
 

 

รหัสทัวร SRT1901724 
ทัวรอิตาลี Italy 7 วัน 4 คืน (TG) 
เกาะเวนิส    โคลอสเซียม   มหาวิหารนักบุญเปโตร 
อิสระชอปปم�ง   เมืองฟลอเรนซ 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 – 24 พ.ค. 62, 13 – 19 ก.ค. 62, 27 ก.ค. – 2 ส.ค. 62,  = 73,000 บาท 
21 – 27 ก.ย. 62, 12 – 18 ต.ค. 62, 19 – 25 ต.ค. 62,   = 77,000 บาท 
23 – 29 พ.ย. 62        = 77,000 บาท 

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน �� วัน โดยซื �อตั�วเครื�องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที�พัก, 
ร้านอาหาร สถานที�เข้าชมตา่ง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีที�เกิดเหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเที�ยวบิน, การล่าช้า
ของสายการบิน,  การพลาดเที�ยวบิน (ขึ �นเครื�องไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเข้า
เมือง ทําให้การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื�น ๆ  ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มี
สิทธิ�ในการเปลี�ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ที�ชําระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชําระคา่ใช้จ่าย
ตา่ง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีคา่ใช้จ่ายอื�น ๆ  เกิดขึ �นนอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะ
เป็นสิ�งที�ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

ยนิดีต้อนรับสู่ปฐมบทแห่งการเดนิทางไปภายใต้โปรแกรม 
“Italy 7 Days” 

 



 

 

วันที� 5 |  

วันที� 6 |  

วันที� 7 |    

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางการเดนิทางโดยสังเขป 

กรุงเทพมหานคร 
ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 

วันที� 1 |  

นดัหมายคณะพร้อมกันที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ชั �น 4 
(ประตู 2) โดยมีเจ้าหน้าที�สิ ริ ทัวร์เซ็นเตอร์คอย
อํานวยความสะดวกในเรื�องสมัภาระและการเช็คอิน 

วันที� 3 |  

วันที� 2 |  

วันที� 4 |  

กรุงเทพ ฯ - โรม – โคลอสเซียม – มหาวิหาร
นักบุญเปโตร - เมืองเซียนา 

ออกเดินจากกรุงเทพฯด้วยสายการบินไทย ไปยงัท่า
อากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน TG944 
เวลา 00.20 – 06.50 น. (ณ เวลาท้องถิ�นประเทศ
อิตาลี) เดนิทางตอ่ไปยงัโคลอสเซียม 

- กรุงโรม เมืองหลวงแหง่ประเทศเทศอิตาลี 
- สนามกีฬากลางแจ้งโคลอสเซียม มรดกโลก

และเป็น � ในสิ�งมหศัจรรย์ของโลก 
- มหาวิหารนักบุญเปโตร สถานที�ศกัดิ�สิทธิ�ใน

คริสตจกัรโรมนัคาทอลิก   
- เ มือง เ ซียนา  เ มือง เก่ า ที� มี ชื� อ เ สียง ด้าน

สถาปัตยกรรมและศลิปะ 
เข้าสูที่�พกั  Hotel Four Points by Sheraton Siena 

หรือเทียบเทา่ 

เมืองฟลอเรนซ์ - เมสเตร – เกาะเวนิส  
- เมสเตร เมืองเก่าที�ไม่ได้เป็นเพียงแคท่างผา่นสู ่

เวนิส 
- เกาะเวนิสหรือเวเนเซีย ยลโฉม "ราชินีแห่ง

ทะเลเอเดรียตกิ"  
- ล่องเรือกอนโดล่า สัมผัสถึงความเป็นราชินี

แหง่เอเดรียตกิ 
เข้าสูที่�พกั  Smart Hotel Holiday Venice หรือ

เทียบเทา่ 

เมสเตร - มิลาน - อิสระช้อปปิ�ง  
- เมืองมิลาน เมืองที�มีชื�อเสียงที�สุดเรื�องแฟชั�น

และงานศลิปะ  
- อิสระช้อปปิ�งจใุจแกลเลอรี� วิคเตอร์ เอ็มมานเูอล 

เข้าสูที่�พกั Double Tree by Hilton Hotel Milan 
หรือเทียบเทา่ 

 

เมืองเซียนา - เมืองปิซ่า – เมืองฟลอเรนซ์  
- เมืองปิซ่า ชมมรดกโลกหอเอนเมืองปิซา 
- เ มื อ งฟลอ เ รน ซ์  ดื�มดํ� าความลํ �าค่ากับ

ศลิปะวฒันธรรมหลากสิ�งที�เมืองหลวงเก่า  
เข้าสูที่�พกั  Hotel Best Western Plus CHC หรือ

เทียบเทา่ 

มิลาน  - กรุงเทพมหานคร 
- ท่าอากาศยานมัลเพนซ่า เพื�อเดินทางไปท่า

อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการ
บินไทย เ ที�ยวบินที�  TG941  เวลา 14.05 –
05.55 (+�) น. (ณ เวลาท้องถิ�นประเทศไทย) 



 

 

วันที� 1 | นัดพบเพื�อทาํการเชค็อนิที�สนามบนิสุวรรณภมู ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นัดหมายที�ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  
อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ชั �น 4 
(ประตู 2) โดยมีเจ้าหน้าที�สิ ริ  ทัวร์เซ็นเตอร์คอย
อํานวยความสะดวกในเรื�องสมัภาระและการเช็คอิน 



 

 

วันที� 2 | กรุงเทพ ฯ – โรม – โคลอสเซียม – มหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ - เมืองเซียนา 
เดนิทางจากกรุงเทพฯ โดยการบนิไทยเที�ยวบินที� TG944 เวลา 
00.20 – 06.50 น. (ณ เวลาท้องถิ�นประเทศอิตาลี) เดินทางถึง
กรุงโรม เมืองหลวงแห่งประเทศอิตาลี  เมื�อผ่านพิธีการทุก
อย่างเรียบร้อย รถโค้ชนําท่านมุ่งหน้าสู่สนามกีฬาโบราณ
กลางแจ้ง โคลอสเซียม (Colosseum) ท่านจะได้ใกล้ชิดและ
สมัผสัถึงความยิ�งใหญ่ของสิ�งก่อสร้างในยุคโบราณ ที�ยงัไม่มี
สิ�งอํานวยความสะดวกในการก่อสร้าง อดีตที�แห่งนี �คือลาน
ประลองที� มี ชีวิตเ ป็นเดิมพัน แต่ในปัจจุบัน กลายเป็น
สัญลักษณ์แห่งการต่อต้านการประหารชีวิต และได้รับการ
คดัเลือก ให้เป็นหนึ�งในเจ็ดสิ�งมหศัจรรย์ของโลกยคุใหม ่ 
หลังจากนั �นให้ท่านได้สัมผัสกรุงโรม โดยมุ่งตรงไปยังย่าน
ศู น ย์ ก ล า ง ข อ ง ก า ร ช้ อ ป ปิ� ง  คื อ ย่ า น บั น ไ ด ส เ ป น  
ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวยอดนิยม ที�ผู้คนมาเพื�อพบปะสงัสรรค์ นดั
พบ เดินเล่น ช้อปปิ�ง  และชมความอลงัการของนํ �าพุเทรวีที�มี
ความงดงามที�สุดแห่งหนึ�งของโลก ถูกสร้างในรูปแบบบาโรก
ทําให้มีความอลังการและวิจิตรงดงาม จากนั �นอิสระละลาย
ทรัพย์ บนถนนคอนดอตต ิ

รับประทานอาหากลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดินทางไปรัฐอิสระที�เล็กที�สุดแต่ยิ�งใหญ่ในความรู้สึกของ
คริสต์ศาสนิกชนทั�วโลก นครวาติกัน  เพื�อเข้าชม มหาวิหาร
เซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Basilica) มหาวิหารที�สําคญัทาง
ศาสนา ที�มีประวตัิเก่าแก่ยาวนาน โดยโบสถ์หลงัปัจจุบันถูก
สร้าง จากชา่งผีมือขั �นบรมครูแหง่ยคุ อาทิ แบร์นีนี มิเกลนัเจโล 
เป็นต้น โดยด้านในของโบสถ์มีความสําคญัและมีงานศิลปะ
ลํ �าค่าอีกมากมาย โดยสิ�งที�มีชื�อเสียงที�สุดคือรูปแกะสลักหิน
อ่อนของ มิเกลันเจโล ที�มีความละเอียดอ่อน รอยยับของผ้า 
พลิ �วไหวจนลืมไปว่า นี�คือ รูปแกะปั �นแกะสลัก เป็นรูปปั �นที�
ส ม จ ริ ง ที� สุ ด ทุ ก อ ณู  มี ชื� อ ว่ า  เ ปี ย ต้ า  ( Pieta)  
อิสระให้ทา่นถ่ายภาพมมุที�ถกูใจ 
จากนั �น ทําท่าน เดินทางไปยัง  เ มือง เ ซียนา  (Siena)  
(223 ก.ม./ 2.21 ชม.)  

** หากมีพิธีทางศาสนา ขอสงวนสิทธิ�ในการเข้าชมภายใน 
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ** 

รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 



 

 

วันที� 3 | เมืองเซียนา - เมืองปิซ่า – เมืองฟลอเรนซ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

เข้าสู่ที�พัก Hotel Four Points bySheraton Siena หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
มุ่งหน้าสู่เมืองปิซ่า (Pisa) (122 ก.ม./ 2.10 ชม.) ให้
ท่านได้ใกล้ชิดกับสิ�งก่อสร้างที�ไม่น่าเชื�อว่ามนุษย์เราจะ
รังสรรค์ได้งดงามเพียงนี � บริเวณจตัรัุสมหาวิหาร ประกอบ
ไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมนัเนสผสมกอธิก อยู่ 3 สิ�ง 
ที�สําคญัได้แก่ 1.หอศลิป์จุม่ 2.มหาวิหารแหง่เมืองปิซา่ 3.
หอระฆงั หรือที�ทกุท่านรู้จกัในนาม หอเอนแห่งเมืองปิซ่า 
ให้ท่านได้พักผ่อน หรือเดินสํารวจ และหามุมเหมาะๆ 
เ พื� อ ถ่ า ย ภ า พ ร่ ว ม เ ฟ ล ม กั บ ห อ เ อ น ปิ ซ่ า 
แลนด์มาร์คแหง่นี �  
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ถึงเวลาที�ทุกท่านจะมุ่งหน้าต่อไปยงัเมืองแห่งศิลปะของ
โลก เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) ภาคเหนือของประเทศ 
แคว้นทสัคานี นําท่านชมบรรยากาศของเมืองหลวงเก่าที�
มีประวัติมากกว่า 3,000 ปี ของชาวอีทรัสคัน และชาว
โรมนั มีศิลปะวฒันธรรมที�ลํ �าค่าอยู่หลายสิ�ง ได้แก่ มหา
วิหารแห่งเมืองฟลอเรนซ์ หอศิลป์จุ่มและหอระฆัง ที�มี
ความวิจิตรงดงามมาก ซึ�งท่านต้องเห็นด้วยตาของท่าน
เอง หลงัจากนั �นเดินไปยงับริเวณจตัรัุสกลางเมืองซินญอ
เรียที�มีศาลาว่าการ “ปาราซโซ เวคคิโอ”ตั �งอยู่ และเดิน
ตอ่ไปยงัริมแม่นํ �าอาร์โนเพื�อชมสะพานข้ามแม่นํ �าที�แปลก
ตาที�สดุในโลก อยา่งสะพานเวคคโิอ  

รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

เข้าสู่ที�พัก Hotel Best Western Plus CHC หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 

วันที� 4 | เมืองฟลอเรนซ์ – เมสเตร – เกาะเวนิส  

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําคณะเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองเมสเตร(Mestre) ที�เต็ม
ไปด้วยสถานที�ท่องเที�ยวที�มีความงดงาม เก่าแก่ ให้ท่าน
ได้สมัผสัถึงความเป็นอิตาเลี�ยนขนานแท้ 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ถึงเวลาที�หลายๆท่านรอคอย คือการนั�งเรือ ย้อนถึงการ
คมนาคมในอดีต เพื�อเดินทางสู่ เกาะเวนิส (Venice) 
หรือ เวเนเซีย (Venizia) เมืองที�ใช้การสญัจรโดยเรือเป็น
หลัก มีสมญานามว่า "ราชิ นีแห่งทะเลเอเดรียติก"  
ประกอบไปด้วยเกาะกว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื�อม
ถึงกนักวา่ 400 แหง่ ศนูย์กลางเมืองอยูที่� “จตัรัุสซานมาร์
โค” รายล้อมรอบจัตุรัสเป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบ
เวเนเชียน “พระราชวังเก่า”(PALAZZO DUCALE) เคย
เป็นที�ประทับของเจ้าผู้ ครองนครเวนิสในอดีต  “มหา
วิหารเซนต์มาร์ก” งดงามอลังการด้วยสถาปัตยกรรม
แบบไบแซนไทน์  “แกรนด์คาแนล” เป็นคลองที�กว้างที�สุด
ของเกาะ สะพานเรียลอลัโต้ เป็นงานก่อสร้างที�แสดงให้
เห็นถึงความเป็นอจัฉริยะด้านสถาปัตยกรรมอย่างที�สุด 
และเพิ�มความหรูหราสัมผัสถึงบรรยากาศความเป็น
ราชินีแห่งเอเดรียติกด้วยการล่องเรือกอนโดล่า ให้ได้
เ ป็ น ช า ว เ ว นิ ส อ ย่ า ง เ ต็ ม ที�  ชิ ล ล์ ไ ป กั บ ก า ร 
เที�ยวชม เช็คอินเก๋ หรือ ไลฟ์สด ให้คนอื�นได้ชมแบบ
ใกล้ชิดเหมือนมาด้วย ถ่ายรูปมมุสวยๆ ที�ทา่นปราถนาว่า
สกัครั �งฉันต้องมา พร้อมช้อปปิ�งสินค้าของพื �นเมือง งาน
ฝีมือตั �งแตค่รั �งบรรพบรุุษที�มีชื�อเสียง อาทิ เครื�องแก้วมูรา
โน ่หน้ากากเปเปอร์มาเชร์ เป็นต้น  

รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
ได้เวลาลงเรือกลบัสูภ่าคพื �นดนิฝั�งเมืองเมสเตร 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

เข้าสู่ที�พัก Smart Hotel Holiday Venice หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
 

วันที� 5 | เมสเตร – มิลาน – อสิระช้อปปิ�ง  

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
อําลาเมืองเมสเตร มุ่งหน้าสู่ เมืองมิลาน (Milan) เพื�อ
เที�ยวชมเมืองหลวงของแคว้นลอมบาร์ดี เป็นเมืองหลวง
ทางแฟชั�นของโลกคูแ่ข่งกับกรุงปารีส เริ�มต้นการสํารวจ
เมืองมิลาโน ่ที� ปราสาทสฟอร์ซ่า (Sforza Castle) ป้อม
ปราการแห่งมิลานที�ถือว่าใหญ่ที�สุดในยุโรป สร้างขึ �น 
โดยฟรานเซสโก้ สฟอร์ซาดยุคแห่งมิลาน นําท่านเดินชม
จตัรัุสสกาล่าและรูปแกะสลกั “ลีโอนาโด ดาวินชี” จิตรกร
เอกที�โด่งดงัจากภาพโมนาลิซ่า และนําท่านถ่ายรูปและ
ชมความยิ�งใหญ่ของ “มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน” 
(Duomo di Milano) มหาวิหารหินอ่อนแบบกอธิคที�ใหญ่
เป็นอนัดบั 3 ในยุโรป สร้างในปี ค.ศ.1386 ใช้เวลาสร้าง
นานถึง 500 ปี มีความวิจิตรงดงามและประดบัประดาไป
ด้วยรูปปั �นนบักว่า 3,000 รูป บนสดุของมหาวิหารมีรูปปั �น
ทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ ลาน
กว้างด้านหน้าของมหาวิหาร มีอนสุาวรีย์พระเจ้าวิกเตอร์
เอมมานเูอลที� 2 ทรงม้า  

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ถึงเวลาของขาช้อป ได้มาละลายทรัพย์ กันอย่างจุใจ ไม่
ว่าจะตามหากระเป๋าแบรนด์เนมยี�ห้อดงัที�ต้องมีก่อนเข้า
เมืองไทย รองเท้าแฟชั�น นาฬิกาสดุหรู ท่านสามารถตาม
หาสิ�งที�ท่านปราถนาได้ ที� แกลเลอรี�  วิคเตอร์ เอ็มมานู
เอล ที�นับว่าเป็นแหล่งช้อปปิ�งหรืออาคารอาเขตที�
สวยงามที�สดุของอิตาลี หากคดิไมอ่อกวา่จะช้อปอะไร ขอ
แนะ นําแบรนด์ ดัง ๆ  ดัง นี � GUCCI, BALLY, HUGO 
BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, 
CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, 
DIESEL และอื�นๆอีกมากมาย 

รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 



 

 

วันที� � | มิลาน – กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
เมื�อได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยังท่าอากาศยานมัลเพนซ่า เพื�อทํา
การเช็คอิน การคืนภาษีสําหรับการช้อปปิ�ง จากนั �นเดินทางกลับโดย
สายการบินไทย เที�ยวบินที� TG941 เวลา 14.05 – 05.55 (+1) น.(ณ 
เวลาท้องถิ�นประเทศไทย) 

เข้าสู่ที�พัก Hotel DoubleTree by Hilton Milan หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
 



 

 

วันที� � | กรุงเทพมหานคร  
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 
“ขอขอบพระคณุสําหรับความสนใจ และความไวว้างใจ
ในการร่วมเดินทางไปเปิดประสบการณ์กบัเรา แลว้พบ
กนัใหม่กบัการเดินทางในภาคต่อไป ขอบคณุครับ/ค่ะ” 



 

 

 

หมายเหตุ : โปรแกรมน้ีทางบริษัทไดจดัเตรียม น้ําพริกแหง น้ําจิ้มตางๆ บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป หรือ
ขนม บริการใหระหวางการเดินทาง โดยมิไดรวมอยูในคาทัวร 

เงื่อนไขและคําแนะนาํสําหรับการซื้อทัวร 
 
 

PERIOD 

Tour 
Fare 

Adults 

Child 
4-12 
With 
Bed 

Child 
4-6 

No Bed 

SGL 
SUP 

DBL 
SUP 

NO 
TKT 
ADL 

 18 - 24 May 19 73,000.- 65,700.- 58,400 10,500 12,400 สอบถาม 
 22 - 28 Jun 19 73,000.- 65,700.- 58,400 10,500 12,400 สอบถาม 
 13 - 19 Jul 19 73,000.- 65,700.- 58,400 10,500 12,400 สอบถาม 
 27 Jul - 2 Aug 19 73,000.- 65,700.- 58,400 10,500 12,400 สอบถาม 
 10 - 16 Aug 19 73,000.- 65,700.- 58,400 10,500 12,400 สอบถาม 
 21 - 27 Sep 19 77,000.- 69,300.- 61,600 10,500 12,400 สอบถาม 
 12 - 18 Oct 19 77,000.- 69,300.- 61,600 10,500 12,400 สอบถาม 
 19 - 25 Oct 19 77,000.- 69,300.- 61,600 10,500 12,400 สอบถาม 
 23 - 29 Nov 19 77,000.- 69,300.- 61,600 10,500 12,400 สอบถาม 

คาทัวรตอทานรวม : 



 

 

 คาต๋ัวเครื่องบินสายการบินไทย ไป-กลับ รวมคาภาษสีนามบิน 
 คาพาหนะทองเท่ียวตามโปรแกรมที่ระบุ ตามมาตรฐานยุโรป 
 คาเขาชมสถานทีต่ามที่ระบุในโปรแกรม โคลอสเซียม, เกาะเวนิส, ลองเรือกอนโดลา 
 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเทาในระดับ

เดียวกัน (หองละ 2 ทาน)  
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดลิ้มรสกับอาหารทองถิ่นในแตละ

ประเทศ ในกรณีทีทานมีขอจํากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถาม
รายละเอียดลวงหนาเพ่ือความเหมาะสม 

 คาธรรมเนียมวีซาประเทศอิตาล ี(เชงเกน) **พักในประเทศอิตาลี 4 คืน** 
 คาธรรมเนียมภาษีนักทองเที่ยว ( City tax ) 
 น้ําด่ืม 1 ขวด / ทาน / วัน 
 คาประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) 

Co., Ltd. หรือ บริษัท MSIG  Co., Ltd. แบบ OASIS  PLAN.คุมครองการสูญเสียชีวิต/
อวัยวะจากอุบัติเหตุ , คารักษาพยาบาลในตางประเทศตามวงเงินในกรรมธรรม ทั ้งน้ี
ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว (หากมีความประสงคจะเพิ ่มความ
คุ มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชาของสัมภาระและ
เที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตามเอกสารแนบทาย
ใบจองทัวร) 

 คาทิปคนขับรถ 2 ยูโรตอคนตอวัน 
คาทัวรไมรวม : 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % ของคาบริการ 
 คาทิปหัวหนาทัวร 
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต) 
 คาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม หากทานตองการใชบริการ ทานจะถูกเรียก

เก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยูโร / ใบ / ครั้ง 
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมา

ในหองพัก คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให 



 

 

ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว 
ทานอาจตองมีคาใชจายเพ่ิมเติม 

การจองทัวร (How to make your reservation) : 
เพื ่อเปนการยืนยันการเดินทางของทาน กรุณาจองทัวรและ ชําระเงินมัดจําลวงหนา 
20,000 บาทตอผูเดินทางหนึ่งทาน ภายใน 7 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะ
เปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 30 วันกอนการ
เดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยไมมีเงื่อนไข 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรตอบุคคลดังตอไปน้ี (Cannot make 

your reservation) : 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรสําหรับบุคคลดังตอไปน้ี 

 เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิด ถึง 4 ขวบ 
 ผูสูงอายุท่ีมีความจําเปนตองใช วีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตาง ๆ ในการพยุงตัว 
 ผูเดินทางท่ีบงบอกถึงการเปนบุคคลไรความสามารถที่เกี่ยวของกับการเดินทางทองเที่ยว 
 ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร และตองการแยกจากคณะทัวรระหวางทาง 

หรือกลางทาง 
 บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิ ผูที่ดื ่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, 

เสียงดัง, พูดจาหยาบคาย, สรางความรําคาญใหแกผู ร วมคณะ, ผูที ่ไมยอมรับเงื ่อนไข
ระหวางทัวร ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูท่ีกอหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทาง
บังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู
รวมคณะทานอ่ืนหรือโปรแกรมทองเท่ียวได 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge) 
High Season = เทศกาลสงกรานต (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 

ต.ค.) / เทศกาลคริสตมาส และเทศกาลปใหม (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) 
***เงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลา*** 

 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจําทั้งหมด 
 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 30 วัน หักมัดจํา 20,000 บาท/ทาน 
 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 15 วัน หัก 50% ของคาทัวร 
 ยกเลิกในวันเดินทาง 7 วัน หรือ NO SHOW หัก 100% ของคาทัวร 

***เหตุผลประกอบการยกเลิกการเดินทาง*** 
 หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง และสามารถหาบุคคลมาแทนได โดย

สามารถยื่นขอวีซาไดทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจายเพ่ิมคือคาวีซา และคา
เปลี่ยนชื่อตั๋วเทานั้น (แตจะตองไมอยูในเงื่อนไขของตั๋วที่เปน NON-CHANGE NAME & 
NON-REFUND) 

 หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของทานไมไดรับการ
พิจารณาอนุมัติวีซา ตามหลักการพิจารณาของสถานทูตทุกประการ  ใหนับการยกเลิก
เฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกันทั้งหมด เปนไปตามเงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลา
ดังกลาวขางตน หากในกรณีที่ทานไมแนใจวาจะไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซาจากทาง
สถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นขอวีซา
แบบกรุป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ตํ่ากวา 20 ทาน โดยที่
จะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอนการเดินทาง 15 วัน (โดยจะคืนคาทัวรใหแกผูเดินทาง
เต็มจํานวน ยกเวนคาวีซาในกรณีที่มีการยื่นแลว) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการทองเที่ยวใหเหมาะสมกับชวงเวลา
การเดินทาง รวมทั้งไมสามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยอันไดแก การ
ลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดย
สิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซื ้อประกันเพิ ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS 
PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. หรือ 



 

 

บริษัท MSIG  Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไวในกรมธรรมเทานั้น ทั้งนี ้บริษัทฯ จะ
คํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด  

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจ ายที ่เกิดขึ ้น หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อัน
เนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และจะไม
มีการคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลวทั้งหมด 

การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) :  
 หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงชวงเวลาวันเดินทาง สามารถทําไดลวงหนากอนการ

เดินทางจริง 30 วัน โดยไมเสียคาใชจาย  
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) : 

 ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของ
กรุป โดยจะเปนไปตามสายการบินซึ่งเปนผูกําหนด และทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไป
แทรกแซงได   

 กรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลวนั้น ผูเดินทาง
ตองรอ REFUND เงินตามระบบของสายการบินเทาน้ัน และหากทานไมแนใจในวันเดินทาง
ดังกลาว กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั ๋วเครื่องบินนั้นสามารถทํา 
REFUND ไดหรือไม 

การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim ) : 
 การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star 

Alliance ได 50%, ออสเตรียนแอรไลน 100 %, สวนสายการบิน ฟนแอร, ลุฟฮันซา, 
สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน  ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการสะสมไมลของสายการบิน
น้ัน ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปนสิทธิของสายการบินเทาน้ัน 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation) : 
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin/Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพัก

แบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบ
ของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน และอาจจะทําใหทานไมไดหอง
ติดกันกับกลุมคณะของทานตามที่ตองการ 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรปและทวีปอ่ืนในเขตโซนเหนือหรือใตสุด โดยเฉพาะโรงแรมที่อยูใน
บริเวณอุทยานแหงชาติ หรือเขตพื้นที่เมืองที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยไมเกิน 18 องศาเซลเซียสตอป 
จะไมมีเครื ่องปรับอากาศในหองพัก โดยมักจะมีเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมใหบริการ
เฉพาะในชวงฤดูรอนเทาน้ัน 

 ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3 -4 เทาตัว 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ในการปรับเปลี ่ยนหรือยายเมืองเพื ่อใหเกิดความเหมาะสมใน
ชวงเวลาดังกลาว 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่
มีขนาดกะทัดรัด และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ัน ๆ และ
หองพักแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หากทานตองการความสะดวกสบายและ
หองที่ใหญกวาเดิม ทานสามารถจายเพิ่มเติม เพื่อใหเปนหองพักแบบ DOUBLE SINGLE 
USE ได 

สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee) : 
 การจัดโปรแกรมทัวร เปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับ

วันที่สถานที่เขาชมนั้น ๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือการเปดรับจองผาน
ทาง Online ซึ่งหากในชวงวันเวลาเดินทางดังกลาวที่คณะจะเขาชมและไมสามารถจองผาน
ระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงินคา Entrance Fee ตามที่ระบุไวในเอกสารของ
สถานที่น้ัน ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพ่ือใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได  

 และหากมีการลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง ที่เปนผลทําใหทานไม
สามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใหแกทาน เน่ืองจากไดชําระ
คา Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่
ในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน 

  



 

 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter) : 
 คาทัวรน้ีไมไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม หากทานตองการใชบริการ 

ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยูโร / ใบ / ครัง้ 
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 30 

กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) และการเรียก
คาระวางน้ําหนักเพ่ิมเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได หากสัมภาระของทานมี
น้ําหนักเกินกวาที่กําหนด 

 สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีนํ้าหนักไมเกิน 7 
กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) 
x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

 กระเป�า สัมภาระที่มีลอเลื่อน และมีขนาดใหญเกินกวาขนาดมาตรฐาน ไมเหมาะแกการเปน
กระเป�าถือขึ้นบนยานพาหนะในการเดินทาง ไดแก เครื่องบิน รถโคช รถไฟ เปนตน โปรด
พิจารณาในการใชงานดังกลาว 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญหาย, สูญเสียของกระเป�าและ
สัมภาระของผู โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน โดยทางสายการบินผูใหบริการจะเปน
ผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซึ่งสายการบินจะรับผิดชอบตอการสูญหาย 
หรือสูญเสียของสัมภาระในกระเป�าใบใหญที่โหลดขึ้นเครื่อง ตามการพิจารณาการชดเชยเงนิ
ตามแตกฎของสายการบินน้ัน ๆ 

การสูบบุหรี่ (Smoking Area) : 
 ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป หรืออเมริกา มีการรณรงคเรื ่องการงดสูบบุหรี ่ บนรถโคช, 

โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจนในเรื ่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่
โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหร่ี ท้ังน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม 

การเดินทางเปนครอบครัว (Family) : 
 หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรับการ

ดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดิน
ทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 



 

 

เอกสารในการย่ืนวีซาของประเทศอิตาล ี ใชเวลาย่ืนประมาณ 15 วันทําการ 
(ในการย่ืนคํารองขอวีซา ขอความกรุณาทุกทานมาสแกนลายน้ิวมือดวยตนเอง ณ 

ศูนยรับคํารองขอวีซาประเทศอิตาลี) 
อาคารจามจุรีสแควร ช้ัน 4  ถนนพญาไท (สถานีรถไฟใตดินสถานีสามยาน ทางออก

ประตูที่ 2) 
 พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรต

เลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศเชงเกนหรือประเทศอ่ืน ทานจะตองนําไปแสดงดวย 
เพ่ือเปนการงายตอการอนุมัติวีซา 

 รูปถายสีขนาด 2x2 น้ิว จํานวน 2 ใบ พื้นหลังเปนสีขาว (ไมใชรูปขาวดํา และหามสแกน) มี
อายุไมเกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป 

3. สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
/สําเนาทะเบียนสมรส, หยา / สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ  

 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ทานทํางานอยู  ตองเปน
ภาษาอังกฤษเทาน้ัน โดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับ
บริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางาน
ตามปกติหลังครบกําหนดลา  โดยมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร 

5. กรณีที ่เป นเจาของกิจการ ขอหนังสือรับรองบริษัทที่ คัดไวไมเกิน 3  เดือน พรอม
วัตถุประสงค  

 กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี “หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา” (ภาษาอังกฤษ) 
ตัวจริง อายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร 

  Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพยสวนตัวของผูเดินทางยอนหลัง 3 เดือน รายการ
ลาสุดไมเกิน 7 วัน (สามารถ ใช Copy จาก bookbank ไดหากมีการปรับสมุดอยาง
ตอเนื่องทุกเดือน) ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไมตํ่ากวา 6 
หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอน
เม่ือกลับสูภูมิลําเนา เพ่ือเปนการงายตอการอนุมัติวีซา 

***สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวนั*** 
 กรณีที่บริษัทของทาน ทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด 
นอกเหนือจากเอกสารขอ 1 – 6 แลว ทางบริษัทจะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง



 

 

 

ความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุชื่อผูเดินทางและ
เหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 

 กรณีที่เด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทํา
จดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตให
บุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที ่ว าการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผูอํานวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง 

10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการ
ถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว 
และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

11. หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทาน
ไปสัมภาษณตามวันและเวลานัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่
ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม 
ทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวดวยเชนกัน 

12. กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติ
ในนามของบริษัทฯ  

หมายเหตุ : ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอทุกกรณี 
หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวา 

ทานไดยอมรับในขอตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ 


