
 
 
  

 
 



 
 
  

 
วนัแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี 
��.�� น. พรอ้มกันที สนามบินสุวรรณภูมิ ชั"น # ประตูหมายเลข + เคานเ์ตอร ์T สายการบิน 

ETIHAD AIRWAYS เพื อเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั"นตอนการเช็คอิน โดยมีเจา้หนา้ที 
บริษัทฯ คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกเรื องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการ
เดินทาง 

�A.B� น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอตฮิดั แอรเ์วย ์เที ยวบินที  EY405 
 (มีอาหารและเครื�องดื�มบริการบนเครื�อง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ � ชั �วโมง) 
22.00 น. เดินทางถึงสนามบินอาบดูาบี เพื�อรอเปลี�ยนเครื�อง  
 
วนัที สอง อาบูดาบี-สนามบินเวนิส – เกาะเวนิส – โบโลญญ่า   
�B.�� น. ออกเดินทางสู่เมืองเวนิส ดว้ยเที�ยวบินที� EY079 

 (มีอาหารและเครื�องดื�มบริการบนเครื�อง)  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ � ชั �วโมง) 
06.50 น. ถึงสนามบิน มารโ์ค โปโล เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถิ�นชา้กว่าประเทศไทย * 

ชั �วโมง) นําท่านเดินทาง สู่ ท่าเรือตรอนเคตโต ้(Tronchetto) นําท่าน ล่องเรือผ่านชม
บา้นเรอืนของชาวเวนิส สูเ่กาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็น
เมืองที�ไม่เหมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน  มีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่ง
ทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า <<= เกาะ และมีสะพานเชื�อมถึงกนักว่า >?? แห่ง ขึA น
ฝั�งที�บริเวณซานมารโ์ค ศูนยก์ลางของเกาะเวนิส จากนัAนนําท่านเดินชมความงามของเกาะเว
นิส ชม สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ที�มีเรื�องราวน่าสนใจในอดีต เมื�อนักโทษที�เดิน
ออกจากหอ้งพิพากษาไปสู่คุกจะไดมี้โอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครัAงสุดทา้ย
ระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที�สะพานนีA   ซึ�งเชื�อมต่อกบัวงัดอดจ ์(Doge’s Palace) อนัเป็น
สถานที�พาํนักของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต ซึ�งนักโทษชื�อดงัที�เคยเดินผ่านสะพานนีA มาเเล้
วคือ คาสโนว่านั�นเอง นําท่านถ่ายรูปบริเวณ จตัุรสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ที�นโป
เลียนเคยกล่าวไวว้่า “เป็นหอ้งนั�งเล่นที�สวยที�สุดในยุโรป” จตุัรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอัน
งดงาม รวมทัAง โบสถ์ซานมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ที�มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบ
ศิลปะไบแซนไทน์ จากนัAนอิสระใหท่้านไดมี้เวลาเดินเที�ยวชมเกาะอนัสุดแสนโรแมนติกตาม
อธัยาศยั เชน่ เดินเล่นชมมนตเ์สน่หแ์หง่นครเวนิส, เขา้ชมโบสถซ์านมารโ์คที�สวยงาม, ชอ๊ปปิA ง
สินคา้ของที�ระลึก อาทิเช่น เครื�องแกว้มูราโน่,หน้ากากเวนิส เลือกซืA อสินคา้แฟชั �นชัAนนํา หรือ
นั�งจิบกาแฟในรา้น Café Florian ที�เปิดใหบ้ริการมาตัAงแต่ปี ค.ศ.<cd? หรือ นั�งเรือกอนโดล่า 
ล่องชมคลองเวนิส (ไม่รวมค่าล่องเรอืกอนโดล่า) 



 
 
  

เที ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื" นเมือง เมนูสปาเก็ตตี" หมึกดาํ 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมือง โบโลญญ่า (Bologna) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ <.e? ชั �วโมง) เมือง

หลวงของแควน้เอมีเลียโรมญัญา โดยตวัเมืองนัAนตัAงอยู่ระหว่างแม่นํAาโปกับเทือกเขาแอแพน
ไนน์  นอกจากนัAนยงัเป็นหนึ�งในเมืองยุคกลางที�ไดร้บัการรกัษาไวอ้ยา่งดีที�สุดแห่งหนึ�งในยุโรป  
และยงัเป็นที�ตัAงของมหาวิทยาลยัที�เก่าแก่ที�สุดคือ “Alma Mater Studiorum” ชมบริเวณ 
จตุัรสัมจัโจเล่ (Piazza Maggiore) จตุัรสัขนาดใหญ่ที�ตัAงอยู่ใจกลางเมืองเก่า ที�ลอ้มรอบดว้ย
โบสถ ์ซาน เปโตรนิโอ (Basilica of San Petronio) ซิตีA ฮอล ลานนํAาพุเทพเนปจนู (Fontana 
Del Nettuno) และอาคารปาลาซโซ เดล โพเดสตา (Palazzo Del Podesta) ใหท่้านเดินชม
เมืองและถ่ายรปูจนไดเ้วลานัดหมาย 

คํ  า รบัประทานอาหารคํ  า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  
� นาํคณะเขา้สูที่ พกั RAMADA ENCORE HOTEL, BOLOGNA หรอืเทียบเท่า 
 

วนัที สาม ปิซ่า – หอเอนเมืองปิซ่า – LECCIO THE MALL OUTLET    
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) เมืองแหง่ศิลปะที�สาํคญัของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยูท่างตะวนัตก
ของ Florence ดา้นตะวนัตกของเมืองติดกบัทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน แมว้่าจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ 
Pisa ก็เป็นเมืองที�มีชื�อเสียงและเป็นที�รูจ้กัของนักท่องเที�ยวทั �วโลก  
นําท่านเขา้สู่บริเวณ จตัุรสัดูโอโมแห่งปิซ่า หรือ จตัุรสักัมโป เดย ์มีราโกลี (Compo Dei 
Miracoli) (ระยะทาง <�l กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ d ชม.) ที�ประกอบดว้ยกลุ่มอาคาร
สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์โดยเริ�มจาก หอพิธีเจิมนํAามนต ์(Baptistry of  St. John) ที�
ใหญ่ที�สุดในอิตาลี ชม มหาวิหารดูโอโม (Duomo) ที�งดงามและ หอเอนแห่งเมืองปิซ่า อนั
เลื�อง ชมหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สญัลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน c สิ�ง
มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง เริ�มสรา้งเมื�อปี ค.ศ.<<ce ใชเ้วลาสรา้งประมาณ <c* ปี แต่
ระหวา่งการก่อสรา้งตอ้งหยุดชะงกัลงไปเมื�อสรา้งไปไดถึ้งชัAน e ก็เกิดการยุบตวัของฐานขึA นมา 
และต่อมาก็มีการสรา้งหอต่อเติมขึA นอีกจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้งทัAงหมดถึง <cc ปี โดยที�
หอเอนปิซ่านีA  กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร ์ซึ�งเป็นชาวอิตาเลี�ยนไดใ้ชเ้ป็นสถานที�ทดลอง
ทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกที�ว่า สิ�งของสองชิA น นํAาหนักไม่เท่ากัน ถา้ปล่อยสิ�งของทัAงสองชิA น
จากที�สงูพรอ้มกนั ก็จะตกถึงพืA นพรอ้มกนั จากนัAนใหท่้านอิสระใหท่้านไดเ้ลือกซืA อสินคา้ที�ระลึก
ราคาถูก ที�มีรา้นคา้เรียงรายอยูม่ากมาย 

เที ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 



 
 
  

บ่าย  เดินทางสู่ เมืองเลคซิโอ (LECCIO) (ระยะทาง 115 กม. / ใชเ้วลา 1.30 ชั �วโมง) อิสระให้
ทุกท่านไดช้อ้ปปิA งที� THE MALL OUTLET ใหท่้านเลือกซืA อสินคา้ชัAนนําของอิตาลีในราคา
ย่อมเยาภายในเอาท์เลทมีรา้นคา้ แบรนด์เนมมากมายอาทิ ARMANI, BALENCIAGA, 
BOTTEGA VENETA, BURBERRY, DIOR, FENDI, GUCCI, TOD’S, VALENTINO เป็นตน้ 

คํ  า อิสระอาหารคํ  าเพื อความสะดวกในการชอ๊ปปิ" ง 
  �นาํคณะเขา้สูที่ พกั CHARME HOTEL, PRATO หรอืเทียบเท่า 
 
วนัที สี  ฟลอเรนซ ์– วิหารซานตามาเรยี – สะพานเวคคิโอ – กรุงโรม 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัAนนําท่านเดินทางต่อสู่ ฟลอเรนซ ์(Florence) ที�ไดร้บัขนานนามว่าเป็นเมืองศนูยก์ลาง
แห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ ซึ�งล้วนแล้วแต่มีโบราณสถานสําคัญ และมีทิวทัศน์ตาม
ธรรมชาติที�สวยงาม จนไดร้ับการแต่งตัAงใหเ้ป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโกเ้มื�อ ปี ค.ศ.
1982 ทําใหท้ัสคานีมีชื�อเสียงในฐานะดินแดนท่องเที�ยวยอดนิยมระดับโลก นําท่านชมวิว
ทิวทศัน์ของเมือง  นําท่านเดินเที�ยวชมเมืองเก่า ฟลอเรนซ ์(Florence)  
นําท่านชม มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) ชมความยิ�งใหญ่ 
และอลงัการของวิหารที�ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของ
ทวีปยุโรป โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมที�ใชหิ้น
อ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกนัไดอ้ยา่งงดงาม 
ชม จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della 
Signoria) ซึ�งรายลอ้มไปดว้ยรปูปัA น อาทิ เช่น รูป
ปัA นเทพเจา้เนปจูน (Fountain of Neptune),
วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหวัเมดูซ่า (Perseus with 
the Head of Medusa), รูปปัA นเดวิด ผลงานที�มีชื�อเสียงของ  ไมเคิล แองเจโล่  จากนัAนนชม 
สะพานเวคคิโอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ที� มีมีรา้นขายทอง และอัญมณีอยู่ทัAงสองขา้ง
สะพาน  ใหเ้วลาท่านอิสระเลือกซืA อสินคา้ทัAงของฝาก ของที�ระลึก รวมทัAงสินคา้แฟชั �นนําสมยั 

เที ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื" นเมือง 
บ่าย  จากนัAนนําท่านเดินทางสู่กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียงของ

ประเทศอิตาลี (ระยะทาง ec* กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ > ชม.) 
ค ํ  า รบัประทานอาหารคํ  า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

�นาํคณะเขา้สูที่ พกั IH HOTEL Z3 HOTEL หรอืเทียบเท่า 
 



 
 
  

วนัที หา้ โคลอสเซี ยม – นครวาตกินั – นํ"าพุเทรวี  – บนัไดสเปน – สนามบินโรม   
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

         จากนัAนผ่านชมกลุ่มโรมนัฟอรมั (Roman Forum) อดีตศนูยก์ลางทางดา้นการเมือง ศาสนา 
และเศรษฐกิจของอาณาจกัรโรมนั ที�สะทอ้นใหเ้ห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยะธรรมโรมนั
ในชว่ง 2,000 ปีที�ผ่านมา ชมความยิ�งใหญ่ในอดีตและเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของ 
สนามกีฬาโคลอสเซี ยม (Colosseum) 1 ใน c สิ�งมหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ อดีตสนาม
ประลองการต่อสูที้�ยิ�งใหญ่ของชาวโรมนัที�สามารถจุผูช้มไดถึ้ง 50,000 คน 

 จากนัAนนําท่านเดินทางพาท่านเขา้สู่นครรฐัวาติกนั (Vatican) ประเทศที�เล็กที�สุดในโลกตัAงอยู่
ใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียวในโลกที�มีกาํแพงลอ้มรอบเมืองเอาไวไ้ดท้ัAงหมด ยกเวน้
ดา้นหนา้ทางเขา้และเป็นศนูยก์ลางของศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิกโดยมีพระ
สนัตะปาปา มีอาํนาจปกครองสงูสุด นําท่านถ่ายรปูดา้นนอก มหาวิหารที�ใหญ่ที�สุดในโลก 
มหาวิหารเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica) ดา้นในมีประติมากรรมอนัลือชื�อปิเอตา้ 
(Pieta) ของมิเคลนัเจโลและมี แท่นบชูาบลัแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุม้สาํริดที�
สรา้งโดยจานโลเรนโซ แบรนิ์นี ซึ�งสรา้งตรงบริเวณที�เชื�อกนัวา่เป็นที�ฝังพระศพของนักบุญปี
เตอร ์ 

เที ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื" นเมือง เมนูพิซซ่า อิตาเลียน 
บ่าย จากนัAนนําท่านเดินชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ

นํ"าพุเทรวี  (Trevi Fountain) นํAาพุเทรวี เป็นนํAาพุที�ตัAงอยูที่�เทรวี ริโอเนในกรุงโรมในประเทศ
อิตาลี เป็นนํAาพุที�มีความสงู 25.9 เมตร (85 ฟุต) และกวา้ง 19.8 เมตร (65 ฟุต)และนํAาพุ
แบบบารอคที�ใหญ่ที�สุดในกรุงโรม เชิญชมความงดงามของ "นํAาพุเทรวี�" ที�นักท่องเที�ยว
สามารถโยนเหรียญ เพื�อขอใหไ้ดเ้ดินทางกลบัมาที�กรุงโรมอีก มีตาํนานเล่าวา่ หากหนัหลงั
แลว้โยนเหรียญลงนํAาพุเทรวี แลว้อธิษฐานใหไ้ดก้ลบัมากรุงโรมอีกครัAง ก็จะสมหวงั แลว้เชิญ
อิสระตามอธัยาศยักบัการเลือกซืA อสินคา้แฟชั �นและของที�ระลึกในบริเวณ ยา่นบนัไดสเปน 
(The Spanish Step)  ซึ�งเป็นแหล่งแฟชั �นชัAนนําสุดหร ูไม่วา่จะเป็น BRANDNAME ดงัๆ
มากมายพรอ้มทัAงรา้นคา้ปลีก รวมถึงรา้นอาหาร รา้นไอศครีม มากมายใหเ้ลือกชิม และยงั
เป็นแหล่งนัดพบของชาวอิตาเลี�ยน 

18.00 น. นําคณะเดินทางสู่สนามบินฟูมิชิโน กรุงโรม เพื�อใหท่้านมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax 
Refund) และ มีเวลาในการเลือกซืA อสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

dd.?? น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮดั แอรเ์วย ์เที�ยวบินที� EY084 
(มีอาหารและเครื�องดื�มบริการบนเครื�อง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ c ชั �วโมง) 
 



 
 
  

วนัที หก อาบูดาบี – กรุงเทพฯ   
�m.�� น. เดินทางถึงสนามบินอาบดูาบี เพื�อรอเปลี�ยนเที�ยวบิน 
��.B� น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินเอตฮิดั แอรเ์วย ์เที ยวบินที  EY404 

(มีอาหารและเครื�องดื�มบริการบนเครื�อง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ �.e? ชั �วโมง) 
B�.�� น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
 

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

** หากท่านที�ตอ้งออกตั �วภายใน (เครื�องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หน้าที�ทุกครัAงก่อนทาํการ
ออกตั �วเนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 
 

อตัราค่าบริการ   
 

กาํหนดการเดินทาง 

 
ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ B-� ท่าน 

� เด็ก B 
ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตยีง 
(เด็กอายไุม่เกิน�B

ปี) 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 
(เด็กอายไุม่เกิน

�Bปี) 

พกัเดี ยว 
เพิ ม 

ราคา 
ไม่รวม 

ตั oว 

�m – �� กรกฎาคม B�m� ��,+++ ��,+++ ��,+++ m,��� B�,+�� 
12 – 17 สงิหาคม B�m� �+,+++ �+,+++ �+,+++ m,��� B�,+�� 
07 – 12 ตลุาคม 2560 #B,+++ #B,+++ #B,+++ q,��� Bm,+�� 
21 – 26 ตลุาคม 2560 ##,+++ ##,+++ ##,+++ q,��� Bq,+�� 
   

**ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ น** 
**ไม่รวมค่าวีซ่าอิตาลี** 

 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง B ขวบ ��,��� บาท** 
 

การเดินทางในแตล่ะครั"งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน B� ท่านขึ" นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิtในการเลื อนการเดินทาง หรอืเปลี ยนแปลงราคา 



 
 
  

 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชําระเงนิค่ามัดจาํ ท่านละ ��,���.- บาท 
ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะนั&นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ, 

ที.จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที.เหลอืชําระก่อนการเดนิทางอย่างน้อย �4 วนั 
  

 
 

ข้อมูลเพิ.มเตมิเรื.องโรงแรมที.พกั 
1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้เดี�ยว 

(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 6 ท่าน/6 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั?นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 6 ท่าน 
ซึ� งถา้เขา้พกั 6 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น C เตียงใหญ่กบั C เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจาํเป็นตอ้ง
แยกหอ้งพกัเนื�องจากโรงแรมนั?นไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธิH ในการเรียกเกบ็
เงินเพิ�มเติมในกรณีที�อาจมีการแยกหอ้งพกั 

     J.   โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มีอุณหภูมิตํ�า  
  6.   กรณีที�มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ?นมากและหอ้งพกัใน 

เมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธิH ในการปรับเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 
R.  โรงแรมในยโุรปที�มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มี 

ขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบนํ?า ซึ�งขึ?นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั?นๆ และหอ้ง 
แต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 
 

อตัราค่าบรกิารนี" รวม 
� ค่าตั �วเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    � ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
� ค่านํAาหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน d> กก. � ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ d ท่าน � ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
� ค่าอาหารตามมืA อที�ระบุในรายการ   � ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการ
เดินทาง  



 
 
  

� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ d,???,??? บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารนี" ไม่รวม 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 
� ค่าทิปคนขบัรถ ทา่นละ A ยูโร/ทริป/ทา่น (Bยูโร/วนั/ทา่น)  
� ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ �B ยูโร/ทริป/ทา่น (Bยูโร/วนั/ทา่น)  
� ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม c% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย e% 
� ค่าธรรมเนียม+ค่าบรกิารยื นวีซ่าเชงเกน้(กรณีใหย้ื นวีซ่าให ้ค่าธรรมเนียม+บรกิาร 3,�00บาท) 
 
เงื อนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 20,000 บาทต่อท่านเพื�อสาํรองที�นั�ง  

2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทัAงหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย d< วนั 
กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของ
ท่านถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์Aนๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทาง

บริษัท ดงันีA  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนัAนๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการ

ของทางบริษัท 

เงื อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยว

หรือเอเจนซี�(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก
ที�บริษัทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบั
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที�บริษัทอยา่งใด
อยา่งหนึ�งเพื�อทาํเรื�องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ
มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันีA  



 
 
  

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที�ชาํระ
แลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที�ชาํระ
แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชาํระแลว้ทัAงหมด 
ทัAงนีA  ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยที�ไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการนํา
เที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตั �วเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซืA อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ
หรือค่าบริการทัAงหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทาง
บริษัท ดงันีA  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนัAนๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการ
ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน  
 

เงื อนไขและขอ้กาํหนดอื นๆ 
1. ทวัรนี์A สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านัAน 

2. ทัวร์นีA เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า
บางส่วนหรือทัAงหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทัAงหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า d? 
ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย c วันก่อนการเดินทาง
สาํหรบัประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย <? วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที�มีวีซ่า  แต่หาก
ทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที�
ทางบริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํา
นําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั �วเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือ
เอเจนซี�มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 



 
 
  

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้ง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทัAงนีA  บริษัทจะ
คาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ� ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที� เพิ�มขึA นของ

นักท่องเที�ยวที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการนีA คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษัทเสนอราคา 
ดงันัAน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการปรบัราคาค่าบริการเพิ�มขึA น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั �วเครื�องบิน ค่าภาษีเชืA อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านัAน  

 
ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
�. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําติดตวัขึA นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน <?? มิลลิลิตร
ต่อชิA น และรวมกันทุกชิA นไม่เกิน <,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิดสนิท และ
สามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ < ใบเท่านัAน ถา้
สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที�โหลดใตท้อ้ง
เครื�องบินเท่านัAน  
B. สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านัAน  
 
 
 
 

 
1. หนงัสอืเดินทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจริง มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ � เดือน และมีหนา้วา่ง 

เอกสารประกอบการยื นขอวีซ่าเชงเกน้ (อิตาลี) 



 
 
  

ไม่ตํ �ากวา่ d หนา้ 
2. รูปถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด e.* x >.* ซม. ใบหนา้ประมาณ e ซม.  

จาํนวน d รปู ฉากหลงัตอ้งเป็นพืA นสีขาวเท่านัAน 
3. หลกัฐานการทาํงาน/การเรยีน 

• กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการบริษัท / รา้นคา้:  
หนังสือรบัรองบริษัทฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรบัรอง (มีอายุ
ไม่เกิน e เดือน) / ใบจดทะเบียนพาณิชย์หรือใบจด
ทะเบียนการคา้ 

• กรณีพนักงานบริษัท: จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบุตําแหน่ง วันเริ�มงาน 
เงินเดือน จดหมายรบัรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื�อ
ประเทศ จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรือบริษัทฯ ที�มีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถา้มี) ที�อยู ่
และเบอรติ์ดต่ออยา่งชดัเจน 

• กรณีที�เป็นขา้ราชการ: หนังสือรบัรองการทาํงานจากหน่วยงาน  

• กรณีเกษียณอายุราชการ: สาํเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ หรือ จดหมายชีA แจงตนเองเกี�ยวกบั
การเกษียณอายุ 

• กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชีA แจงตนเองเกี�ยวกบัหนา้ที�การงาน 

• กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรบัรองการเรียน ภาษาองักฤษ  
 

(จดหมายรบัรองการทาํงาน / การเรียน ตอ้งมีอายุไม่เกิน e? วนั นับจากวนัยื�นวีซ่า จดหมายตอ้งเป็น
ภาษาองักฤษเท่านัAนและตอ้งสะกดชื�อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

 
4. หลกัฐานการเงิน สถานทตูรบัพิจารณา สมุดบญัชีประเภทออมทรพัย ์เท่านัAน   

• หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน (BANK CERTIFICATE) ฉบบัจริง ระบุชื�อเจา้ของบญัชีให้
ครบถว้น (สะกดชื�อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) มีอายุไม่เกิน �� วัน นับจาก
วนัที�ยื�นวีซ่า  

• หลกัฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 
 เดือน อพัเดทเป็นวนัที� ลา่สดุไม่เกิน 
�� วนั นับจากวนัที� นัดยื� นวซี่า  
สาํเนาจากสมุดบญัชี ยอ้นหลงั 
 เดือน อพัเดทเป็นวนัที� ลา่สดุไม่เกิน �� วนั สามารถใชแ้ทน 
BANK STATEMENT ไดใ้นกรณีที�สมุดบญัชีดงักล่าวมีการเคลื�อนไหวบญัชีอยา่งต่อเนื�องไม่มี
การกระโดดขา้มเดือน 



 
 
  

***หลักฐานทางการเงินขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบญัชีเล่มเดียวกนัเท่านั1น*** 
5. สาํเนาทะเบียนบา้น, สาํเนาบตัรประชาชน 
6. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ (ถา้มี) 
7. สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อ - เปลี�ยนนามสกุล (ถา้มี) 
8. สาํเนาสติูบตัร (กรณีผูเ้ดินทางอายุตํ �ากวา่ d? ปีบริบรูณ)์ 
 
เอกสารเพิ มเตมิกรณีเป็นเด็กอายุต ํ  ากว่า B� ปีและไม่ไดเ้ดินทางพรอ้ม บิดาและมารดา 

• เด็กเดินทางกับบุคคลอื น บิดาและมารดาตอ้งทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ�งออกใหโ้ดย
ที�ว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านัAน และใหร้ะบุว่า ยินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธ์
อยา่งไรกบัเด็ก 

• เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนังสือแสดงความยินยอมซึ�งออกใหโ้ดยที�ว่าการเขตหรือ
อาํเภอเท่านัAน และใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชื�อบิดา)  

• เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนังสือแสดงความยินยอมซึ�งออกใหโ้ดยที�ว่าการเขตหรือ
อาํเภอเท่านัAน และใหร้ะบุวา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชื�อมารดา) 

 
กรณีรบัรองการเงินใหบุ้คคลในครอบครวั (เกี�ยวขอ้งทางสายเลือดเท่านัAน บิดามารดา,บุตร,พี�น้อง,สามี
ภรรยา) ตอ้งยื�นเอกสารเพิ�มเติมดงันีA  

• หนงัสือรบัรองสถานะทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบบัจรงิ ระบุชื อเจา้ของบญัชี(ผู ้

รบัรอง) และตอ้งระบุชื อผูถู้กรบัรองดว้ย มีอายุไม่เกิน <* วนั นับจากวนัที�ยื�นวีซ่า (สะกด

ชื�อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

• หลกัฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั e เดือน อพัเดทเป็นวนัที�ล่าสุดไม่เกิน 

<* วนั นับจากวนัที�นัดยื�นวีซ่า  
สาํเนาจากสมุดบญัชี ยอ้นหลงั e เดือน อพัเดทเป็นวนัที�ล่าสุดไม่เกิน <* วนั สามารถใชแ้ทน 
BANK STATEMENT ไดใ้นกรณีที�สมุดบญัชีดงักล่าวมีการเคลื�อนไหวบญัชีอยา่งต่อเนื�องไม่มี
การกระโดดขา้มเดือน 

***หลกัฐานทางการเงินขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบญัชีเล่มเดียวกนัเท่านัAน*** 

 

 

 



 
 
  

 

 

 

หมายเหต:ุ 

• ผูส้มคัรตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ื�นคาํรอ้งขอวีซ่า เพื�อสแกนลายนิA วมือ 

• ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทตูอิตาลี โดยประมาณ <?-<* วนัทาํการ 

• หลงัจากที�ผูส้มคัรไดท้าํการยื�นขอวีซ่ากบัทางศนูยย์ื�นคาํรอ้งขอวีซ่าอิตาลีแลว้ ทางสถานทตูไม่อนุญาต
ใหผู้ส้มคัรทาํการยมืหนังสือเดินทางจากสถานทตูฯ ในขณะทาํการพิจารณาวีซ่าไม่วา่กรณีใดๆ ก็ตาม 
ดงันัAนหากท่านมีความจาํเป็นในการใชเ้ล่มเพื�อเดินทาง กรุณาแจง้บริษัททวัร ์

• การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มลูเท็จแก่สถานทตูฯ อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่ม
เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทตูฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

 
แผนที การเดินทางเพื อการยื นคาํรอ้งขอวีซ่า 

สถานที ยื นคาํรอ้งวีซ่า: ศูนยย์ื นคาํรอ้งขอวีซ่า VFS ตกึสลีมคอมเพล็กซ ์ชั"น 15 ถนนสลีม 
       ที�ตึกสามารถจอดรถได ้แต่ทางศนูยย์ื�นไม่มีบริการตราประทบัทีจอดรถ 

การเดินทาง:     BTS สถานีศาลาแดง / MRT สถานีสลีม 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 
 
 
 

 
ใบกรอกขอ้มูลคาํรอ้งขอวีซ่าเชงเกน้ อิตาลี 

!!! ผูส้มคัรทุกท่านกรุณากรอกขอ้มูลทุกขอ้โดยละเอียด !!! 
1. ชื�อ-นามสกุลปัจจุบนั ................................................................................................................... 
2. ชื�อ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปลี�ยน)..................................................................................... 
3. วนั-เดือน-ปีเกิด........................................................................................................................... 
4. สถานที�เกิด(จงัหวดั).........................................ประเทศ............................................................... 
5. สญัชาติปัจจุบนั................................สญัชาติโดยกาํเนิด(หากต่างปัจจุบนั)................................... 
6. เพศ        ชาย          หญิง 
7. สถานภาพสมรส   โสด       สมรส       หยา่        หมา้ย        แยกกนัอยู ่
8. หมายเลขบตัรประชาชน.................................................... 
9. ประเภทของพาสปอรต์ 
         พาสปอรต์ธรรมดา         พาสปอรต์ราชการ           พาสปอรต์อื�นๆ ระบุ................. 
10. หมายเลขพาสปอรต์.............................................. 
 วนัที�ออก.......................วนัหมดอายุ.......................สถานที�ออก...................................... 
11. ที อยูปั่จจุบนั(ตดิตอ่ไดส้ะดวก)........................................................................................... 

......................................................................................................รหสัไปรษณีย.์............... 
12. เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ........................................อีเมล.์.......................................................... 
13. อาชีพปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตาํแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุ

กรุณาระบุ........................................................................................................... 
14. ชื อสถานที ทาํงาน/สถานศึกษา และที อยู.่.......................................................................... 

.....................................................................................................รหสัไปรษณีย.์................. 
 เบอรโ์ทร.............................................เบอรแ์ฟกซ.์.............................................................. 
15. วีซ่าเชงเกน้ที�เคยไดร้บัในระยะเวลา e ปีที�ผ่านมา 

 ไม่เคย 



 
 
  

 เคยไดร้บั    ประเทศ.........................ใชไ้ดต้ัAงแต่วนัที�..................ถึงวนัที�...................... 
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 
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