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GRAND ITALY โรม วาตกินั ฟลอเรนซ ์ปิซา่ เวนสิ มลิาน 8 วนั 5 คนื  
ทวัรส์ดุคุม้!! เทีย่วเจาะลกึ”แกรนดอ์ติาล”ี 

ชืน่ชมสถาปัตยกรรมและประวัตศิาสตรแ์หง่ความยิง่ใหญท่ีก่รงุโรม ชมความยิง่ใหญอ่ลังการ1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์อง
โลกที ่โคลอสเซีย่ม และหอเอนปิซา่ เยอืนเมอืงฟลอเรนซ์  ดนิแดนอันน่าหลงใหล  ตน้กําเนดิของศลิปะเรอเนซองส ์

ชมเมอืงเวนสิ เมอืงแหง่สายน้ําและสะพาน ดืม่ดํ่ากับบรรยากาศทีส่ดุแสนจะโรแมนตกิ ชมมหาวหิารดโูอโมแ่หง่มลิาน
ทีง่ดงามและยิง่ใหญเ่ป็นอันดับ 3 ของโลก ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมสช์ือ่ดังทีแ่กลลอเรยีวคิเตอรเ์อ็ม มานูเอล 

เดนิทางโดยสายการบนิไทย Thai Airways (TG) สะสมไมลไ์ด ้50% 
 
 

 
 

 
 
 

 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(พกักบัผูใ้หญ ่2ทา่นไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพ ิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

4-10 ก.พ. 62  49,900 

 

เด็กอายุ 0-2ปี/Infant 

15,000 บาท 

 

12,500 25  

4 – 10 ม.ีค. 62  49,900 12,500 25 
 

18 -24 ม.ีค. 62  49,900 12,500 25 
 

15 – 21 พ.ค. 62  49,900 12,500 25 
 

27 พ.ค. – 2 ม.ิย.62 49,900 12,500 25 
 



24 – 30 ม.ิย.  49,900 12,500 25 
 

**ราคาทวัรร์วมคา่วซีา่แลว้** 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
วนัทีห่น ึง่         กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู  ิ    

 
21.30 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิขาออกช ัน้ 4 โซน  D เคานเ์ตอร ์
                 สายการบินไทย  (TG) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดว กดา้น

 เอกสารตดิแท็กกระเป๋า 
 

 
วนัทีส่อง สนามบนิลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีอติาล ี- นครวาตกินั – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– กรงุโรม – โคลอสเซีย่ม –  

                      จตัรุสัโรมนั – น า้พเุทรวี ่– บนัไดสเปน – ฟลอเรนซ ์  อาหารเทีย่ง,เย็น 

 
00.20 น. นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุโรม ประเทศอติาลี  โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที่ 

TG944 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 11 ชัว่โมง 54 นาท)ี 
06.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิลโีอดารโ์น ดารว์นิชี กรงุโรม  ประเทศอติาลี  นําทา่น

ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และพธิกีารทางศลุกากรและตรวจรับสมัภาระ
เรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นสูน่ครวาตกินั ซึง่เป็นรัฐอสิระ มขีนาดเล็กมากเพยีง 250 
ไร่และเป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิ  เป็นเมอืงแห่งศา

สนจักรและทีป่ระทบัของพระสนัตะปาปา ประมุขสงูสดุแห่งศาสนา  หรอืทีเ่รยีก
สัน้ๆ ว่า“โป๊ป” นําทา่นถา่ยรปูดา้นหนา้  มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์  St.Peter 

Basilica แห่งนครรัฐวาตกินั ทีง่ดงามดว้ยศลิปะในยุคเรเนซองส ์ใชเ้วลาสรา้ง
ถงึ 150 ปี และยังไดร้ับการตกแตง่อย่างโอ่อ่าและหรูหรา  ดา้นหนา้มหาวหิาร
เป็นลานกวา้งเรยีกว่า St.Peter’s Square ประกอบไปดว้ยน้ําพุ 2 ดา้น และ

เสาโอเบลกิส ์1 ตน้ ลอ้มรอบไปดว้ยเหลา่เทพเทวาบนหลงัคาและกําแพงสงู
(คา่ทัวรไ์มร่วมคา่เขา้  Vatican Museum และ Sistine Chapel ) จากนัน้นําทา่น
เดนิทางสู่  กรงุโรม  (Rome)(ระยะทาง6ก.ม./15นาท)ี   เมอืงหลวงของ

ประเทศอติาล ีอดตีแห่งจักรวรรดโิรมันทีย่ ิง่ใหญ่มาเมือ่กว่า  2,000 ปี  ชืน่ชม
กบัสถาปัตยกรรมและประวัตศิาสตรแ์ห่งความยิง่ใหญ่ นําทา่นสมัผัสความ

ยิง่ใหญ่  1 ใน  7  ส ิง่มหัศจรรยข์องโลกที่  โคลอสเซีย่ม  ( Colosseum) 
(ถา่ยรูปดา้นนอก ) เป็นสนามกฬีากลางแจง้ขนาดใหญ่ตัง้อยู่ใจกลางกรุงโรม  
เร ิม่สรา้งขึน้ ในสมัยจักรพรรดเิวสปาเซยีนแห่งอาณาจักรโรมันและสรา้งเสร็จ  

ในสมัยของจักรพรรดติติสัในครสิตศตวรรษที่ 1 หรอืประมาณปี  ค.ศ.80  
อัฒจันทรเ์ป็นรูปวงกลมกอ่ดว้ยอฐิและหนิทรายวัดโดยรอบไดป้ระมาณ  527

เมตร  สงู 57 เมตร  ใกล ้ๆ กนันัน้เป็น  ประตชูยัคอนสแตนตนิ  (Arch of 
Constantine) ถอืว่าเป็นมรดกสาํคญัของประเทศอติาลอีกีทีห่นึง่ โดยสรา้ง
ขึน้เพือ่ระลกึถงึชยัชนะของกรุงคอสสแตนตนิ  เป็นซุม้ประตทูีใ่หญ่ทีส่ดุของ

โรมันมคีวามสงูถงึ  21 เมตร จากนัน้ชมและถา่ยรูป  จตัรุสัโรมนั  (Roman 
Forum) ซ ึง่อยู่ใกล ้ๆ กนักบัโคลอสเซีย่ม  จัตรุัสโรมันถอืว่าเป็นศนูยก์ลางดา้นตา่งๆ  เชน่ การประชมุทางการเมอืง  

การปกครอง บูชาเทพเจา้  ฯลฯ ของกรุงโรมในสมัยโบราณ  ใชเ้วลาสรา้งยาวนานมากถงึ  900 ปี ปัจจุบันเหลอืแต่
ซากปรักหักพังแตก่็ยังรูส้กึไดถ้งึความยิง่ใหญ่อลงัการ นําทา่นผ่านชม อนเุสาวรยีว์กิเตอรเ์อ็มมานเูอ็ล  (Victor 
Emmanuell Monument) หรอื Altare Della Patria อนุสาวรยีท์ีส่รา้งข ึน้เพือ่เป็นเกยีรตขิองวกิเตอรเ์อ็มมานู

เอ็ล พระราชาองคแ์รกของอติาล ีทีม่อํีานาจแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร และทีน่ี่ยังเป็นอนุสรณ์ทหารทีก่ลา้หาญเมือ่ครัง้
สงครามโลกครัง้ที ่1 อกีดว้ย จากนัน้นําทา่นชม น า้พเุทรวี ่(Trevi Fountain) ซ ึง่มรีูปปั้นของเทพเจา้เนปจูนตัง้
โดดเดน่อยู่กลางน้ําพุ เป็นหนึง่ในสญัลกัษณ์ทีส่าํคญัของกรุงโรม เป็นสถานทีนั่กทอ่งเทีย่วมาโยนเหรยีญเสีย่งทาย

ตามเรือ่งราวจากภาพยนตรเ์รือ่ง Three Coins in The Fountain 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่)  

บา่ย จากนัน้นําทา่นชมและถา่ยรูปบรเิวณย่าน บนัไดสเปน  (Spanish steps) เป็นบันไดทีก่วา้งทีส่ดุและยาวทีส่ดุใน

ทวปียุโรป ถกูเรยีกชือ่ตามสถานฑตูสเปน  ซึง่ตัง้อยู่  ณ บรเิวณนัน้  ไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน  



ชือ่ Francesco de Sanctis เร ิม่สรา้งเมือ่ปี คศ.1723 แลว้เสร็จในปี คศ.1725 ถอืเป็นสญัลกัษณ์อกีอย่างหนึง่ของ
กรุงโรม  นอกจากความสวยงามอลงัการกวา้งขวางของบันไดสงู  138 ขัน้ทีล่อ้มรอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมอัน
สวยงามแลว้  จัตรุัสนี้ยังตอ่ตรงกบัถนน  Via Condotti  ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นแบรนดเ์นมมากมาย  ทัง้ Dior, Prada, 

Gucci,Valentio, Versace, Fendi, Ferragamo, Cartier, Bulgari, Rimowa, Longchamp, Furla, Tod’s 
Ferragamo Armani, Tag Heuer, Tissot และอืน่ๆ  เป็นตน้  จากนัน้นําทา่นมุ่งหนา้สู่  ฟลอเรนซ์ (Florence) 
(ระยะทาง274ก.ม./ 4 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของแควน้ทสัคานี ตน้กําเนดิของศลิปะแบบเรอเนซองส์  อดตีศนูยก์ลาง

ดา้นสถาปัตยกรรม วรรณกรรม และวัฒนธรรมอันรุ่งโรจน ์ดนิแดนทีม่เีสน่หอ์ันน่าหลงใหลแห่งนี้ไดช้ือ่ว่าเป็นสถานที่
ทีนั่กทอ่งเทีย่วใฝ่ฝันมาเยอืนมากทีส่ดุดว้ย  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่)  

 หลงัอาหารเย็นนําทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ัก 

   ทีพ่กั: Best Western Plus CHC Florence  4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
วนัทีส่าม        เขตเมอืงเกา่ฟลอเรนซ  ์– เมอืงปิซา่ - จตัรุสักมัโป เดย ์มริาโกล ี- หอเอนปิซา่ - เมอืง ลาสเปเซยี 

                      อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที3่) 

นําทา่นเดนิทางสู่  เขตเมอืงเกา่  ของฟลอเรนซ์  ทีไ่ดร้ับเลอืกโดยองคก์าร
ยูเนสโกใหข้ ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก  เมือ่ปี  ค.ศ. 1982 นําทา่นเดนิชมความ

สวยงามบรเิวณ  จตัรุสัดโูอโม  Duomo Santa Maria Del Fiore ทตีัง้ของ
มหาวหิารแห่งเมอืงฟลอเรน้ซ์ ทีส่วยงามและยิง่ใหญ่  จตัรุสัชกินอเรยี  (piazza 
della signoria) เป็นจัตรุัสสวยงามดว้ยประตมิากรรมมากมายทีต่ัง้เรยีงรายอยู่

ดา้นหนา้ของพระราชวังเวคคโิอ  เชน่  รูปแกะสลกัเพอรซ์อิุส  วรีบุรุษกรกีโบราณ
ตอนบั่นคอเมดซูา่  รูปแกะสลกัเฮอรค์วิลสี  และรูปสลกั  the Rape of the Sabine 

Women ถา่ยรูปดา้นหนา้ ปาลาซโซ  เวคคโิอ  Palazzo Vecchio หรอื Old 

Palace พระราชวังเกา่แกใ่นเมอืงฟลอ

เรนซ์  สรา้งสาํเร็จในปี  ค.ศ.1322 มี
สญัลกัษณ์คอืหอระฆงั  Campanile ใน

อดตีใชเ้ป็นสถานทีแ่จง้ขา่วสารใหก้บั
ชาวเมอืง ทางการจะตรีะฆงัสง่สญัญาณ  
หากมไีฟไหม,้น้ําทว่ม, ขา้ศกึโจมต ีฯลฯ 

ถอืเป็นสถานทีป่ระวัตศิาสตรส์าํคญัของ
ฟลอเรนซ ์ชม สะพานปอนเต  เวคคโิอ  

(Ponte Vecchio) สะพานเกา่แกท่ีส่ดุ
ของเมอืง  เป็นสะพานเดยีวของฟลอ
เรนซท์ีร่อดพน้การทาลายจากชว่งสงครามโลกมาได ้ทอดขา้มแม่น้ําอารโ์น ซึง่อดตีเป็นแหลง่ขายทองคําทีเ่กา่แกข่อง

ฟลอเรนซแ์ละยังคงอนุรักษ์บรรยากาศแบบดัง่เดมิไวไ้ดอ้ย่างด ีชมทศันียภาพของตวัเมอืงทีม่แีม่น้ําอารโ์น ไหลผ่านนคร
ทีย่ังคงรักษาสถาปัตยกรรมโบราณไวอ้ย่างน่าชืน่ชม  สะพานเกา่แกท่ีส่รา้งข ึน้เพือ่ใชใ้นการสญัจรขา้มแม่น้ําอารโ์น บน

สะพานนัน้เป็นทีต่ัง้ของอาคารรา้นคา้ ซึง่เป็นตวัแทนจําหน่ายงานศลิปะ อัญมณี และของทีร่ะลกึจํานวนมากอสิระใหท้า่น
ไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั 

เทีย่ง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่)  

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปิซา่ Pisa (ระยะทาง98ก.ม./ 1.30 ชัว่โมง) อดตีเมอืงทา่เรอืชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนและ

เป็นทีต่ัง้ของหอเอนปิซา่  นําทา่นชม จตัรุสักมัโป เดย ์มริาโกลี  หรอื จตัรุสัดโูอโม ่Piazza del Duomo หรอืทุง่
มหศัจรรย ์เป็นบรเิวณทีล่อ้มรอบดว้ยกําแพงใจกลางเมอืงปิซา่ และเป็นทีต่ัง้ของมหาวหิารเกา่แกท่ีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุ 
และนําทา่นชม ถา่ยรูป  1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก  หอเอนปิซา่                     

( Leaning Tower of Pisa) ใหท้า่นเดนิเลน่  ถา่ยรูปกบัหอเอนปิซา่ทีส่รา้ง
ข ึน้เพือ่เป็นหอระฆงัแห่งวหิารประจําเมอืง แตเ่พยีงการเริม่ตน้ของการสรา้งถงึ

บรเิวณชัน้ 3 ก็เกดิการทรุดตวัและตอ้งหยุดการกอ่สรา้งจนถดัมาอกีร่วม 100 ปี 
ถงึไดส้รา้งตอ่จนเสร็จสมบูรณ์และยังเป็นสถานทีก่าลเิลโอ เคยมาพสิจูนเ์รือ่ง
แรงโนม้ถว่งของโลก และการตกของวัตถดุว้ย  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่)  

 หลงัอาหารเย็นนําทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ัก 



 ทีพ่กั: Grand Hotel Bonanno 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

     (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
 

วนัทีส่ ี ่          ลาสเปเซยี – ชงิเกว แตรเ์ร - รโิอแมก จโิอเร ่– มานาโรลา่ – เลแวนโต ้- เมอืงเวโรนา่     

                    อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที6่) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืง ลา สเปเซยี (La Spezia) (ระยะทาง
80ก .ม./ 1 ชัว่โมง ) เมอืงในเขตลกิเูรยีทางตอนเหนือของอติาลี  อยู่
ระหว่าง  เมอืงเจนัว  และปิซา่  บนทะเลลกิเูรยี  และเป็นหนึง่ในอ่าวทีม่ี
ความสาํคญัทางดา้นการคา้และการทหาร  อกีทัง้ยังเป็นทีต่ัง้ของสถานที่

สาํคญัทางประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมดว้ย 
นําทา่นเดนิทางสูส่ถานี La Spezia Centrale Railway Station นําทา่น

เปลีย่นการเดนิทางโดยสารรถไฟสู่ ดนิแดนทัง้หา้ (Five Land) แห่ง     
ชงิเกว แตรเ์ร (Cinque Terre) ตัง้บนหนา้ผาสงูชนัเหนือทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ตดิทะเลบรเิวณชายฝ่ังแควนลกิเูรยี  
ชม 2 ใน 5 หมู่บา้นไดแ้ก่  หมู่บา้นประมงเล็กๆ รโิอแมก  จโิอเร่ (Rio-Maggiore) หมู่บา้นชาวประมงทีส่วยทีส่ดุใน

โลก เป็นชมุชนชาวประมงเกา่ ทีม่ทํีาเลทีน่่ามหัศจรรย ์คอืแตล่ะหมู่บา้นปลกูสรา้งอยู่บนภเูขาหรอืหนา้ผาสงู  ปัจจุบัน
แมย้ังมกีารทําประมงกนัอยู่บา้ง  แตก่็ไม่มากนัก  เนื่องจากชาวบา้นหันมาทําธุรกจิทอ่งเทีย่วเพือ่ตอ้นรับเหลา่นัก
เดนิทางทีแ่วะเวยีนเขา้มาชมไขมุ่กน้ํางามของอติาลเีม็ดนี้เสยีมากกว่า  และ  ชมหมู่บา้นประมง มานาโรลา่  

(Manarola) หมู่บา้นชาวประมงทีเ่ล็กทีส่ดุของแควน้  แตก่ลบักลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ามารถดงึดดูใหนั้ก
เดนิทางจากทัว่โลกตา่งก็อยากทีจ่ะมาเยอืน  ณ หมู่บา้นแห่งนี้  กจิกรรมหลกัของนักทอ่งเทีย่วเมือ่มาถงึทีน่ี่ก็คอืการ

เดนิชมเมอืงไปตามถนนสายเล็กที่
ลดัเลาะตดัผ่านตวัเมอืงไปตาม
ความลานชนั  เป็นบรรยากาศทีส่ดุ

แสนจะเพลดิเพลนิ จากนัน้เดนิทาง
สูส่ถานี เลแวนโต ้( Levanto) 

เปลีย่นการเดนิทางขึน้รถโคช้เพือ่
เดนิทางไปทีเ่วโรน่า 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่)  

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เวโรนา่ (Verona) (ระยะทาง283ก.ม./ 4 ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่แควน้เวเนโตเป็นหนึง่ในเจ็ด
เมอืงหลวงของทางตอนเหนือของอติาล ีมสีถานทีท่ีด่งึดดูนักทอ่งเทีย่ว

ดว้ยเหตทุีม่คีวามสาํคญัทางศลิปะและวัฒนธรรมทีเ่ห็นไดง้านนทิรรศการ
ประจําปีหลายงาน โรงละคร และอุปรากรในโรงละครกลางแจง้ทีส่รา้งโดย
โรมัน และเป็นเมอืงสาํคญัในประวัตศิาสตรแ์ละเศรษฐกจิจากตําแหน่งทีต่ัง้

ทางภมูศิาสตรท์ีต่ัง้อยู่ตรงโคง้ของแม่น้ําอดเิจ (Adige River) ไม่ไกลจาก
ทะเลสาบการด์า  ทีต่ัง้นี้ทําใหเ้กดิน้ําทว่มขึน้หลายครัง้จนกระทัง่  ค.ศ. 
1956 เมือ่มกีารสรา้งอุโมงคโ์มร-ิทอรโ์บเลทีเ่ป็นทางระบายน้ํา 500 ควิบคิ

เมตรลงไปในทะเลสาบการด์าเมือ่มคีวามจําเป็น อุโมงคล์ดสถติน้ํิาทว่มทกุ
เจ็ดสบิปีไปเป็นทกุสองรอ้ย ปี  นําทา่นชมย่านเมอืงเกา่ ทีย่ังคงสภา พ

บา้นเรอืนแบบโบราณ ใหเ้ดนิเทีย่วชมจตัรุสัเออรเ์บ ( Piazza delle Erbe หรอื Market's square) ที ่รายลอ้ม
ไปดว้ยคฤหาสน ์วังเกา่ของตระกลูทีเ่คยปกครองเวโรน่า เดนิผ่าน โรมนั อารนีา่ (Verona Arena) สนามกฬีา
กลางแจง้แบบโบราณในสมัยนัน้ แลว้นํา ทา่นถา่ยรูปกบับา้นของจูเลยีต ถา่ยรูปกบัระเบยีงทีโ่รมโิอปีนเขา้หาจูเลยีต 

และ รูปปั้นสมัฤทธิ ์ปั้นโดย N.Costantini ว่ากนัว่าใครอยากสมหวังในเรือ่งความรักก็ใหไ้ปจับทีห่นา้อกของจูเลยีต 
นอกจากนี้ภายในบรเิวณกําแพง บา้นจูเลยีตยังม ีการเขยีนแสดงความรักกนัมากมายจนแทบไมเห็นพืน้สกีําแพงเดมิ 

เย็น ถงึเวลานัดหมายนําทา่นไป  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่8)  

 หลงัอาหารเย็นนําทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ัก 

  ทีพ่กั:  Hotel Fiera 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง  

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีห่า้  เวโรนา่ - ทา่เรอืตรอนเคตโต ้- เกาะเวนสิ - จตัรุสัซานมารโ์ค – โบสถเ์ซนตม์ารก์ –   

                  Noventa di Piave Designer Outlet                                                              

 อาหาร เชา้,เทีย่ง 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที9่) 



นําทา่นเดนิทางสู ่เวนสิ (215กม. 2 ชัว่โมง) ถงึ ทา่เรอืตรอนเคตโต้  เป็นทา่เรอืทีม่เีรอืบรกิารในการเดนิทางไปในที่
ตา่ง ๆ ของเมอืง เพือ่ชมทวิทศันธ์รรมชาตขิอง 2 ฝ่ังคลองโดยทางเรอื นับเป็นเมอืงทีค่ลองมากกว่าถนนอกีเมอืงหนึง่
ของโลก นําทา่นน่ังเรอืสู่  เกาะเวนสิ  (Venice Island) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ ชมความสวยงามของ  จตัรุสัซาน

มารโ์ค  (Piazza San Marco หรอื Saint Mark Square) เป็นจัตรุัสกลางเมอืงเวนสิ  ทีข่ ึน้ชือ่ว่าสวยทีส่ดุแห่ง
หนึง่ในอติาล ีลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรมอันงดงาม อาท ิโบสถเ์ซนตม์ารก์ (St. Mark’s Basilica) เดมิทีเ่ป็นโบสถ์
สว่นตวัของผูค้รองเมอืงในสมัยนัน้  พระราชวังดอจส ์ (Doge’s Palace), ลโีอเน่  (Lione) รูปปั้นสงิโตตวัใหญ่ตดิปีก

พรอ้มถอืหนังสอื ซึง่ถอืเป็นสญัลกัษณ์ประจาเมอืงเวนสิ เดนิชมตวัเมอืงจนถงึสะพานรอิลัโต เป็นสะพานทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ
ในเวนสิและเป็นสะพานแรกทีข่า้ม  Grand Canal (คลองแกรนดค์าแนล ) ชมสะพาน Bridge of Sighs สะพาน

สะอืน้ หรอืบางคนเรยีกว่า "สะพานแห่งการทอดถอนใจ” ซึง่ทอดขา้มดา้นหลงัวังของผูป้กครองเวนสิในอดตี  ไปยังคกุ
ทีอ่ยู่อกีฟากฝ่ังคลอง ว่ากนัว่าสะพานแห่งนี้คอืจุดหายใจเฮอืกสดุทา้ยแห่งอสิรภาพของเหลา่นักโทษ และคกุแห่งนี้เอง
เป็นทีค่มุขงันักรักกระเดือ่งนามคาสโนว่า ในตํานานเลา่ว่าการจูบบนเรอืกอนโดลา่ใตส้ะพานแห่งนี้จะนําไปสูค่วามรักนิ

รันดร ์นับเป็นหนึง่ในจุดทีโ่รแมนตกิทีส่ดุจุดหนึง่ในเวนสิ 
อสิระใหท้า่นเดนิชมความโรแมนตกิของเกาะแห่งนี้ และทา่น ไม่ควรพลาดกบัประสบการณ์ ลอ่งเรอืกอนโดลา่  ชม

ความงามของเกาะเวนสิ (ไมร่วมในคา่ทวัร ์กรณีตอ้งการน ัง่กอนโดลา่ สามารถตดิตอ่ทีไ่กด)์ 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่0) เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย     นําทา่นกลบัสูฝ่ั่งแผ่นดนิใหญ่  นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง เมอืง Noventa 
อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงจุใจ ณ McArthurGlen   Noventa di Piave 

Designer Outlet ศนูยร์วมรา้นคา้กว่า 160 รา้น เชน่ แว่นตา ผลติภณัฑ์
เครือ่งหนัง รองเทา้    กระเป๋า อุปกรณ์กฬีา แฟชัน่แบรนดแ์นม (อสิระอาหารคํา่
ตามอัธยาศยัทีเ่อา้ทล์็ท เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง จนถงึ เวลานัดหมายนํา

ทา่นดนิทางสูเ่มอืง  Mestre นําทา่นเขา้ทีพ่ัก  

  ทีพ่กั:  Novotel Mestre Castellana 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง  

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 

 
วนัทีห่ก มลิาน  – มหาวหิารแหง่มลิาน - แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานเูอล - สนามบนิมลิาโน มลัเพนซา 

                  อาหาร เชา้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่2)นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุมลิาน (Milan) หรอื มลิา

โน่(ระยะทาง272ก.ม./ 4 ชัว่โมง) เมอืงใหญ่เป็นอันดบัสองรองจากกรุงโรม ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ มชีือ่เสยีง
ในดา้นแฟชัน่ ศลิปะ และเครือ่งหนัง เป็นเมอืงแห่งแฟชัน่ชัน้นําของโลก ใน

ลกัษณะเดยีวกบั นวิยอรก์ ปารสี ลอนดอน อกีทัง้ยังเป็นศนูยก์ลางทางธุรกจิ
ของประเทศอติาลอีกีดว้ย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่3) 

บา่ย         จากนัน้นําทา่นไป ชม พามาชมอาคารทีทํ่าการของ City Hall เมอืงมลิาน  
อติาลชีือ่  Palazzo Marino ปาลาซโซ มารโีน    จากนัน้นําทา่นสูจุ่ด
ศนูยก์ลางอันศกัดิส์ทิธิข์องเมอืงมลิาน ชม มหาวหิารแหง่มลิาน  (Duomo di 

Milano) (ถา่ยรูปดา้นนอก)  มหาวหิารนี้สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ  ที่
ถอืว่ามคีวามใหญ่โตเป็นอันดบัสามของโลก เร ิม่สรา้งในปี 1386 แตก่ว่าจะเสร็จ

ตอ้งใชเ้วลากว่า  400 ปี ดา้นนอกมหีลงัคายอดเรยีวแหลมทีทํ่าจากหนิอ่อน
จํานวน 135 ยอด และมรีูปปั้นหนิอ่อนจากสมัยตา่งๆ  กว่า 2,245 ชิน้ ยอดทีส่งู
ทีส่ดุมรีูปปั้นทองขนาด  4 เมตรของพระแม่มาดอนน่า   เป็นสง่าอยู่ จากนัน้ให ้

ทา่น อสิระกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัของโลก  อาทเิชน่  
LV,PRADA,GUCCI, TOD’S ณ แกลลอเรยี  วคิเตอร ์ เอ็มมานเูอล  (Galerie 

Victor Emmanuel) (รา้น Pra  da รา้นแรกของโลก ) ทา่นสามารถถา่ยรูป
เป็นทีร่ะลกึจากดา้นในซึง่เป็นอาคารกระจกทีเ่กา่แกแ่ละสวยงาม  

เย็น     ถงึเวลานัดหมายนําทา่นไป  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

                (มือ้ที ่14) 

 ทีพ่กั:  Holiday Inn Milan Assago 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง  

               (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 



 
 
 

 

วนัทีเ่จ็ด        ทา่อากาศยานมลิาโน มลัเพนซา   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่5) 

09.30 น. สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานมลิาโน มลัเพนซา  เพือ่ตรวจเชค็เอกสารการเดนิทางและสมัภาระ  

            เตรยีมตวัเดนิทางกรงุเทพฯ (มเีวลาใหท้า่นไดทํ้าคนืภาษีTax Refund กอ่นการเชค็อนิ) 

13.05น. ออกเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทยโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG941 (เวลาประมาณ 10ชัว่โมง 50นาท)ี 
 

วนัทแีปด        ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ        

05.55น.   เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , การเมอืง , สายการบนิ , 

การจราจร  หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจํานวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ20ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดย
ทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้  มฉิะน ัน้ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
- กรุณาชาํระมัดจํา ทา่นละ 20,000 บาท  
กรุณาสง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารชาํระมัดจําคา่ทวัร ์

- คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืชาํระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง  

**ส าคญั**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั และ
จํานวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างสาํหรับตดิวซีา่ไม่ตํา่กว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ
ไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี   
และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ  และในตา่งประเทศ  ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก  หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้  ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้  ถา้ทา่นงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง  พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ์  ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื  ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
   (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั  
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิไทย สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได้  7กโิลกรมั  และคา่ประกนั
วนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน้ําสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิ

เรยีกเก็บ สะสมไมลไ์ด5้0% กรุณาแจง้เลขสมาชกิรอยัล ออรค์ดิ พลสั กอ่นออกตัว๋  
6. การประกนัการเดนิทาง  บรษัิทฯไดจ้ัดทําแผนประกนัภยัการเดนิทางสาํหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz แบบแผน

ประกนัภยัแบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดงันี้  
- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอุบัตเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายุมากกว่า 16 ปี หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 3,000,000 บาท 

  ผูเ้อาประกนัภยัทีอ่ายุนอ้ยกว่า 16 ปี หรอืมากกว่า 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท  

  ซ ึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทัง้นี้การทําประกนันี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคบั 
ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้  แตท่ัง้นี้ ทา่นสามารถ



ศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์ Allianz ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถ
แจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
7.รวมคา่วซีา่วซีา่เชงเกน้ (สถานฑตูอติาล)ีแลว้ กรณีลกูคา้มวีซีา่อยู่แลว้หักออกจากคา่ทวัร ์2,200 บาท 

8. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนา้ มันตามรายการทวัร ์
9.คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 
 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่ง  ๆ 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดทํ้าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  

7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 

 
7.หมายเหตุ  : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลกูคา้และบรษิทั  ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ  แลว้ ทางบรษิทัฯ  จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 20ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ  

ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก   โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั

ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกู

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. การประกนัภยั  บรษัิทฯไดจ้ัดทําแผนประกนัภยัการเดนิทางสาํหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz แบบแผนประกนัภยั  

แบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทัง้นี้การทํา
ประกนันี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุน
การเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์ Allianz ได ้ กรณีทา่น

ตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  

14. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 

เอกสารในการขอยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศอติาล)ี 

ระยะเวลาด าเนนิการยืน่ 15 วนัท าการ 
** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 



1. พาสปอรต์ ทีย่ังไม่หมดอายุ และมอีายุไม่ตํา่กว่า  6 เดอืน กอ่นวันหมดอายุ  หากหมดอายุกรุณานําไปตอ่อายุกอ่นนําสง่ และมี
จํานวนหนา้เหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้เพือ่ตดิวซีา่  หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไม่ว่าจะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไม่ก็ตาม ควร
นําไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถานฑตู  
 

2. รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรงปจัจบุนั ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิว้ หรอื 3.5 * 3 cm จ านวน 2 ใบ และมอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน หา้ม

ตกแตง่รูป หา้มสวมแว่นสายตา หา้มมเีครือ่งประดบั ตอ้งเป็นรูปทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้ 
 

3. เอกสารสว่นตวั 
สาํเนาทะเบยีนบา้น / สาํเนาบัตรประชาชน / สาํเนาบัตรขา้ราชการ (ถา้ม)ี แปลเป็นภาษาอังกฤษ 
สาํเนาทะเบยีนสมรส / สาํเนาทะเบยีนหย่า / สาํเนาใบมรณะบัตร(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ)  แปลเป็นภาษาอังกฤษ 
สาํเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ (ถา้เคยทกีารเปลีย่น) แปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 
(กรณีเด็กอายุต า่กวา่20ปี) แปลเป็นภาษาอังกฤษ 

ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาสตูบิตัร / หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา / ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา  

 
4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการท างานจากบรษัิททีท่า่นทํางานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ โดยระบุตําแหน่ง , อัตราเงนิเดอืนใน

ปัจจุบัน,วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ทํางานกบับรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมาทํางานตามปกติ

หลงัครบกําหนด ภาษาอังกฤษ 
 
4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบุตําแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเร ิม่ทํางานและชว่งเวลาทีอ่นุมัตใิห ้

ลาหยุดเพือ่เดนิทางไปยุโรป เทา่นัน้ไม่ตอ้งระบุชือ่ประเทศ หลงัจากนัน้จะกลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบกําหนด  และตอ้งมี
อายุไม่เกนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่  ตอ้งเป็นภาษาองักฤษ และเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั  โดยชือ่
ลกูคา้ทีร่ะบุในหนังสอืรับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
4.2 กรณีเจา้ของกจิการ สาํเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื
หุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซ็นชือ่รับรองสาํเนาและประทบัตราบรษัิทฯ (คดัลอกไม่เกนิ 3 เดอืน และเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้)  
4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองตวัจรงิจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ําลงัศกึษาอยู่เป็น ภาษาอังกฤษ
เทา่นัน้ (สถานทตูไม่รับเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไม่ว่าเป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 
 เด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี 

จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา  หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรับรองจากมารดา  หรอืหากเด็ก
เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็กไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดา จะตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง
ไปตา่งประเทศจากทัง้บดิาและมารดา พรอ้มมกีารรับรองคา่ใชจ้่ายใหก้บับุตรกบัผูท้ีบุ่ตรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปทําทีส่าํนักงานเขตที่

ทําเบยีนบา้นอยู่   (พรอ้มแนบบัตรประชาชน  ของบดิาและมารดา ) โดยมนีายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชือ่และ
ประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง  และบดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ทีร่ับยืน่วซีา่ดว้ย กรณีเด็กที่

บดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผู ้
เดยีว 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสาํเนาบัตรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย  
4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น  ใชส้าํเนาทะเบยีนสมรส / ใบหย่า /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใชห้ลกัฐานการเงนิของตวัเองหรอื
ของสามกี็ได ้ในกรณีทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางไปกบัสาม ีจะตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้่ายจากสาม ีเป็นภาษาอังกฤษ      พรอ้มกบัเขยีน

ชือ่-นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ ของสาม ีและบุตร ทีม่ดีว้ยกนั) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 
5.1ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ประจ าหรอืออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน (นับจากวันปัจจุบัน) 
ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสมํ่าเสมอ และมจํีานวนไม่ตํา่กว่า 6 หลกั เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะ
ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้น เมือ่กลบัสูภ่มูลิําเนา 
แนะนําใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัดสมัภาษณ์ 

**ยอดเงนิสดุทา้ยทีล่กูคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลมุคา่ทวัรด์ว้ย ** 
**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

 

a. หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ 

ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่าย  (BANK GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้  ระบุชือ่เจา้ของบัญชี  และบุคคลที่

เจา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้่ายใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาอังกฤษ ไม่เกนิ 15 วันกอ่นยืน่ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

5.3 กรณีทีบ่รษิทัของทา่นเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางท ัง้หมด  ทางบรษัิทฯ  จะตอ้งออก
จดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายและการกลบัมาทํางานของทา่น  โดยระบุรายชือ่ผูเ้ดนิทาง และ

เหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย  
6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหอ้ย่างถกูตอ้ง เนื่องจาก

เป็นขอ้มูลทีต่อ้งสง่ใหก้บัทางสถานทตู ทางบรษัิทฯไม่สามารถกรอกแทนทา่นไดเ้พราะถา้ขอ้มูลผดิพลาด ทา่นอาจจะ   



ถกูปฏเิสธวซีา่ได ้
 
รายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่,นามสกลุ,วันเดอืนปีเกดิ,ญาตพิีน่อ้ง,สถานทีเ่กดิ และจํานวนบุตรของผูเ้ดนิทาง  
การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร  และถงึแมว้่าทา่น
จะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่คํารอ้งใหม่ก็ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมใหม่

ทกุครัง้ หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ  ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย 
และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  
กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพือ่ใหอ้ยู่ในดลุยพนิจิของ
สถานทตูเรือ่งวซีา่ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท 
การยืน่วซีา่นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งชาํระยอดมัดจําทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นัน้ ถงึสามารถดําเนนิการขัน้ตอนการยืน่วซีา่ได ้

 
** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร** 

 

แบบฟอรม์สําหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ประเทศอติาล ี

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาไทย)       .............................................................................................................. 

2. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ)   .............................................................................................................. 
3. ชือ่ / นามสกลุเดมิ (ถา้ม)ี          .............................................................................................................. 
4. วัน-เดอืน-ปีเกดิ   ..............................................  อายุ ............. ปี   สถานทีเ่กดิ ........................................ 
5. เพศ   ชาย          หญงิ 

5. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (ภาษาอังกฤษ) 
............................................................................................................................................................. 
................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 
โทรศพัทม์อืถอื ..........................................................  โทรศพัทบ์า้น .......................................................... 
6. อาชพีปัจจุบัน .................................................... ตําแหน่ง ...................................................................... 
7. ชือ่สถานทีทํ่างาน ธุรกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยั (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบุอย่างชดัเจน) 

.............................................................................................................................................................. 
ทีอ่ยู่ทีทํ่างาน ........................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ์............. โทรศพัทท์ีทํ่างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลยั ................................... อเีมล ์.......................... 
8. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 
9. รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนือจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลกั ......................................................................................... 
      แหลง่ทีม่าของรายไดนั้น้ .......................................................................................................................... 

 

 
10 . สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส   ⃣   แตง่งาน(ไม่จดทะเบยีน) 

  ⃣   หย่า   ⃣   ม่าย   ⃣   อยู่กนิฉันสาม-ีภรรยา    ⃣   แยกกนัอยู ่

11. ชือ่-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วนั/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ..................... 
12. ชือ่-สกลุของบดิา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ ...................... 
13. ชือ่-สกลุของมารดา .................................................. วนั/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ...................... 
14. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม่ ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดงันี ้
      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 
      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 
15. ยอดเงนิคงเหลอืในบัญชอีอมทรัพย ์............................................................................................................ 
16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                    ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดอืน/ปี ทีด่ําเนนิการ หากทราบ)   

17. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

ไม่เคย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.............................................. ถงึวันที ่.................................................. 

18. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้



                    ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดอืน/ปี ทีด่ําเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

19.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)  ................................................................. 

20. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการดํารงชพีระหว่างการเดนิทางและพํานักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

            ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้่ายให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 
     เชค็เดนิทาง     กรุณาระบุชือ่ .............................................................. 

   บัตรเครดติ    

   เงนิสด 

 

** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น ** 
- หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 
- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ กรณุากรอกขอ้มลูการท างานของทา่นเป็นภาษาองักฤษให้

ครบถว้น ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ต าแหนง่ของทา่น / ลกัษณะงาน / รายไดต้อ่เดอืน  

 
หมายเหต ุ : การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีง
ตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
 
 

 


