
  
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่วมลิาน มช่ืีอเสียงในด้านแฟช่ันและศิลปะ พร้อมถ่ายรูปกบัมหาวหิารแห่งมลิาน 
เทีย่วเกาะเวนิส ชมววิบรรยากาศของเวนิส “เมอืงทีใ่ช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” 

ชม รูปแกะสลกัเดวดิ และ มหาวหิารซานตามาเรียเดลฟิโอเร่ ณ เมืองฟลอเรนซ์ 
ถ่ายรูปกบั หอเอนเมอืงปิซ่า 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก 

ชมความสวยงามของอ่าวเนเปิลส์ และ เปียสซา เดล เพลิบิสซิโต หน่ึงในจตุัรัสทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในเมอืงเนเปิลส์ 

เซอร์เรนโต้ เมอืงท่องเทีย่วอนัส าคญัของอติาลี เมอืงทีไ่ด้ช่ือว่าเป็นสวรรค์บนดิน 
นครรัฐวาติกนั เทีย่วชมมหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล า้ค่าทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก 

 

 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง  
เดือนตุลาคม : 10 – 17 ต.ค. (วนัหยุดชดเชย) // 17 – 24 ต.ค. (วนัปิยมหาราช) 



เดือนพฤศจิกายน : 7 – 14 พ.ย. // 21 – 28 พ.ย. 
เดือนธันวาคม : 5 – 12 ธ.ค. (วนัพ่อแห่งชาติ + วนัรัฐธรรมนูญ)  // 12 – 19 ธ.ค.  
เดือนมกราคม : 16 – 23 ม.ค. 
เดือนกมุภาพนัธ์ : 6 – 13 ก.พ. // 20 – 27 ก.พ. (วนัมาฆบูชา) 
เดือนมนีาคม : 13 – 20 ม.ีค. // 20 – 27 ม.ีค. 
วนัแรก     กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – มิลาน ( อติาล)ี 
17.30 น.  คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ P สายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ QR 

เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระ และบตัรท่ีนัง่ข้ึนเคร่ือง 
19.40 น.  ออกเดินทางสู่ มิลาน โดยสายการบินการ์ตา้ แอร์เวยส์ายการบินระดบั 5 ดาว ดว้ยเท่ียวบินท่ี QR981 ( 19.40 

น. – 22.50 น. ) / QR123 (01.15 น. – 06.35 น.) แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินโดฮา ประเทศการ์ตา้  บริการ
อาหารและเคร่ืองดื่มตลอดเทีย่วบิน  

 
วนัทีส่อง     มิลาน – มหาวหิารแห่งมิลาน –วติโตรีโอ เอมานูเอล– เวโรน่า – บ้านโรมิโอ&จูเลยีต – เวนิส 
06.35 น. เดินทางถึง สนามบินมาลเพนซ่ามิลาน หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ รถโคช้ปรับอากาศมาตรฐาน

ยโุรปน าท่านเดินทางสู่ใจกลางเมือง น าท่านชม มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือท่ีเรียกวา่  ดูโอโม่ ช่ือน้ีไวใ้ชเ้รียก
มหาวหิารประจ าเมือง แทบจะมีดูโอโม่ทุกเมืองท่ีส าคญัๆ เป็นจุดศูนยร์วมจิตใจของคนในเมือง ดูโอโม่ท่ีเมืองน้ี
สร้างในสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เป็นมหาวิหารท่ีใหญ่เป็นอบัดบั 2 รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในกรุง
วาติกนั มหาวิหารแห่งน้ีเร่ิมสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1386 แต่มาแลว้เสร็จ 400 กว่าปีหลงัจากนั้นคือในปี ค.ศ.1813 
ดา้นนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีช่ือเล่นว่า มหาวิหารเม่น มีรูปสลกัหินอ่อนจากยุคต่าง ๆ ประดบัอยูก่ว่า
สามพนัรูปยอดท่ีสูงท่ีสุดประดบัดว้ยรูปสลกัพระแม่มาเรียสูง 4 เมตร หุม้ดว้ยทองค าทั้งองค ์มีช่ือเรียกวา่ มาดอน
นิน่า ดา้นหนา้มหาวิหารจะเป็นลานกวา้ง เรียกวา่ ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม เป็นศูนยก์ลางเป็นแหล่งชุมนุมของผูค้น
มาทุกยุคสมยั ดา้นขา้งของจตุัรัสหนา้ดูโอโม่ทางทิศเหนือ จะเห็นทางเขา้ แกลเลอเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล ซ่ึง
เป็นศูนยก์ลางการคา้ท่ีหรูหราอลงัการแห่งเมืองมิลาน ให้ท่านอิสระในการช้อปป้ิงภายในห้างเป็นโดมแกว้ มี
ห้างร้านต่าง ๆ มากมาย  คลา้ยกบัอีกแห่งท่ีเมืองเนเปิลส์ ทะลุออกมาอีกดา้นจะเจอโรงอุปรากรช่ือกอ้งโลก ลา 
สกาล่า แห่งเมืองมิลาน สร้างข้ึนระหวา่งปี ค.ศ.1776-1778 ดา้นหนา้ลานสกาล่า เรียกวา่ ปิอาซซ่า เดลลา สกาล่า 
มีรูปป้ันของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัคนหน่ึงของโลก คือลีโอนาร์โด ดาวนิช่ี  

 
 
 
 
 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 1) 
บ่าย ออกเดินทางสู่ เวโรน่า (ประมาณ 160 กม.) เป็นเมืองท่ีใหญ่และส าคญัเป็นอนัดบัสองในแควน้เวเนโต ้รองจากเว

นิส เวโรน่าได้รับสมญานามว่า "LITTLE ROMAN" เพราะยงัคงสภาพส่ิงก่อสร้างจากสมยัโรมนัไวอ้ย่าง
สมบูรณ์ และท่ีท าใหเ้มืองเวโรน่าเป็นท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไปนั้น เป็นเพราะเหตุการณ์ต่าง ๆ ในบทละครเร่ืองโรมิโอ



กบัจูเลียตของเช็คสเปียร์ล้วนเกิดข้ึนในเมืองหน่ึงของอิตาลีท่ีช่ือว่าเวโรน่า น าท่านชม บ้านโรมิโอ&จูเลียต 
ระเบียงหินอ่อนเล็ก ๆ ท่ีสมมติเป็นฉากท่ีจูเลียตเคยยืนอยูโ่ดยมีโรมิโอมาคอยเฝ้าขอความรักอยูด่า้นล่าง ซ่ึงหน้า
บา้นจูเลียตปัจจุบนัคือร้าน ARMANI วา่กนัวา่ใครอยากสมหวงัในเร่ืองความรักก็ให้ไปจบัท่ีหนา้อกของรูปป้ันจู
เลียต นอกจากน้ีภายในบริเวณก าแพงบา้นจูเลียตยงัมีการเขียนแสดงความรักกนัมากมายจนแทบไม่เห็นสีก าแพง
เดิม ไดเ้วลานดัหมายน าท่านเดินทางสู่  เวนิส (ประมาณ 108 กม.) เมืองหลวงแห่งแควน้เวเนโต ้เจา้ของฉายา 
ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก เวนิส หรือ เวเนเซีย จุดหมายปลางทางสุดโรแมนติก แห่งแควน้เวเนโต ประเทศ
อิตาลี ถูกสร้างข้ึนจากการเช่ือมเกาะเล็ก ๆ จ านวน 118 เกาะ เขา้ดว้ยกนัในบริเวณ ทะเลสาบเวนิเทีย ซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงของทะเลอาเดรียตริกในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ดว้ยความสวยงามและความน่าอยู่ของบา้นเมืองท า
ให้เวนิสเป็นสถานท่ีซ่ึงไดรั้บฉายามากมาย ตั้งแต่ เมืองแห่งสายน ้ า เมืองแห่งสะพาน เมืองแห่งแสงสวา่ง ราชินี
แห่งทะเลอาเดรียตริก และท่ีส าคญัองคก์ารยเูนสโกยกใหเ้วนิสเป็นหน่ึงในเมืองมรดโลก 

 
 
 
 
 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 2)    
 พกัค้างคืน ณ   Delfino Venice Mestre  หรือเทยีบเท่า (คืนท่ี 1) 
 

วนัทีส่าม เกาะเวนิส – ฟลอเรนซ์ – ดูโอโม่แห่งฟลอเรนซ์ – รูปแกะสลกัเดวดิ – ปิซ่า 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 3)    
 น าท่านเดินทางไปยงั ท่าเรือ ตรอนเชโต้ จากนั้นลงเรือเหมาล าส่วนตัวเดินทางสู่ เกาะเวนิส (ระยะเวลาในการนัง่

เรือ ประมาณ 30 นาที)   เมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการกล่าวขานวา่โรแมนติกท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก “เมืองที่ใช้เรือ
แทนรถ ใช้คลองแทนถนน” เป็นเกาะเล็กใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมมากกวา่ 400 แห่ง เรือจอดเทียบ
ท่าท่ี ท่าเรือซานมาร์โก (เซนต์มาร์ก) จากนั้นน าท่านเดินเทา้ไปยงั จัตุรัสซานมาร์โก อนัเป็นศูนยก์ลางของนครเว
นิส ผา่นชม สะพานถอนหายใจ ท่ีเช่ือมต่อระหวา่ง พระราชวงัดอจ กบั เรือนจ าโบราณ อนัเคยเป็นท่ีประทบัของ
เจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของการปกครองแควน้ในยุคนั้นอีกดว้ย ชม โบสถ์เซนต์
มาร์ก สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์และอาคารรายระเบียง ส าหรับนกัท่องเท่ียวนัง่พกัผอ่นหยอ่นใจกบั
ร้านกาแฟช่ือดงัหรือเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้ของเวนิสตามร้านต่าง ๆ อาทิเช่น เคร่ืองแก้วมูราโน่ ตน้ต ารับของการเป่า
แกว้ของชาวมูราโน่ เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเคร่ืองแกว้แต่ละช้ินมีรูปแบบและคุณภาพเป็นท่ี
ยอมรับจากนักท่องเท่ียวทัว่โลก  ถึงเวลานัดหมายคณะพร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย จากนั้นน าท่านลงเรือเดินทาง
เดินทางกลบัสู่ท่าเรือตรอนเชโต้  

 
 
 
 
 

http://travel.mthai.com/world-travel/32088.html
http://travel.mthai.com/world-travel
http://travel.mthai.com/


เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   (ม้ือท่ี 4) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ฟลอเรนซ์ (ประมาณ 250 กม.) เมืองท่ีตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าอาร์โน ท่ีมีความส าคญัยิ่งส าหรับ

ประวติัศาสตร์ของยโุรปเพราะเป็นแหล่งก าเนิดศิลปะ วฒันธรรมเรอเนสซองส์ และเป็นเมืองท่ีไม่อนุญาตให้รถ
โค้ชเข้าไปในเขตเมืองเก่า น าชม มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร่  หรือ ดูโอโม่แห่งฟลอเรนซ์  เป็น
สถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นมากดว้ยการใชหิ้นอ่อนสีชมพู ขาวและเขียวในการก่อสร้าง ขา้งๆ มหาวิหารมีหอระฆงั
สูง ออกแบบตกแต่งดว้ยหินอ่อนสามสีเช่นเดียวกบัมหาวิหาร จัตุรัสเดลลา ซินญอเรีย บริเวณน้ีในอดีตเคยเป็น
ศูนยก์ลางการเมืองการปกครองมาก่อน และเดิมเป็นท่ีตั้ง รูปแกะสลักเดวิด ของแทผ้ลงานของไมเคิลแองเจโล
อนัลือช่ือ แต่ในปัจจุบนัถูกเก็บรักษาไวใ้นพิพิธภณัฑ์ศิลปะอะคาเดมี อีกด้านหน่ึงของจตุัรัสเป็นท่ีตั้ งของ
พิพิธภณัฑอุ์ฟฟิชี ท่ีน่ีคือสถานท่ีเก็บงานฝีมือศิลปินเอกอิตาเลียนในสกุลช่างฟลอเรนซ์ท่ีใหญ่และดีท่ีสุดในโลก 
และบริเวณสุดถนนริมแม่น ้ าท่านจะไดเ้ห็น สะพานเวค คิโอ สะพานขา้มแม่น ้ าอาร์โนท่ีเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 
14 ท่ีรอดพน้การทิ้งระเบิดของพวกนาซี ออกเดินทางสู่ แคว้นทอสคาน่า เมืองปิซ่า ( ประมาณ 94 กม.) ท่านจะ
ไดช้มทิวทศัน์อนัสวยงามของบา้นเรือนแบบอิตาลีและปราสาทตั้งสูงสง่างามอยูบ่นเนินเขา และเป็นแหล่งผลิต
ไวน์ชั้นดีของเมืองน้ี 

 
 
 
 
 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (ม้ือท่ี 5)  
 พกัค้างคืน ณ HOTEL GALILEI  หรือเทยีบเท่า (คืนท่ี 2) 
 

วนัทีส่ี่ หอเอนปิซ่า – THE MALL OUTLET – เฟียโนโรมาโน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (ม้ือท่ี 6) 
 
 
 
 
 

 น าท่านนัง่รถบสัทอ้งถ่ินประจ าเมืองเขา้สู่ ศูนยก์ลางของเมืองท่ี จัตุรัสแคมโป สถานท่ีตั้งของอาคารแบ็บติสตรี
ทรงกลม, มหาวิหารประจ าเมือง สร้างข้ึนดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโรมนัเนสก์ และ หอระฆัง ท่ีเอนเอียงเพราะ
ความผิดพลาดในการก่อสร้าง จนท าให้ไดช่ื้อว่า หอเอนปิซ่า และนบัว่าเป็นส่ิงมหัศจรรยอี์กช้ินหน่ึงของโลก 
อิสระใหท้่านไดถ่้ายรูปเป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั หอเอนเมืองปิซ่าตั้งอยูท่ี่เมืองปิซ่า ในจตุัรัสเปียซซาเดล ดูโอโม 
หอระฆงัของศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิก เป็นหอทรงกระบอก 8 ชั้น สร้างดว้ยหินอ่อนสีขาว สูง 183.3 
ฟุต (55.86 เมตร) หอเอนเมืองปิซ่าถูกประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก โดยหอเอนเมืองปิซ่ายงัเป็น 7 ส่ิงมหศัจรรยข์อง
โลกยคุกลางอีกดว้ย เร่ิมสร้างเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม ค.ศ.1173 สร้างเสร็จเม่ือปี 1350 ใชเ้วลาสร้างประมาณ 175 ปี 
แต่การก่อสร้างหยดุชะงกัเม่ือสร้างไปไดถึ้งชั้น 3 เน่ืองจากพื้นใตดิ้นเป็นพื้นดินท่ีน่ิมท าให้ยุบตวั ต่อมาในปี ค.ศ.



1272 โดย Giovanni di Simone สร้างให้เอนกลบัไปอีกดา้นหน่ึงเพื่อให้สมดุล แต่การก่อสร้างในคร้ังน้ี ก็ตอ้ง
หยดุชะงกัลงอีกคร้ังเน่ืองจากเกิดสงคราม ต่อมาก็มีการสร้างหอต่อข้ึนอีกและสร้างเสร็จ 7 ชั้น ในปี ค.ศ.1319 แต่
หอระฆงัถูกสร้างเสร็จในปี ค.ศ.1372 โดยใชเ้วลาสร้างทั้งหมด 177 ปี ไดเ้วลานดัหมายน าท่านเดินทางสู่ เมือง
เลคควิโอ (ประมาณ 117 กม.) เป็นท่ีตั้งของ เดอะมอลล์  เอ้าท์เลท THE MALL OUTLET    ศูนยร์วมสินคา้
นานาชนิดไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้กระเป๋า รองเทา้ นาฬิกา แว่นตา ของฝากของท่ีระลึกสินคา้แบรนด์เนมชั้นน าจาก
ทัว่โลกต่างมารวมกนัท่ีน่ีกวา่ 150 ร้านคา้ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้ราคาโปรโมชัน่ท่ีแข่งกนัลด
ราคาเอาใจนกัท่องเท่ียวกนัตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิงอสิระอาหารกลางวนั ณ ศูนย์อาหารของเอ้าท์เลท    
บ่าย ไดเ้วลานดัหมายน าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองเฟียโนโรมาโน (ประมาณ 225 กม.) เมืองน้ีตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ

กรุงโรม เมืองหลวงของอิตาลี 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 7) 

 พกัค้างคืน BEST WESTERN  ณ หรือเทยีบเท่า (คืนท่ี 3) 
 

วนัทีห้่า โรม – เนเปิลส์ – เปียสซา เดล เพลิบิสซิโต  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 8) 
  น าท่านเดินทางต่อไปยงั เนเปิลส์ (ประมาณ 242 กม.) ซ่ึงตั้งอยูห่นา้อ่าวเนเปิลส์เป็นเมืองท่าส าคญัทางภาคใตข้อง

อิตาลี  เดิมเคยเป็นเมืองอาณานิคมของกรีกโบราณช่ือวา่นีอาโปลิส ซ่ึงแปลวา่เมืองใหม่ ต่อมาชาวโรมนัใชเ้ป็น
เมืองตากอากาศเพราะมีอากาศอบอุ่น  ชาวอิตาลีปัจจุบนัเรียกเมืองเนเปิลส์วา่นาโปลี  เป็นเมืองท่าส าคญัในการ
ไปยงัเมืองอ่ืนๆ ทางภาคใตข้องอิตาลี เช่น ปอมเปอี ซอร์เรนโต ้คาปรี หรือเกาะซิซีลี ถือได้ว่าเมืองนาโปลีนั้น
เป็นเมืองใหญ่เมืองหน่ึงของอิตาลีและเมืองท่าเรือท่ีส าคญัทางตอนใต ้อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่าของเรือส าราญ
ท่องเท่ียวในเขตเมดิเตอร์เรเนียนท่ีส าคญัอีกดว้ย 

 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   (ม้ือท่ี 9) 
บ่าย  น าท่านชมความงามของ เมืองเนเปิลส์ ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ชายฝ่ังดา้นตะวนัตกของอิตาลีติดกบัอ่าวเนเปิลส์ (Naples Bay) 

ก่ึงกลางระหวา่งพื้นท่ีภูเขาไฟสองแห่ง คือ ภูเขาไฟวสุิเวยีส และกมัปีเฟลเกรย ์และยงัเป็นเมืองท่ีมีบทบาทส าคญั
ในคาบสมุทรอิตาลีมาตลอด 2,800 ปีนบัแต่ก่อตั้งเมืองข้ึนมา ดว้ยเหตุน้ีเมืองเนเปิลส์จึงถือวา่เป็นเมืองท่ีเก่าแก่
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก โดยเฉพาะบริเวณใจกลางของเมืองเนเปิลส์ยงัเป็นศูนยก์ลางเมืองทางประวติัศาสตร์ท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในยุโรป และได้รับการข้ึนทะเบียนจากองค์การยูเนสโก (Unesco) ให้เป็นมรดกโลก ในปี 1995 
จากนั้นน าท่านสู่ เปียสซา เดล เพิลบิสซิโต (Piazza del Plebiscito) หน่ึงในจตุัรัสท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเมืองเน
เปิลส์ โดยจตุัรัสนั้นตั้งอยูใ่กล้ๆ  กบัอ่าวเนเปิลส์ถูกลอ้มรอบไปดว้ยเหล่าอาคารสถานท่ีท่ีมีความส าคญัของเมือง
ไม่วา่จะเป็น พระบรมมหาราชวงั (Royal Palace of Naples) เป็น 1 ใน 4 ของท่ีพ  านกัของกษตัริยแ์ห่งราชวงศบ์ูร์

http://cherokee.exteen.com/20080325/1-pompeii
http://cherokee.exteen.com/20080325/entry-2


บง (Bourbon Kings)  หน่ึงในราชวงศท่ี์ส าคญัท่ีสุดในทวปียโุรป และฝ่ังตรงขา้มเป็นโบสถซ์านฟรานซิสโก โดย
ตวัอาคารหลกัของโบสถ์มีการสร้างเรียนแบบวิหารแพนทีออนในกรุงโรม จากนั้นอิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นและ 
ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมท่ี แกลาเลยี อมัเบรโตที ่1 ตวัอาคารมีความสวยงามดว้ยหลงัคาทรงโคง้ภายในมีร้านคา้
ต่าง ๆ รวมทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟท่ีตกแต่งอยา่งสวยงาม หรือเลือกท่ีจะเดินเล่นท่ีบริเวรท่าเรือเมืองเนเปิลส์ซ่ึง
อยูไ่ม่ไกลจากบริเวณน้ีมากนกั  

 
 
 
 
 
ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (ม้ือท่ี 10) 
   พกัค้างคืน ณ NH AMBASSADOR HOTEL NAPOLI หรือเทยีบเท่า (คืนท่ี 4) 
 
วนัทีห่ก เนเปิลส์ – ซอร์เรนโต้ – โรม   
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 11) 
 น าท่านเดินทางสู่  ซอร์เรนโต้ (ประมาณ 48  กม.) ซ่ึงตั้งอยู่ปลายสุดของอ่าวเนเปิลส์  บา้นเกิดของเอนริโก ้คารู

โซ่ นักร้องโอเปร่าช่ือดัง เมืองท่ีได้ช่ือว่าเป็นสวรรค์บนดินจนเป็นท่ีมาของเพลง COME BACK TO 
SORRENTO อนัโด่ง ปัจจุบนัซอร์เรนโตเ้ป็นเมืองท่องเท่ียวอนัส าคญัของอิตาลี มีชายฝ่ัง AMALFI ท่ีเลียบริม
ทะเลไปตามหนา้ผาถึง 50 กิโลเมตรท าใหมี้โรงแรมและรีสอร์ทมากมายตั้งเรียงรายอยูบ่นหนา้ผาน้ี  

 
 
 
 
 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 12)   
บ่าย น าท่านเดินทางเขา้สู่  กรุงโรม (ประมาณ 266  กม.) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี ซ่ึงเป็นเมืองขนาดใหญ่ท่ีสุด

ของแควน้ลาซิโอ มีทั้งความเก่าและความใหม่แทรกอยูด่ว้ยกนัแทบจะแยกไม่ออก โรมเป็นศูนยก์ลางของความ
เจริญในยุคโบราณ และอาณาจกัรโรมนัไดแ้ผข่ยายออกไปทุกทิศทุกทางชนิดท่ีมีค ากล่าวว่า “ถนนทุกสายมุ่งสู่ 
กรุงโรม” 

 
 
 
 
 
 

 ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (ม้ือท่ี 13) 



   พกัค้างคืน ณ Black Hotel  หรือเทยีบเท่า (คืนท่ี 5) 
 
วนัทีเ่จ็ด นครวาติกนั – โคลอสเซียม – น า้พุเทรวี ่– วหิารแพนเธออน – บันไดสเปน – ช้อปป้ิง – โรม – กรุงเทพ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (ม้ือท่ี 14) 
 หลงัอาหารเช้าน าท่านเดินทางสู่ใจกลางเมืองเขา้สู่ นครวาติกัน รัฐอิสระท่ีปกครองตนเองเป็นศูนยก์ลางของ

ศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก น าท่านเข้าชมภายใน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล ้าค่าท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของโลกซ่ึงตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปป้ันแกะสลกั “เพียตา้” ผลงานของศิลปินเอก ไมเคิลแองเจโล  
เสาพลบัพลาท่ีออกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซ่ึงปัจจุบนัเป็นส่ิงล ้าค่าคู่บา้นคู่เมืองของอิตาลี ชม
ร่องรอยของศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ โรมนัฟอร่ัม จากนั้นคณะแวะถ่ายรูปท่ีระลึกดา้นหน้า 
สนามกฬีาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนามกีฬายกัษท่ี์สามารถจุคน
ไดก้วา่ 50,000 คน การออกแบบอยา่งชาญฉลาดสร้างให้สนามกีฬามีลกัษณะเป็นรูปวงรี เพื่อให้ผูเ้ขา้ชมรู้สึกเขา้
ใกล้นักกีฬา ถือเป็นตน้แบบของสนามกีฬาในปัจจุบนั จากนั้นให้ ท่านถ่ายภาพคู่กับประตูชัยคอนสแตนติน 
สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะและท่ีมาของ “ ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม ” ถึงเวลานดัหมายน าท่านนัง่รถผา่นชมร่องรอย
ของศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ี โรมันฟอร่ัม เขา้สู่ จัตุรัสเวเนเซีย ชม ระเบียงปาลาสโซ่ ท่ีกล่าว
สุนทรพจน์ของมุสโสลินี และ อนุสาวรีย์พระเจ้าวคิเตอร์ เอม็มานูเอล็ที ่2 หรือพระบิดาของชาวอิตาลี สมควรแก่
เวลาน าท่านชม น ้าพุเทรวี่ เป็นน ้ าพุท่ีสวยงามและมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในโลก ช่ือ “เทรวี่” นั้นมาจากค าวา่“ตรีวิ
อุม” หมายถึงพบกนัของถนนสามสาย เป็นอนุสรณ์สไตล์บารอค ออกแบบและก่อสร้างโดย นิโคลา ซาลวี่ ซ่ึง
องคส์มเด็จสันตะปาปา ครีเมนตท่ี์ 12ไดม้อบหมายให้สร้างข้ึนในปี 1732 การก่อสร้างด าเนินเร่ือยมาจนกระทัง่
ภายหลงัการส้ินพระชนมส์มเด็จสันตะปาปาท่ี เออร์บนั ท่ี 8ไดห้ยุดชะงกัลง และด าเนินการสร้างต่อมาจนแลว้
เสร็จในปี 1762 รวม ใชเ้วลาทั้งส้ิน 30 ปี มีทางระบายน ้าเวอร์โก ้บริเวณลานดา้นหนา้นั้นก่อสร้างมากวา่ 2,000 ปี 
คร้ังสมยัโรมโบราณซ่ึงปกครองโดยจกัรพรรดิออกสัตสั ซ่ึงตรงเวลา 19 ปี ก่อนคริสตศ์กัราช รูปป้ันแกะสลกัท่ี
เลิศหรูอลงัการท่ีอวดโฉมให้ผูไ้ปเยือนไดย้ลนั้น ไดแ้นวคิดจากความยิ่งใหญ่ของเทพเจา้เนปจูน “เทพแห่งทอ้ง
ทะเล” วา่กนัวา่ หากใครท่ีไดโ้ยนเหรียญลงไปในน ้า เขาหรือเธอผูน้ั้นจะไดก้ลบัมาเยอืนอีกในสักวนั 

 
 
 
 
 
 

เท่ียง      **อิสระอาหารเท่ียง** 

  จากนั้นน าท่านชม วิหารแพนเธออน เป็นสถาปัตยกรรมส าคญั สร้างข้ึนโดยจกัรพรรดิมาร์คุส วิบซานิอุส อะ
กริบปา จุดมุ่งหมายในการสร้างไม่ชดัเจนต่อมามีการสร้างใหม่ในสมยัจกัรพรรดิฮาเดรียน ใน ค.ศ. 126 และ
ซ่อมใหญ่ในปี ค.ศ. 202 โดยจกัรพรรดิ เซพติมิอุส เซเวรุส และคาราคาลา การก่อสร้างในสมยัจกัรพรรดิฮาเด
รียนมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเทวสถานของเทพเจา้โรมนั 7 องคห์รือเทพแห่งดาวในระบบสุริยะ APOLLO พระ
อาทิตย ์DIANA พระจนัทร์ MARS องัคาร  MERCURY พุธ JUPITER พฤหสั VENUS ศุกร์ SATURN เสาร์ 
ลกัษณะเด่นของตวัวหิารคือมีหลงัคาทรงกลมและโคง้เป็นคร่ึงวงกลมวางอยูบ่นเสาหินแกรนิตขนาดมหึมา วิหาร
มีความสูงถึง 43.3 เมตร รายละเอียดของโดมหลงัคาภายในวหิาร รวมถึงโครงสร้างท่ีแข็งแรงและยืนหยดัมานาน



กวา่สองพนัปี ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 7 เป็นตน้มา วิหารแห่งน้ีถูกใชเ้ป็นโบสถ์โรมนัคาทอลิก อุทิศแด่พระแม่มา
รีและผูพ้ลีชีพเพื่อศาสนา สมควรแก่เวลาน าท่านเดินเล่นท่ียา่น บันไดสเปน เป็นบนัไดในกรุงโรม ประเทศอิตาลี 
ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี ช่ือ Francesco de Sanctis  เช่ือมระหวา่ง Piazza di Spagna และ 
Piazza Trinità dei Monti เป็นบนัไดท่ีกวา้งท่ีสุดและยาวท่ีสุดในทวีปยุโรป มีขั้นบนัไดทั้งหมด 138 ขั้น ใช้
ส าหรับเดินเล่นหรือเลือกซ้ือสินค้าต่างๆ ท่ีย่านบันไดสเปน นับว่าเป็นแหล่งพกัผ่อนของชาวอิตาลีและ
นกัท่องเท่ียวหลากหลายเช้ือชาติ  ชอ้ปป้ิงช่ือดงัเรียงรายไปดว้ยสินคา้แบรนด์เนมของอิตาลีและแบรนด์ดงัจาก
ทัว่โลก ถึงเวลานดัหมายน าท่านเดินทางสู่ สนามบินลโีอนาร์โด้ ดาวนิช่ี 

 
 
 
 
 
23.05 น. คณะอ าลากรุงโรมประเทศอติาลีออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร ด้วยเที่ยวบิน  QR 114  ( 23.05 น. – 05.35 น. ) 

/ QR 832 ( 08.15 น. – 19.00 น. )  แวะเปลีย่นเคร่ืองทีก่รุงโดฮา ประเทศการ์ต้า  
 
วนัทีแ่ปด สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ) 
19.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดีภาพ...พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

ขอบคุณท่านทีใ่ช้บริการ 
 

 แกรนด์อิตาลี เหนือจรดใต้ 8  วัน 5 คืน  
โดย QATAR AIRWAYS  

อตัราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ 

(พกัห้องคู่) 
พกัเดีย่ว 
จ่ายเพิม่ 

วนัที ่10 – 17 ต.ค. (วนัหยดุชดเชย)  52,555 12,000 

วนัที ่17 – 24 ต.ค. (วนัปิยมหาราช) 52,555 12,000 

วนัที ่7 – 14 พ.ย.   51,555 12,000 

วนัที ่ 21 – 28 พ.ย. 51,555 12,000 

วนัที ่5 – 12 ธ.ค. (วนัพ่อแห่งชาติ + วนัรัฐธรรมนูญ)   52,555 12,000 

วนัที ่12 – 19 ธ.ค. 51,555 12,000 

วนัที ่16 – 23 ม.ค. 51,555 12,000 

วนัที ่6 – 13 ก.พ.   51,555 12,000 

วนัที ่20 – 27 ก.พ. (วนัมาฆบูชา) 51,555 12,000 



วนัที ่13 – 20 ม.ีค.  51,555 12,000 

วนัที ่20 – 27 ม.ีค. 51,555 12,000 
 

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่นหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษีน า้มันและภาษีสนามบินเพิม่เติม ** 
 ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึน้ไป เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพือ่การโฆษณาเท่าน้ัน ** 
***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธ์ิในการยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน*** 

ส าหรับท่านทีเ่ป็นมุสลมิ ,  ทานมังสวรัิติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเนื้อ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์  
* ในกรณเีลือ่นการเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนท าการยืน่วซ่ีา ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายใน
การเล่ือนตัว๋ และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมทีอ่ยู่ต่อ  
***หมายเหตุข้อส าคัญทีท่่านควรทราบ*** 
1.)ในการยื่นวีซ่า ทางบริษทั จะท าการนดัหมายกบัสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้  าหนดวนัและเวลาให้เขา้ไปยื่นวีซ่า เป็น
การยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะให้เขา้ไปยื่นวีซ่า 15 วนัก่อนเดินทาง)  ซ่ึงอตัราค่าใชจ่้ายรวมอยูใ่นรายการทวัร์
แลว้ 
2) ในกรณีที่ท่านไม่สามารถมายื่นวีซ่าตามวันที่บริษัทแจ้งไว้ ท าให้วันยื่นวีซ่าเหลือน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ท่าน
จะต้องจ่ายเงินค่าวซ่ีาเพิม่ท่านละ 2,600 บาท (PREMIUM + FAST TRACK) เงินจ านวนน้ี ท่านสามารถจ่ายเงินท่ีตวัแทนยืน่
วซ่ีาดว้ยตวัท่านเองในวนัท่ีท่านยืน่วซ่ีา  
***กรุณาพิจารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวร์และเง่ือนไขต่างๆของบริษัท เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ างวดแรกแล้ว ทาง
บริษัทถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว *** 
อตัรานีร้วม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวนัเดินทางไปและกลบัพร้อมคณะ (น ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 

กิโลกรัม / กระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 
2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 

12 ช่ัวโมง/วนั) 
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  
5)    ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มี

เคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในภูมิประเทศทีม่ีอากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้หลายเท่าตัว หากวันเข้า
พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท าให้ต้องมีการเปลีย่นย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะ
ค านึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
8)    ค่าวซ่ีาท่องเท่ียวยโุรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยืน่วซ่ีาให้ ไม่ว่าวซ่ีาจะผ่านหรือไม่) 
9)    ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 



10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE 
INSURANCE LIMITED (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ เท่านั้น ท่านใดต้องการซ้ือประกันสุขภาพเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัท
ทวัร์ 

 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณต้ีองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  
4)    ค่าน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 30 กิโลกรัม  และมีจ านวนมากกวา่ 2 ช้ิน (ระเบียบของสายการบิน)  
5)  ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ 16 ยูโรต่อท่าน 
6)  ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรป (ท่านละ 12 ยูโร) 
***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทวัร์*** 
 

เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหน้าอยา่งน้อย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ยกเว้นช่วงเทศกาลคริสต์มาส / 
เทศกาลปีใหม่ / เทศกาลสงกรานต์  มัดจ าท่านละ 40,000 บาท 

 ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทหีรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนัไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะน้ันจะถือว่า
ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ 

 การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ30,000
บาท) ยกเว้นช่วงเทศกาลคริสต์มาส / เทศกาลปีใหม่ / เทศกาลสงกรานต์  มัดจ าท่านละ 40,000 บาท 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินการท่ีไดช้ าระไปแลว้จ านวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 

 ทางบริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง
สถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจาก
ทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

 ในการยื่นวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมาสแกรน
ลายนิว้มือ โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่าน
ท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น 
มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาทีท่่านยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 



- ค่าธรรมเนียมวซ่ีา ค่าด าเนินการและ ค่าบริการ  4,500 บาท 
- ค่าตั๋วเคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัยืน่วซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตั๋ว
เคร่ืองบินถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืน
ได ้ 
- ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้ และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% 
ในทนัที  
หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งส้ิน 

 ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิม่เติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารของท่านไม่
น่าเช่ือถือ / มีการปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตก าหนด (มาสาย) / ไม่รับ
โทรศัพท์สถานทูต / การใช้ค าพูดไม่สุภาพกับสถานทูต และส่งผลท าให้วีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากสถาน
ฑูต ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืเงินให้ท่าน 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุใน 
รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้าย
ในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 
100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   
1. กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถ
ติด  ท าใหไ้ม่สามารถกิน-เท่ียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ท่ีระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่
คืนค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวสิัยท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด 
ๆ ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดท่ีลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสม
โดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสาย
การบิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคิวยาวจนท าให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา 
มาตราฐานการบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบในส่วนท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น 
พาสปอร์ต, ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาอติาล ี
เอกสารประกอบการขอวซ่ีาทวัร์ (ใช้เวลาพจิารณาวซ่ีา 15 วนัท าการ และต้องมาแสดงตนทีส่ถานฑูต) 



1.  หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมีหน้าว่างเหลอื
ส าหรับประทบัวซ่ีาอย่างน้อย 2 หน้า 

2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 2X1.5 นิว้ จ  านวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พืน้ฉากหลงัสีขาวเท่าน้ัน อายรูุปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั้ง 2  
รูป) ไม่เห็นฟัน หา้มใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บ๊ิกอายในการถ่ายรูป / หา้มใส่เคร่ืองประดบัในการถ่ายรูป 

3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร/ ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณี
อ่ืน ๆ  

4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น 
6. ส าเนาสูติบตัร (ส าหรับเด็กต ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งท าหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากทางอ าเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น) 
โดยเอกสารระบุวา่อนุญาตใหเ้ดินทางไปต่างประเทศกบัใครและระบุความสัมพนัธ์วา่เป็นอะไรกนัอยา่งชดัเจน **พร้อม
แปลเป็นภาษาองักฤษและรับรองเอกสาร+ประทบัตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น** (พอ่และแม่ตอ้งมาแสดงตวั 
ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกบับิดา  มารดาตอ้งท าหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากทางอ าเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น) โดย
เอกสารระบุวา่มารดาอนุญาตใหเ้ดินทางไปต่างประเทศกบับิดาและระบุช่ือบิดา **พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษและรับรอง
เอกสาร+ประทบัตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่าน้ัน** (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา  บิดาตอ้งท าหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากทางอ าเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น) โดย
เอกสารระบุวา่บิดาอนุญาตใหเ้ดินทางไปต่างประเทศกบัมารดาและระบุช่ือมารดา **พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษและ
รับรองเอกสาร+ประทบัตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่าน้ัน** (พ่อตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.4 กรณีพอ่และแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวติ ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยนืยนั 
7.5 ใหแ้นบส าเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบส าเนาบตัรประชาชนของพอ่และแม่) 
7.6 เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น 
เช่น ส าเนาใบหยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผิดชอบเด็ก เด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมี
หลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น ใบปกครองบุตร (ปค.14) จากทาง อ าเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น)  , 
หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดาหรือมารดาหรือผูท่ี้เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น  

**พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษและรับรองเอกสาร+ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่าน้ัน** 
8. หลกัฐานการท างาน  

8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ(ส าเนาอายไุม่เกิน 3 เดือน) 
8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้(ส าเนา) 
8.3 กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทัฯ : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุช่ือ-นามสกุล , ต  าแหน่ง , วนั/เดือน/ปีท่ีเร่ิม
ท างาน , เงินเดือน ในจดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทั เบอร์โทร และตราประทบับริษทัดว้ย จดหมายรับรองการท างานให้
ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง พมิพ์เป็น
ภาษาองักฤษเท่าน้ัน (ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน) 



8.4 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY 
CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน (ใส่ปี เป็น ค.ศ. 
เท่านนั้น หา้มใส่ปีเป็น พ.ศ.) (ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน)  
8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวา่ก าลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา พมิพ์เป็น
ภาษาองักฤษเท่าน้ัน (ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน) / พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา   

8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ท าธุรกิจส่วนตวั, ท าอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย
สถานท่ีท างานมาดว้ย รูปถ่ายอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ    

9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน) 
9.1  ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่าน้ัน (กรุณาน าสมุดเงินฝากเล่มจริงมาวันที่ยืน่วซ่ีาด้วย) 
 เงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาท ต่อการยืน่วซ่ีา 1 ท่าน และ ตอ้งมีการเขา้
ออกของเงินสม ่าเสมอ หา้มท าการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วีซ่าเด็ดขาด!!) 

**ถา้ในสมุดบญัชีธนาคารการเงินไม่ไดอ้พัเดททุกเดือนรบกวนใหข้อสเตทเมน้จากธนาคาร (ขอสเตทเมน้เป็นภาษาไทย)** 
 ก่อนยืน่วซ่ีา 7 วนั  รบกวนปรับสมุดบญัชี ใหมี้ยอดล่าสุด 7 วนั ก่อนถึงวนัยื่นวซ่ีา  และส าเนาหนา้ท่ีปรับสมุด + หนา้แรก
ท่ีมีช่ือบญัชี น ามายื่นเพิ่มเติมในวนัท่ียืน่วซ่ีา  หากน าสมุดไปปรับแลว้ไม่มียอด รบกวนน าเงินเขา้ หรือ น าเงินออก เผื่อจะได้
มียอดในการปรับสมุด 

****** สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนัในทุกกรณ ี****** 
10.  ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

10.1 จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น – หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรอง
ค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พอ่, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี 
ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่ , ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได)้ 

- กรณีเป็นสามีภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี 
 เขียนจดหมายช้ีแจงเป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
 กรณีมีลูกดว้ยกนัใหใ้ชใ้บเกิดของลูก  
10.2 กรุณาแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้ก าหนดในขอ้ 9 ท่ีจะใชย้ืน่วซ่ีา 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย  

11. ผูสู้งอายท่ีุมีอายเุกินกวา่ 70 ปี บริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางไดเ้พื่อเป็นเอกสารประกอบการยืน่วี
ซ่า 
12. กรณีผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีาอิตาลี ณ ประเทศท่ีท่านก าลงัศึกษาอยู ่ 
 
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวซ่ีาท่ีไดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้เบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัท าข้ึนจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 
 
วนัทีม่ายื่นวซ่ีากรุณาน าสมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงมาด้วย (กรณมีีเล่มต่อจากสมุดเดิมรบกวนน าเล่มเก่ามาด้วย) 
เอกสารทุกอย่างทีเ่ป็นส าเนา เช่น ทะเบียนบ้าน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลีย่นช่ือ-นามสกุล , สูติบัตร , น าตัวจริงมาวนัที่ยืน่วซ่ีา
ด้วย 
 



***** ส าหรับคนที่จะใช้เล่มไปทีอ่ืน่ก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดงึเล่มไม่ว่ากรณใีด ๆ ***** 
 

กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า : 
1.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านั้น 
2. การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมายอ่ืนใดในหนงัสือเดินทาง ถือวา่ “ หนงัสือเดินทางช ารุด ” อาจถูกปฎิเสธเขา้ประเทศ
ต่างๆ หรือถูก Blacklist หา้มเขา้ประเทศนั้นอีก 
 
 

 
 
 
 


