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รายละเอยีดการเดินทาง 

 

06.20 น. ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 
เคาน์เตอร์ Q โดย Turkish Airlines (TK) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอด
ขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

 
09.20 น. นำท่านเดินทางสู่ ประเทศอิตาลี โดย Turkish Airlines (TK) เที่ยวบินที่ TK 59 
 **บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน** แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบินอิสตันบูล 
 
17.15 น. นำทุกท่านเดินทางต่อ โดย Turkish Airlines (TK) เที่ยวบินที่ TK 1863 
 **บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน**  
 
18.00 น. เดินทางถึง สนามบินโรม ฟีอูมีชีโน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 5 ชม. กรณุาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) 
 
 นำคณะเข้าสู่ที่พัก ********* หรือเทียบเท่า 4 ดาว (Rome) 
 

 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

นำทุกท่านเดินทางสู่ นครรัฐวาติกัน (Vatican City) เป็นเมืองที่ต้ังอยู่ในกรุงโรม แต่เน่ืองจากในอดีต วาติกันมีการ
ทำสนธิสัญญากับอิตาลี ให้พื้นที่หรือเมืองน้ีแยกตัวออกมาเป็นรัฐเอกราชที่มีอำนาจอธิปไตยเป็นของตนเอง เน่ืองจากเป็น
ดินแดนที่ต้องได้รับการรักษาไว้เป็นพิเศษ ในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งกันทางอาวุธ หรือสงครามน่ันเอง เพราะเป็น
แหล่งที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมของโลก และเป็นศูนย์กลางของคริสตจักร ซึ่งผู้ที่มีอำนาจสูงสุดน่ันก็คือ “พระสันตะปาปา” 
เป็นเหมือนกับประมุขสูงสุดของคริสตจักรโรมันคาทอลิก หรือเราเรียกง่ายๆ สั้นๆ ว่า “โป๊ป” และนครแห่งน้ีมีพลเมือง
ประชากรอยู่ประมาณ 900 คนเท่าน้ัน ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดของประเทศเพียง 250 ไร่ แม้จะดูเป็นประเทศที่มีขนาดเล็ก แต่
ก็มีทุกอย่างครบทั้งระบบสาธารณูปโภค รัฐบาล กฎหมาย และสถานที่ หรือองค์กรที่สำคัญต่างๆ 
 
นำท่านเก็บภาพความประทับใจด้านนอก โบสถ์น้อยซิสทีน (Sistine Chapel) เป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของพระ
สันตะปาปาในนครรัฐวาติกัน โบสถ์น้อยซิสทีนมึช่ือเสียงในทางสถาปัตยกรรม เพราะเป็นสถานที่ที่ทำให้ระลึกถึงพระ
วิหารของพระเจ้าโซโลมอนในพันธสัญญาเดิม, การตกแต่ง, จิตรกรรมฝาผนังโดยจิตรกรผู้มีชื่อเสียงในสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยา 
รวมทั้งมีเกลันเจโลผู้วาดเพดานของโบสถ์จนเป็นที่เลื่องลือ และเป็นสถานที่ทำการประชุมเลือกต้ังพระสันตะปาปาองค์ใหม่  
 
 
 
 
 
 

วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – สนามบินโรม ฟีอูมีชีโน                              (-/-/-)                                                                                                                                            

วันที่สอง        Rome – Vatican – Florence                                                 (B/L/-)                                                                                                                                                



 

  

นำท่านถ่ายภาพด้านอก เซนต์ปีเตอร์สบาซิลิกา (Saint Peter's Basilica) เป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ และสำคัญที่สุดใน
นครรัฐวาติกัน สร้างทับวิหารเดิมที่ช่ือเดียวกัน โดมของมหาวิหารสูงโดดเด่น สามารถเห็นได้แต่ไกล โบสถ์น้ีต้ังอยู่ในเน้ือที่
ประมาณ 2.3 เฮกตาร์ สามารถจุคนได้กว่า 60,000 คน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่หน่ึงในคริสตจักรโรมันคาทอลิก 
ที่ต้ังของโบสถ์เช่ือกันว่าเป็นที่ฝังร่างของนักบุญซีโมนเปโตร ซึ่งเป็นหน่ึงในอัครทูตของพระ
เยซู คริสตจักรถือว่านักบุญเปโตรเป็นบิชอปองค์แรกของแอนติออก ต่อมาก็ได้สถาปนาขึ้น
เป็นพระสันตะปาปาองค์แรกของโรม เพราะนิกายโรมันคาทอลิกเช่ือกันว่า ร่างของ
นักบุญเปโตรถูกฝังไว้ที่น่ี จึงเป็นประเพณีต่อกันมาใช้เป็นที่ฝังพระสันตะปาปาอีกหลายองค์ 
 
นำทุกท่านเก็บภาพ จัตุรัส เซนต์ ปีเตอร์ส (Saint Peter’s Square) เป็นจัตุรัสขนาดใหญ่ ที่ต้ังอยู่ตรงหน้า มหา
วิหารเซนต์ปีเตอร์ หรือมหาวิหารนักบุญเปโตร สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสถานที่ฝังศพของนักบุญเปโตร สมเด็จพระ
สันตะปาปาองค์แรกแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก ความโดดเด่นของจัตุรัสแห่งน้ีอยู่ที่เสาโอเบลิคขนาดใหญ่ ที่ต้ังอยู่บริเวณ
จุดศูนย์กลางของจัตุรัส โดยเสาโอเบลิคน้ีเป็นเสาทองสัมฤทธิ์สูง 25.5 เมตร สีบลอนซ์ที่ถูกสร้างขึ้นที่ Heliopolis 
ประเทศอียิปต์โดยหน่ึงในฟาโรที่ไม่ทราบแน่ชัดว่าใคร เสาน้ีเป็นเสาโอเบลิคแห่งเดียวในกรุงโรมที่ไม่ได้ถูกโค่นล้มเลย ต้ังแต่
ในสมัยโรมันโบราณอีกด้วย นอกจากเสาโอเบลิคที่อยู่ตรงกลางแล้ว บริเวณจัตุรัสลานรูป
วงกลมยังถูกโอบล้อมด้วยเสาหินหลายสิบต้นที่บริเวณด้านบนน้ันเป็นหลังคาที่ประดับไป
ด้วยรูปปั้นเหล่าทวยเทพหลายสิบองค์อย่างสวยงาม และทางเข้ าทั้ง 2 ด้านของวิหาร
นักบุญเปโตรน้ันยังประกอบไปด้วยน้ำพุที่สวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมที่
เห็นได้ทั่วไปในกรุงโรมอีกด้วย 
 
นำท่านเดินทางต่อไปที่ กรุงโรม (Rome) เมืองหลวง และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซิโอ ประเทศอิตาลี โรมมี
ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,800 ปี โดยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรในอดีตมากมาย เช่น ราชอาณาจักรโรมัน 
สาธารณรัฐโรมัน และจักรวรรดิโรมัน โรมเคยเป็นเมืองที่มีบทบาทมากที่สุดของอารยธรรมตะวันตก และในอดีตเป็น
อาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันกรุงโรมคือเมืองหลวงของประเทศอิตาลีต้ังแต่ปี ค.ศ. 1870 นอกจากน้ี โรมยังเป็น
ที่ต้ังของนครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นดินแดนที่ประทับของพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิกอีกด้วย 

  
กลางวัน      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
บ่าย นำท่านชมความยิ่งใหญ่ในอดีต และเก็บภาพสวยงามบริเวณด้านนอก สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 

สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ อดีตสนามประลองการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ของชาวโรมันที่สามารถจุผู้ชมได้ถึง 50,000 คน 
และเก็บภาพ กลุ่มโรมันฟอรัม (Roman Forum) คือ ซากหินปรักหักพังที่หลงเหลืออยู่ 
อันเป็นสถานที่ที่หลงเหลือให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของโรมันในอดีต โดยที่แห่งน้ีน้ันเคยเป็น
จุดศูนย์กลางแห่งความรุ่งเรืองของโรมัน เป็นจุดที่ต้ังของสถานที่สำคัญมากมายในอดีต 
อีกทั้งยังเป็นจุดนัดพบที่สำคัญสำหรับคนในยุคน้ันอีกด้วย  

 
นำท่านถ่ายภาพกับ Arch of Constantine ซุ้มประตูที่มีช่ือเสียงในกรุงโรมซึ่งต้ังอยู่ระหว่าง Colosseum และ 
Palatine Hill เป็นสิ่งก่อสร้างที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงชัยชนะของคอนสแตนติน Maxentius อีกทั้งยังเป็น
หน่ึงในอนุสรณ์สถานเพียงไม่กี่แห่งจากยุคสมัยของอาณาจักรโรมันที่ยังคงหลงเหลืออยู่ 
 
 
 
 



 

  

ให้ทุกท่านได้เก็บภาพความงดงามของ วิหารแพนธีออน (Pantheon) เป็นวิหารรูปทรง
จตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโรม โดยมีอายุมากกว่า 2,000 ปี แม้ว่าจะมีประวัติ และความ
เป็นมาที่ยังไม่แน่ชัดนักแต่วิหารแห่งน้ีแสดงให้เห็นได้ชัดถึงศิลปะเก่าแก่ในยุคโรมัน รวมถึง
ฝีมือ และความชาญฉลาดในการออกแบบอย่างรอบคอบของสถาปนิกในอดีต  
 

 นำคณะท่านเดินต่อทางไปที่ เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) หรือ เมืองฟีเรนเซ (Firenze) อีกหน่ึงเมืองท่องเที่ยวที่มี
ช่ือเสียงของประเทศอิตาลี โดยเมืองฟลอเรนซ์น้ันเป็นเมืองหลวงของจังหวัดฟลอเรนซ์ และแคว้นทัสกานี (Tuscany) 
ต้ังอยู่บนฝั่งแม่น้ำอาร์โน (Arno River) ปัจจุบันเมืองแห่งน้ีได้กลายเป็นเมืองที่มีช่ือเสียงทางด้านประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรมมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยเฉพาะในช่วงยุคกลางเมืองฟลอเรนซ์ยังเป็นศูนย์กลางทางการค้า ทางการเงิน 
ถือกันว่าเป็นที่เกิดของยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยา และยังมีช่ือว่าเป็นศูนย์กลางทางศิลปะ และสถาปัตยกรรม  

 
 จากน้ันนำท่านเก็บภาพด้านนอก โบสถ์ซานตา มาเรีย เดลฟิโอเร (Basilica Di 

Santa Maria Del Fiore) โบสถ์ที่สร้างขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 13 
ออกแบบโดยฟิลิปโป บรูเนลเลสกี ด้านหน้าโบสถ์ประดับตกแต่งด้วยหินอ่อนสีขาว เขียว 
และชมพู มหาวิหารแห่งน้ีใหญ่เป็นลำดับที่ 4 ของทวีปยุโรป ต้ังอยู่บนลานกว้าง 
Piazza del Duomo ณ ใจกลางเมืองประกอบกับหอล้างบาป (Baptistery of San Giovanni) และหอระฆัง 
(Giotto’s Campanile) ที่ถูกจัดให้เป็นหน่ึงในมรดกของโลกโดย UNESCO 

 
 นำท่านถ่ายภาพด้านนอก จัตุรัส Piazza Della Signoria เป็นศูนย์กลางของชีวิต

ทางการเมืองในเมืองฟลอเรนซ์ นับต้ังแต่ศตวรรษที่ 14 โดยมี พระราชวัง Palazzo 
Vecchio ที่มีชื่อเสียงโดดเด่นที่มองเห็นได้จากจัตุรัสเป็นฉากหลังแห่งชัยชนะที่ยิ่งใหญ่
ในการกลับมาของเมดิชิในปี ค.ศ. 1530 รวมทั้งมีจารึกวงกลมหินอ่อนบนจัตุรัสที่
แสดงตำแหน่งที่นักบวช Savonarola ถูกเผาบนจัตุรัสในปี ค.ศ. 1498 หลังจากที่เขาถูกประนามว่าเป็นคนนอกรีต  

  
 อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ สะพาน Ponte Vecchio เป็นอีกหน่ึงย่านการค้าที่สำคัญของเมืองฟลอ

เรนซ์ที่คึกคักไปด้วยร้านค้ามากมาย มีสินค้าน่ารักๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นร้านที่จำหน่ายอัญมณี ซึ่งจะมีให้เลือกต้ังแต่ 
อัญมณีโบราณหายากราคาแพง  ไปจนถึงของธรรมดาน่ารักๆ ไว้สำหรับเป็นของ
ฝาก อีกทั้งยังเป็นแหล่งช่างทองฝีมือดีมาช้านาน จะเห็นได้จากรูปปั้นครึ่งตัวของ 
Cellini ช่างทองช่ือดังอยู่ช่วงกลางสะพาน โดยมีวิวอันสวยงามของแม่น้ำอาร์โนเป็น
แบ็คกราวด์ และยังมีนักแสดงศิลปินต่างๆ ที่มาสร้างความสนุกสนานกันตลอด
ความยาวของสะพานกันเลยทีเดียว  

 
ค่ำ          อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว  
   

 นำคณะเข้าสู่ที่พัก ********* หรือเทียบเท่า 4 ดาว (Florence) 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  
 นำท่านเดินทางต่อไปที่ เมืองปิซา (Pisa) อยู่ในแคว้นตอสคานา ฝั่งแม่น้ำอาร์โน ประเทศอิตาลี และสถานที่สำคัญ

ประจำเมือง จตุรัสดูโอโมแห่งปิซาได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1987 
 
 นำท่านเก็บภาพความประทับใจด้านนอก หอเอนเมืองปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) หรือที่มีชื่อเป็นภาษาอิตาลีว่า 

Torre Pendente di Pisa ที่ต้ังอยู่ที่จัตุรัส Piazza del Duomo เมืองปิซา ได้เริ่มก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1173 
แต่เน่ืองจากพื้นดินใต้บริเวณพื้นที่ของหอระฆังน้ันเป็นพื้นดินที่น่ิมจนทำให้ยุบตัวลงไปในช่วงของการก่อสร้างช้ันที่ 3 ทำ
ให้การก่อสร้างได้หยุดชะงักลงไป จนต่อมาในปี ค.ศ. 1272 สถาปนิกจีโอแวนน่ี ดี สิโมน ได้ดำเนินการสร้างต่อโดยได้มี
การสร้างให้หอระฆังรั้นเอนกลับไปอีกด้านหน่ึง เพื่อทำให้เกิดความสมดุล แต่การก่อสร้างในครั้งน้ีก็ต้องมีเหตุให้หยุดชะงัก
ลงอึกครั้งเน่ืองจากเกิดสงคราม จนถึงปี ค.ศ. 1319 จึงได้มีการก่อสร้างต่ออีกครั้ง และได้สร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 
1372 รวมระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งสิ้น 177 ปี โดยสร้างเป็น
หอระฆังของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก รูปทรงกระบอกมีทั้งหมด 8 
ช้ัน สูง 55.58 เมตร มีบันไดประมาณ 293 ขั้น โครงสร้างโดยรวมทำ
จากหินอ่อนสีขาวสวยงาม มีความโดดเด่นด้วยความเอียงจากพื้นประมาณ 
3.97 องศา โดยบริเวณยอดของหอระฆังห่างจากแนวต้ังฉากของพื้น
ประมาณ 3.9 เมตร 

 
 นำท่านถ่ายภาพด้านนอก Piazza del Duomo เป็นสิ่งก่อสร้างที่ต้ังตระหง่านโดดเด่นที่สุดบนลานกว้าง ชมความ

มหัศจรรย์ของสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ ที่มีด้านหน้าเป็นช้ันงามสง่า มีหอล้างบาปแห่งปิซา อีกทั้งยังเป็นที่ต้ังของ
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพบูชาอย่างสูงของอิตาลี และหอเอนเมืองปิซ่า  

 
จากน้ันนำทุกท่านชมความสวยงามของหมู่บ้านริมทะเล ชิงเคว เทเร (Cinque Terre) แปลว่า 5 แผ่นดิน, แผ่นดินทั้ง
ห้า ส่วนของชายหาด ทะเล ภูเขา ในแถบน้ันเป็นพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศอิตาลี หรือดินแดนแห่งความงดงาม ต้ังอยู่บน
หน้าผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนบริเวณชายฝั่งแคว้นลิกูเรีย เป็นเมืองเก่าแก่ที่ก่อต้ังมายาวนานกว่า 1 ,300 ปี 
ประกอบด้วยหมู่บ้านน่ารักๆ ทั้ง 5 หมู่บ้านเป็นสถานที่ที่ได้ขึ้นช่ือว่าเป็นหมู่บ้านของชาวประมงที่สวยที่สุดในโลก ที่ซ่อน
ตัวเองอยู่ห่างไกลจากสายตาของคนภายนอก แผ่นดินที่ยากจะเข้าถึงได้โดยง่าย โดยทั้ง 5 หมู่บ้านน้ีมีหุบเขาล้อมรอบ มี
แม่น้ำเป็นฉากด้านหน้า ทำให้สถานที่แห่งน้ีมีความสวยงามตามธรรมชาติราวกับภาพวาดของจิตรกรเอก ประกอบกับเป็น
ส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติ และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือยูเนสโก เมื่อปี 
ค.ศ. 1997 ซึ่งหมู่บ้านทั้งห้าน้ียังคงสภาพดั้งเดิมมาต้ังแต่
ศตวรรษที่ 11  

 
กลางวัน      อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 
 
 
 
บ่าย เพิ่มความต่ืนเต้นในการเดินทาง โดยการเดินทางโดยรถไฟที่ La Spezia Station - Riomaggiore Station - 
 Manarola Station - Levanto Station ใหทุ้กท่านได้เดินชมทัศนียภาพหมู่บ้านต่างๆ  
 

วันที่สาม    Florence - Pisa -  Cinque Terre – Parma                                   (B/-/D)                                                           



 

  

 นำทุกท่านเดินทางต่อไปที่ เมืองปาร์มา (Parma) เป็นเมืองในแคว้นเอมีเลีย-โรมัญญา มีช่ือเสียงในด้านการผลิตแฮม , 
ชีส และด้านสถาปัตยกรรม เป็นที่ต้ังของมหาวิทยาลัยปาร์มา และสโมสรฟุตบอลปาร์มา 

 
ค่ำ          บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

 
 นำคณะเข้าสู่ที่พัก ********** หรือเทียบเท่า 4 ดาว (Parma) 

 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
 จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) เพื่อเดินทางสู่ เกาะเวนิส (Venice Island) โดยเรือ

ข้ามฟากส่วนตัว จุดหมายปลางทางสุดโรแมนติก แห่งแคว้นเวเนโต ประเทศอิตาลี ถูกสร้างขึ้นจากการเช่ือมเกาะเล็กๆ 
จำนวน 118 เกาะเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของทะเลอาเดรียตริกในภาคเหนือของประเทศ
อิตาลี ด้วยความสวยงามและความน่าอยู่ของบ้านเมือง ทำให้เวนิสเป็นสถานที่ที่ได้รับฉายามากมาย ต้ังแต่ เมืองแห่งสายน้ำ 
เมืองแห่งสะพาน เมืองแห่งแสงสว่าง ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก และที่สำคัญยูเนสโก้ยกให้เวนิสเป็นหน่ึงในเมืองมรดกโลก  

 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 
บ่าย นำทุกท่านเที่ยวชมทัศนียภาพ และเก็บภาพความประทับใจที่เกาะเวนิส อาทิ 

มหาวิหารซันมาร์โก (Saint Mark's Basilica) (ด้านนอก) เป็นสถานที่เก็บร่าง 
และพระบรมสารีริกธาตุของ ‘นักบุญมาร์โก’ ประวัติของมหาวิหารเริ่มต้นที่ พ่อค้า
ชาวเวนิสสองคนได้ขโมยร่างพระศพของนักบุญมาร์โก ซึ่งเป็นหน่ึงในผู้สอนศาสนา
จากเมืองอเล็กซานเดรีย ประเทศอิยิปต์ เมื่อปีค.ศ 828 พวกเขาผ่านด่านประตูของ
ชาวมุสลิม เพื่อขึ้นเรือไปได้ด้วยการซ่อนพระศพใต้ถังใส่หมู ระหว่างเดินทางมีพายุเข้า 
ทำให้เรือเกือบจะจมน้ำ นักบุญมาร์โกปรากฏตัวให้เห็น และบอกให้คนขับเรือลดใบเรือลง ทุกคนในเรือปลอดภัยจึงสร้าง
มหาวิหารน้ีเพื่อตอบแทนนักบุญมาร์โก”  
 
จตุรัส Piazza San Marco หรือ Saint Mark’s Square (ด้านนอก) เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุด และสำคัญที่สุด
ในเวนิส โดยจัตุรัสแห่งน้ี ถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับการจัดงานประชุมที่สำคัญของชาวเมืองเวนิส อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่ใช้
จัดแสดงการออกแบบสำหรับขุนนางของเมืองเวนิส เป็นหน่ึงในสถานที่อันน่าประทับใจมากที่สุด  สำหรับการจัดวาง
องค์ประกอบของมรดกทางทะเลที่มีประสิทธิภาพ และยังได้ช่ือว่าห้องรับแขกของยุโรป โดยคำพูดน้ีเป็นคำพูดของ ‘นโป
เลียน’  

 
 
 

วันที่สี่           Parma - Venice Island - Mestre                                            (B/L/-) 



 

  

พระราชวังดอจ์ด (Doge’s Palace) (ด้านนอก) เป็นพระราชวังขนาดใหญ่ และโอ่อ่าสวยงาม สำหรับเป็นที่พักของด
ยุคผู้ปกครองเมืองเวนิสในอดีต ต้ังอยู่ที่แลนด์มาร์คสำคัญของเมืองอย่างจัตุรัสซันมาร์โก และมีภายในติดกับมหาวิหาร St. 
Mark’s Basilica ซึ่งเป็นโบสถ์หลักของเมืองเวนิส  

   
 
 
 
 
 
 

สะพาน Rialto สะพานแห่งน้ีโครงสร้างในปัจจุบันของสะพานถูกสร้างขึ้นในเวลาเพียงสาม
ปีระหว่างปี ค.ศ. 1988 ถึงปี ค.ศ. 1991 เพื่อใช้เป็นสะพานถาวรสำหรับสะพานเรือและ
สะพานไม้สามสะพานที่ทอดยาวตามคลอง Grand Canal คลองหลักของเมืองเวนิสใน
หลายๆ ด้านต้ังแต่ในศตวรรษที่ 12 และมันยังคงเป็นวิธีเดียวที่จะใช้ข้าม Grand Canal 
เพื่อไปจนถึงสะพาน Accademia โดยการสร้างสะพานน้ันถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1854 
เป็นสะพานทรงโค้งที่ยาว 7.5 เมตรหรือประมาณ 24 ฟุต รูปแบบแรกของสะพาน Railto น้ันมีโครงสร้างขนาดใหญ่
ที่ถูกสร้างขึ้นบนไม้ระแนงมากกว่า 12,000 ช้ิน ต่อมาสะพานได้รับการแก้ไขโดย Antonio Da Porte ที่แข่งขันชนะ
จิตรกรช่ือดังอย่าง Michelangelo ในการทำสัญญาว่าจ้างในการสร้างสะพาน การแก้ไขได้ทำการผสมผสานความงาม
เข้ากับประโยชน์ใช้สอยได้อย่างลงตัว ความโค้งสูงที่สมมาตรและยอดตรงกลางสะพานเป็นเอกลักษณ์อย่างดีของสะพานแห่ง
น้ีที่ทำให้แตกต่างจากสะพานมากมายที่เช่ือมเกาะต่างๆ ของเวนิส และทำให้สะพานน้ีได้รับการถ่ายรูปมากที่สุด  
 
ได้เวลาอันสมควนนำทุกท่านเดินทางกลับ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) 
 

 ต่อจากน้ันนำท่านเดินทางไปยัง เมืองเมสเตร (Mestre)  
 
ค่ำ          อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 

 
 นำคณะเข้าสู่ที่พัก ************ หรือเทียบเท่า 4 ดาว (Mestre) 

 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  
นำคณะท่านออกเดินทางสู่ เมืองเวโรนา (Verona) เมืองเล็กๆ ในแคว้นเวเนโต ประเทศอิตาลี ได้รับการยกย่องให้เป็น
เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การ UNESCO มีสมญานามว่า “Little Roman” โดยยั งคงสภาพ
สถาปัตยกรรมจากสมัยโรมันไว้อย่างสมบูรณ์ ปัจจุบันเมืองเวโรนาสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เน่ืองจาก
เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางศิลปะ และวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ยังมีให้เห็นในงานนิทรรศการประจำปี โรงละคร และโอเปร่าใน
โรงละครกลางแจ้งที่มีมาแต่โบราณ ทำให้เมืองน้ีเป็นต้นกำเนิดผลงานปลายปากกาของวิลเลียม เชกสเปียร์ โดยเฉพาะ
โศกนาฏกรรมตำนานรักอมตะของโรมิโอจูเลียต ที่คุณจะได้สัมผัสกลิ่นอายของความรักตลบอบอวลไปทั้งเมือง  
 
 

วันที่ห้า    Mestre - Verona -  Milan                                                    (B/L/-)      



 

  

 นำทุกท่านเที่ยวชมทัศนียภาพ และเก็บภาพความประทับใจที่เมืองเวโรนา อาทิ 
 บ้านของจูเลียต (Juliet’s house) (ด้านนอก) ต้ังอยู่ที่ถนน Via Cappello 

จริงๆ แล้วบ้านหลังน้ีเป็นบ้านของตระกูลเดลคาเปลโล (Dell Capello) ซึ่งไม่ได้มี
ความเกี่ยวข้องกับตระกูลคาปูเล็ตของจูเลียตในนิยายแม้แต่น้อย แต่วิลเลียม เชกสเปียร์ 
กวีเอกของโลก ได้หยิบเอามาเป็นฉากในนิยาย ให้เราได้จินตนาการกัน  

 
หอคอย Torre dei Lamberti (ด้านนอก) สูง 84 เมตร ด้านบนมีระฆังที่ใช้ตีบอกเวลา เตือนเวลามีไฟไหม้ และ
คอยสอดส่องศัตรู สมัยก่อนบ้านของครอบครัวที่มีฐานะ หรือมีอิทธิพล นิยมสร้างหอคอยสูง เพื่ออวดฐาน ะและสอดส่อง
ศัตรู กระทั่งถึงยุคตระกูล Scaligeri เรืองอำนาจได้สั่งห้ามสร้างหอคอย ทำให้ปัจจุบันทั้งเมืองเหลือเพียงหอคอยน้ีแห่ง
เดียว นอกน้ันเป็นหอระฆังตามโบสถ์ 
 
จัตุรัส Piazza delle Erbe (ด้านนอก) เป็นจัตุรัสใจกลางเมือง แปลว่า 
“ลานตลาดนัดเครื่องเทศ” เพราะหลายร้อยปีก่อนเป็นตลาดขายสมุนไพร
นานาชนิด ขณะเดียวกันก็เป็นจตุรัสที่ชุมนุมของชาวเมือง ต้ังแต่สมัยโรมัน 
(Roman Forum) รายล้อมไปด้วยที่ว่าการเมือง ศาล วัง สมาคมพ่อค้า 
และบ้านบุคคลสำคัญในสมัยโบราณ  
 
อิสระให้ทุกท่านได้สัมผัสวิถีชีวิตที่ ถนนคนเดิน Via Mazzini เป็นถนนคนเดินสายแรกๆ ของยุโรป แวะทักทาย 
Berto Barbarani กวีเอกชาวเวโรนาที่ยืนเด่นเป็นสง่าอยู่หัวมุมถนน Cappello ตาม 2 ข้างทางเต็มไปด้วยร้านรวง
ขายของมีทั้งของกิน ของใช้ ของที่ระลึก เสื้อผ้า ฯลฯ พร้อมการแสดงของศิลปินต่างๆ หลากหลายรูปแบบ ใครช่ืนชอบก็
มอบเงินให้  Via Mazzini เป็นถนนคนเดินที่คู่ขนานกับถนน Corso Porta Borsari ที่เรียงรายไปด้วยร้านขาย
ของเหมือนกัน  

 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan) หรือ มีลาโน (Milano) เป็นเมืองหลักของแคว้นลอมบาร์เดีย และ
เป็นเมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ต้ังอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี (Lombardy) เมืองมิลานมีช่ือเสียงในด้าน
แฟช่ัน และศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟช่ันในลักษณะเดียวกับนิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และโรม นอกจากน้ีมิ
ลานยังเป็นที่รู้จักจากประเพณีคริสต์มาสที่เรียกว่า ปาเนตโตเน (Panettone) อุตสาหกรรม ผ้าไหม และแหล่งผลิต
รถยนต์ อัลฟา โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลานและสโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน 

 
กลางวัน      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 
 
 
 



 

  

บ่าย นำทุกท่านเก็บภาพความประทับใจด้านนอกของ มหาวิหารมิลาน (Duomo di Milano) มหาวิหารแห่งน้ีต้ังอยู่ที่จัตุรัส
ใจกลางเมืองมิลาน เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองในอิตาลีรองจากมหา
วิหารเซนต์ปี เตอร์ที่ ต้ั งอยู่ที่ นครรัฐวาติกัน เท่ าน้ัน  วิหารแห่ งน้ี เป็ น
สถาปัตยกรรมแบบกอธิคที่อลังการ และยิ่งใหญ่ ด้วยความสูง 157 เมตร 
และกว้างถึง 92 เมตร จึงได้ช่ือว่าเป็นมหาวิหารแบบกอธิคที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
นอกจากน้ันแล้วมหาวิหารแห่งน้ียังเป็นจิตวิญญาณ และสัญลักษณ์แห่งความ
ภาคภูมิใจของชาวมิลานอีกด้วย  

 
 นำท่านถ่ายภาพด้านนอก พระบรมมหาราชวังแห่งมิลาน (Royal Palace of 

Milan) เป็นที่ต้ังของรัฐบาลในเมืองมิลาน มานานหลายศตวรรษ มีหน้าที่เป็นศูนย์
วัฒนธรรม และเป็นที่ต้ังของนิทรรศการศิลปะนานาชาติ 

 
นำท่านเก็บภาพด้านนอก หอระฆัง (Bell Tower in St. Gottardo in Corte) เป็นโบสถ์ใน 
มิลานทางตอนเหนือของอิตาลี คริสตจักรในราชวังแห่งน้ีถูกสร้างขึ้นเป็น โบสถ์ Ducal โดย 
Azzone Visconti ในปี 1330 

 
ค่ำ          อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 

 
 นำคณะเข้าสู่ที่พัก ********* หรือเทียบเท่า 4 ดาว (Milan) 

 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ Serravalle Designer Outlet ได้ช่ือว่าเป็น Designer Outlet ที่ใหญ่ที่สุด มี
ร้านค้าเกือบ 200 ร้าน และราคาที่ทำให้ขาช้อปกระเป๋าสั่น ที่น่ีจะเน้นสินค้าอิตาเลียนแท้ๆ ซึ่งแบรนด์ช่ือดังต่างก็รวมกัน
อยู่ที่ น่ี ไม่ว่าจะเป็น Versace, BVLGARI, Burberry, Armani, Prada, Dolce & Gabbana, Roberto 
Cavalli, Salvatore Ferragamo เดินช้อปเพลินอย่างแน่นอน และยังมีโชว์รูมรถ Ferrari สุดหรูต้นกำเนิดจาก
อิตาลีอยู่ที่น่ีอีกด้วย 
 

กลางวัน      อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับช้อปปิ้ง  
 
บ่าย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับ เมืองมิลาน (Milan)  
   
 
 
 
 
 
 

วันที่หก    Milan -  Serravalle Designer Outlet - Milan                                 (B/-/D)                                                     



 

  

อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัยที่  Galleria Vittorio Emanuele II ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิก 
Giuseppe Mengoni ในช่วงระหว่างปี 1865 ถึงปี 1877 เป็นหน่ึงในศูนย์การค้าที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแห่งน้ีน้ันช่ือ
ของศูนย์การค้าต้ังตามช่ือของกษัตริย์องค์แรกของราชอาณาจักรอิตาลี พระเจ้าวิตโตรีโอ เอมานูเอเลที่ 2 แห่งอิตาลี โดย
โครงสร้างหลักของอาคาร 4 ช้ันน้ันประกอบไปด้วยทางเดินภายใต้หลังคาโค้ง 2 ทางเดินที่มีจุดตัดเป็นรูปแปดเหลี่ยม 
ต้ังอยู่บนถนนที่เช่ือมระหว่างปียัซซาเดลดูโอโมไปจนถึงปียัซซาเดลลาสกาลา ซึ่งทางเดินน้ีได้ถูกปิดด้วยกระจก และหลังคาที่
เป็นเหล็กหล่อออกแบบเป็นช่องโค้งตามแบบของสถาปัตยกรรมยอดนิยมของ
คริสต์ศตวรรษที่ 19 จุดตัดกึ่งกลางของทางเดินรูปแปดเหลี่ยมน้ันเป็นบริเวณที่ถูก
สร้างขึ้นเป็นโดมกระจก บนพื้นมีงานโมเสกสี่ช้ินทำเป็นรูปตราสัญลักษณ์ของเมือง
หลวงทั้ง 3 แห่งของอิตาลี อันได้แก่ ตูริน โรม และฟลอเรนซ์ และงานอีกหน่ึงช้ินคือ
ของเมืองมิลาน 

 
ค่ำ          บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

 
 นำคณะเข้าสู่ที่พัก ********* หรือเทียบเท่า 4 ดาว (Milan) 

 
เช้า   บริการอาหารเช้า แบบ Breakfast Box 

   
07.30 น. ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่...ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา ประเทศอิตาลี ให้ท่านได้มีเวลาในการทำคืนภาษี 

(Tax Refund) เลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษี  
 
10.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย Turkish Airlines (TK) เที่ยวบินที่ TK 1874 **

บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน** แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบินอิสตันบูล 
 
17.55 น. นำทุกท่านเดินทางต่อ โดย Turkish Airlines (TK) เที่ยวบินที่ TK 58 
 **บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน**  

 
07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่เจ็ด    Milan - ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ               (B/-/-) 

วันที่แปด   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ                                                    (-/-/-)             



 

  

อัตราคา่บริการ  
 

กำหนดวันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

(2-3 ท่าน/ห้อง) 
พักเดี่ยว 
(จ่ายเพิ่ม) 

24 - 31 มีนาคม 2563 44,999.- 8,500.- 
 
 

หมายเหตุ 1. อัตราค่าบริการข้างต้น สำหรับผู้เดินทางจำนวน 24 ท่านข้ึนไป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลงราคาในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนท่ีกำหนด  

  2. เก็บค่าทิปท่านละ 80 ยูโร 
 

วธิกีารชำระเงนิ  ชำระมัดจำ ท่านละ  20,000 บาท  
 อีเมล หรือไลน์ หน้าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เพื่อสำรองที่นั่ง และจองคิววีซ่า 
(หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 6 เดือนข้ึนไป) 
ค่ามัดจำทัวร์ บริษัทขอเก็บค่าทัวร์ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ทำการจอง และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ขอเก็บทั้งหมด 30 วัน ก่อน
การเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมค่ืนเงินค่ามัดจำทัง้หมด 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (แบบหมู่คณะ) สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) 
 น้ำหนักกระเป๋าที่สามารถโหลดใต้ท้องเคร่ืองได้ 20 กิโลกรัม และถือข้ึนเคร่ืองได้ 8 กิโลกรัม 
 โรงแรมท่ีพัก ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) ตามที่ระบุในรายการ 
 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 
 อาหาร และเคร่ืองด่ืม ตามที่ระบุในรายการ  
 พาหนะเดินทางระหว่างนำเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท   

    
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี 3,700 – 4,000 บาท ชำระพร้อมเงินมัดจำ 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว้ เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท,์ ค่ามินิบาร์

และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ  
 ค่าปรับ สำหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด 
 ค่าแปลเอกสารในการย่ืนวีซ่า (ราคาประมาณ 500-1,000 บาท) 
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า  
 ค่าทิป ท่านละ 80 ยูโร (ชำระกบัเจ้าหน้าทีส่่งกรุ๊ปที่สนามบิน ณ วันเดินทาง) 

 
 
 
 



 

  

การยกเลกิ และการเปลี่ยนแปลง 
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด, ฤดูท่องเที่ยว, เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้    
 ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการ (ไม่นับวันปิดทำการ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์)  
 การยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัท ก่อนการเดินทาง 30 วัน ทำการ (ไม่นับวันปิดทำการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ทาง
บริษัทจะคืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วัน ทำการ (ไม่นับวันปิดทำการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ทางบริษัทจะคืน 50 % 
ของค่าทัวร์ 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน ทำการ (ไม่นับวันปิดทำการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี 
 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก
โดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็น
การเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ 

 
เงือ่นไขอืน่ๆ 
- รายการทัวร์สามารถปรับเปล่ียนการเดินทางได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษัทจะ
ยังคงรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ 
- ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายให้แก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจำตัวบางอย่าง หรือ ท้องอ่อนหรือท้องแก่
มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้ง เพื่อหาข้อตกลง
ร่วมกัน เพราะเราคำนึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผู้เดินทาง)   
- ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศเกาหลีใต้เพื่อไปทำงาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่
การท่องเที่ยว  
- ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย ความตาย อุบัติเหตุ
ต่างๆ  สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวัติ  และอื่นๆ ที่เกิดข้ึน
ทางตรงหรือทางอ้อม  
- กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน เมื่อ
ท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้
ระบุไว้ทั้งหมดแล้ว  
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
- มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธ์ิในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับ 



 

  

- อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปล่ียน และราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการ
ประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปล่ียนได้ปรับข้ึนในช่วงใกล้วันท่ีคณะจะเดินทาง 
- ถ้ากรุ๊ปที่ท่านจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจำนวนผู้เดินทางไม่ครบจำนวนตามที่กำหนดไว้ หรือสายการ
บินแจ้งยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน แต่ทางบริษัทจะขอหักเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง  เช่น ค่าธรรมเนียม
ในการยืนขอวีซ่าของประเทศที่ท่านจะเดินทาง  (ถ้าโปรแกรมที่ท่านเดินทางจะต้องย่ืนขอวีซ่า) 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น การยกเลิกหรือการ
ล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ที่
เกิดข้ึนเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่น้ันๆ ที่จะส่งผลทำให้เสียเวลาในการท่องเที่ยวตามรายการทัวร์ ผู้
เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่าย
ที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น  
- บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ
ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่าน
ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทาง
ตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็น
ระยะ ๆ 
- เนื่องจากตั๋วเคร่ืองบินชุดนี้เป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ต้องเดินทางตามวันท่ีที่ระบุไว้บนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถ
ยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าทางบริษัทได้ดำเนินการออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้วนั้น ไม่สามารถยกเลิกหรือ
เปล่ียนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่สามารถเปล่ียนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ เมื่อท่านต้องการ
เปล่ียนแปลงรายชื่อผู้เดินทางหลังจากออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ทั้งนี้จะข้ึนอยู่กับสาย
การบินเท่านั้น) 
- บริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ
สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการ
ใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อม
คณะทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้ค่าบริการที่ ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการ
ชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังน้ันหากท่านมีเหตุอันใด
ที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะ
เปล่ียนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึง ความปลอดภัย 
รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ 
 
 

 
 



 

  

 

แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้น (Italy) 
 

โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   ............................................................................................ ............................................. 

2. ชื่อ - สกุลเดิม (ตอนเกิด)       ........................................................................................................................................ 

3. เพศ   ชาย        หญิง 

4. ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

รหัสไปรษณีย์ ............................... อีเมล์แอดเดรส ....................................................................................................................  

5. ที่อยู่พำนักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกับสำเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

รหัสไปรษณีย์ ............................... อีเมล์แอดเดรส .................................................................................................................... 

6.โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ) ........................................................... โทรศัพท์บ้าน (ถ้ามี) ..................................................... 

7. อาชีพปัจจุบัน ....................................................................................................................................................................... 

    ตำแหน่งงาน (ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน) ........................................................................................................ 

8. ชื่อสถานที่ทำงาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน) 

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

ที่อยู่ที่ทำงาน ............................................................................................................. ................................................................ 

รหัสไปรษณีย์ ................................. โทรศัพท์ที่ทำงาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ......................................................................... 

อีเมล์ .............................................................................................................. 

9. รายได้ต่อเดือน ............................................................... บาท 

10. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 

  ⃣   หย่า   ⃣   ม่าย  ⃣   อยู่กินฉันสามี-ภรรยา    ⃣   แยกกันอยู่ 

11. ชื่อ-สกุลคู่สมรส (ถ้ามี) ..................................................  วัน/เดือน/ปี เกิด...........................  สถานที่เกิด ..................... 

12. ชื่อ-สกุลของบิดา ........................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด............................. สถานที่เกิด ....................... 

13. ชื่อ-สกุลของมารดา ....................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด.............................. สถานที่เกิด ...................... 



 

  

14. ท่านมี Passport เล่มเก่าล่าสุด หรือไม่ (ถ้ามี) โปรดระบุ 

      เลขพาสปอร์ต ............................................... วันออก ...................................... วันหมดอายุ ........................................ 

ออกให้ ณ ประเทศ ...................................................... 

15. ท่านเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่า.................................) 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ตั้งแต่วนัที่ .............................................. ถึงวันที่ .................................................. 

16. เคยถูกพมิพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่า Schengen ก่อนหน้านี ้

                    ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ หากทราบ)   

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

17.  ท่านเคยถกูปฏิเสธวีซ่าหรือไม ่

     ไม่เคย เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) ................................................................................................... 

18. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างการเดินทางและพำนักอยู่ของผู้ร้องขอ 

         ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มผีู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องค์กร) 

     เช็คเดินทาง   กรุณาระบุชื่อ ............................................................................................... 

   บัตรเครดิต  ความสัมพันธ์ ............................................................................................... 

   เงินสด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 หมายเหตุ : หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯ ล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต กรณีวีซ่าของท่าน
ไม่ได้รับการอนุมัติทันตามกำหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 
 เมื่อท่านได้จองทำการจองโปรแกรมทัวร์ และชำระเงินมัดจำค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 
 - กรุณาจัดส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลสำหรับยื่นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    

พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากดำเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ   
ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที่จะใช้ยื่นสถานทูต 
เนื่องจากข้อมูลทั้งหมด บริษัทฯจำเป็นต้องดำเนินการนำส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากนำส่งข้อมูลที่ ไม่สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการทำงานของท่านให้ชัดเจน (ระบุ
เป็นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชื่อบริษัท, ตำแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ได้รับ และวันเดือนปีที่เร่ิมงาน 

 
 เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสำหรับยื่นวีซ่า จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 
  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสำหรับยื่นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ 

ก่อนถึงวันนัดหมายยื่นวีซ่า 
      - ท่านจำเป็นต้องนำส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพื่อให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที่ผ่านมา 
 
 หมายเหตุ: การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทัง้สิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางที่
คอยให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

  

หลกัฐานการทำวซีา่อติาล ี
 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่เหลืออายุเกินกว่า 6 เดือน และเหลือหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า 
 
2. รูปถ่ายสีฉากหลังขาว (อายุไม่เกิน 6 เดือน)  
ขนาด กว้าง 35 มิลลิเมตร x สูง 45 มิลลิเมตร จำนวน 2 รูป 
 
3. สำเนาบัตรประชาชน โดยถ่ายสำเนาหน้า-หลัง 2 ชุด  (กรณีเป็นเด็กให้ใช้สูติบัตร) 
 
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด **พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ** 
 
5. สำเนาทะเบียนสมรส 2 ชุด (ในกรณีแต่งงานแล้ว) **พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ** 
 
6. สำเนาหลักฐานการเปล่ียนแปลงชื่อ, นามสกุล 2 ชุด (ในกรณีมีการเปล่ียนแปลงชื่อ-สกุล)   
**พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ** 
 
7. จดหมายรับรองสถานการณ์ทำงานจากสถานท่ีทำงาน หรือหน่วยงานท่ีท่านรับจ้างอยู่ 2 ชุด (ระบุวันเข้าทำงาน 
ตำแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาที่จะไปเที่ยว ....................................... เป็นภาษาอังกฤษ) 
 
8. จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา 2 ชุด เป็นภาษาอังกฤษ (กรณีเป็นนักเรียน-นักศึกษา) 
 
9.  ในกรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว กรุณาถ่ายสำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า (คัดมาไม่เกิน 3 เดือน) หรือหนังสือจด
ทะเบียนพาณิชย์ (ขอความกรุณาลงตราประทับของบริษัทด้วย) อย่างละ 2 ชุด **พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ** 
 
10. หลักฐานด้านการเงิน : ถ่ายสำเนาสมุดเงินฝาก หรือ Statement (บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น) ย้อนหลัง UPDATE 
ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันย่ืน อย่างน้อย 4 เดือน)  จำนวน 2 ชุด   
 
หมายเหต ุ
กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 18 ปี) เดินทางโดยไม่มีบิดา และมารดาไปด้วย หรือผู้เยาว์เดินทางโดยมีบิดาไป แต่ไม่มี มารดาไป 
หรือในทางกลับกันอย่างใดอย่างหนึ่ง บิดาหรือมารดาต้องไปดำเนินการทำหนังสือยินยอม จากสำนักงานเขตในท้องถิ่นที่มี
ภูมิลำเนาอาศัยอยู่ เพื่อทำหนังสือยินยอมประกอบการย่ืนวีซ่า 
**โดยเอกสารต้องระบุว่า “อนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธ์ว่าเป็นอะไรกันอย่างชัดเจน** 

 


