
 

 

                          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถ่ายรูปกบัเทือกเขาโดโลไมท์ ณ เมืองคอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ 
แวะเที่ยวมิลาน มีช่ือเสียงในด้านแฟช่ันและศิลปะ พร้อมถ่ายรูปกบัมหาวิหารแห่งมิลาน 

หมู่บ้านอเิซล์ทวาลด์ เป็นหมู่บ้านเลก็ ๆ ริมทะเลสาบ Lake Brienz จากซ่ีร่ีย์เกาหลีช่ือดัง Crash Landing On You 
พชิิตยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ 

เมืองซุก ถ่ายรูปกบั CLOCK TOWER แลนด์มาร์กที่สําคัญแห่งหน่ึงของเมือง ที่มีความสูง 52 เมตร   
เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดสินีย์แลนด์ 

ถ่ายรูปกบั วังหลงัคาทองคํา เป็นสัญลกัษณ์สําคัญของเมืองอนิส์บรุค 
เที่ยวเกาะเวนิส ชมวิวบรรยากาศของเวนิส “เมอืงที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” 

ถ่ายรูปกบั หอเอนเมืองปิซ่า 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก 
นครรัฐวาติกนั เที่ยวชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมลํา้ค่าที่สุดแห่งหน่ึงของโลก 

 



วันแรก         กรุงเทพฯ –  โรม(อติาล)ี 

16.30 น.  คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ QR 
เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระ และบตัรท่ีนัง่ข้ึนเคร่ือง 

19.25 น.  ออกเดินทางสู่ มิลาน โดยสายการบินการ์ตา้ แอร์เวยส์ายการบินระดบั 5 ดาว ดว้ยเท่ียวบินท่ี QR 831 / QR123 
แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินโดฮา ประเทศการ์ตา้  บริการอาหารและเคร่ืองดื่มตลอดเที่ยวบิน  

 

วันที่สอง       มิลาน – หมู่บ้านอเิซล์ทวาลด์  – อนิเทอร์ลาเค่น  (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) 

07.00 น. เดินทางถึงสนามบินมิลาน เมืองทางเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในดา้นแฟชัน่และศิลปะ ซ่ึงมิลาน
ถกูจดัใหเ้ป็นเมืองแฟชัน่ หลงัผา่นพิธีการด่านศุลกากรเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางไปยงั เมืองมิลาน  ซ่ึงเป็นเมือง
หลวงของแควน้ลอมบาร์เดีย และเป็นเมืองสาํคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี มี
ช่ือเสียงในดา้นแฟชัน่และศิลปะ ซ่ึงมิลานถูกจดัให้เป็นเมืองแฟชัน่ในลกัษณะเดียวกบั นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน 
และ โรม นอกจากน้ีมิลานยงัเป็นท่ีรู้จกัจากประเพณีคริสตม์าสท่ีเรียกว่า ปาเนตโตเน (Panettone) อุตสาหกรรม ผา้
ไหม และแหล่งผลิตรถยนต ์อลัฟา โรมีโอ รวมไปถึง สโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลาน และ สโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน  
ถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งมิลาน (Duomo di Milano) เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองมิลาน และเป็นวิหาร
หินอ่อนสถาปัตยกรรมโกธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงใช้เวลาสร้างนานถึง 500 ปี ลักษณะเด่นของวิหารท่ี
นอกเหนือจากความวิจิตรงดงามแลว้ ยงัประดบัประดาไปดว้ยรูป้ันนบักวา่ 3,000 รูป ท่ีสวยงามไม่แพก้นั 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร (ม้ือท่ี1) 
 จากน้ัน นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอเิซล์ทวาลด์ ISELTWALD เป็นหมู่บา้นเลก็ ๆ ริมทะเลสาบ Lake Brienz ซ่ึงราย

ลอ้มไปดว้ยวิวทิวทศัน์ของแนวเทือกเขาสูงใหญ่ ในฤดูร้อนก็จะมีแต่สีสันเขียว ๆ สดช่ืนสบายตา นํ้ าในทะเลสาบ
เป็นสีฟ้าสวยใส บรรยากาศเงียบสงบ และมาโด่งดงัสุดๆจากซ่ีร่ียเ์กาหลีช่ือดงัอยา่ง Crash Landing On You ท่ีมาถ่าย
ทาํ ณ สถานท่ีแห่งน้ี ใหท่้านเดินเล่นชมเมืองท่ีสวยงามน้ี  



จากน้ันเดินทาง สู่ เมืองอนิเทอร์ลาเค่น  เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด ์ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมืองตาก
อากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee 
ท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือช่ือ , นาฬิกาดอกไม ้, สถานคาสิโน 
ฯลฯ ให้ท่านเดินเล่นพกัผ่อน ช่ืนชมบรรยากาศของตวัเมืองท่ีมีทุ่งหญา้กวา้งกลางเมือง มีสวนดอกไมเ้ล็กๆ น่ารัก
สร้างสีสนัใหต้วัเมือง รวมทั้งมีอาคารคาสิโนคูซาลอายกุว่า 100 ปีท่ีงดงามดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น และยงัเป็น
คาสิโนของเมืองอีกดว้ย  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 2)  (ฟองดูว์ ต้นตําหรับสวิตเซอร์แลนด์)  

 

 

 

  พกัค้างคืน ณ  METROPOLE หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 1) 
 

วันที่สาม       พชิิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสูงที่สุดในยุโรป – ลานหิมะ – ถํา้น้ําแขง็ 1,000 ปี  – เมืองซุก  –  ซูริค 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี 3)   

นาํคณะออกเดินทางโดยรถโคช้มุ่งหน้าข้ึนสู่ เมืองเลาเทอร์บรุนเน่น เพื่อนําท่านขึน้รถไฟ สายจุงเฟราบาห์เนน 
ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์แบบสวิสเซอร์แลนดข์นานแท ้ท่ีมีทุ่งหญา้อนัเขียวขจี ดอกไมป่้าบาน
สะพร่ังในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไมเ้ปล่ียนสีในช่วงฤดูใบไมล่้วง บา้นหลงันอ้ยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต ์
ฝูงววัพ้ืนเมืองท่ีกระจดักระจายแทะเล็มหญา้อยู่ทัว่บริเวณ ลาํธารนํ้ าธรรมชาติเล็กๆท่ีใสสะอาดและฉากหลงัท่ีมี
ภูเขาหิมะตั้งตระหง่านขาวโพลน ซ่ึงจะทาํให้คณะไดรั้บความประทบัใจเป็นอย่างยิ่ง น่ังรถไฟชมวิวท่องเที่ยว
ธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์  แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็ก รถไฟท่ีจะนาํท่านเดินทาง
ลอดอุโมงคท่ี์ชาวสวิสฯไดข้ดุเจาะไวท่ี้ความสูงถึง 3,464 เมตร จนกระทั่งถึง สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป Top of 
Europe บนยอดเขาจุงเฟรา ซ่ึงมีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)  จุดสูงสุดคือลานนํ้ าแข็งขนาดใหญ่เรียกว่า 
Sphinx  นกัท่องเท่ียวหลายๆคนบอกว่าท่ีน่ีสวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค ์เพราะยอดเขาแห่งน้ีปกคลุมดว้ยหิมะ
ขาวโพลนตลอดทั้งปี อิสระใหท่้านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยักบัแบบจุใจ ไม่มีเร่งรีบ  



จากนั้นนาํท่าน ชม ถํา้น้ําแขง็ 1,000 ปี  ท่ีสร้างโดยการเจาะธารนํ้าแขง็เขา้ไปถึง 30 เมตร พร้อมชมนํ้าแข็งแกะสลกั
รูปร่างต่าง จากนั้นชมวิวทิวทศัน์และสัมผสัหิมะท่ีลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ทํา
การไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลกพร้อมซ้ือของท่ีระลึกต่างๆตามอัธยาศัยนําท่านข้ึน สวิสสฟิงซ์ หรืออาคาร
สงัเกตการณ์ ท่ีความสูง 3,571 เมตร/11,716 ฟิต ท่านสามารถชมวิวไดร้อบ 360 องศาจากระเบียงไดป้ระสบการณ์
แสนประทบัใจ เดินทางสู่ ยงุคฟ์ราวยอร์ค-หลงัคายโุรป ไปแลว้ไม่ไดม้าจุดชมวิว จุดน้ีเหมือนมาไม่ถึง 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวันเมนูทีด่ีที่สุด ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงฟราว  (ม้ือท่ี 4) 
 
 
 
 
 
บ่าย  นาํท่านข้ึน สวิสสฟิงซ์ หรืออาคารสังเกตการณ์ ท่ีความสูง 3,571 เมตร/11,716 ฟิต ท่านสามารถชมวิวไดร้อบ 360 

องศาจากระเบียงไดป้ระสบการณ์แสนประทบัใจ จากนั้นนาํท่านลง จากยอดเขาจุงเฟราไปยังสถานีรถไฟ ไอเกอร์
เกลทเชอร์ เพื่อนําท่านขึน้กระเช้า The V-Cableways (กระเช้าใหม่ล่าสุด)ลงมายงัเมืองกลินเดอร์วาวล์ จากนั้นนาํ
ท่านเดินทางสู่ เมืองซุก (ประมาณ 30 กม. ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 35 นาที ) เป็นเมืองเลก็ ๆ ตั้งอยูริ่มทะเลสาบเมือง
ซุกเคยเป็นเขตปกครองท่ีมีรายได้เฉล่ียน้อยท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด์แต่ปัจจุบันซุกคือเมืองท่ีรวยท่ีสุดใน
สวิตเซอร์แลนด ์โดยเรียกเกบ็ค่าภาษีในอตัราตํ่าท่ีสุดในโลก ทาํใหเ้ป็นขอ้ไดเ้ปรียบในเชิงการต่อรองราคาทางธุรกิจ 
และยงัติดอนัดบัเมืองท่ีสะอาดท่ีสุดหน่ึงในสิบของโลกอีกดว้ย ใหท่้านไดถ่้ายรูปคู่กบั CLOCK TOWER ท่ีมีความ
สูง 52 เมตร มองเห็นไดม้าแต่ไกล สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 13 หลงัคาเป็นสีฟ้าขาวและนาฬิกาท่ีตั้งอยูเ่ป็นนาฬิกาดารา
ศาสตร์ท่ีสามารถบอกขา้งข้ึน ขา้งแรมของพระจนัทร์ได ้ใหท่้านอิสระเดินเล่นชมบา้นเรือน และทะเลสาบของเมือง
ซุกจากนั้นเดินทางสู่เมืองซูริค 

คํ่า    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 5)   
  พกัค้างคืน ณ  Holiday Inn Zurich Messe  หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 2) 



วันที่ส่ี       โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟุสเซ่น (เยอรมันนี) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี 6)   
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆท่ีสวยงามบริเวณเขตชายแดนของ
ประเทศเยอรมนีและออสเตรีย ผา่นเสน้ทางสายท่ีมีทิวทศัน์อนัสุดแสนโรแมนติค ท่ามกลางธรรมชาติของเขาสูง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 7)   (อาหารพืน้เมือง) 

บ่าย นาํท่านเดินทางข้ึนปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) โดยรถบัส
เลก็ ( หากช่วงที่หิมะตกหนักรถบัสจะหยุดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เน่ืองด้วยเพือ่ความปลอดภัยทางบริษัทฯ จะนํา
คณะเดินขึน้-ลงปราสาท เน่ืองจากเวลาหิมะตกทางจะลืน่และอนัตราย ) นาํท่านเขา้ชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญิง
นิทราในดิสนียแ์ลนด ์ ซ่ึงปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งตระหง่านอยูบ่นยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซ่ึงเป็น
ปราสาทของพระเจา้ลุดวิคท่ี 2 หรือ เจา้ชายหงส์ขาว  พระเจา้ลุดวิกทรงเป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะนิสยัท่ีลึกลบัเป็น
ปริศนา (eccentric) และผูท่ี้ส้ินพระชนมใ์นสถานการณ์ท่ีค่อนขา้งมีเง่ือนงาํ สุขภาพจิตของพระองคใ์นบั้นปลาย
อาจจะไม่ปกติแต่กไ็ม่มีหลกัฐานทางการแพทยท่ี์เป็นท่ียนืยนัไดแ้น่นอน แต่ส่ิงท่ีทรงท้ิงไวเ้ป็นมรดกแก่ชนรุ่นหลงั
คืองานทางสถาปัตยกรรมท่ีทรงก่อสร้างท่ีรวมทั้งวงัและปราสาทใหญ่โตท่ีทั้งหรูหราโอ่อ่าและเตม็ไปดว้ย
จินตนาการราวเทพนิยายหลายแห่ง รวมทั้งปราสาทนอยชวานชไตน์ซ่ึงเป็นปราสาทท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่
โลก และทรงเป็นผูอุ้ปถมัภริ์ชาร์ด วากเนอร์ คีตกวีและนกัเขียนดนตรีโอเปร่าคนสาํคญัของเยอรมนี ชมความวิจิตร
พิสดารของหอ้งต่างๆท่ีไดรั้บการตกแต่งอยา่งงดงาม โดยการออกแบบของ คริสเตียน แยงค์ จากนั้นนาํท่านเดินทาง
สู่ เมืองฟุสเซ่น เป็นเมืองเลก็ ๆ ในรัฐบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ในเขตออสทลัลก์อย เป็นเมืองเลก็ๆท่ีมีเสน่ทุกฤดู 
นาํท่านชมยา่ยเมืองเก่า ซ่ึงมีความสวยตึงตาท่ีท่านมิอาจลืมได ้

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 8)    
 พกัค้างคืน ณ  Best Western Hotel Fussen หรือเทียบเท่า (คืนท่ี3) 

วันที่ห้า       อนิส์บรุค – วังหลงัคาทองคํา  – คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ (เทือกเขาโดโลไมท์ )– เวนิส   (อติาล)ี 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี9) 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย เป็นเมืองหลวงของรัฐทิโรล ซ่ึงอยู่ทางตะวนัตกของประเทศ
ออสเตรีย ตั้งอยูบ่นท่ีราบลุ่มแม่นํ้าอินน์ กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ เดิมเป็นเมืองตากอากาศของจกัรพรรดิแมก็
ซิมิเลียนแห่งราชวงศฮ์อฟบวร์ก เพราะอากาศดีมากผูท่ี้เขา้มาปกครองจกัรวรรดิออสเตรียต่างก็ตอ้งติดใจมาพกัผ่อน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94_%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2


ในเมืองแห่งน้ี ไม่วา่จะเป็น พระนางมาเรีย เทเรเซีย ผูย้ิง่ใหญ่ หรือแมแ้ต่นโปเลียน โบนาปาร์ต ระหว่างทางพกัผ่อน
ตามอธัยาศยัเพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ของสองขา้งทาง  

จากนั้นนาํท่านชมความร่มร่ืนของสวนสาธารณะฮอฟการ์เดน้  ถ่ายรูปกบั วังหลังคาทองคํา เป็นสัญลกัษณ์สาํคญั
ของเมืองอินส์บรุค ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตเมืองเก่า สร้างข้ึนโดยจกัรพรรดิ Friedrich ท่ี 4 ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 15 สาํหรับ
เป็นท่ีประทบัของผูป้กครองแควน้ทิโรล ต่อมาจกัรพรรดิ Maximilian ทรงปรับเปล่ียนโกลเดน้รูฟให้เป็นสไตล์
โกธิกผสมบาโร้ก และไดท้รงตกแต่งส่วนของหลงัคาท่ียืน่ออกมาจากระเบียงดว้ยทองคาํแท ้จาํนวน 2,738 แผ่น เพ่ือ
ใช้เป็นท่ีทอดพระเนตรเทศกาลต่างๆ ท่ีจัดข้ึนบริเวณจัตุรัสด้านหน้าท่ีประทับ ปัจจุบันโกลเด้นรูฟกลายเป็น
สาํนกังานการประชุมอลัไพน์นานาชาติ เสาสูงอนาซอล จากนั้นใหท่้านไดช้อ้ปป้ิง เคร่ืองแกว้คริสตนั ซ่ึงมีช่ือเสียง
โด่งดงัสุดของออสเตรีย 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร (ม้ือท่ี10) 
ไดเ้วลาอนัสมควรนาํคณะออกเดินทางต่อสู่ เมืองคอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ (CORTINA D’AMPEZZO) เมืองสกีรีสอร์ท 
ท่ีอยูใ่นอุทยานแห่งชาติเทือกเขาโดโลไมท์ เป็น Best of The Alps เพียงแห่งเดียวของอิตาลีท่ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 
1 ใน 10 สกีรีสอร์ทท่ีดีท่ีสุดในโลก เคยใชเ้ป็นสถานท่ีจดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1956 และเคยเป็น
สถานท่ีถ่ายทาํภาพยนตร์ เจมส์ บอนด ์007 ตอน For Your Eye Onlyและ ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น ไข่มุกแห่ง
เทือกเขาโดโลไมท์ เป็นสถานท่ีตากอากาศ ท่ีไม่ไดม้าเพียงเพ่ือเล่นสกีเท่านั้น แต่ในหน้าร้อนก็ไดรั้บความนิยม
ท่องเท่ียวแบบ Hiking ปีนเขาชมทิวทศัน์ท่ีมีช่ือเสียง  

นาํท่านเดินทางสู่ เวนิส – เมรเตร้   เมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการกล่าวขานวา่โรแมนติกท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก “เมืองท่ี
ใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน” มีเกาะเลก็ใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมมากกวา่ 400 แห่ง 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  (ม้ือท่ี11)  (อาหารพืน้เมือง พาสต้าต้นตําหรับอิตาลี + อาหารจานหลัก 
(เมนคอร์ส) + ของหวาน) 

 

 



  พกัค้างคืน Novotel Venice Mestre Castellana หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 4) 
 

วันที่หก       เวนิส – น่ังเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารซานมาร์โค  ปีซ่า – หอเอนปิซ่า 
                     1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก (อติาล)ี 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  (ม้ือท่ี12) 

เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค (ระยะเวลาในการนัง่เรือ ประมาณ 30 นาที) ศนูยก์ลางของนครเวนิส ระหว่างทางท่านจะ
ไดช้มอนุสาวรียข์องพระเจา้วิคเตอร์เอมานูเอลท่ี 2 บิดาของชาวอิตาเล่ียน ให้ท่านไดถ่้ายภาพคู่กบัสะพานถอน
หายใจ ท่ีเช่ือมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซ่ึงเคยเป็นท่ีประทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต อีกทั้งยงัเป็น
ศูนยก์ลางของการปกครองแควน้ในยคุสมยันั้นอีกดว้ย ชม จตุัรัสเซนตม์าร์คโค ท่ีมีโบสถเ์ซนตม์าร์คเป็นฉากหลงั 
สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองของเวนิสตามอธัยาศยั อาทิ เคร่ืองแกว้มูรา
โน่ ตน้ตาํรับของการเป่าแกว้ของชาวมูราโน่ เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเคร่ืองแกว้แต่ละช้ินมี
รูปแบบ และคุณภาพเป็นท่ียอมรับจากนกัท่องเท่ียวทัว่โลก  ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางกลบัเมืองเมสเตร้ 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร (ม้ือท่ี13) (อาหารพืน้เมือง พซิซ่าต้นตําหรับอิตาลี +  อาหารจานหลัก 
(เมนคอร์ส) + ของหวาน) 

นาํท่านเดินทางผ่าน โบโลญญ่า เมืองมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ของอิตาลีไปยงั   เมืองปีซ่า (ประมาณ 328 กม. ใช้
ระยะเวลาประมาณ 3 ชม. 30 นาที)    เมืองซ่ึงตั้งอยูร่ะหว่างเชิงเขา MONTE PISANO ทางตะวนัตกของแควน้ทสั
คานี อดีตเมืองท่าริมชายฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนฝ่ังตะวนัตก ท่ีมีช่ือเสียงของชาวโรมนัช่วงศตวรรษท่ี 11 – 13 บา้น
เกิดของนกัดาราศาสตร์เอกของโลก กาลิเลโอ กาลิเลอิ นาํท่านชม หอเอนเมืองปิซ่า 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก    
เป็นหอทรงกระบอก 8 ชั้น สร้างดว้ยหินอ่อนสูง 181 ฟุต เร่ิมสร้างเม่ือ ค.ศ.1174 แต่การก่อสร้างตอ้งหยุดชะงกัลง
เม่ือก่อสร้างไปไดป้ระมาณ 4-5 ชั้น เน่ืองจากพ้ืนดินใตอ้าคารเร่ิมยุบลง จากการท่ีรากฐานของอาคารไม่มัน่คงพอ 



อยา่งไรกต็ามต่อมาไดมี้การก่อสร้างเพ่ิมเติมจนเสร็จส้ินเรียบร้อยเม่ือปีค.ศ.1350 ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงบางส่วนของ
โครงสร้างดา้นบนไปจากแผนผงัเดิมเพ่ือถ่วงดุลกบัการเอียงของหอ โดยรวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งส้ิน  176  ปี แต่
ตวัหอกย็งัเอนไปจากแนวตั้งฉากถึง14 ฟุต ปัจจุบนัน้ีไดปิ้ดไม่ใหน้กัท่องเท่ียวข้ึนไปชมดา้นบนแลว้   เน่ืองจากวา่หอ
จะเอนลงเร่ือยๆ ซ่ึงบรรดาวิศวกรกาํลงัหาทางท่ีจะหยดุย ั้งการเอนและอนุรักษใ์หมี้สภาพเอียงไวใ้หอ้นุชนรุ่นหลงัได้
ชมไปอีกนานๆ สําหรับหอเอนปิซ่าน้ีภายในมีเสาหินอ่อนท่ีสลกัลวดลายดว้ยฝีมือจิตรกรช่ือดงัแห่งยุคไดส้ลกั
ลวดลายไวส้วยงามมาก  ณ  ท่ีหอเอนปิซ่าแห่งน้ี เป็นท่ีท่ีกาลิเลโอข้ึนไปทาํการทดลองทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัแรง
ดึงดูดของโลก 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 14) 
  พกัค้างคืน ณ GALILEI  HOTEL หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 5) 
 

วันที่เจ็ด       ปีซ่า – โรม – วาติกนั – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซ่ียม 

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  (ม้ือท่ี 15) 
 นาํท่านเดินทางสู่ กรุงโรม ( ประมาณ 357 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 4 ชม.) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี ซ่ึงเป็น

เมืองขนาดใหญ่ท่ีสุดของแควน้ลาซิโอ มีทั้งความเก่าและความใหม่ซอ้นแทรกอยูด่ว้ยกนัแทบจะแยกไม่ออก โรม
เป็นศนูยก์ลางของความเจริญในยคุโบราณ และอาณาจกัรโรมนัไดแ้ผ่ขยายออกไปทุกทิศทุกทางชนิดท่ีมีคาํกล่าวว่า 
“ถนนทุกสายมุ่งสู่ กรุงโรม”  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 16)  (อาหารจีน)  
บ่าย จากนั้นนําท่านเดินทางเขา้สู่ นครรัฐวาติกัน รัฐอิสระท่ีปกครองตนเองเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกาย

โรมนัคาทอลิก นําท่านเข้าชมภายใน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมลํ้าค่าท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกซ่ึงตกแต่ง
อยา่งโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปป้ันแกะสลกั “เพียตา้” ผลงานของศิลปินเอก ไมเคิลแองเจโล  เสาพลบัพลาท่ีออกแบบโดย 
เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซ่ึงปัจจุบนัเป็นส่ิงลํ้าค่าคู่บา้นคู่เมืองของอิตาลี ชมร่องรอยของศูนยก์ลางแห่ง
จกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ โรมนัฟอร่ัม  

จากนั้นคณะแวะถ่ายรูปท่ีระลึกดา้นหนา้ สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก 
เคยเป็นสนามกีฬายกัษท่ี์สามารถจุคนไดก้ว่า 50,000 คน การออกแบบอยา่งชาญฉลาดสร้างใหส้นามกีฬามีลกัษณะ
เป็นรูปวงรี เพ่ือใหผู้เ้ขา้ชมรู้สึกเขา้ใกลน้กักีฬา ถือเป็นตน้แบบของสนามกีฬาในปัจจุบนั จากนั้นให ้ท่านถ่ายภาพคู่
กบัประตูชัยคอนสแตนติน สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะและท่ีมาของ “ ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม ” รถโคช้นาํท่านวิ่งผ่าน
ชมสถานท่ีต่างๆรอบกรุงโรม ถึงเวลานดัหมายนาํท่านนัง่รถผ่านชมร่องรอยของศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนั



ศกัด์ิสิทธ์ิท่ี โรมันฟอร่ัม เขา้สู่ จัตุรัสเวเนเซีย ชม ระเบียงปาลาสโซ่ ท่ีกล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินี และ อนุสาวรีย์
พระเจ้าวิคเตอร์ เอม็มานูเอล็ที่ 2 หรือพระบิดาของชาวอิตาลี  

คํ่า   อสิระตามอธัยาศัยเพือ่สะดวก และให้เวลากบัการช้อปป้ิงสินค้าต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ 
  พกัค้างคืน ณ IH Hotel Roma Z3 หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 6 ) 
 

วันที่แปด       โรม – จัตุรัส นาโวน่  – วิหารแพนเธออน – นํ้าพุเทรวี่ – บันไดสเปน –  กรุงเทพมหานคร 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี 17) 
 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  จัตุรัส นาโวน่ จตุัรัสท่ีเป็นสถาปัตยกรรมแบบบาร็อก เรียกไดว้่ามีความยอดเยี่ยมท่ีสุดของ

กรุงโรม ประเทศอิตาลี ในอดีตเป็นสนามกีฬาโรมนัท่ีใชต่้อสู้ประลองอาวุธกนัของผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีจาํลองมาจากการ
ต่อสู่ทางทะเล   จตุัรัส นาโวน่าเป็นจตุัรัสท่ีไดช่ื้อวา่เป็นจตุัรัสท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดและสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในกรุงโรม
ท่ีเป่ียมไปดว้ยความมีชีวิตชีวา เต็มไปดว้ยนกัท่องเท่ียวจากทัว่สารทิศจากนั้น นาํท่านชม วิหารแพนเธออน เป็น
สถาปัตยกรรมสาํคญั สร้างข้ึน โดยจกัรพรรดิมาร์คุส วิบซานิอุส อะกริบปา จุดมุ่งหมายในการสร้างไม่ชดัเจนต่อมา
มีการสร้างใหม่ในสมยัจกัรพรรดิฮาเดรียน ใน ค.ศ. 126 และซ่อมใหญ่ในปี ค.ศ. 202 โดยจกัรพรรด์ิ เซพติมิอุส เซเว
รุส และคาราคาลา การก่อสร้างในสมยัจกัรพรรดิฮาเดรียนมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเทวสถานของเทพเจา้โรมนั 7 
องค์หรือเทพแห่งดาวในระบบสุริยะ APOLLOพระอาทิตย ์DIANA พระจนัทร์ MARS องัคาร  MERCURY พุธ 
JUPITER พฤหัส VENUS ศุกร์ SATURN เสาร์ ลกัษณะเด่นของตวัวิหารคือมีหลงัคาทรงกลมและโคง้เป็นคร่ึง
วงกลมวางอยูบ่นเสาหินแกรนิตขนาดมหึมา วิหารมีความสูงถึง 43.3 เมตร รายละเอียดของโดมหลงัคาภายในวิหาร 
รวมถึงโครงสร้างท่ีแข็งแรงและยนืหยดัมานานกวา่สองพนัปี ตั้งแต่คริสตษ์ตวรรษท่ี 7 เป็นตน้มา วิหารแห่งน้ีถูกใช้
เป็นโบสถโ์รมนัแคธอริค อุทิศแด่พระแม่มารีและผูพ้ลีชีพเพื่อศาสนา 



 นาํท่านชม นํ้าพุเทรวี่ ซ่ึงจดัไดว้่าเป็นนํ้ าพุท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโรม ออกแบบก่อสร้างดว้ยหินอ่อนตามสไตลบ์า
รอกท่ีงดงามอลงัการด้วยฝีมือของ นิโคลา ซัลเวีย ว่ากนัว่าถา้มาโรมแลว้ไมไ้ดเ้ห็นนํ้ าพุเทรวี่ก็เท่ากบัมาไม่ถึงโรม 
และเม่ือไปถึงแลว้กต็อ้งโยนเหรียญไวเ้พื่อเป็นท่ีระลึกและเป็นเคลด็ว่าจะไดก้ลบัมาเยือนโรมอีก สมควรแก่เวลานาํ
ท่านเดินเล่นท่ี ย่านบันไดสเปน จตุัรัสแห่งน้ีถูกเรียกช่ือตามสถานทูตสเปน ซ่ึงตั้งอยู่ ณ บริเวณนั้น บริเวณแห่งน้ี
ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ช่ือ FRANCESCO DE SANCTIS เร่ิมสร้างเม่ือปี ค.ศ. 1723 แลว้
เสร็จในปี ค.ศ. 1725  สถานท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่งชุมชมกนัของหนุ่มสาวผูค้นชอบท่ีจะมานัง่เรียงรายบนบนัไดแห่งน้ี 
ได้เวลานัดหมาย นาํสมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ สนามบินลีโอนาร์โด ้ดาวินช่ี...เพื่อทาํการเช็คอิน และทาํTAX 
REFUND 

16.35 น. คณะอําลากรุงโรมประเทศอิตาลีออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร ด้วยเที่ยวบิน  QR 132  / QR 836 แวะเปลี่ยน
เคร่ืองที่กรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า  

 

วันที่เก้า       ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

13.10 น.  คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดว้ยความสวสัดี 
 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 

 

      อติาล ีสวติเซอร์แลนด์ เยอรมนันี  ออสเตรีย 9 วนั 6 คนื  
                           โดย QATAR AIRWAYS (QR) 

อตัราค่าบริการ 
ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งคู่) 

พกัเด่ียว 

จ่ายเพิ่ม 

วนัที ่9 – 17 เมษายน 2566  (เทศกาลสงกรานต์) 112,555 20,000 
 

** สําหรับท่านที่ต้องการห้องพกัแบบ 3 เตียง กรุณาสอบถามเพือ่ตรวจสอบกบัทางโรงแรม เพราะมีบริการเฉพาะบางโรงแรม
เท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่านเปิดห้องพกัเป็น 2 ห้อง 
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึน้ไป เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

 
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่นหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินเพิม่เตมิ ** 

** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพือ่การโฆษณาเท่าน้ัน ** 
 

***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธ์ิในการยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน*** 
สําหรับท่านที่เป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเนื้อ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์  



* ในกรณีเลือ่นการเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนทาํการยืน่วีซ่า ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการ
เล่ือนตัว๋ และเอกสารเพ่ิมเติม เช่นเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมที่อยู่ต่อ  
***หมายเหตุข้อสําคัญที่ท่านควรทราบ*** 
1.)ในการยื่นวีซ่า ทางบริษทั จะทาํการนดัหมายกบัสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้าํหนดวนัและเวลาใหเ้ขา้ไปยื่นวีซ่า เป็นการ
ยืน่วีซ่าแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะใหเ้ขา้ไปยืน่วีซ่า 15 วนัก่อนเดินทาง)  ซ่ึงอตัราค่าใชจ่้ายรวมอยูใ่นรายการทวัร์แลว้ 
***กรุณาพจิารณารายละเอยีดของโปรแกรมทัวร์และเงื่อนไขต่างๆของบริษัท เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจํางวดแรกแล้ว ทางบริษัท
ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว *** 
 
อตัรานีร้วม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกนิ

จํานวนวนั จํานวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกาํหนด (นํ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 25 กิโลกรัม/กระเป๋าถือข้ึน
เคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 

2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเสน้ทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกนิ 12 

ช่ัวโมง/วัน) 
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  

5)    ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ 
เน่ืองจากอยู่ในภูมิประเทศทีม่ีอากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้หลายเท่าตัว หากวันเข้าพกัตรงกบัช่วงงาน
เทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลทําให้ต้องมีการเปลีย่นย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสําคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
8)    ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบยืน่ปกติ (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยืน่วีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่) 
9)    ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 
10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% (กรณีตอ้งการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  
4)    ค่านํ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 25 กิโลกรัม  และมีจาํนวนมากกวา่ 1 ช้ิน (ระเบียบของสายการบิน)  
5)  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ยูโร ต่อท่าน 
6)  ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรป 15 ยูโร ต่อท่าน 



***กรุณาพจิารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลกิทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านทําการจองทัวร์*** 
เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระงวดแรก 45,000 บาท (เทศกาลปีใหม่ , สงกรานต์ มัดจํา 
60,000 บาท) 

 ส่วนที่เหลือชําระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะน้ันจะถือว่า
ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ 

 การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ45,000
บาท) (เทศกาลปีใหม่ , สงกรานต์ มัดจํา 60,000 บาท) 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกกะทนัหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการท่ีไดช้าํระไปแลว้จาํนวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 

 ทางบริษทัจะทาํการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้าํรองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 
เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 ในการยืน่วีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมายืน่วีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพือ่มาสแกรนลายนิว้มือ 
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยืน่วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวีซ่าที่ท่านยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าดําเนินการและ ค่าบริการ  5,500 บาท 
- ค่าตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันยืน่วีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสาํคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบิน
ถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได ้ 
- ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที  
หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งส้ิน 

 ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารของท่านไม่น่าเช่ือถือ / มีการ
ปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตกําหนด (มาสาย) / ไม่รับโทรศัพท์สถานทูต / การใช้คําพูดไม่
สุภาพกบัสถานทูต และส่งผลทําให้วีซ่าไม่ผ่านการพจิารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินให้ท่าน 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุใน 
รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ 



 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
สาํรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% 
ก่อนที่จะสํารองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   
1. กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  
ทาํใหไ้ม่สามารถกิน-เท่ียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ท่ีระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่คืน
ค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสยัท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด ๆ 
ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดท่ีลกูคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสมโดย
ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคิวยาวจนทาํใหโ้ปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา มาตราฐาน
การบริการ และประโยชน์ของลกูคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบในส่วนท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, 
ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าอติาลี 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้เวลาพจิารณาวีซ่า 15 วันทําการ และต้องมาแสดงตนที่สถานฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมีหน้าว่างเหลอื
สําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 

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

3. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ / สาํเนาใบมรณะบตัร/ สาํเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกลุ/ เอกสารเพ่ิมเติมกรณีอ่ืน ๆ  
4. สาํเนาบตัรประชาชน  
5. สาํเนาทะเบียนบา้น 
6. สาํเนาสูติบตัร (สาํหรับเดก็ตํ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเดก็อายตุ ํ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  

7.1 เดก็เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งทาํหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากทางอาํเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น) 
โดยเอกสารระบุวา่อนุญาตใหเ้ดินทางไปต่างประเทศกบัใครและระบุความสมัพนัธ์วา่เป็นอะไรกนัอยา่งชดัเจน **พร้อมแปล
เป็นภาษาองักฤษและรับรองเอกสาร+ประทบัตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น** (พอ่และแม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ี
ยืน่วีซ่าดว้ย) 

7.2 เดก็เดินทางกบับิดา  มารดาตอ้งทาํหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากทางอาํเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น) โดยเอกสาร
ระบุวา่มารดาอนุญาตใหเ้ดินทางไปต่างประเทศกบับิดาและระบุช่ือบิดา **พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษและรับรองเอกสาร+
ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่าน้ัน** (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 



7.3 เดก็เดินทางกบัมารดา  บิดาตอ้งทาํหนงัสือยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากทางอาํเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น) โดยเอกสาร
ระบุวา่บิดาอนุญาตใหเ้ดินทางไปต่างประเทศกบัมารดาและระบุช่ือมารดา **พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษและรับรองเอกสาร+
ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่าน้ัน** (พอ่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 

7.4 กรณีพอ่และแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวิต ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพ่ือเป็นการยนืยนั 
7.5 ใหแ้นบสาํเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบสาํเนาบตัรประชาชนของพอ่และแม่) 
7.6 เดก็อยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น 

เช่น สาํเนาใบหยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผิดชอบเดก็ เดก็อยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมี
หลกัฐานรับรองวา่เดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น ใบปกครองบุตร (ปค.14) จากทาง อาํเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น)  , 
หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดาหรือมารดาหรือผูท่ี้เดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น  

**พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษและรับรองเอกสาร+ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่าน้ัน** 
8. หลกัฐานการทาํงาน  

8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ(สาํเนาอายไุม่เกิน 3 เดือน) 
8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้(สาํเนา) 
8.3 กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทัฯ : จดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุช่ือ-นามสกลุ , ตาํแหน่ง , วนั/เดือน/ปีท่ีเร่ิมทาํงาน 

, เงินเดือน ในจดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทั เบอร์โทร และตราประทบับริษทัดว้ย จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO 
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง พมิพ์เป็นภาษาองักฤษ
เท่าน้ัน (ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน) 

8.4 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY 
CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน (ใส่ปี เป็น ค.ศ. 
เท่านนั้น หา้มใส่ปีเป็น พ.ศ.) (ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน)  
8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวา่กาํลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา พมิพ์เป็น

ภาษาองักฤษเท่าน้ัน (ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน) / พร้อมสาํเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา   
8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ทาํธุรกิจส่วนตวั, ทาํอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย

สถานท่ีทาํงานมาดว้ย รูปถ่ายอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ    
9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน)  ** (กรุณานําสมุดเงินฝากเล่มจริงมาวันที่ยืน่วีซ่า) 

9.1  สเตทเม้นจากธนาคาร ย้อนหลงั 6 เดือน  (ออกเป็นภาษาองักฤษ + ตราประทบัจากธนาคาร + ลายเซ็นตเ์จา้หนา้ท่ีธนาคาร) 
  9.2 การขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  (ขอเป็นภาษาองักฤษ) ตอ้งมีอายไุม่เกิน 15 วนั นบั
จากวนัท่ีไดคิ้วยืน่วีซ่า จดหมายรับรองจากธนาคารใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) โดยไม่
ตอ้งระบุวนั และประเทศท่ีเดินทาง (ช่ือในหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะตอ้งถูกตอ้งและ
ตรงตามหนา้พาสปอร์ต วนัท่ีขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคารใหน้าํสาํเนาหนา้พาสปอร์ตไปดว้ย เพ่ือไม่ใหผ้ดิพลาดใน
การออกเอกสาร) 
 เงินฝากออมทรัพย ์ (ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ตํ่ากวา่ 100,000 บาท ต่อการยืน่วีซ่า 1 ท่าน และ ตอ้งมีการเขา้
ออกของเงินสมํ่าเสมอ หา้มทาํการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วีซ่าเดด็ขาด!!) 



 ก่อนยืน่วีซ่า 7 วนั  รบกวนปรับสมุดบญัชี ใหมี้ยอดล่าสุด 7 วนั ก่อนถึงวนัยืน่วีซ่า  และสาํเนาหนา้ท่ีปรับสมุด + หนา้แรกท่ีมี
ช่ือบญัชี นาํมายืน่เพ่ิมเติมในวนัท่ียืน่วีซ่า  หากนาํสมุดไปปรับแลว้ไม่มียอด รบกวนนาํเงินเขา้ หรือ นาํเงินออก เผื่อจะไดมี้ยอด
ในการปรับสมุด 

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ****** 
10.  ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  

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

- กรณีเป็นสามีภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี 
 เขียนจดหมายช้ีแจงเป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
 กรณีมีลกูดว้ยกนัใหใ้ชใ้บเกิดของลกู  
10.2 กรุณาแนบสาํเนาการเงินตามขอ้กาํหนดในขอ้ 9 ท่ีจะใชย้ืน่วีซ่า 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย  

11. ผูสู้งอายท่ีุมีอายเุกินกวา่ 70 ปี บริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางไดเ้พ่ือเป็นเอกสารประกอบการยืน่วีซ่า 
12. กรณีผูท่ี้กาํลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยื่นขอวีซ่าอิตาลี ณ ประเทศท่ีท่านกาํลงัศึกษาอยู ่ 
 
*** รายละเอียดเอกสารการยืน่ขอวีซ่าท่ีไดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้เบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํข้ึนจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลกูคา้ 
 
วันทีม่ายืน่วีซ่ากรุณานําสมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงมาด้วย (กรณีมีเล่มต่อจากสมุดเดิมรบกวนนําเล่มเก่ามาด้วย) 
เอกสารทุกอย่างที่เป็นสําเนา เช่น ทะเบียนบ้าน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ , สูติบัตร , นําตัวจริงมาวันที่ยืน่วีซ่าด้วย 
 

***** สําหรับคนทีจ่ะใช้เล่มไปทีอ่ืน่ก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดงึเล่มไม่ว่ากรณีใด ๆ ***** 
 
กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า : 
1.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านั้น 
2. การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมายอ่ืนใดในหนงัสือเดินทาง ถือวา่ “ หนงัสือเดินทางชาํรุด ” อาจถกูปฎิเสธเขา้ประเทศต่างๆ 
หรือถกู Blacklist หา้มเขา้ประเทศนั้นอีก 
 
 

 

 


