
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

 

วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี 

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์                                                          

(-/-/-) 

15.00 น. ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู

ทางเข้าหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Etihad Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ านวยความ

สะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้ค าแนะน าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

18.25 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน 

Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY405 

** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 55 นาที บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

21.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

 

วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติมิลาโน 

มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี - เมืองมิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอร่ี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - 

อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 - อนุสาวรีย์ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ - โรงละครปิอัซซ่า เดลลา สกาลา - 

ประตูชัยแห่งเมืองมิลาน - ปราสาทสฟอร์เซสโก ้- เมืองเวนิส                 (-/-/D)      

02.20 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบิน Etihad Airways 

เที่ยวบินที่ EY081 

** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 50 นาท ีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

06.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี 

น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง ** 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan) หรือ มิลาโน (Milano) ประเทศอิตาลี เป็นเมืองหลักของแคว้นลอมบาร์เดียและเป็นเมือง

ส าคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี (Lombardy) ชื่อเมืองมิลานมาจากภาษาเคลต์ ค าว่า "Mid-

lan" ซึ่งหมายถึง อยู่กลางที่ราบ เมืองมิลานมีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะ

เดียวกับนิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และโรม 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) เป็นมหาวิหารที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่

ย่ิงใหญ่ด้วยความสูง 157 เมตร และกว้างถึง 92 เมตร ตั้งอยู่ที่จัตุรัสกลางเมืองมิลานเปรียบเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมิลาน 

เป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองในประเทศอิตาลีรองจากมหาวิหารเซนต์ ปีเตอรส์ บาซิลิกา ที่ตั้งอยู่ที่นครรัฐวาติกันเท่านั้น  

 ** ยังไม่รวมค่าบัตรเข้าชม มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ท่านละ ประมาณ 5 ยูโร (EUR) หรือ ค านวณ เป็นเงินไทย ท่าน

ละ ประมาณ 200 บาท (THB) ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ แกลเลอร่ี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) เป็นศูนย์การค้าที่สวยงาม หรูหราและ

เก่าแก่ที่สุดของเมืองมิลาน ผ่านชม อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 (Vittorio Emanuele II 

Monument) ผู้ริเร่ิมการรวมชาติหัวเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรีย์ของศิลปินชื่อดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ อนุสาวรีย์

ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ (Leonado Davinci Monument) หันหน้าไปทางโรงละครที่อยู่ในบริเวณด้านหน้าของ ผ่านชม โรง



 

  
 
 
 

ละครปิอัซซ่า เดลลา สกาลา (Piazza Della Scala) หรือ โรงละครสกาล่าเก่าแก่ของเมือง ผ่านชม ประตูชัยแห่งเมืองมิ

ลาน (Porta Sempione) ตั้งตระหง่านอยู่กลางสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในเมืองมิลานแห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1888 มีเนื้อที่

โดยรวมทั้งหมด 240 ไร่ และตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของเมืองภายในเขตการปกครองที่ 1 อยู่ติดกับสวนของ 

ผ่านชม ปราสาทสฟอร์เซสโก้ (Castello Sforzesco) เป็นปราสาทเก่าแก่หลายร้อยปีอันเป็นแหล่งรวมแกลลอรี่และ

พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของเมืองมิลาน อดีตเคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ (Visconti) ต่อมาเป็นที่พ านักของผู้น า

เผด็จการในช่วงศตวรรษที่ 15 คือตระกูลสฟอร์ซา (Sforza)  

** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเทีย่ว ** 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (Venice Mestre) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที) ฝ่ังแผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของ

แคว้นเวเนโต ของประเทศอิตาลี เมืองเวนิสถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จ านวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองที่ใช้คลองในการคมนาคมมากที่สุดของประเทศอิตาลี 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (พื้นเมือง) พิเศษ !! เมนูสปาเก็ตตี้หมึกด า  

 น าคณะเข้าสู่ที่พัก Primhotel, Venice Mestre หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สาม เมืองเวนิส - ท่าเรือตรอนเคตโต้ - ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส - เกาะเวนิส - ท่าเรือซานมาร์โค - สะพาน

ถอนหายใจ - วังดอดจ์ - จัตุรัสซานมาร์โค - โบสถ์ซานมาร์โค - เมืองเวโรนา - บ้านของจูเลียต - ย่านเมืองเก่า - จัตุรัส

เออร์เบ - วังเก่า - น้ าพุมาดอนน่า แห่งเมืองเวโรนา - โรมัน อารีน่า - เมืองเจนัว - อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส - 

จัตุรัสเปียซซ่า เฟอร์รารี่ - ท่าเทียบเรืออ่าวเจนัว - พระราชวังซานจิออร์จิโอ - มหาวิหารแห่งเมืองเจนัว            (B/L/-)      

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto Pier) เพื่อ ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส (Cruise to 

Venice) สู่ เกาะเวนิส (Venice) หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยการคมนาคม

ทั้งเมืองใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็น "เมืองแห่งสายน้ า หรือ ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก" มีเกาะน้อย

ใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง เดินทางถึง ท่าเรือซานมาร์โค (San Marco Pier) ศูนย์กลางของ

เกาะเวนิส น าท่าน เดินชมความสวยงามโดยรอบ ของเมืองเวนิส ผ่านชม สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ที่มี

เรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุกจะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครั้ง

สุดท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี้ ซึ่งเชื่อมต่อกับ ผ่านชม วังดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็นสถานที่พ านักของ

เจ้าผู้ครองเมืองเวนิสในอดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผ่านสะพานนี้มาแล้วคือ คาสโนว่านั่นเอง 

น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสซานมาร์โค (St. Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในทวีป

ยุโรป” จัตุรัสถูกล้อมรอบด้วยอาณาเขตอันงดงาม รวมทั้ง น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โบสถ์ซานมาร์โค (St. Mark’s 

Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ อิสระให้ท่านได้มีเวลาเดินเที่ยวชมเกาะอันสุดแสนโรแมนติกตาม

อัธยาศัย เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก เช่น เครื่องแก้วมูราโน่, หน้ากากเวนิส หรือ เลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นน า หรือนั่งจิบกาแฟใน

ร้าน Café Florian ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1720 หรือ เลือกซื้อโปรแกรมเสริมพิเศษ นั่งเรือกอนโดล่า เรือพื้นเมืองของ

ชาวเวนิส ล่องชมความสวยงามโดยรอบของเกาะเวนิส ** ยังไม่รวมค่าล่องเรือกอนโดล่า ราคาข้ึนอยู่กับชนิดของเรือ และ 

แต่ละช่วงวัน ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดอีกคร้ัง ** 



 

  
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรน่า (Verona) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองที่โด่งดังมาจากนิยายรักอมตะเรื่อง

เอกของ วิลเลี่ยม เชกส์เปียร์ ชื่อ โรมิโอและจูเลียต น าท่าน ผ่านชม บ้านของจูเลียต (Casa Di Giulietta) และ ย่านเมือง

เก่า (Old Town) ที่ยังคงสภาพบ้านเรือนแบบโบราณ น าท่าน ผ่านชม จัตุรัสเออร์เบ (Piazza delle Erbe หรือ Market's 

square) ในสมัยโรมันเป็นที่ชุมนุมทางเศรษฐกิจการเมือง หรือที่รู้จักกันในนาม Roman Forum (Foro romano) รายล้อมไปด้วย

คฤหาสน์ และวังเก่าของตระกูลที่เคยปกครองเมืองเวโรน่า ผ่านชม วังเก่า (Old Palace) และ น้ าพุมาดอนน่า แห่งเมืองเวโร

นา (The Fountain Madonna of Verona) สถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว บริเวณรอบๆมีร้านค้า ร้านกาแฟ  ร้านขาย

ของที่ระลึกน่ารักให้ได้ชื่นชมบรรยากาศ ผ่านชม โรมัน อารีน่า (Verona Arena) สนามกีฬากลางแจ้งแบบโบราณ   

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเจนัว (Genoa) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที) หรือในภาษาอิตาลีเรียกว่า เจโนวา เป็น

ส่วนหนึ่งของริเวียร่าของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณชายฝ่ังทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองท่าทางทะเลที่มี

ความส าคัญมาตั้งแต่ยุคโบราณ โดยเมืองนี้เป็นเมืองหลวงของจังหวัดเจนัวในแคว้นลิกูเรีย โดยในอดีตนั้นก็เรียกกันว่า Superba 

ซึ่งมาจากความเจริญรุ่งเรืองในอดีตของเมืองเเห่งนี้เเละเมืองเเห่งนี้ยังมีส่วนส าคัญในการผลักดันให้เกิดบุคคลระดับโลกอย่าง คริส

โตเฟอร์ โคลัมบัส น าท่าน ผ่านชม อนุสาวรียค์ริสโตเฟอร์ โคลัมบัส (Christopher Columbus Statue) ซึ่งเป็นนักเดินเรือ

ระดับโลกที่สามารถค้นพบทวีปอเมริกาได้ส าเร็จ โดยความสามารถทางการเดินเรือทั้งหมดของเขานั้นก็มาจากเมืองเจนัว  

น าท่าน ผ่านชม จัตุรัสเปียซซ่า เฟอร์ราร่ี (Piazza De Ferrari) เป็นที่ตั้งของน้ าพุกลางเมือง ถือเป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดใน

อิตาลี ซึ่งเคยเป็นสถานที่ที่โคลัมบัสเคยอาศัยอยู่เมื่อคร้ังเป็นเด็ก รายล้อมด้วยบ้านเรือนแบบคลาสสิคโรมันย้อนยุค มีโบสถ์เก่าแก่ 

สวนสวยประดับอยู่ทั่วเมือง ผ่านชม อาคารสวยงามต่างๆ โบสถ์ประจ าเมืองหรือดูโอโม่ที่สร้างขึ้นแบบโรมาเนสก์และโกธิค ผ่าน

ชม ท่าเทียบเรืออ่าวเจนัว (Genoa Port) มีเรือใบจอดอยู่มากมายประกอบกับอาคารโดยรอบสวยสดงดงาม ประภาคารสูง

ตระหง่าน ผ่านชม พระราชวังซานจิออร์จิโอ (Palazzo San Giorgio) หรือพระราชวังเซนต์จอร์จ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1260 มี

ความโดดเด่นของภาพวาดที่มองแล้วคล้ายภาพนูนต่ าและ มหาวิหารแห่งเมืองเจนัว (Duomo di Cathedral)   

** อิสระอาหารค่ า เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว ** 

 น าคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Best Western Premier CHC Airport, Genoa หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

วันที่ส่ี เมืองเจนัว - เมืองลา สเปเซีย - น าท่านเปล่ียนการเดินทางต่อโดยรถไฟสู่ เมืองซิงเคว เทอร์เร่ - หมู่บ้านมอนเตรอสโซ - 

หมู่บ้านเวอร์นาสซา - หมู่บ้านคอร์นีเลีย - หมู่บ้านมานาโรลา - หมู่บ้านริโอมาจจอเร - เมืองปิซ่า - จตุรัสเปียซซา เดล ดู

โอโม - หอพิธีเจิมน้ ามนต์ - มหาวิหารดูโอโม - หอเอนแห่งเมืองปิซ่า              (B/-/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองลา สเปเซีย (La Spezia) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที) เมืองในเขตลิกูเรีย ตอนเหนือ

ของประเทศอิตาลี อยู่ระหว่างเมืองเจนัวและเมืองปิซ่า บริเวณอ่าวลิกูเรีย หนึ่งในอ่าวที่มีความส าคัญทางด้านการค้าและการทหาร  

น าท่านเปล่ียนการเดินทางต่อโดยรถไฟสู่ เมืองซิงเคว เทอร์เร่ (Cinque Terre by Train) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 

นาที) หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณริมชายฝ่ัง ริเวียร่าของประเทศอิตาลี (Riviera of Italy) ซิงเคว เทอร์เร่ มีความหมายว่า 

ดินแดนสีสันทั้งห้า (The Five Land) หรือดินแดนแห่งความงดงาม ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนบริเวณ

ชายฝ่ังแคว้นลิกูเรีย ประกอบไปด้วย 5 หมู่บ้าน ที่ซ่อนตัวเองอยู่ห่างไกลจากสายตาของคนภายนอก แผ่นดินที่ยากจะเข้าถึงได้

โดยง่าย โดยทั้ง 5 หมู่บ้านนี้มีหุบเขาล้อมรอบ มีแม่น้ าเป็นฉากด้านหน้า ท าให้สถานที่แห่งนี้มีความสวยงามตามธรรมชาติราวกับ

ภาพวาดของจิตรกรเอก ประกอบกับเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติและ ได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ

สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1997 ซึ่งหมู่บ้านทั้งห้านี้ยังคงสภาพด้ังเดิมมาต้ังแต่ศตวรรษที่ 11 ได้แก่  

1. หมู่บ้านมอนเตรอสโซ (Monterosso Al Mare) เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่และขึ้นชื่อที่สุด เนื่องจากเป็นเพียงหมู่บ้านเดียวที่มี

ชายหาดให้นักท่องเที่ยวลงไปนั่งเล่นพักผ่อนได้จริง และแน่นอนว่าจะคึกคักมากในช่วงหน้าร้อน มอนเตรอสโซแบ่งหมู่บ้าน

ออกเป็น 2 ด้าน ด้านทิศเหนือเป็นส่วนของบ้านตากอากาศ ร้านรวงต่างๆ ส่วนทิศใต้เป็นที่ตั้งของหมู่บ้าน หากได้มาที่หมู่บ้านนี้ควร

จะแวะไปชมวิหารนักบุญจอห์นเดอะแบ็พทิสต์ (Chiesa di San Giovanni Battista) สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13-14 เป็นโบสถ์

เล็กๆ มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบบาโรก ท าจากหินอ่อนสลับสีขาวด า เป็นลายขวางพาดตัววิหารทั้งด้านนอกและด้านในสวยงาม 

2. หมู่บ้านเวอร์นาสซา (Vernazza) เป็นหมู่บ้านที่ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมๆ กับมอนเตรอสโซ เป็นหมู่บ้านที่คงเหลือความเป็น

หมู่บ้านชาวประมงสูงสุดในบรรดาทั้ง 5 หมู่บ้าน เป็นที่ตั้งของปราสาทโดเรีย (Doria Castle) ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อไว้สังเกตการณ์

เหล่าโจรสลัดที่จะเข้ามาโจมตีหมู่บ้าน ว่ากันว่าที่นี่เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด และถ้าเดินออกไปทางอ่าว มองย้อนกลับเข้ามา

ทางด้านซ้ายจะได้เห็นโบสถ์ซานต้ามาร์เกห์ริต้า (La Chiesa di Santa Margherita d’Antiochia) ซึ่งเป็นหอคอยสีเหลืองรับกับวิว

ของภูเขาด้านหลังที่เป็นไร่องุ่นส าหรับท าไวน์ พร้อมกับวิวของหมู่บ้านตรงกลาง และเรือประมงที่จอดอยู่ในอ่าวเป็นภาพที่เรียกได้

ว่าดังที่สุดของซิงเคว เทอร์เร่ 

3. หมู่บ้านคอร์นีเลีย (Corniglia) เป็นหมู่บ้านที่แตกต่างจากที่อื่นๆ ที่นี่เคยเป็นส่วนหนึ่งของเวอร์นาสซา เป็นหมู่บ้านริมผาที่ถูก

ล้อมรอบด้วยไร่องุ่น ที่นี่ค่อนข้างเงียบสงบ ผู้คนเป็นมิตร และรู้จักกันแทบทั้งหมู่บ้าน โดยมีของขึ้นชื่อคือเจลาโต หรือไอศกรีมที่

ท าจากน้ าผ้ึงธรรมชาติ หรือที่คนที่นี่เรียกกันว่า Miele di Corniglia ส่วนวิวของที่นี่จะสวยที่สุด หากล่องเรือออกไปกลางทะเลแล้ว

ถ่ายรูปกลับเข้ามา 

4. หมู่บ้านมานาโรลา (Manarola) เป็นหมู่บ้านที่เหมาะที่สุด หากจะดูสถาปัตยกรรมในแบบซิงเคว เทอร์เร่หมู่บ้านนี้อยู่กัน

หนาแน่น มีสีสันร้อนแรงจัดจ้านที่สุดในบรรดา 5 หมู่บ้าน ร้านอาหาร และโรงแรมเล็กๆ ค่อนข้างมาก ส าหรับหมู่บ้านนี้แนะน าว่าให้

ลองหาไวน์ท้องถิ่นอย่างไวน์ซิอัคเชตราต้า (Sciacchetrà) มาลองดื่มเพราะเป็นไวน์ที่ขึ้นชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณ 

5. หมู่บ้านริโอมาจจอเร (Riomaggiore) ซึ่งถือเป็นหมู่บ้านหน้าด่านหากเดินทางมาจากเมืองฟลอร์เรนซ์ อยู่ทางใต้สุด เป็น

ชุมชนที่ค่อนข้างเงียบสงบ จนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านทางผ่านเสียมากกว่า ซึ่งเป็นข้อดีส าหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบความสงบ 

และต้องการมาพักผ่อนอย่างแท้จริง 

** การเดินทางเที่ยวชม ทั้ง 5 หมู่บ้าน ในเมืองซิงเคว เทอร์เร่ ข้ึนอยู่กับเวลา อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม หากไม่ได้ชมหมู่บ้านใด หมู่บ้านหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึ่ง

ให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการช าระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด ใช้เวลาในการเดินทางจาก

หมู่บา้นหนึ่ง ไปอีกหมู่บ้านหนึ่ง ประมาณ 15-20 นาที ต่อหมู่บ้าน ** 

** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเทีย่ว ** 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองแห่งศิลปะที่ส าคัญของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยู่ใน

แคว้นตอสคานา ฝ่ังแม่น้ าอาร์โน อยู่ทางตะวันตกของเมืองฟลอเรนซ์ (ฟีเรนเซ) และทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเซียนา ด้าน

ตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แม้ว่าจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ก็เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว 

เพราะเป็นที่ตั้งของสถาปัตยกรรมอันสวยงามที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก 

น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม (Piazza Dei Miracoli) หรือ จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) 

ที่ประกอบด้วยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ ได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ 

หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1987 โดยเริ่มจาก ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ หอพิธีเจิมน้ ามนต์ (Baptistry of  St. John) ที่ใหญ่

ที่สุดในอิตาลี ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารดูโอโม (Duomo) อันย่ิงใหญ่งดงามและ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ หอเอนแห่ง

เมืองปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) อันเลื่องชื่อสัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เริ่มสร้าง

เมื่อปี ค.ศ. 1173 ใช้เวลาสร้างประมาณ 177 ปี แต่ระหว่างการก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงไปเมื่อสร้างไปได้ถึงชั้น 3 ก็เกิดการยุบตัว

ของฐานขึ้นมา และต่อมาก็มีการสร้างหอต่อเติมขึ้นอีกจนแล้วเสร็จ โดยที่หอเอนปิซ่านี้ กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็น

ชาวอิตาเลี่ยนได้ใช้เป็นสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกที่ว่า สิ่งของสองชิ้น น้ าหนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยสิ่งของทั้งสอง

ชิ้นจากที่สูงพร้อมกัน ก็จะตกถึงพื้นพร้อมกัน ** ยังไม่รวมค่าบัตรเข้าชมภายในมหาวิหาร และ ทาวเวอร์ (หอเอนแห่ง

เมืองปิซ่า) ค่าบัตรเข้าชม เร่ิมต้น ท่านละ ประมาณ 20 ยูโร (EUR) หรือ ค านวน เป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 800 

บาท (THB) ข้ึนอยู่กับประเภทของบัตร โดยทั้งนี้ คณะทัวร์จ าเป็นต้องด าเนินไปตามระบุทั้งหมด ** 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

 น าคณะเข้าสู่ที่พัก San Ranieri, Pisa หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ห้า เมืองปิซ่า - เมืองฟลอเรนซ์ - มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร - จตุรัสเดลลาซิญญอเรีย - น้ าพุรูปปั้นเทพเจ้า

เนปจูน - อนุสาวรีย์วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า - รูปปั้นเดวิด - สะพานเวคคิโอ - เมืองเลคซิโอ - เลคซิโอ เดอะ มอลล์ 

เอาท์เล็ท - เมืองโรม                                            

(B/-/D)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที) ประเทศอิตาลี เมืองที่ได้รับขนาน

นามว่าเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีโบราณสถานส าคัญ และมีทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่

สวยงาม ได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1982 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) ชมความย่ิงใหญ่ของมหา

วิหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้หินอ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกันได้อย่างงดงาม  

น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึ่งรายล้อมไปด้วยรูปป้ันอันวิจิตรสวยงาม อาทิเช่น 

น้ าพุรูปปั้นเทพเจ้าเนปจูน (Fountain of Neptune), อนุสาวรีย์วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า (Perseus with the 

Head of Medusa), รูปปั้นเดวิด (David Statue) ผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่   

น าท่านเดินทางสู่ สะพานเวคคิโอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ที่มีร้านขายทองและอัญมณีอยู่ทั้งสองข้างสะพาน อิสระให้ท่านชม

บรรยากาศและเลือกชมสินค้า หรือ ของที่ระลึกต่างๆมากมาย 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเลคซิโอ (Leccio) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) ประเทศอิตาลี  



 

  
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ เลคซิโอ เดอะ มอลล์ เอาท์เล็ท (Leccio The Mall Outlets) ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชั้นน า

มากมายของประเทศอิตาลีในราคาย่อมเยา อาทิเช่น Armani, Balenciaga, Bottega Veneta, Burberry, Dior, Fendi, Gucci, 

Tod’s, Valentino เป็นต้น 

** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเทีย่ว ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโรม (Rome) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ

แคว้นลัตซีโย ประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ เมืองโรมยังเป็นที่ตั้งของนครรัฐวาติกัน หรือ เมืองวาติกัน ซึ่งเป็น

ดินแดนที่ประทับของพระสันตะปาปาแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกอีกด้วย หลังสิ้นสุดยุคกลาง เมืองโรมได้อยู่ภายใต้การปกครอง

ของพระสันตะปาปา เช่น สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 6 และสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 10 ผู้ซึ่งสร้างสรรค์ให้เมือง

โรมกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาในประเทศอิตาลีเช่นเดียวกับเมืองฟลอเรนซ์ ซึ่งในยุคสมัยดังกล่าว ได้มี

การก่อสร้างมหาวิหารเซนต์ส ปีเตอร์ บาซิลิกาแบบที่ปรากฏในปัจจุบัน และมีเกลันเจโล ได้วาดภาพปูนเปียกประดับภายในโบสถ์

น้อยซิสทีน ศิลปินและสถาปนิกที่มีชื่อเสียงอย่างบรามันเต แบร์นินี และ ราฟาเอล ซึ่งพ านักอยู่ในเมืองโรมเป็นครั้งคราว ได้มีส่วน

ช่วยสรางสรรค์สถาปัตยกรรมแบบสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาและแบบบารอกในเมืองโรมด้วยเช่นกัน ท าให้เมืองโรม เป็นเมืองที่มีความ

น่าสนใจทางด้านสถาปัตยกรรมที่สุดแห่งหนึ่ง 

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)  

 น าคณะเข้าสู่ที่พัก Aldero Hotel, Rome หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

วันที่หก เมืองโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ส บาซิลิกา - สนามกีฬาโคลอสเซียม - กลุ่มโรมันฟอรัม - 

จัตุรัสเวเนเซีย - ระเบียงปาลาสโซ - อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 - น้ าพุเทรวี - วิหารแพนธีออน - 

บันไดสเปน - จัตุรัสนาโวน่า - น้ าพุจตุมหานที - ท่าอากาศยานนานาชาติเลโอนาร์โดดาวินชี ฟิอูมิชิโน เมืองโรม 

ประเทศอิตาลี - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์                                                

(B/-/-)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ นครรัฐวาติกัน (Vatican) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นนครรัฐที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลซึ่งน้อยที่สุด

ในโลกทั้งในแง่พื้นที่และประชากร ตั้งอยู่ในเมืองโรม ประเทศอิตาลี เป็นที่ประทับของพระสันตะปาปา ซึ่งเป็นประมุขสูงสุดแห่ง

คริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิก ศูนย์กลางคือมหาวิหารนักบุญเปโตร หรือ มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ส บาซิลิกา ซึ่งออกแบบโดยมี

เกลันเจโล การปกครองของนครรัฐวาติกันเป็นแบบอ านาจเบ็ดเสร็จ คืออ านาจตกอยู่ที่สมเด็จพระสันตะปาปาเพียงผู้เดียว จะหมด

วาระก็ต่อเมื่อสิ้นพระชนม์ ได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 

1984 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ส บาซิลิกา (St. Peter’s Basilica) เป็นหนึ่งในสี่ของมหาวิหารเอก

ของเมืองโรมที่ตั้งอยู่ใน เขตการปกครองของนครรัฐวาติกัน เป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในนครรัฐวาติกัน และเป็นมหาวิหารที่ใหญ่

ที่สุดในโลก เป็นสถานที่ที่ได้ชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของคริสตจักรโรมันคาทอลิกอีกด้วย มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ส บาซิลิกา 

(St. Peter’s Basilica) หรือมีอีกชื่อว่า มหาวิหาร นักบุญเปโตร (Basilica Sancti Petri) เดิมนั้นเป็นโบสถ์ที่ถูกสร้างขึ้นในสมัย

คริสต์ศตวรรษที่ 4 เป็นรูปแบบบาซิลิกา จนมาถึงในยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาโบสถ์นั้นได้มีสภาพทรุดโทรมเป็นอย่างมากแล้วจึงได้มีการ

ตัดสินใจสร้างมหาวิหารขึ้นมาใหม่ในรูปแบบเรเนซองซึ่งเป็นโบสถ์ที่ใหม่และมีขนาดใหญ่กว่าเดิมมาก นอกจากนั้นแล้วมหาวิหาร

เซนต์ ปีเตอรส์ บาซิลิกา แห่งนี้นั้นยังเป็นหนึ่งในสี่ของมหาวิหารเอกของเมืองโรมร่วมกับอีกสามวิหารอันได้แก่ มหาวิหารซันตามา

เรียมัจโจเร, มหานักบุญเปาโลนอกก าแพง และมหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน อีกด้วย ** ยังไม่รวม ค่าบัตรเข้าชมภายใน 

มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ส บาซิลิกา ท่านละ ประมาณ 20 ยูโร (EUR) หรือค านวณเป็นเงินไทยประมาณ 800 บาท บาง

กรณีมีงานส าคัญ หรือ พิธีการส าคัญต่างๆทางศาสนา อาจไม่สามารถเข้าชม หรือ เข้าใกล้ชิดกับมหาวิหารฯได้ แต่ทาง

บริษัทจะพยายามน าท่านชมมหาวิหารให้ใกล้ชิดมากที่สุด เท่าที่จะสามารถท าได้ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ สนามกีฬาโคลอสเซียม (Colosseum) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของ

เมืองโรมประเทศอิตาลี เป็นสนามกีฬากลางแจ้งโบราณขนาดใหญ่ยักษ์ ใจกลางเมือง ที่นอกจากจะเคยเป็นสนามประลองอันทรง

เกียรติที่โหดเห้ียมแล้ว ยังได้รับการคัดเลือกจากองค์กร New 7 Wonders ให้เป็นหนึ่งในเจ็ดส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุค

ใหม่อีกด้วย สนามกีฬาโบราณขนาดใหญ่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเวสเปเซี่ยนแห่งจักวรรดิโรมัน และได้สร้างแล้วเสร็จ

ในสมัยจักรพรรดิไททัสในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 1 หรือราวๆ ปี ค.ศ. 80 โดยมีลักษณะเป็นอัฒจันทร์รูปวงกลมที่ก่อด้วยอิฐและหิน

ทรายที่มีเส้นรอบวงประมาณ 527 เมตร สูงประมาณ 57 เมตรp และสามารถบรรจุคนได้มากถึงประมาณ 50,000 คน ส าหรับการ

ออกแบบ Colosseum แห่งนี้นั้นจัดได้ว่าได้รับการออกแบบที่ชาญฉลาดมาก โดยได้มีการออกแบบให้ผู้ชมได้รู้สึกใกล้ชิดกับ

นักกีฬาด้วยการออกแบบในส่วนของสนามกีฬาให้เป็นรูปคร่ึงวงกลม  นอกจากนั้นยังมีการออกแบบทางระบายน้ าที่ดีเพื่อป้องกันน้ า

ขังในสนามหากเกิดฝนตกอันเป็นต้นแบบของการออกแบบสนามกีฬาอื่นๆ ทั่วโลกในปัจจุบันอีกด้วย 

น าท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ กลุ่มโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีตศูนย์กลางทางด้านการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจ

ของอาณาจักรโรมัน ที่สะท้อนให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยะธรรมโรมันในช่วง 2,000 ปีที่ผ่านมา  



 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่าน ผ่านชม จัตุรัสเวเนเซีย (Piazza Venezia) จัตุรัสอันย่ิงใหญ่ใจกลางเมืองโรม ผ่านชม ระเบียงปาลาสโซ 

(Palazzo Terrace) สถานที่ใช้กล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ เป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ 

เอ็มมานูเอลที่ 2 (Vittorio Emanuele II Monument) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระบิดาของชา  อิตาลี “ประตูชัยคอนสแตนติน” 

สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” จากนั้นชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์  

“โรมันฟอรั่ม” ให้ท่านได้ลงจากรถพร้อมถ่ายภาพคู่กับ “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬา

กลางแจ้งขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างเกือบสมบูรณ์ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม  โดยนับเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการ

สร้างขึ้นมาในสมัยอาณาจักรโรมัน ระหว่างทาง ท่านจะสามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ของกรุงโรม 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ น้ าพุเทรวี (Trevi Fountain) เป็นน้ าพุประติมากรรมของเทพนิยายกรีกแบบบารอค ที่ใหญ่

ที่สุดในเมืองโรม มีความสูง 25.9 เมตร (85 ฟุต) และกว้าง 19.8 เมตร (65 ฟุต) มีต านานเล่าว่า หากหันหลังแล้วโยนเหรียญลง

น้ าพุเทรวี แล้วอธิษฐานให้ได้กลับมาเมืองโรมอีกคร้ัง ก็จะสมหวัง  

น าท่าน เข้าชม วิหารแพนธีออน (Pantheon) หรือวิหารแห่งดวงตาวรรค์ ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยก่อนที่จะเริ่มนับคริสต์ศักราช

ประมาณ 20 ปี ในยุคของจักรพรรดิ Marcus Agrippa โดยได้ปรากฎการแกะสลัก M. Agrippa ไว้ที่บริเวณหน้าบันของตัวอาคาร 

ด้วยการออกแบบและการก่อสร้างที่ยอดเย่ียมจึงท าให้วิหารแห่งนี้นั้นนับเป็นสิ่งก่อสร้างเดียวที่ก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยยุคโรมันและ

ยังคงสภาพสมบูรณ์ไว้ได้มากที่สุดที่มีเหลืออยู่ Pantheon นั้นเป็นชื่อที่มีความหมายมาจาก All of God หรือวิหารแห่งเทพ ซึ่งเป็น

วิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพ แต่อีกนัยหนึ่งนั้นแปลได้ว่าเป็นที่เก็บศพ ซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็ได้เป็นที่เก็บศพของบุคคลส าคัญเช่นกัน

จึงยังไม่แน่ชัดในวัตถุประสงค์ของการสร้างวิหารแห่งนี้ขึ้นมาเลยทีเดียว การออกแบบที่โดดเด่นของอาคารแห่งนี้นั้นเริ่มมาตั้งแต่

ภายนอกอาคารที่จะคุณจะสามารถมองเห็นเสาหินแกรนิตขนาดใหญ่ยักษ์วางเรียงที่ด้านหน้าอาคารเป็นแนวยาว โดยเสาแต่ละต้น

นั้นโดดเด่นด้วยความที่เป็นเสาหินก้อนเดียวทั้งเสาโดยไม่ได้มีการตัดต่อเลย วิหารแห่งนี้มองภายนอกที่ดูย่ิงใหญ่สวยงามแล้วกลับ

เทียบไม่ได้กับภายในแม้แต่น้อย เมื่อเข้าไปบริเวณภายในวิหารคุณจะได้พบกับความกว้างขวางใหญ่โต ภายในวิหารนั้นได้รับการ

ออกแบบให้ไม่มีเสาตรงกลาง เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของการออกแบบของวิหารแห่งนี้คือ Oculus ซึ่งเป็นช่องวงกลมขนาดใหญ่มี

เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 30 ฟุต ที่อยู่บริเวณตรงกลางโดมโค้งมนภายในตัวอาคาร ซึ่งเป็นงานสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งอย่างหนึ่งใน

วิหารแห่งนี้ โดยบ้างก็ว่าเป็นดวงตาสวรรค์ที่เชื่อมระหว่างพระเจ้าและมนุษย์  

น าท่านเดินทางสู่ ย่านบันไดสเปน (Piazza di Spagna) เป็นแหล่งแฟชั่นชั้นน าสุดหรู ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบรนด์เนมชั้นน า

ต่างๆมากมาย รวมถึงร้านอาหาร ร้านขนม ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ให้ท่านได้เลือกสรรค์ และยังเป็นแหล่งนัดพบยอดนิยมที่สุดของ

ชาวอิตาเลี่ยนอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสนาโวน่า (Piazza Navona) เป็นอีกหนึ่งจัตุรัสที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นจัตุรัสที่มีชื่อเสียงมากที่สุด

และสวยที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองโรม เต็มเป่ียมไปด้วยความมีชีวิตชีวา เป็นที่ตั้งของสถ่าปัตยกรรม ร้านอาหาร อาคารเก่าแก่สีสัน

สดใส ร้านค้าสไตล์ศิลปะและโชว์ต่างๆให้ได้ชมกันมากมาย อดีตจัตุรัสนาโวน่า เคยเป็นสนามกีฬาโรมันโบราณมาก่อน ซึ่งเป็น

สถานที่ที่ชาวโรมันในอดีตสามารถเดินทางมาเข้าชมการต่อสู้ที่จ าลองมาจากการต่อสู้ทางทะเล ส าหรับสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น

ที่สุดและเป็นเอกลักษณ์ของจัตุรัสแห่งนี้ก็คือ น้ าพุจตุมหานที (Fountain of the Four Rivers) น้ าพุที่โดดเด่นใจกลางจัตุรัส 

น้ าพุที่สวยงามประกอบไปด้วยเสาโอเบลิกส์ตั้งอยู่กลางน้ าพุ ซึ่งเป็นเสาแบบเดียวกับด้านหน้า Sant’Agnese โบสถ์สไตล์บาโรก 

โดยเสานี้น าเข้าจากประเทศอียิปต์ นอกจากเสาเด่นตระหง่านตรงกลางแล้ว น้ าพุยังประกอบไปด้วยรูปป้ันที่เป็นตัวแทนของการ

แสดงถึงแม่น้ าสายส าคัญของทั้ง 4 ทวีปได้แก่ แม่น้ าคงคา แม่น้ าไนท์ แม่น้ าดานูปและแม่น้ าพลาต้า อันเป็นที่มาของชื่อจตุมหา

นที 

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ า เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว ** 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเลโอนาร์โดดาวินชี ฟิอูมิชิโน เมืองโรม ประเทศอิตาลี ท่านมีเวลาในการท าคืน

ภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษี หรือ ร้านอาหาร 

22.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน 

Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY084 

** ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชัว่โมง บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่เจ็ด ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

กรุงเทพฯ ประเทศไทย                                 (-/-/-)  

06.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ** เพื่อเปล่ียนเคร่ือง ** 

08.45 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ 

EY408 

** ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

18.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กมเีตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ป)ี 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กไมม่ีเตยีง 
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ป)ี 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตั๋ว 

27 ก.ย. - 03 ต.ค. 2562 

27SEP EY405 BKK-AUH 18.25-21.45 

28SEP EY081 AUH-MXP 02.20-06.50 

02OCT EY084 FCO-AUH 22.00-06.05 

03OCT EY408 AUH-BKK 08.45-18.25 

38,999 38,999 38,999 8,999 25,999 

10 - 16 ตุลาคม 2562 
(13 ต.ค. คล้ายวันสวรรคต ร. 9 และ วันออกพรรษ / 

14 ต.ค. วันหยดุชดเชย) 

10OCT EY405 BKK-AUH 18.25-21.45 

11OCT EY081 AUH-MXP 02.20-06.50 

15OCT EY084 FCO-AUH 22.00-06.05 

16OCT EY408 AUH-BKK 08.45-18.25 

44,999 44,999 44,999 8,999 31,999 

20 - 26 ตุลาคม 2562 20OCT EY405 BKK-AUH 18.25-21.45 44,999 44,999 44,999 8,999 31,999 



 

  
 
 
 

(23 ต.ค. วันปยิมหาราช) 21OCT EY081 AUH-MXP 02.20-06.50 

25OCT EY084 FCO-AUH 22.00-06.05 

26OCT EY408 AUH-BKK 08.45-18.25 

15 - 21 พฤศจิกายน 2562 

15NOV EY405 BKK-AUH 18.05-22.00 

16NOV EY081 AUH-MXP 02.50-07.00 

20NOV EY084 FCO-AUH 22.00-06.45 

21NOV EY408 AUH-BKK 08.55-18.05 

38,999 38,999 38,999 8,999 25,999 

29 พ.ย. - 05 ธ.ค. 2562 

29NOV EY405 BKK-AUH 18.05-22.00 

30NOV EY081 AUH-MXP 02.50-07.00 

04DEC EY084 FCO-AUH 22.00-06.45 

05DEC EY408 AUH-BKK 08.55-18.05 

42,999 42,999 42,999 8,999 29,999 

24 - 30 ธันวาคม 2562 

24DEC EY405 BKK-AUH 18.05-22.00 

25DEC EY081 AUH-MXP 02.50-07.00 

29DEC EY084 FCO-AUH 22.00-06.45 

30DEC EY408 AUH-BKK 08.55-18.05 

53,999 53,999 53,999 8,999 38,999 

30 ธ.ค. - 05 ม.ค. 2563 
(31 ธ.ค. วันสิน้ปี / 01 ม.ค. วันข้ึนปีใหม่) 

30DEC EY405 BKK-AUH 18.05-22.00 

31DEC EY081 AUH-MXP 02.50-07.00 

04JAN EY084 FCO-AUH 22.00-06.45 

05JAN EY408 AUH-BKK 08.55-18.05 

56,999 56,999 56,999 8,999 41,999 

 

** อัตรานี้ ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศกท์้องถิ่น ** 

 

** อัตรานี้ ไม่รวม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเทีย่ว ประเทศอิตาลี ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท 

ส าหรับการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ จ าเป็นต้องน าส่งหนังสือเดินทางเข้าสถานทูต เพื่อ ใช้เวลาพิจารณาอย่างน้อย 15-20 วันท าการ (บาง

กรณีอาจไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับจ านวนของผู้สมัครในแต่ละช่วง) ในช่วงเวลาดังกล่าว ทา่นจะไม่สามารถขออนุญาตใช้

หนังสือเดินทางเพื่อเดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากจ าเป็น สถานทูตอาจจะปฏิเสธผลการสมัครของท่าน และ ส่งหนังสือเดินทางคืน

ท่านภายใน 3-5 วันท าการ เป็นอย่างน้อย ในล าดับต่อไป จากนั้นระยะเวลาคงเหลือก่อนวันเดินทางไม่เพียงพอส าหรับยื่นวีซ่าคร้ังใหม่ 

การยกเลิก และ คืนเงิน จะเป็นไปตามเงื่อนไข ทุกกรณี ** 

 

** อัตราค่าบริการ ส าหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท ** 

 

** หากท่านทีต่้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋ว เคร่ืองบิน , รถทัวร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออก

บัตรโดยสารเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

** อัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ านวน 20 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่ก าหนด ทางบริษัท

ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มข้ึน เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความ

ต้องการ) ** 

 

** กรณีผู้เดินทางเป็นอิสลาม หรือ ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามโปรแกรมก าหนด ไม่ว่าเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง และ ไม่ว่าม้ือใดม้ือ

หนึ่ง ทางบริษัทขอให้ท่านผู้เดินทางกรุณาเตรียมอาหารส่วนตัวของท่านมาเพิ่มเติมขณะมื้ออาหาร เนื่องจากร้านอาหารแต่ละร้านจะมี

ข้อจ ากัดเร่ืองของวัตถุดิบ โดยส่วนมาก ร้านอาหารจะจัดให้เป็นไข่ดาว หรือ ไข่เจียว ผัดผัก ข้าวผัด และ บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป เท่านั้น กรณีที่

ท่านมีความประสงค์ที่จะส่ังเมนูนอกเหนือข้างต้น ผู้เดินทางจะต้องช าระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้ด้วยตนเอง **  

 

** ทางบริษัทขอความกรุณาให้ท่านศึกษารายละเอียด ทั้งหมดก่อนท าการจอง โดยละเอียดทุกข้อ ** 
 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลื่อน เปล่ียนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได้ 

 ค่าภาษีน้ ามัน ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Etihad Airways อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน

ได้ ท่านละ 2 ชิ้น โดยมีน้ าหนักรวมกันไม่เกิน 30 ก.ก. (แต่ละชิ้น ควรหนักไม่เกิน 23 ก.ก. เช่น 23 ก.ก. 1 ชิ้น 7 ก.ก. 1 ชิ้น รวม 30 ก.ก.)  

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงาน

เทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็น

เมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หรือ ผ่านชม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ

เหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จริงอีกคร้ัง  



 

  
 
 
 

 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณา

ติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง 

รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์

ก่อนการใช้บริการทุกคร้ัง) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 15 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 21 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 

ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 36 ยูโร (EUR) หรือ ค านวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,440 บาท (THB) รวมไปถึงเด็ก

อายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความ

พึงพอใจของท่าน 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศอิตาล ีท่านละ ประมาณ 3,500 บาท ข้ึนอยู่กับอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา และ 

ธรรมเนียมของแต่ละประเทศ (เฉพาะค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการส่วนนี้ขอความกรุณาลูกค้าผู้เดินทางถือไปจ่ายในวันที่ยืน่เอกสาร 

สแกนนิ้ว กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยทางบริษัทจะมีเจ้าหน้าทีไ่ปดูแล และ อ านวยความสะดวกในวันนั้น) 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 
1. นักท่องเที่ยว กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน 

หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยก เลิก

อัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจ าตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องเช็คที่ ว่าง

และท าจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ 

ตามวัน และ เวลา ที่ท ารายการจองเข้ามาตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเที่ยว กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ช าระ

เงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง 

กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ท าให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาที่ก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อน

วันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆทันที 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุด

ท าการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีนักท่องเที่ยว ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการ

จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลาย

ลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

2. กรณีนักท่องเที่ยว ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทาง

มาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผู้เดินทาง) 

พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง ส าเนาบัตรประชาชนของ

ผู้รับมอบอ านาจ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 แจ้งยกเลิก 45 วัน ข้ึนไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวัน

หนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน ** 

2.2 แจ้งยกเลิก 31-44 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่าก าหนด 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การ

ส ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น ** 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   



 

  
 
 
 

4. ส าหรับอัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ านวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่ก าหนด ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปล่ียนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทาง

บริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน 

ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม

เดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีที่ลูกค้าด าเนินการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าช าระมาแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่วี

ซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

กรณีออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว บางสายการบิน อาจไม่สามารถคืนค่าบัตรโดยสารบ้างส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งได้  และ หากสามารถคืนได้ 

(Refunds) จ าเป็นไปตามกระบวนการของสายการบิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เป็นอย่างน้อย 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. - 

18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท า

การของทางบริษัท 

 

ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับ โรงแรมที่พัก ที่ท่านควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) , ห้องพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตี ยงพับเสริม หรือ อาจมีความ

จ าเป็นต้องแยกห้องพัก เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก

เก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ า  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากกว่าก าหนด หรือห้องพักเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปล่ียนหรือย้ายที่พักเป็นเมืองใกล้เคียงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง

อาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 

ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับ การยื่นค าร้องขอวีซ่า ที่ท่านควรทราบ 
1. ผู้สมัครทุกท่าน จ าเป็นต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่นรับค าร้องขอวีซ่า เพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน  

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอย่างน้อย (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ ในบางกรณี) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

จ านวนของผู้สมัครในแต่ละช่วงเป็นส าคัญ  

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการย่ืนวีซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวีซ่าจะเป็นผู้ได้รับก าหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือ

ศูนย์รับค าร้องขอวีซ่าเท่านั้น หากท่านไม่สะดวกมาด าเนินการย่ืนวีซ่าวันใดบ้าง รวมไปถึงมีความจ าเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางเพื่อกิจธุระส่วนตัว

ของท่านในช่วงใดบ้าง ซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า หรือ ซึ่งอาจท าให้ให้มีผลต่อการพิจารณาวีซ่า (เล่มหนังสือเดินทางอยู่ใน

ระหว่างการพิจารณาที่สถานทูต) ท่านจ าเป็นจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน ตั้งแต่ขั้นตอนการจอง หรือ ก่อนช าระเงินมัดจ า พร้อมแจ้งวัน และ เวลาที่

ท่านสะดวกจะย่ืนวีซ่ามาก่อน แผนกวีซ่าจะประสานงานให้อีกครั้ง หากมีคิวย่ืนว่างช่วงที่ท่านสะดวก แผนกวีซ่าจะด าเนินการให้ดีที่สุดที่จะช่วย

อ านวยความสะดวกให้ท่านเป็นกรณีพิเศษ แต่ทั้งนี้ การนัดหมายแบบกรณีพิเศษต่างๆ จ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านสามารถเลือกซื้อ 

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายที่เร็วขึ้น หรือ สามารถเลือกเวลาได้มากขึ้น  

3.2 การยื่นแบบเร่งด่วน (Fast Track) ใช้เวลาพิจารณาเร็วกว่าปกติ  

** การบริการพิเศษนี้ยังคงใช้มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบเดิมทั้งหมด ** 

ประเทศที่ท่านสามารถเลือกซื้อบริการพิเศษนี้ได้ ได้แก่ อังกฤษ อิตาลี ฝร่ังเศส สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอแลนด์ เท่านั้น  

** ส าหรับการให้บริการ และ ค่าบริการของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษอีกคร้ัง อาจมีการ

เปล่ียนแปลง ** 

4. กรณีที่ท่านไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้ จ าเป็นต้องย่ืนก่อน หรือ หลังคณะ เพราะต้องใช้หนังสือเดินทางในช่วงที่ทางบริษัทจะเริ่มด าเนินการ

จัดเตรียมเอกสารเพื่อขอย่ืนวีซ่า (โดยประมาณ 25-30 วัน ก่อนเดินทางเป็นอย่างน้อย หรือ อาจเร็วกว่านั้น) และหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ

ก็ตาม ท่านจ าเป็นจะต้องช าระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะต้องออกก่อนก าหนด แต่วีซ่ายังไม่

ด าเนินการ หรือ วีซ่ายังไม่ได้รับการอนุมัติ (อยู่ในระหว่างการพิจารณา) เนื่องจากท่านด าเนินการย่ืนวีซ่าหลังคณะ และหรือ กรณีที่ท่านต้องการ

ย่ืนก่อนคณะ แต่คณะที่ท่านเดินทาง ยังไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยังไม่คอนเฟิร์มออกเดินทาง หากสถานทูตต้องการขอหลักฐานการพ านักใน

ประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนนี้ ท่าน

จ าเป็นต้องด าเนินการด้วยตนเอง และหากท้ายที่สุดคณะไม่สามารถเดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถชดเชย

ค่าเสียหายให้กับท่านไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทุกกรณี  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติทั่วไปคือ 15-20 วันท าการ (ไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจ านวนผู้สมัครในช่วงนั้นๆ ซึ่งหากอยู่

ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ที่มีผู้สมัครเป็นจ านวนมาก อาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกติ) 



 

  
 
 
 

6. หลังจากที่ผู้สมัครได้ท าการย่ืนขอวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ผู้สมัครท าการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใช้ระหว่าง

ขั้นตอนการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นหากท่านมีความจ าเป็นในการใช้เล่มฯเพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ เพื่อ

วางแผนล่วงหน้า กรณีที่ต้องการใช้หนังสือเดินทางกะทันหัน ท าให้ต้องร้องขอหนังสือเดินทางกลับคืนด่วน ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาวีซ่า 

อาจท าให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่า และ ท่านจ าเป็นต้องสมัครเข้าไปใหม่ นั่นหมายถึงจะต้องช าระค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการใหม่ทั้งหมด โดย

ค านึงถึงระยะเวลาที่เหลือก่อนเดินทางส าหรับการพิจารณาเป็นส าคัญก่อนด าเนินการ 

7. กรณีท่าน มีวีซ่าเชงเก้นชนิดเข้าออกมากกว่า 1 ครั้ง หรือ หลายครั้ง (Multiple) ที่ยังไม่หมดอายุ ไม่ช ารุด และ ยังมีวันคงเหลือในกลุ่มประเทศ

เชงเก้นเพียงพอ และใช้เข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นตามวัตถุประสงค์ที่วีซ่าเชงเก้นฉบับนั้นๆออก และต้องการใช้เดินทางท่องเที่ยวกับคณะนี้ 

สามารถใช้ได้ หากวีซ่านั้นถูกใช้มาแล้วตามเงื่อนไขของกลุ่มเชงเก้น คือ วีซ่าออกจากประเทศใด จะต้องพ านักประเทศนั้นๆมากที่สุด มาก่อน

แล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกค้ายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย 

และ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เช่น กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที่ท่านมีวีซ่าประเทศปลายทางที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้ง และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะต้องเป็นวีซ่าชนิดท่องเที่ยวเท่านั้น โดยจะต้อง

อยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่มีอายุคงเหลืออย่างน้อง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซ่าชนิดที่อนุมัติโดยระบุวันที่สามารถพ านักใน

ประเทศเชงเก้น จะต้องไม่เกินกว่าก าหนดที่อนุมัติในหน้าวีซ่า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางอีกครั้ง กรุณาส่งหน้าวีซ่าและหน้าที่ มีการ

ประทับตราเข้าประเทศมาแล้วให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกค้ายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เช่น เคาท์เตอร์สายการบินไม่อนุญาตให้เช็คอินได้

เนื่องจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไม่เพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข้าเมือง และ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง เป็นต้น 

9. การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า 

สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศใน

กลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอให้มาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแล้ว ซึ่งขอให้ท่านให้ความร่วมมือในส่วนนี้เพื่อให้การย่ืนค าร้องใน

คร้ังต่อๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทูตเป็นส าคัญ 

11. การที่วีซ่าจะออกให้ทันวันเดินทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนเดินทางเพียงไม่กี่วัน เราไม่สามารถฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้ทั้ งสิ้น 

เพราะเนื่องจากมีเอกสิทธิ์ทางการทูตคุ้มครองอยู่ 

12. เกี่ยวกับเอกสารทางราชการที่จ าเป็นต้องแปล เช่น หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศที่ออกจากส านักงานเขต หรือ 

อ าเภอ ที่อาศัยอยู่ , ใบปกครองบุตรกรณีบิดาและมารดา หย่าร้าง , ใบส าคัญการหย่า กรณีศูนย์รับยื่นค าร้องขอวีซ่า หรือ สถานทูต

ต้องการ เอกสารที่แปลเรียบร้อย จ าเป็นจะต้องได้รับการรับรอง (มีตราประทับ) จากกรมการกงสุลเท่านั้น ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี้ จ าเป็นที่สุด ส าหรับเด็กที่อายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับ มารดาและบิดา 

(เช่น เดินทางกับมารดา และ บิดาไม่ได้เดินทางด้วย) ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ลูกค้าจ าเป็นต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง ทางบริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ไม่สามารถช าระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้ท่านได้ แต่หากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไม่จ าเป็นต้องมีตราประทับ) ทางบริษัท

ยินดีอ านวยความสะดวกแปลให้ท่านได้ตามปกติ  

13. กรณีลูกค้าที่จองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซื้อตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ท่านจ าเป็นจะต้องเตรียมหลักฐานการ

จอง ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่นอกเหนือจากคณะ ที่ท่านพ านักก่อน หรือ ต่อจากคณะ ประกันการเดินทางให้ครอบคลุมวันที่ท่านเดินทาง ไป และ 

กลับ เพื่อใช้ในการประกอบการย่ืนขอวีซ่าให้ครบตามเงื่อนไข ด้วยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่

สามารถย่ืนขอวีซ่าในคิวนัดหมายของคณะได้ โดยท่านจ าเป็นจะต้องยอมรับเงื่อนไข และ หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนื่องจากไม่ใช่การนัดหมายย่ืน

ขอวีซ่าแบบหมู่คณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะต้องช าระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส่วนนี้ หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งด้วยตนเองทั้งหมดไม่ว่ากรณีได้ก็ตาม รวมไปถึง

กรณีที่ในวันนัดหมายเพื่อย่ืนขอวีซ่า ท่านไม่สามารถย่ืนขอได้ ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ท าให้ท่านต้องยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็นไป

ตามเงื่อนไขการยกเลิกทั้งหมด  

 

ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับ สายการบิน ที่ท่านควรทราบ 
1. เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่อ งบินทุก

กรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามให้มากที่สุด ให้ลูกค้าผู้เดินทางที่มาด้วยกัน ได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถท าได้ 

2. กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีที่แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมี

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเพื่อช าระกับเมนูใหม่ที่ต้องการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได้ 

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการอาหารบนเครื่องแตกต่างกัน ขอให้ท่านท าความเข้าใจถึงวัฒนธรรมประจ าชาติของแต่ละสาย

การบินที่ก าลังให้บริการท่านอยู่ 

 

เง่ือนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 
1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสือเดินทางราชการ  

(หน้าปกสีน้ าเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่

มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์เช็คอิน 



 

  
 
 
 

ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝ่ังประเทศไทย (ต้นทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่

รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในส่วนนี้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่ายล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วทั้งหมด หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่

ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง  เลขที่วีซ่า 

และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดิน และ หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการ

ช าระเงินมัดจ าหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ 

วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น 

ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา

ค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน้ ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัย

สายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ท าให้ต้นทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของ

บริษัทก ากับเท่านั้น 

9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท 

อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่

บริษัทยังไม่ได้ช าระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องช าระตามข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 

มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือ

ได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบิน

เท่านั้น 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้อง

เครื่องบินเท่านั้น 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางส่วนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณี

ใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู้เดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกค้าที่จองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซื้อตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ในวันเริ่มทัวร์ (วันที่หนึ่ง) ท่านจ าเป็น

จะต้องมารอคณะเท่านั้น ทางบริษัทไม่สามารถให้คณะ รอท่านได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟล์ทของท่านถึงช้ากว่าคณะ และ ยืนยันเดินทาง 

ท่านจ าเป็นจะต้องเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ท่องเที่ยวที่คณะอยู่ในเวลานั้นๆ กรณีนี้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านจ าเป็นจะต้องช าระ

ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางด้วยตนเองทั้งหมดเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หาก

ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ สถานที่หนึ่ง ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศอิตาล ี
1.  หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน้าว่างไม่ต่ ากว่า 2 หน้า 

(หนังสือเดินทางธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเท่านั้น) 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็นพื้นสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน ไม่ซ้ ากับ

วีซ่าประเทศอื่นๆที่เคยได้รับ เท่านั้น 

3. หลักฐานการท างาน / การเรียน 

3.1 กรณีเป็นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า :  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน้า (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียน

พาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการค้า 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง วันเริ่มงาน เงินเดือน  

โดยจดหมายรับรองการท างานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชื่อประเทศ ไม่

จ าเป็นต้องระบุชื่อประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหัว

จดหมาย ตราประทับ (ถ้ามี) ที่อยู่ และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีที่เป็นข้าราชการ : หนังสือรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน : จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหน้าที่การงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะน าตนเอง 

พร้อมรปูภาพเป็นหลักฐานประกอบได้ แต่ทั้งนี้ อยู่ที่ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รับย่ืนเท่านั้น  

3.6 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลักฐานการท างาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแล้วไม่เกิน 30 วัน ณ วันที่นดัยื่นวีซา่ จดหมายต้องเป็นภาษาอังกฤษและต้อง

สะกด ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้องตามหน้าหนังสือเดินทาง เท่านัน้ กรณีไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได้ ** 

4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย์ เท่านั้น กรุณาจัดเตรียมดังนี้ 

 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน  

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านั้น อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรด าเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ วันที่นดัยืน่วีซ่า ** 

** ผู้ที่ประกอบอาชีพ มีหน้าที่การงาน จ าเป็นจะต้องมีบัญชีส่วนตัวเสมอ บัญชีบริษัท สามาถใช้ประกอบการพิจารณาได้ แต่ไม่สามารถ

ใช้ยื่นแทนบัญชีส่วนตัวได ้ซึ่งหากมีแต่บัญชีบริษัท เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได้ ** 

5. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

6. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี) 

7. ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ - เปล่ียนนามสกุล (ถ้ามี) 

8. ส าเนาสูติบัตร (กรณีผู้เดินทางอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์) 

** เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นเดก็อายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์และ ไม่เดินทางพร้อมบิดามารดา  

หรือเดินทางพร้อมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหนึ่ง ** 

- กรณเีด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บดิาและมารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรือ

อ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบ้าน ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง 

- กรณเีด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บดิา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 

มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณเีด็ก ไม่ได้เดินทางกับ มารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 

มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

- ส าเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา 

- ส าเนาทะเบียนมรณะบัตร 

** กรณีรับรองการเงินให้บุคคลในครอบครัว จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดเท่านั้น บดิา , มารดา , บุตร , พ่ี , น้อง , สาม ี, ภรรยา 

สามารถอ้างอิงได้จากทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส จ าเป็นต้องแนบส าเนามาด้วย และจ าเป็นตอ้งยื่นเอกสารส าคัญดังนี้ ** 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านั้น โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี (ผู้รับรอง) ยืนยัน

รับรองให้กับผู้ถูกรับรอง จ าเป็นต้องออกมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ วนัที่นัดยื่นวีซา่ ** โดยสะกด ชือ่-นามสกุล ผู้ถูกรับรอง ให้ถูกต้อง

ตามหน้าหนังสือเดินทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลัง 3  

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านั้น อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรด าเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ วันที่นดัยืน่วีซ่า ** 

** จ าเป็นต้องใช้ทัง้ผู้รับรอง และ ผู้ถูกรับรองไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได้ ** 

** หลักฐานทางการเงินข้างตน้ ต้องเป็นบัญชีเดียวกันเท่านั้น เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คือบัญชีเดยีวกัน ** 



 

  
 
 
 

- เอกสารเพื่ออ้างอิงความสัมพันธ์ อาทิ ส าเนาทะเบียนบ้าน/สมรส/สตูิบัตร 

แผนที่การเดินทางเพ่ือการยื่นค าร้องขอวีซ่า ประเทศอิตาลี 
สถานที่ยื่นค าร้องวีซ่า : ศูนย์ยื่นค าร้องขอวีซ่า VFS ประเทศอิตาลี อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ถนนสีลม 

ทางอาคารมีสถานที่จอดรถรับรอง แต่ทางศูนย์ย่ืนวีซ่า VFS ไม่มีบริการประทับตราที่จอดรถฟรี 

การเดินทาง : รถไฟฟ้า BTS  /รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีสีลม 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

 

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเบื้องต้น เพื่อขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศอิตาล ี

1. ชื่อ - นามสกุล ปัจจุบัน  ...................................................................................... ...................... 

2. ชื่อ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคยเปลี่ยน) ................................................................................... 

3. วัน - เดือน - ปีเกิด ........ .................................................................... ...................................... 

4. เพศ        ชาย          หญิง 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หย่า            หม้าย            แยกกันอยู่ 

6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 

7. หมายเลขพาสปอร์ต ................................................................................................................. 

วันที่ออก ................ วันหมดอายุ ............... สถานที่ออก ............................................................. 

8. ที่อยู่ปัจจุบัน)ที่พักอาศัยอยู่จริง( ............................................................................................. 

.......................................................................................... ....... รหัสไปรษณีย์ ....................... 

9. เบอร์โทรศัพท์มือถือ .......................... อีเมลล์ ........................................................................ 

10. อาชีพปัจจุบัน    )การงาน /การเรียน  (กรุณาระบุอาชีพ  ,ต าแห น่ง, หากเป็นแม่บ้าน/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ด้วย ..................................................................................................................................... 

11. ช่ือสถานที่ท างาน /สถานศึกษา และที่อยู่ ................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ...................... 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ ......................... อีเมลล์ ................ ................................ ......................... 

12. วีซ่ายุโรป (เชงเก้น) ที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา  

ไม่เคย 

   เคยได้รับ     

ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ .................. ถึงวันที่ ......................  

ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ .................. ถึงวันที่ ...................... 

ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ .................. ถึงวันที่ ...................... 

13. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

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

14. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักของผู้สมัคร 

   ตัวผู้สมัครเอง 

   มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ ระบุ ..................................................... ความสัมพันธ์ .......................... 

15. ชื่อบุคคลที่เดินทางร่วมกับท่าน ..................................................... ความสัมพันธ์ .......................... 

 

** ผู้สมัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงทุกข้อโดยละเอียด 

ข้อ 8/9/10/11 กรุณาระบุให้ละเอียดและชัดเจนที่สุดเพื่อ ประโยชน์ของตัวท่านเอง 

การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการ

อ านวยความสะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น ** 
 

 

 

 

 


