขตแคว้นทัสคาน ีและได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้น
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ทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1987 นำท่าน ชมเมืองปิซ่า อดีตเมืองท่าเรือชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
และเป็นที่ตั้งของหอเอนปิซ่า นำท่านชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก หอเอนปิซ่า ให้เวลาท่านเดินเล่น
ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นหอระฆังแห่งวิหารประจำเมือง แต่เพียงการเริ่มต้นของการสร้างถึง
บริเวณชั้น 3 ก็เกิดการทรุดตัวและต้องหยุดการก่อสร้างจนถัดมาอีกร่วม 100 ป ีถึงได้สร้างต่อจนเสร็จ
สมบูรณ์และยังเป็นสถานที่กาลิเลโอ เคยมาพิสูจน์เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก และการตกของวัตถุด้วย   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน 
บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู ่เมืองเวนิส Venice Mestre เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยอืนเป็น

จำนวนมากมายในแต่ละป ี(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง)  
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน  
  นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Russott Hotel หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่หก  เวนิส-มิลาน 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   
 นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือทรอนเชตโต ้เพื่อข้ามสู่ เกาะเวนิส อดีตเมืองที่เคยร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุคกลาง

เกาะเวนิสประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่งที่ศูนย์กลางอยู่
ที่ จัตุรัสเซนต์มาร์ค หรือ ซานมาร์โค ชุมชนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะต่างๆ ของเมืองเวนิสที่มีคลองตา่งๆ 
มากมายนับร้อยแห่ง นับเป็นบรรยากาศที่ไม่มีที่ใดเหมือนและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเมือง ชมสะพานสะอื้นที่
เชื่อมระหว่างคุกหลวงและพระราชวังดอร์ดจชมวิหารเซนต์มาร์คที่งดงามด้วยการประดับด้วยโมเสคหลายล้าน
ชิ้น เดินชมตัวเมืองจนถึงสะพานริอัลโตที่ทอดข้ามแกรนด์คาเนลอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเวนิส นำท่านถ่ายรูป
กับพระราชวังดอจส ์Doge's	Palace พระราชวังดอจส์ เป็นที่ทำการของรัฐบาลเวนิสและที่พำนักของผู้ดำรง 
ตำแหน่งเจ้าเมืองในอดีต ตัวอาคารกะทัดรัดในแบบโกธิค เป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่มากว่า 800 ปีมาแล้ว เมื่อ
สมัยเวนิสยังเป็นสาธารณรัฐอสิระ ซึ่งเคยร่ำรวยและมีอำนาจมหาศาลและเคยส่งให้มาร์โคโปโลเดินทางไป
เมืองจีน อิสระให้ท่านชมและเลือกซื้อสินค้าขึ้นชื่ออาทิ เครื่องแก้วเวนีเซีย หรือ หน้ากากเทศกาลคาร์นิวัล 
ท่านอาจใช้เวลานั่งจิบกาแฟตามร้านกาแฟ ที่ตั้งอยู่รอบจตัุรัสเซนต์มาร์ค เพื่อดื่มด่ำกับบรรยากาศที่แสนโร
แมนติก  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมืองลิ้มรสกับสปาเก็ตตี้หมึกดำสไตล์อิตาเลี่ยน 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน หรือมิลาโน Milan (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) นำท่านชมเมืองมิ

ลาน เมืองหลักของแคว้นลอมบาร์เดียและเป็นเมืองสำคัญทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี มีชื่อเสียงในด้าน
แฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับนิวยอร์ค  ปารีส  ลอนดอน และ
โรม นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักในด้านอุตสาหกรรม ผ้าไหม และแหล่งผลิตรถยนต ์อัลฟา โรมีโอ รวมไปถึงสโมสร
ฟุตบอลอินเตอร์มิลานและสโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน 
 จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม As Hotel Economy Bedbank หรือระดับเทียบเท่า 
 
 
 
วันที่เจ็ด  มิลาน-ชมเมือง-ช้อปปิ้ง 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นำท่านเดินทางไปชม ปราสาทฟอร์ซ่า หรือ Sforzesco Castle ได้รับการก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 

15 โดยฟรันเชสโกสฟอร์ซา ดยุคแห่งมิลาน ต่อมาได้มีการบูณะและขยายใหญ่ขึ้นในช่วงยุคศตวรรษที่ 19 และ 
17 และยังเป็นที่ตั้งของป้อมปราการที่ใหญ่ที่สุดแหน่งหนึ่งในยุโรป จากนั้นนำท่านชม มหาวิหารเซ้นต์แอ
มโบรจิโอ หรือ Basilica of Sant’Ambrogio หนึ่งในโบสถ์ที่เก่าที่สุดในเมืองมิลาน ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศ
ให้กับนักบุญแอมบรอสแห่งมิลาน ตัวอาคารแสดงถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานและศิลปะอันศักดิ์สิทธิ์ทาง
ศาสนา เป็นตัวอย่างของงานสถาปัตยกรรมแบบโรมนัในยุคลอมบาร์ด โดยจะเห็นได้จากหอระฆัง 2 หลังที่
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เก่าแก่ที่สุด และต่อมาได้มีการบูรณะอาคารอย่างหนักปัจจุบันประกอบไปด้วยอาคาร 3 ชั้น ด้านข้างประกอบ
ไปด้วยงานศิลปะสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ หลังคาตกแต่งด้วยงานปูนปั้นและแท่นบูชาทองคำ ให้ท่านถ่ายรูป
เป็นที่ระลึก  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย นำท่านชมจัตุรัสสกาล่าและรูปปั้นดาวินชี และให้ท่านถ่ายรูปและชมความยิ่งใหญภ่ายนอกของ มหาวิหาร

แห่งเมืองมิลานหรือมิลานดูโอโม มหาวิหารหินอ่อนแบบกอธิคที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในยุโรป สร้างในป ีค.ศ.
1386 ด้วยศิลปะแบบนโีอโกธิคผสมผสานกันเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ใช้
เวลาสร้างนานถึง 500 ปี มีความวิจิตรงดงามและประดับประดาไปด้วยรูปั้นนับกว่า 3,000 รูป มีหลังคายอด
เรียวแหลมจำนวน 135 ยอด บนสุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ มีลานกว้าง
ด้านหน้าดูโอโมที่มีอนุสาวรีย์พระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที ่2 ทรงม้าคือสถานที่จัดงานสำคัญต่างๆ ในบริเวณ
เดียวกันยังเป็นที่ตั้งของ แกลเลอรี่ วิคเตอร ์เอ็มมานูเอล ที่นับว่าเป็นช้อปปิ้งอาเขตที่สวยที่สุดในอิตาลี มากว่า 
100 ป ีพร้อมถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ของ ลิโอนาร์โด ดาร์วินชี จิตรกรเอกที่โด่งดังจากภาพโมนาลิซ่า จากนั้นมี
เวลาให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่แกลเลอรี่นี้ กับหลากหลายแบรนด์ชั้นนำมากมาย   (เพื่อความ
สะดวกในการเลือกซื้อสินค้าของท่าน อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย)  

 สมควรแก่เวลานัดหมาย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม As Hotel Economy Bedbank หรือระดับ
เทียบเท่า 

 
วันทีแ่ปด มิลาน-สนามบินมาร์เพ็นซ่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินมาร์เพ็นซ่า กรุงมิลาน และเผื่อเวลาสำหรับการทำคืน

 ภาษีที่สนามบิน 
13.05 น.  นำท่านออกเดินทางจากสนามบินมาเพนซ่า เมืองมิลาน โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG941 
 

วันทีเ่ก้า  กรุงเทพฯ 

05.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ..  
 

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

 

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่
คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ 

 
 
อัตราค่าเดินทาง  *28 ธ.ค.2560 - 5 ม.ค.2561 
 
 
     

แกรนดอ์ิตาลี 9 วัน (TG) ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋ว 

ผู้ใหญ่ ท่านละ 71,500 39,900 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 68,500 39,900 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 65,500 36,900 
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พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 8,900 8,900 

 

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม
ภายหลัง *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 
หมายเหต ุ
• อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า 25 ท่าน และจะต้องชำระมัดจำ 

หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที 
• การดำเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15วัน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการ

จัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็ว
ในการดำเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้ว
มือ 

• กรณีท่านที่ต้องการอยู่ต่อ ชำระค่าธรรมเนียมในการทำตั๋วอยู่ต่อที่สนามบินเดิมได้ไม่เกิน 7 วัน นับจาก
วันที่เดินทางออกจากต้นทาง ค่าธรรมเนียม 4,500 บาทต่อท่าน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับในวันนั้นๆ จะสามารถ
ยืนยันการเดินทางได้ และการยื่นวีซ่าจะต้องแยกยื่นวีซ่าเดี่ยว ประกันต่างๆ ผู้เดินทางจะต้องซื้อเพิ่มเติม
เพื่อให้ครอบคลุมกับวันที่เดินทาง ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไม่รวมในราคาทัวร์ 

• กรณีท่านที่มีตั๋วโดยสารแล้ว แล้วเดินทางไม่พร้อมหมู่คณะ ตรวจสอบตารางการเดินทางของท่านว่ามีการ
พำนักอยู่ในประเทศอื่นมากกว่าในประเทศอิตาลีหรือไม่ หากมีและระยะเวลาในการพำนักนานกว่าในเขต
ประเทศอิตาลี ท่านจะต้องดำเนินการยื่นวีซ่าที่ประเทศนั้นๆ แทน โดยท่านจะต้องดำเนินการด้วยตนเอง 
โดยค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการยื่นวีซ่าประเทศนั้นๆ ไม่ได้รวมในราคาทัวร์เช่นเดียวกัน 

 
อัตรานี้รวมบริการ 
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชั้นประหยัด  เส้นทาง กรุงเทพฯ-โรม // มิลาน-กรุงเทพฯ 
• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2-3 ท่านต่อหนึ่งห้อง) 
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบ,ุ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 
• ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ม ี
• ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น 
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
• ค่าทิปพนักงานขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่นตามเขตเมืองเก่าและเขตพระราชวังหรือมหาวิหาร 
• ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่

อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครอง 500,000 บาท (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน) 
• ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 

13 ก.ค.2560  และท่านต้องชำระเพิ่ม หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน  (ออกตั๋วหลัง 19 ก.ย.2560 เป็นต้นไป ค่า
น้ำมันปรับขึ้นท่านละ 1,600 บาท ตามค่าปรับเรียกเก็บเพิ่มจากบริษัทการบินไทย การแจ้งปรับขึ้น ณ วนัที่ 17 
ส.ค.2560) 

 
อัตรานี้ไม่รวมบริการ 
• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่านต่อ 1 ใบเท่านั้น) 
• ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง 
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละประมาณ 900 บาท  
• ค่าพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง 
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวหรืออาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่า

โทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ 
• ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
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• ค่าประกันการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ 
 

การชำระเงิน  
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงนิค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด 
 
การยกเลิก 
o หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

ทั้งหมด 
o หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำ 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูต

เรียกเก็บ 
o หากผู้โดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่า 

มัดจำ หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด  
 
หมายเหตุ  
• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
• กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมี

เหตุทำให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได ้

• บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้า
ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คน

ต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย 
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจาก

สายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกำหนด 

• ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่
เกิน 

• ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชดัเจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

• กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

• การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรอื คืนเงิน
ค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน 
เนื่องจากได้ชำระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  

• หากเป็นช่วงอีสเตอร,์ คริสมาสต์หรือปีใหม่ เป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อน
การจองทัวร ์
 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว 
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่
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ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

หรือแยกพักแบบ 1 ห้องคู่ และ 1 ห้องเดี่ยว โดยท่านจะต้องชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม ประมาณ 1,500 บาทหรือแล้ว
โรงแรมเรียกเก็บของคืนที่พักนั้นๆ  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์

ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ 
ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  

o โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน 
ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง  

o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า  

หลักฐานการย่ืนวีซ่าสถานทูตอิตาลี 
***การยืน่วีซ่าอิตาลี ทุกท่านต้องแสดงตัวทุกครั้งที่มีการเดินทางเพื่อสแกนลายนิ้วมือที่ศูนย์ยื่น VFS ITALY *** 

ใช้เวลาพิจารณาอนุมัติวีซ่า 15 วันทำการ  
เอกสารในการขอวีซ่า  (กรุณาจัดส่งภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

***สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า*** 
1. สถานทูตอิตาลีไมอ่นุญาตให้ผู้สมัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างที่สถานทูตพิจารณาวีซ่า  
2. สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือ

ศึกษาอยู่เท่านั้น 
3. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา

ของสถานทูตง่ายขึ้น 
หมายเหต ุ กรณีลูกค้าท่านใดมีการใช้พาสปอร์ตเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อ
วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน 
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o ท่านที่มปีกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ  

 
2. รูปถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป เน้นรูปหน้าขนาดเท่ารูปถ่ายในหน้า

หนังสือเดินทาง   
- ฉากหลังสีขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า   
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกและ 

เครื่องประดับ ** 
 

3. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
- กรณีเป็นเด็ก อายุต่ำกว่า 20 ปี  
- ใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
- หากเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถงึแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทาง

สถานทูตขอสำเนาสูติบัตรด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 
 

4. หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ทำงาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ  
5. สำเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว  
6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ 
7. สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล 
8. สำเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว  
 
9. หนังสือรับรองการทำงาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

 *** การสะกดชื่อ นามสกุลของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสือ
เดินทาง มิเช่นนั้น สถานทูตจะไม่รับพิจารณา (สำคัญมาก) *** 
- กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยูเ่ป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ

เข้าทำงาน, อัตราเงินเดือน, ตำแหน่งงาน (หนังสือรับรองการทำงานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) เป็นต้น 
- กรณีมอีาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทำงานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง, 

อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สำเนาบัตรประจำตัว
ราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการทำงานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนบัจากวันยื่นวีซ่า) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สำเนาหนังสือรับรอง
ความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน   
• หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรส 
• หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรสพร้อม

แสดงสำเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็นสาม-ีภรรยา   หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสาม-ีภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน     

 
- กรณีท่านที่ว่างงาน ไม่มีรายได้  จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทำงานและหลักฐาน

ทางด้านการเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองคา่ใช้จ่าย
ให้แก่ผู้เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด  (กรณีนี้หาก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคำร้องขอวีซ่านี้)   

- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา  ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา 
 จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน  เป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)  
 

10. หลักฐานการเงิน   
- ใช้หนังสอืรับรองจากธนาคารออกมาไม่เกิน 14 วันก่อนยื่นพร้อมสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย์ส่วนตัวอัพเดทไม่เกิน 7 วันก่อนยืน่พร้อมถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือนแสดงชื่อเจ้าของ
บัญชี  โดยชื่อและนามสกุลต้องสะกดให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต 

- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าที่ต่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็นปัจจุบัน 

- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็น statement	จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 
เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่ำกว่า 7 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า แต่หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มีการ

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทำหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ ตามความเป็นจริง อาทิ 
ไม่มีการเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ติดต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น  

- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสำเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจำ 
เป็นต้น 

- กรณรีับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทำจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย
ให้บุคคลในครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษพร้อมระบุความสัมพันธ์เพื่อชี้แจงต่อสถานทูตอีก 1 ฉบับด้วย  โดยเฉพาะคู่
สาม-ีภรรยา จะต้องมีสำเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินใน
บัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทำจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายพร้อม
ระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 

 
*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา  

 
11. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา   โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจาก
อำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง 
***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
***    กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
***   เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 
 

** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านสามารถจะต้องแจ้งความจำนงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน 
ท่านนั้นจะต้องมายื่นเดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตามกำหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  ** 

 
 ***   ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศ

ตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์อกเดินทางภายใน 20 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ดินทางเป็น
หลัก   

                     
 

*********************************************************************************************************** 
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการย่ืนขอวีซ่าเข้ายุโรป 
 
 
 

1.  ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 

 ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม ก่อนแต่งงาน (ภาษาไทย).................................................... 
 หมายเลขหนังสือเดินทาง......................................  วันเกิด ..........................................................................  
 วันออกหนังสือเดินทาง ........................................  วันหมดอายุหนังสือเดินทาง ............................................. 
 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ................................................ สถานที่เกิด ............................................. 

2.  สถานภาพ  �...... โสด �  ...... แต่งงานจดทะเบียน   ......� แต่งงานไม่จดทะเบียน   ......� หย่า    

......� หม้าย 

3.   กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล......................................................................................................................... 

      วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานที่เกิด สาม-ีภรรยา ....................................... 
 

4.  ที่อยู่ปัจจุบัน(ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................... 
 รหัสไปรษณีย์ ...................... �����  โทรศัพท์บ้าน ��...........................��  

โทรศัพท์มือถือ .........................................�� 
5.  ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................. 
6.  ที่อยู่สถานที่ทำงาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................. 
 ตำแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................... 

 โทรศัพท์ ��..................................... หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี) ����........................ 
 

7.  ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย...................................................................................................... 
 

 ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)...................................          

8.  ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปครั้งสุดท้ายหรือไม่     .......� ไม่เคย     .......� เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันที่) 
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 ตั้งแต่วันที่ ��............................ ถึงวันที่ ��............................�� รวม 

��.......................... วัน 

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


