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วันที่หนึ่ง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู 

ดาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส                                                          

(-/-/-) 

15.00 น. ขอเชิญทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขา

ออก ช้ัน 4 ประตูทางเขาหมายเลข 9 เคานเตอร T สายการบิน Etihad Airways โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ 

คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความ

พรอมกอนออกเดินทาง 

18.25 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสาย

การบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY405 

** ใชเวลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง 55 นาท ีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครือ่งบิน ** 

21.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบ ีเมืองอาบู ดาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

 

วันที่สอง ทาอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบ ีเมืองอาบู ดาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส - ทาอากาศยานนานาชาติ

มิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี - เมืองมิลาน - มหาวิหารแหงเมืองมิลาน - แกลเลอรี่ วิคเตอร 

เอ็มมานูเอล - อนุสาวรีย ของกษัตริยวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 - อนุสาวรียลิโอนารโด ดารวินซ่ี - โรง

ละครปอัซซา เดลลา สกาลา - ประตูชัยแหงเมืองมิลาน - ปราสาทสฟอรเซสโก - เมืองเวนิส   

              (-/-/D)      

02.20 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติมิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบิน 

Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY081 

** ใชเวลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง 50 นาท ีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ** 

06.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติมิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี 

นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง ** 

นําทานเดินทางสู เมืองมิลาน (Milan) หรือ มิลาโน (Milano) ประเทศอิตาลี เปนเมืองหลักของแควนลอม

บารเดียและเปนเมืองสําคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ต้ังอยูบริเวณที่ราบลอมบารดี (Lombardy) ช่ือเมือง



 

  

 

 

 

มิลานมาจากภาษาเคลต คําวา "Mid-lan" ซึ่งหมายถึง อยูกลางที่ราบ เมืองมิลานมีช่ือเสียงในดานแฟช่ันและ

ศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดใหเปนเมืองแฟช่ันในลักษณะเดียวกับนิวยอรก ปารีส ลอนดอน และโรม 

นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ มหาวิหารแหงเมืองมิลาน (Duomo di Milano) เปนมหาวิหารที่มี

สถาปตยกรรมแบบโกธิคที่ย่ิงใหญดวยความสูง 157 เมตร และกวางถึง 92 เมตร ต้ังอยูที่จัตุรัสกลางเมืองมิลาน

เปรียบเหมือนเปนสัญลักษณของเมืองมิลาน เปนมหาวิหารที่ใหญที่สุดเปนอันดับสองในประเทศอิตาลีรองจาก

มหาวิหารเซนต ปเตอรส บาซิลิกา ที่ต้ังอยูที่นครรัฐวาติกันเทาน้ัน  

 ** ยังไมรวมคาบัตรเขาชม มหาวิหารแหงเมืองมิลาน ทานละ ประมาณ 5 ยูโร (EUR) หรือ คํานวณ เปนเงนิ

ไทย ทานละ ประมาณ 200 บาท (THB) ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทานเดินทางสู แกลเลอรี่ วิคเตอร เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) เปนศูนยการคาที่

สวยงาม หรูหราและเกาแกที่สุดของเมืองมิลาน ผานชม อนุสาวรีย ของกษัตริยวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 

(Vittorio Emanuele II Monument) ผูริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี และอนุสาวรียของศิลปนช่ือ

ดังในยุคเรเนซองสอีก 1 ทาน คือ อนุสาวรียลิโอนารโด ดารวินซี่ (Leonado Davinci Monument) หันหนา

ไปทางโรงละครที่อยูในบริเวณดานหนาของ ผานชม โรงละครปอัซซา เดลลา สกาลา (Piazza Della Scala) 

หรือ โรงละครสกาลาเกาแกของเมือง ผานชม ประตูชัยแหงเมืองมิลาน (Porta Sempione) ต้ังตระหงานอยู



 

  

 

 

 

กลางสวนสาธารณะขนาดใหญในเมืองมิลานแหงน้ี กอต้ังขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1888 มีเน้ือที่โดยรวมทั้งหมด 240 ไร 

และต้ังอยูในบริเวณศูนยกลางทางประวัติศาสตรของเมืองภายในเขตการปกครองที่ 1 อยูติดกับสวนของ ผานชม 

ปราสาทสฟอรเซสโก (Castello Sforzesco) เปนปราสาทเกาแกหลายรอยปอันเปนแหลงรวมแกลลอรี่และ

พิพิธภัณฑที่มีช่ือเสียงของเมืองมิลาน อดีตเคยเปนปอมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ (Visconti) ตอมาเปนที่

พํานักของผูนําเผด็จการในชวงศตวรรษที่ 15 คือตระกูลสฟอรซา (Sforza)  

** อิสระอาหารกลางวัน เพือ่สะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 

 นําทานเดินทางสู เมืองเวนิส (Venice Mestre) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 50 นาที) ฝงแผนดินใหญ 

เมืองหลวงของแควนเวเนโต ของประเทศอิตาลี เมืองเวนิสถูกสรางขึ้นจากการเช่ือมเกาะเล็กๆ จํานวนมากเขา

ดวยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเปนสวนหน่ึงของทะเลอาเดรียติก เปนเมืองทาโบราณ และเปนเมืองที่ใช

คลองในการคมนาคมมากที่สุดของประเทศอิตาล ี

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (พื้นเมือง) พิเศษ !! เมนูสปาเก็ตต้ีหมึกดํา  

 นาํคณะเขาสูที่พัก Primhotel, Venice Mestre หรือเทียบเทา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

วันที่สาม เมืองเวนิส - ทาเรือตรอนเคตโต - ลองเรือผานชมบานเรือนของชาวเวนิส - เกาะเวนิส - ทาเรือซานมารโค - 

สะพานถอนหายใจ - วังดอดจ - จัตุรัสซานมารโค - โบสถซานมารโค - เมืองเวโรนา - บานของจูเลียต - 

ยานเมืองเกา - จัตุรัสเออรเบ - วังเกา - น้ําพุมาดอนนา แหงเมืองเวโรนา - โรมัน อารีนา - เมืองเจนัว - 

อนุสาวรียคริสโตเฟอร โคลัมบัส - จัตุรัสเปยซซา เฟอรรารี่ - ทาเทียบเรืออาวเจนัว - พระราชวังซานจิออรจิ

โอ - มหาวิหารแหงเมืองเจนัว            (B/L/-)      

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู ทาเรือตรอนเคตโต (Tronchetto Pier) เพ่ือ ลองเรือผานชมบานเรือนของชาวเวนิส 

(Cruise to Venice) สู เกาะเวนิส (Venice) หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เปนเมืองที่ไม

เหมือนใคร โดยการคมนาคมทั้งเมืองใชเรือแทนรถ ใชคลองแทนถนน มีสมญานามวาเปน "เมืองแหงสายน้ํา 

หรือ ราชินีแหงทะเลอาเดรียติก" มีเกาะนอยใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกันกวา 400 แหง 

เดินทางถึง ทาเรือซานมารโค (San Marco Pier) ศูนยกลางของเกาะเวนิส นําทาน เดินชมความสวยงาม

โดยรอบ ของเมืองเวนิส ผานชม สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ที่มีเรื่องราวนาสนใจในอดีต เมื่อ

นักโทษที่เดินออกจากหองพิพากษาไปสูคุกจะไดมีโอกาสเห็นแสงสวางและโลกภายนอกเปนครั้งสุดทายระหวาง

เดินผานชองหนาตางที่สะพานน้ี ซึ่งเช่ือมตอกับ ผานชม วังดอดจ (Doge’s Palace) อันเปนสถานที่พํานักของ

เจาผูครองเมืองเวนิสในอดีต ซึ่งนักโทษช่ือดังที่เคยเดินผานสะพานน้ีมาแลวคือ คาสโนวาน่ันเอง 

นําทานเดินทางสู จัตุรัสซานมารโค (St. Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกลาวไววา “เปนหองนั่งเลนที่สวย

ที่สุดในทวีปยุโรป” จัตุรัสถูกลอมรอบดวยอาณาเขตอันงดงาม รวมทั้ง นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ โบสถ

ซานมารโค (St. Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน อิสระใหทานไดมีเวลาเดิน

เที่ยวชมเกาะอันสุดแสนโรแมนติกตามอัธยาศัย เลือกซื้อสินคาของที่ระลึก เชน เครื่องแกวมูราโน, หนากากเวนิส 

หรือ เลือกซื้อสินคาแฟช่ันช้ันนํา หรือน่ังจิบกาแฟในราน Café Florian ที่เปดใหบริการมาต้ังแตป ค.ศ. 1720 

หรือ เลือกซื้อโปรแกรมเสริมพิเศษ น่ังเรือกอนโดลา เรือพ้ืนเมืองของชาวเวนิส ลองชมความสวยงามโดยรอบของ

เกาะเวนิส ** ยังไมรวมคาลองเรือกอนโดลา ราคาขึ้นอยูกับชนิดของเรือ และ แตละชวงวัน ราคาอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงได กรุณาติดตอหัวหนาทัวร เพื่อตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง ** 

นําทานเดินทางสู เมืองเวโรนา (Verona) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) เมืองที่โดงดังมาจาก

นิยายรักอมตะเรื่องเอกของ วิลเลี่ยม เชกสเปยร ช่ือ โรมิโอและจูเลียต นําทาน ผานชม บานของจูเลียต (Casa 



 

  

 

 

 

Di Giulietta) และ ยานเมืองเกา (Old Town) ที่ยังคงสภาพบานเรือนแบบโบราณ นําทาน ผานชม จัตุรัส

เออรเบ (Piazza delle Erbe หรือ Market's square) ในสมัยโรมันเปนที่ชุมนุมทางเศรษฐกิจการเมือง หรือ

ที่รูจักกันในนาม Roman Forum (Foro romano) รายลอมไปดวยคฤหาสน และวังเกาของตระกูลที่เคย

ปกครองเมืองเวโรนา ผานชม วังเกา (Old Palace) และ น้ําพุมาดอนนา แหงเมืองเวโรนา (The Fountain 

Madonna of Verona) สถาปตยกรรมที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว บริเวณรอบๆมีรานคา รานกาแฟ  รานขายของ

ที่ระลึกนารักใหไดช่ืนชมบรรยากาศ ผานชม โรมัน อารีนา (Verona Arena) สนามกีฬากลางแจงแบบโบราณ   

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทานเดินทางสู เมืองเจนัว (Genoa) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 10 นาที) หรือในภาษาอิตาลีเรียกวา 

เจโนวา เปนสวนหน่ึงของริเวียราของประเทศอิตาลี ต้ังอยูบริเวณชายฝงทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ

อิตาลี เปนเมืองทาทางทะเลที่มีความสําคัญมาต้ังแตยุคโบราณ โดยเมืองน้ีเปนเมืองหลวงของจังหวัดเจนัวใน

แควนลิกูเรีย โดยในอดีตน้ันก็เรียกกันวา Superba ซึ่งมาจากความเจริญรุงเรืองในอดีตของเมืองเเหงน้ีเเละเมือง

เเหงน้ียังมีสวนสําคัญในการผลักดันใหเกิดบุคคลระดับโลกอยาง คริสโตเฟอร โคลัมบัส นําทาน ผานชม 



 

  

 

 

 

อนุสาวรียคริสโตเฟอร โคลัมบัส (Christopher Columbus Statue) ซึ่งเปนนักเดินเรือระดับโลกที่สามารถ

คนพบทวีปอเมริกาไดสําเร็จ โดยความสามารถทางการเดินเรือทั้งหมดของเขาน้ันก็มาจากเมืองเจนัว  

นําทาน ผานชม จัตุรัสเปยซซา เฟอรรารี่ (Piazza De Ferrari) เปนที่ต้ังของนํ้าพุกลางเมือง ถือเปนจัตุรัสที่

สวยที่สุดในอิตาลี ซึ่งเคยเปนสถานที่ที่โคลัมบัสเคยอาศัยอยูเมื่อครั้งเปนเด็ก รายลอมดวยบานเรือนแบบคลาสสิค

โรมันยอนยุค มีโบสถเกาแก สวนสวยประดับอยูทั่วเมือง ผานชม อาคารสวยงามตางๆ โบสถประจําเมืองหรือดูโอ

โมที่สรางขึ้นแบบโรมาเนสกและโกธิค ผานชม ทาเทียบเรืออาวเจนัว (Genoa Port) มีเรือใบจอดอยูมากมาย

ประกอบกับอาคารโดยรอบสวยสดงดงาม ประภาคารสูงตระหงาน ผานชม พระราชวังซานจิออรจิโอ 

(Palazzo San Giorgio) หรือพระราชวังเซนตจอรจ สรางขึ้นในป ค.ศ. 1260 มีความโดดเดนของภาพวาดที่

มองแลวคลายภาพนูนตํ่าและ มหาวิหารแหงเมืองเจนัว (Duomo di Cathedral)   

** อิสระอาหารค่าํ เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเทีย่ว ** 

 นําคณะเขาสูที่พัก Hotel Best Western Premier CHC Airport, Genoa หรือเทียบเทา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

วันที่สี่ เมืองเจนัว - เมืองลา สเปเซีย - นําทานเปลี่ยนการเดินทางตอโดยรถไฟสู เมืองซิงเคว เทอรเร - หมูบานมอน

เตรอสโซ - หมูบานเวอรนาสซา - หมูบานคอรนีเลีย - หมูบานมานาโรลา - หมูบานริโอมาจจอเร - เมืองปซา 

- จตุรัสเปยซซา เดล ดูโอโม - หอพิธีเจิมน้ํามนต - มหาวิหารดูโอโม - หอเอนแหงเมืองปซา  

            (B/-/D) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองลา สเปเซีย (La Spezia) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 40 นาที) เมืองในเขตลิกู

เรีย ตอนเหนือของประเทศอิตาลี อยูระหวางเมืองเจนัวและเมืองปซา บริเวณอาวลิกูเรีย หน่ึงในอาวที่มี

ความสําคัญทางดานการคาและการทหาร  

นําทานเปลี่ยนการเดินทางตอโดยรถไฟสู เมืองซิงเคว เทอรเร (Cinque Terre by Train) (ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาที) หมูบานเล็กๆ ที่ต้ังอยูบริเวณริมชายฝง ริเวียราของประเทศอิตาลี (Riviera of Italy) ซิง

เคว เทอรเร มีความหมายวา ดินแดนสีสันทั้งหา (The Five Land) หรือดินแดนแหงความงดงาม ต้ังอยูบนหนา

ผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอรเรเนียนบริเวณชายฝงแควนลิกูเรีย ประกอบไปดวย 5 หมูบาน ที่ซอนตัวเองอยู

หางไกลจากสายตาของคนภายนอก แผนดินที่ยากจะเขาถึงไดโดยงาย โดยทั้ง 5 หมูบานน้ีมีหุบเขาลอมรอบ มี

แมนํ้าเปนฉากดานหนา ทําใหสถานที่แหงน้ีมีความสวยงามตามธรรมชาติราวกับภาพวาดของจิตรกรเอก 

ประกอบกับเปนสวนหน่ึงของอุทยานแหงชาติและ ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ

สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1997 ซึ่งหมูบานทั้งหาน้ียังคงสภาพด้ังเดิมมาต้ังแตศตวรรษที่ 11 

ไดแก  

1. หมูบานมอนเตรอสโซ (Monterosso Al Mare) เปนหมูบานที่ใหญและขึ้นช่ือที่สุด เน่ืองจากเปนเพียง

หมูบานเดียวที่มีชายหาดใหนักทองเที่ยวลงไปน่ังเลนพักผอนไดจริง และแนนอนวาจะคึกคักมากในชวงหนารอน 

มอนเตรอสโซแบงหมูบานออกเปน 2 ดาน ดานทิศเหนือเปนสวนของบานตากอากาศ รานรวงตางๆ สวนทิศใต

เปนที่ต้ังของหมูบาน หากไดมาที่หมูบานน้ีควรจะแวะไปชมวิหารนักบุญจอหนเดอะแบ็พทิสต (Chiesa di San 

Giovanni Battista) สรางขึ้นในชวงศตวรรษที่ 13-14 เปนโบสถเล็กๆ มีลักษณะสถาปตยกรรมแบบบาโรก ทํา

จากหินออนสลับสีขาวดํา เปนลายขวางพาดตัววิหารทั้งดานนอกและดานในสวยงาม 

2. หมูบานเวอรนาสซา (Vernazza) เปนหมูบานที่กอต้ังขึ้นมาพรอมๆ กับมอนเตรอสโซ เปนหมูบานที่คงเหลือ

ความเปนหมูบานชาวประมงสูงสุดในบรรดาทั้ง 5 หมูบาน เปนที่ต้ังของปราสาทโดเรีย (Doria Castle) ซึ่งถูก



 

  

 

 

 

สรางขึ้นเพ่ือไวสังเกตการณเหลาโจรสลัดที่จะเขามาโจมตีหมูบาน วากันวาที่น่ีเปนจุดชมวิวที่สวยที่สุด และถาเดิน

ออกไปทางอาว มองยอนกลับเขามาทางดานซายจะไดเห็นโบสถซานตามารเกหริตา (La Chiesa di Santa 

Margherita d’Antiochia) ซึ่งเปนหอคอยสีเหลืองรับกับวิวของภูเขาดานหลังที่เปนไรองุนสําหรับทําไวน พรอม

กับวิวของหมูบานตรงกลาง และเรือประมงที่จอดอยูในอาวเปนภาพที่เรียกไดวาดังที่สุดของซิงเคว เทอรเร 

3. หมูบานคอรนีเลีย (Corniglia) เปนหมูบานที่แตกตางจากที่อ่ืนๆ ที่น่ีเคยเปนสวนหน่ึงของเวอรนาสซา เปน

หมูบานริมผาที่ถูกลอมรอบดวยไรองุน ที่น่ีคอนขางเงียบสงบ ผูคนเปนมิตร และรูจักกันแทบทั้งหมูบาน โดยมีของ

ขึ้นช่ือคือเจลาโต หรือไอศกรีมที่ทําจากนํ้าผึ้งธรรมชาติ หรือที่คนที่น่ีเรียกกันวา Miele di Corniglia สวนวิวของ

ที่น่ีจะสวยที่สุด หากลองเรือออกไปกลางทะเลแลวถายรูปกลับเขามา 

4. หมูบานมานาโรลา (Manarola) เปนหมูบานที่เหมาะที่สุด หากจะดูสถาปตยกรรมในแบบซิงเคว เทอรเร

หมูบานน้ีอยูกันหนาแนน มีสีสันรอนแรงจัดจานที่สุดในบรรดา 5 หมูบาน รานอาหาร และโรงแรมเล็กๆ 

คอนขางมาก สําหรับหมูบานน้ีแนะนําวาใหลองหาไวนทองถิ่นอยางไวนซิอัคเชตราตา (Sciacchetrà) มาลองด่ืม

เพราะเปนไวนที่ขึ้นช่ือมาต้ังแตสมัยโบราณ 

5. หมูบานริโอมาจจอเร (Riomaggiore) ซึ่งถือเปนหมูบานหนาดานหากเดินทางมาจากเมืองฟลอรเรนซ อยู

ทางใตสุด เปนชุมชนที่คอนขางเงียบสงบ จนแทบจะเรียกไดวาเปนหมูบานทางผานเสียมากกวา ซึ่งเปนขอดี

สําหรับนักทองเที่ยวที่ชอบความสงบ และตองการมาพักผอนอยางแทจริง 

** การเดินทางเที่ยวชม ทั้ง 5 หมูบาน ในเมืองซิงเคว เทอรเร ขึ้นอยูกับเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตาม

ความเหมาะสม หากไมไดชมหมูบานใด หมูบานหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถคืนคาใชจายไมวา

สวนใด สวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ใช

เวลาในการเดินทางจากหมูบานหนึ่ง ไปอีกหมูบานหนึ่ง ประมาณ 15-20 นาที ตอหมูบาน ** 

** อิสระอาหารกลางวัน เพือ่สะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทานเดินทางสู เมืองปซา (Pisa) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เมืองแหงศิลปะที่สําคัญของอิตาลี เปน

เมืองเล็กๆอยูในแควนตอสคานา ฝงแมนํ้าอารโน อยูทางตะวันตกของเมืองฟลอเรนซ (ฟเรนเซ) และทางตะวันตก

เฉียงเหนือของเมืองเซียนา ดานตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน แมวาจะเปนเมืองเล็กๆ แตก็เปน

เมืองที่มีช่ือเสียงและเปนที่รูจักของนักทองเที่ยว เพราะเปนที่ต้ังของสถาปตยกรรมอันสวยงามที่มีช่ือเสียงไปทั่ว

โลก 

นําทานเดินทางสู จัตุรัสเปยซซา เดล ดูโอโม (Piazza Dei Miracoli) หรือ จัตุรัสกัมโป เดย มีราโกลี (Compo 

Dei Miracoli) ที่ประกอบดวยกลุมอาคารสถาปตยกรรมแบบโรมาเนสก ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลก

โดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1987 โดยเริ่มจาก ถายรูปเปนที่ระลึก กับ หอพิธีเจิม

น้ํามนต (Baptistry of  St. John) ที่ใหญที่สุดในอิตาลี ถายรูปเปนที่ระลึก กับ มหาวิหารดูโอโม (Duomo) 

อันย่ิงใหญงดงามและ ถายรูปเปนที่ระลึก กับ หอเอนแหงเมืองปซา (Leaning Tower of Pisa) อันเลื่องช่ือ

สัญลักษณแหงเมืองปซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง เริ่มสรางเมื่อป ค.ศ. 1173 ใชเวลาสรางประมาณ 

177 ป แตระหวางการกอสรางตองหยุดชะงักลงไปเมื่อสรางไปไดถึงช้ัน 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึ้นมา และ

ตอมาก็มีการสรางหอตอเติมขึ้นอีกจนแลวเสร็จ โดยที่หอเอนปซาน้ี กาลิเลโอ บิดาแหงวิทยาศาสตร ซึ่งเปนชาว

อิตาเลี่ยนไดใชเปนสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโนมถวงของโลกที่วา สิ่งของสองช้ิน นํ้าหนักไมเทากัน ถาปลอย

สิ่งของทั้งสองช้ินจากที่สูงพรอมกัน ก็จะตกถึงพ้ืนพรอมกัน ** ยังไมรวมคาบัตรเขาชมภายในมหาวิหาร และ 



 

  

 

 

 

ทาวเวอร (หอเอนแหงเมืองปซา) คาบัตรเขาชม เริ่มตน ทานละ ประมาณ 20 ยูโร (EUR) หรือ คํานวน เปน

เงินไทย ทานละ ประมาณ 800 บาท (THB) ขึ้นอยูกับประเภทของบัตร โดยทั้งนี้ คณะทัวรจําเปนตองดําเนนิ

ไปตามระบุทั้งหมด ** 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

 นาํคณะเขาสูที่พัก San Ranieri, Pisa หรือเทียบเทา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่หา เมืองปซา - เมืองฟลอเรนซ - มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟโอเร - จตุรัสเดลลาซิญญอเรีย - น้ําพุรูปปน

เทพเจาเนปจูน - อนุสาวรียวีรบุรุษเปอรซิอุสถือหัวเมดูซา - รูปปนเดวิด - สะพานเวคคิโอ - เมืองเลคซิโอ - 

เลคซิโอ เดอะ มอลล เอาทเล็ท - เมืองโรม                 

                           (B/-/D)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

  

 

 

 

นําทานเดินทางสู เมืองฟลอเรนซ (Florence) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 20 นาที) ประเทศอิตาลี 

เมืองที่ไดรับขนานนามวาเปนเมืองศูนยกลางแหงศิลปะในยุคเรอเนสซองส ซึ่งลวนแลวแตมีโบราณสถานสําคัญ 

และมีทิวทัศนตามธรรมชาติที่สวยงาม ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ 

ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1982 

นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟโอเร (Santa Maria Dell Fiore) ชมความ

ย่ิงใหญของมหาวิหารที่ใหญเปนอันดับ 4 ของทวีปยุโรป โดดเดนดวยสถาปตยกรรมที่ใชหินออนหลายสีตกแตง

ผสมผสานกันไดอยางงดงาม  

นําทานเดินทางสู จัตุรัสเดลลาซญิญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึ่งรายลอมไปดวยรูปปนอันวิจิตรสวยงาม 

อาทิเชน น้ําพุรูปปนเทพเจาเนปจูน (Fountain of Neptune), อนุสาวรียวีรบุรุษเปอรซิอุสถือหัวเมดูซา 

(Perseus with the Head of Medusa), รูปปนเดวิด (David Statue) ผลงานที่มีช่ือเสียงของ ไมเคิล แอง

เจโล   

นําทานเดินทางสู สะพานเวคคิโอ (Vecchio) สะพานเกาแกที่มีรานขายทองและอัญมณีอยูทั้งสองขางสะพาน 

อิสระใหทานชมบรรยากาศและเลือกชมสินคา หรือ ของที่ระลึกตางๆมากมาย 

นําทานเดินทางสู เมืองเลคซิโอ (Leccio) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) ประเทศอิตาลี  

นําทานเดินทางสู เลคซิโอ เดอะ มอลล เอาทเล็ท (Leccio The Mall Outlets) ใหทานอิสระเลือกซื้อสินคา

แบรนดเนมช้ันนํามากมายของประเทศอิตาลีในราคายอมเยา อาทิเชน Armani, Balenciaga, Bottega Veneta, 

Burberry, Dior, Fendi, Gucci, Tod’s, Valentino เปนตน 

** อิสระอาหารกลางวัน เพือ่สะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทานเดินทางสู เมืองโรม (Rome) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 40 นาที) เปนเมืองหลวงและเมืองที่

ใหญที่สุดของแควนลัตซีโย ประเทศอิตาลี ต้ังอยูทางตอนกลางของประเทศ เมืองโรมยังเปนที่ต้ังของนครรัฐ

วาติกัน หรือ เมืองวาติกัน ซึ่งเปนดินแดนที่ประทับของพระสันตะปาปาแหงคริสตจักรโรมันคาทอลิกอีกดวย หลัง

สิ้นสุดยุคกลาง เมืองโรมไดอยูภายใตการปกครองของพระสันตะปาปา เชน สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซาน

เดอรที่ 6 และสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 10 ผูซึ่งสรางสรรคใหเมืองโรมกลายเปนหน่ึงในศูนยกลางของสมัย

ฟนฟูศิลปวิทยาในประเทศอิตาลีเชนเดียวกับเมืองฟลอเรนซ ซึ่งในยุคสมัยดังกลาว ไดมีการกอสรางมหาวิหาร

เซนตส ปเตอร บาซิลิกาแบบที่ปรากฏในปจจุบัน และมีเกลันเจโล ไดวาดภาพปูนเปยกประดับภายในโบสถนอย

ซิสทีน ศิลปนและสถาปนิกที่มีช่ือเสียงอยางบรามันเต แบรนินี และ ราฟาเอล ซึ่งพํานักอยูในเมืองโรมเปนครั้ง

คราว ไดมีสวนชวยสรางสรรคสถาปตยกรรมแบบสมัยฟนฟูศิลปวิทยาและแบบบารอกในเมืองโรมดวยเชนกัน ทํา

ใหเมืองโรม เปนเมืองที่มีความนาสนใจทางดานสถาปตยกรรมที่สุดแหงหน่ึง 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)  

 นาํคณะเขาสูที่พัก Aldero Hotel, Rome หรือเทยีบเทา 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่หก เมืองโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต ปเตอรส บาซิลิกา - สนามกีฬาโคลอสเซียม - กลุมโรมันฟอรัม - 

จัตุรัสเวเนเซีย - ระเบียงปาลาสโซ - อนุสาวรีย ของกษัตริยวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 - น้ําพุเทรวี - วิหาร

แพนธีออน - บันไดสเปน - จัตุรัสนาโวนา - น้ําพุจตุมหานที - ทาอากาศยานนานาชาติเลโอนารโดดาวินชี ฟ

อูมิชิโน เมืองโรม ประเทศอิตาลี - ทาอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส                                                (B/-/-)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู นครรัฐวาติกัน (Vatican) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เปนนครรัฐที่ไมมีทางออกสู

ทะเลซึ่งนอยที่สุดในโลกทั้งในแงพ้ืนที่และประชากร ต้ังอยูในเมืองโรม ประเทศอิตาลี เปนที่ประทับของพระ

สันตะปาปา ซึ่งเปนประมุขสูงสุดแหงคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิก ศูนยกลางคือมหาวิหารนักบุญเปโตร หรือ 

มหาวิหารเซนต ปเตอรส บาซิลิกา ซึ่งออกแบบโดยมีเกลันเจโล การปกครองของนครรัฐวาติกันเปนแบบอํานาจ

เบ็ดเสร็จ คืออํานาจตกอยูที่สมเด็จพระสันตะปาปาเพียงผูเดียว จะหมดวาระก็ตอเมื่อสิ้นพระชนม ไดรับการขึ้น

ทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1984 



 

  

 

 

 

นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ มหาวิหารเซนต ปเตอรส บาซิลิกา (St. Peter’s Basilica) เปนหน่ึงในสี่ของ

มหาวิหารเอกของเมืองโรมที่ต้ังอยูใน เขตการปกครองของนครรัฐวาติกัน เปนสิ่งกอสรางที่ใหญที่สุดในนครรัฐ

วาติกัน และเปนมหาวิหารที่ใหญที่สุดในโลก เปนสถานที่ที่ไดช่ือวาศักด์ิสิทธ์ิที่สุดแหงหน่ึงของคริสตจักร

โรมันคาทอลิกอีกดวย มหาวิหารเซนต ปเตอรส บาซิลิกา (St. Peter’s Basilica) หรือมีอีกช่ือวา มหาวิหาร 

นักบุญเปโตร (Basilica Sancti Petri) เดิมน้ันเปนโบสถที่ถูกสรางขึ้นในสมัยคริสตศตวรรษที่ 4 เปนรูปแบบบาซิ

ลิกา จนมาถึงในยุคฟนฟูศิลปวิทยาโบสถน้ันไดมีสภาพทรุดโทรมเปนอยางมากแลวจึงไดมีการตัดสินใจสรางมหา

วิหารขึ้นมาใหมในรูปแบบเรเนซองซึ่งเปนโบสถที่ใหมและมีขนาดใหญกวาเดิมมาก นอกจากน้ันแลวมหาวิหาร

เซนต ปเตอรส บาซิลิกา แหงน้ีน้ันยังเปนหน่ึงในสี่ของมหาวิหารเอกของเมืองโรมรวมกับอีกสามวิหารอันไดแก 

มหาวิหารซันตามาเรียมัจโจเร, มหานักบุญเปาโลนอกกําแพง และมหาวิหารนักบุญยอหน ลาเตรัน อีกดวย ** 

ยังไมรวม คาบัตรเขาชมภายใน มหาวิหารเซนต ปเตอรส บาซิลิกา ทานละ ประมาณ 20 ยูโร (EUR) หรือ

คํานวณเปนเงินไทยประมาณ 800 บาท บางกรณีมีงานสําคัญ หรือ พิธีการสําคัญตางๆทางศาสนา อาจไม

สามารถเขาชม หรือ เขาใกลชิดกับมหาวิหารฯได แตทางบริษัทจะพยายามนําทานชมมหาวิหารใหใกลชิด

มากที่สุด เทาที่จะสามารถทําได ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ สนามกีฬาโคลอสเซียม (Colosseum) หน่ึงในสถานที่ทองเที่ยวที่มีช่ือเสียง

มากที่สุดของเมืองโรมประเทศอิตาลี เปนสนามกีฬากลางแจงโบราณขนาดใหญยักษ ใจกลางเมือง ที่นอกจากจะ

เคยเปนสนามประลองอันทรงเกียรติที่โหดเหี้ยมแลว ยังไดรับการคัดเลือกจากองคกร New 7 Wonders ให

เปนหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลกยุคใหมอีกดวย สนามกีฬาโบราณขนาดใหญแหงน้ีถูกสรางขึ้นในสมัย

จักรพรรดิเวสเปเซี่ยนแหงจักวรรดิโรมัน และไดสรางแลวเสร็จในสมัยจักรพรรดิไททัสในชวงคริสตศตวรรษที่ 1 

หรือราวๆ ป ค.ศ. 80 โดยมีลักษณะเปนอัฒจันทรรูปวงกลมที่กอดวยอิฐและหินทรายที่มีเสนรอบวงประมาณ 

527 เมตร สูงประมาณ 57 เมตรp และสามารถบรรจุคนไดมากถึงประมาณ 50,000 คน สําหรับการออกแบบ 

Colosseum แหงน้ีน้ันจัดไดวาไดรับการออกแบบที่ชาญฉลาดมาก โดยไดมีการออกแบบใหผูชมไดรูสึกใกลชิด

กับนักกีฬาดวยการออกแบบในสวนของสนามกีฬาใหเปนรูปครึ่งวงกลม  นอกจากน้ันยังมีการออกแบบทาง

ระบายนํ้าที่ดีเพ่ือปองกันนํ้าขังในสนามหากเกิดฝนตกอันเปนตนแบบของการออกแบบสนามกีฬาอ่ืนๆ ทั่วโลกใน

ปจจุบันอีกดวย 

นําทานถายรูปเปนที่ระลึก กับ กลุมโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีตศูนยกลางทางดานการเมือง ศาสนา 

และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ที่สะทอนใหเห็นความเจริญรุงเรืองของอารยะธรรมโรมันในชวง 2,000 ปที่

ผานมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

นําทาน ผานชม จัตุรัสเวเนเซีย (Piazza Venezia) จัตุรัสอันย่ิงใหญใจกลางเมืองโรม ผานชม ระเบยีงปาลาส

โซ (Palazzo Terrace) สถานที่ใชกลาวสุนทรพจนของมุสโสลินีในโอกาสตางๆ เปนที่ต้ังของ อนุสาวรีย ของ

กษัตริยวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 (Vittorio Emanuele II Monument) ซึ่งไดช่ือวาเปนพระบิดาของชา  

อิตาลี “ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลักษณแหงชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุงสูกรุงโรม” จากน้ันชม

รองรอยของศูนยกลางแหงจักรวรรดิโรมันอันศักด์ิสิทธ์ิ  “โรมันฟอรั่ม” ใหทานไดลงจากรถพรอมถายภาพคูกับ 

“สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก สนามกีฬากลางแจงขนาดใหญที่มีโครงสรางเกือบ

สมบูรณต้ังอยูใจกลางกรุงโรม  โดยนับเปนสิ่งกอสรางที่มีขนาดใหญที่สุดเทาที่เคยมีการสรางขึ้นมาในสมัย

อาณาจักรโรมัน ระหวางทาง ทานจะสามารถชมความงดงามสถาปตยกรรมอันเกาแกของกรุงโรม 

นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ น้ําพุเทรวี (Trevi Fountain) เปนนํ้าพุประติมากรรมของเทพนิยายกรีกแบบ

บารอค ที่ใหญที่สุดในเมืองโรม มีความสูง 25.9 เมตร (85 ฟุต) และกวาง 19.8 เมตร (65 ฟุต) มีตํานานเลาวา 

หากหันหลังแลวโยนเหรียญลงนํ้าพุเทรวี แลวอธิษฐานใหไดกลับมาเมืองโรมอีกครั้ง ก็จะสมหวัง  

นําทาน เขาชม วิหารแพนธีออน (Pantheon) หรือวิหารแหงดวงตาวรรค ถูกสรางขึ้นต้ังแตในสมัยกอนที่จะ

เริ่มนับคริสตศักราชประมาณ 20 ป ในยุคของจักรพรรดิ Marcus Agrippa โดยไดปรากฎการแกะสลัก M. 

Agrippa ไวที่บริเวณหนาบันของตัวอาคาร ดวยการออกแบบและการกอสรางทีย่อดเยี่ยมจึงทําใหวิหารแหงน้ีน้ัน

นับเปนสิ่งกอสรางเดียวที่กอสรางมาต้ังแตสมัยยุคโรมันและยังคงสภาพสมบูรณไวไดมากที่สุดที่มีเหลืออยู 

Pantheon น้ันเปนช่ือที่มีความหมายมาจาก All of God หรือวิหารแหงเทพ ซึ่งเปนวิหารที่สรางขึ้นเพ่ือบูชาเทพ 

แตอีกนัยหน่ึงน้ันแปลไดวาเปนที่เก็บศพ ซึ่งสถานที่แหงน้ีก็ไดเปนที่เก็บศพของบุคคลสําคัญเชนกันจึงยังไมแนชัด

ในวัตถุประสงคของการสรางวิหารแหงน้ีขึ้นมาเลยทีเดียว การออกแบบที่โดดเดนของอาคารแหงน้ีน้ันเริ่มมา

ต้ังแตภายนอกอาคารที่จะคุณจะสามารถมองเห็นเสาหินแกรนิตขนาดใหญยักษวางเรียงที่ดานหนาอาคารเปน

แนวยาว โดยเสาแตละตนน้ันโดดเดนดวยความที่เปนเสาหินกอนเดียวทั้งเสาโดยไมไดมีการตัดตอเลย วิหารแหงน้ี

มองภายนอกที่ดูย่ิงใหญสวยงามแลวกลับเทียบไมไดกับภายในแมแตนอย เมื่อเขาไปบริเวณภายในวิหารคุณจะได

พบกับความกวางขวางใหญโต ภายในวิหารน้ันไดรับการออกแบบใหไมมีเสาตรงกลาง เอกลักษณที่โดดเดนของ

การออกแบบของวิหารแหงน้ีคือ Oculus ซึ่งเปนชองวงกลมขนาดใหญมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 30 ฟุต ที่อยู

บริเวณตรงกลางโดมโคงมนภายในตัวอาคาร ซึ่งเปนงานสถาปตยกรรมที่นาทึ่งอยางหน่ึงในวิหารแหงน้ี โดยบางก็

วาเปนดวงตาสวรรคที่เช่ือมระหวางพระเจาและมนุษย  



 

  

 

 

 

นําทานเดินทางสู ยานบันไดสเปน (Piazza di Spagna) เปนแหลงแฟช่ันช้ันนําสุดหรู ไมวาจะเปนสินคาแบ

รนดเนมช้ันนําตางๆมากมาย รวมถึงรานอาหาร รานขนม รานกาแฟ รานไอศครีม ใหทานไดเลือกสรรค และยัง

เปนแหลงนัดพบยอดนิยมที่สุดของชาวอิตาเลี่ยนอีกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทานเดินทางสู จัตุรัสนาโวนา (Piazza Navona) เปนอีกหน่ึงจัตุรัสที่ไดรับการขนานนามวาเปนจัตุรัสที่มี

ช่ือเสียงมากที่สุดและสวยที่สุดแหงหน่ึงในเมืองโรม เต็มเปยมไปดวยความมีชีวิตชีวา เปนที่ต้ังของสถาปตยกรรม 

รานอาหาร อาคารเกาแกสีสันสดใส รานคาสไตลศิลปะและโชวตางๆใหไดชมกันมากมาย อดีตจัตุรัสนาโวนา เคย

เปนสนามกีฬาโรมันโบราณมากอน ซึ่งเปนสถานที่ที่ชาวโรมันในอดีตสามารถเดินทางมาเขาชมการตอสูที่จําลอง

มาจากการตอสูทางทะเล สําหรับสถาปตยกรรมที่โดดเดนที่สุดและเปนเอกลักษณของจัตุรัสแหงน้ีก็คือ น้ําพุจตุ

มหานที (Fountain of the Four Rivers) นํ้าพุที่โดดเดนใจกลางจัตุรัส นํ้าพุที่สวยงามประกอบไปดวยเสา



 

  

 

 

 

โอเบลิกสต้ังอยูกลางนํ้าพุ ซึ่งเปนเสาแบบเดียวกับดานหนา Sant’Agnese โบสถสไตลบาโรก โดยเสาน้ีนําเขา

จากประเทศอียิปต นอกจากเสาเดนตระหงานตรงกลางแลว นํ้าพุยังประกอบไปดวยรูปปนที่เปนตัวแทนของการ

แสดงถึงแมนํ้าสายสําคัญของทั้ง 4 ทวีปไดแก แมนํ้าคงคา แมนํ้าไนท แมนํ้าดานูปและแมนํ้าพลาตา อันเปนที่มา

ของช่ือจตุมหานที 

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่าํ เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเทีย่ว ** 

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเลโอนารโดดาวินชี ฟอูมิชิโน เมืองโรม ประเทศอิตาลี ทานมีเวลา

ในการทําคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษี หรือ รานอาหาร 

22.00 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบ ีเมืองอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรับเอมิเรตส โดยสาย

การบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY084 

** ใชเวลาบนิประมาณ 11 ชั่วโมง บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครือ่งบิน ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

วันที่เจ็ด ทาอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบ ีเมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส - ทาอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                   

              (-/-/-)  

06.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ** เพื่อเปลี่ยน

เครื่อง ** 

08.45 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Etihad 

Airways เที่ยวบินที่ EY408 

** ใชเวลาบนิประมาณ 2 ชัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครือ่งบิน ** 

18.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการเดินทาง รายละเอียดเทีย่วบิน 

ผูใหญ 

หองละ 

2-3 

ทาน 

1 เด็ก 2 

ผูใหญ เด็กมี

เตียง 

(เด็กอายุไม

เกิน 12 ป) 

1 เด็ก 2 

ผูใหญ 

เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไม

เกิน 12 ป) 

พักเด่ียว

เพิ่ม 

ราคา 

ไมรวม 

ต๋ัว 

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. คลายวัน

สวรรคต ร. 9 และ วัน

ออกพรรษ / 14 ต.ค. 

วันหยุดชดเชย) 

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 

(23 ต.ค. วันปยมหาราช) 

20OCT EY405 BKK-AUH 

18.25-21.45 

21OCT EY081 AUH-MXP 

02.20-06.50 

25OCT EY084 FCO-AUH 

22.00-06.05 

26OCT EY408 AUH-BKK 

08.45-18.25 

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

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. วันสิน้ป / 01 

ม.ค. วันขึน้ปใหม) 

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 ไมรวม คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคเุทศกทองถ่ิน ** 

 

** อัตรานี้ ไมรวม คาธรรมเนียม และ คาบริการยืน่วีซาทองเที่ยว ประเทศอิตาลี ทานละ ประมาณ 3,500 บาท 

สําหรบัการยืน่วีซาแบบหมูคณะ จําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเขาสถานทูต เพื่อ ใชเวลาพิจารณาอยางนอย 15-20 วันทํา

การ (บางกรณีอาจไมรวมวันเสาร - อาทิตย ทั้งนี้ขึน้อยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวง) ในชวงเวลาดังกลาว ทานจะไม

สามารถขออนุญาตใชหนังสือเดินทางเพือ่เดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม หากจําเปน สถานทูตอาจจะปฏิเสธผลการสมัครของ

ทาน และ สงหนังสือเดินทางคืนทานภายใน 3-5 วันทําการ เปนอยางนอย ในลําดับตอไป จากนั้นระยะเวลาคงเหลือกอนวัน

เดินทางไมเพยีงพอสาํหรบัยื่นวีซาครั้งใหม การยกเลิก และ คืนเงนิ จะเปนไปตามเงือ่นไข ทุกกรณี ** 

 

** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ทานละ 15,000 บาท ** 

 

** หากทานทีต่องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัว เครื่องบิน , รถทัวร , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาทีทุ่กครั้งกอน

ทําการออกบตัรโดยสารเนือ่งจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ** 

 

** อัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทาง จํานวน 20 ทาน ขึน้ไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่

กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรบัราคาเพิ่มขึน้ เพื่อใหคณะ

ไดออกเดินทาง ตามความตองการ) ** 

 

** กรณผีูเดินทางเปนอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด ไมวาเหตุผลใดเหตุผลหนึง่ และ ไม

วาม้ือใดม้ือหนึ่ง ทางบริษัทขอใหทานผูเดินทางกรณุาเตรียมอาหารสวนตัวของทานมาเพิ่มเติมขณะม้ืออาหาร เนื่องจาก

รานอาหารแตละรานจะมีขอจํากัดเรื่องของวัตถุดิบ โดยสวนมาก รานอาหารจะจัดใหเปนไขดาว หรือ ไขเจียว ผัดผัก ขาวผัด 

และ บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป เทานั้น กรณีทีท่านมีความประสงคที่จะสั่งเมนูนอกเหนือขางตน ผูเดินทางจะตองชาํระคาใชจาย

เพิ่มเติมในสวนนี้ดวยตนเอง **  

 

** ทางบริษทัขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ทั้งหมดกอนทาํการจอง โดยละเอียดทุกขอ * 



 

  

 

 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) ไมสามารถเลื่อน เปลี่ยนวันเดินทาง หรือ 

อัพเกรดได 

 คาภาษีนํ้ามัน ภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Etihad Airways อนุญาตใหโหลดกระเปา

สัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 2 ช้ิน โดยมีนํ้าหนักรวมกันไมเกิน 30 ก.ก. (แตละช้ิน ควรหนักไมเกิน 23 ก.ก. เชน 23 

ก.ก. 1 ช้ิน 7 ก.ก. 1 ช้ิน รวม 30 ก.ก.)  

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ) 

 คาโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน 

Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึง

ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงไวในโปรแกรมชัดเจน เชน ถายรูปเปนที่ระลึก หรือ ผานชม ทั้งน้ี

ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจริงอีกครั้ง  

 คาอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของ

ลูกคาเปนสําคัญ 

 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม) กรณีตองการซื้อประกันเพ่ิมเพ่ือ

คุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คา

ซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณา

สอบถามอัตราคาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครั้ง) 



 

  

 

 

 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 คาทิปคนขับรถ ทานละ 15 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 

 คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 21 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 

คาทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 36 ยูโร (EUR) หรือ คํานวนเปนเงินไทยประมาณ 1,440 บาท (THB) 

รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตาม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทาน 

 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยว ประเทศอิตาลี ทานละ ประมาณ 3,500 บาท ขึน้อยูกับอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตรา และ ธรรมเนียมของแตละประเทศ (เฉพาะคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการสวนนี้ขอความกรุณาลูกคาผูเดินทางถือไป

จายในวันที่ยืน่เอกสาร สแกนนิ้ว กับเจาหนาทีข่องบรษิัท โดยทางบริษัทจะมีเจาหนาที่ไปดูแล และ อํานวยความสะดวกในวัน

นั้น) 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยว กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 60 วัน กอนการเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 20,000 บาท 

ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. 

เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะ

เดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิทธ์ิลูกคารายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ 

เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยว กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือ

เอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการ

จายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําใหทางบริษัทไมไดรับ

เงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทาง

ในทัวรน้ันๆทันที 



 

  

 

 

 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง 

ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่

รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี

รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจงยืนยัน

ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

ทั้งสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ 

อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ

ประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ

ทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการให

นําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวา

วันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 55 วัน ** 

2.2 แจงยกเลิก 31-44 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ ** กรณีที่มีคาใชจายตามจริง

มากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายเพิ่ม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 

** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวใหแก

นักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พัก เปนตน ** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย

การบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่

กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะได



 

  

 

 

 

ออกเดินทาง ตามความตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอน

การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทาง

นักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัท

กําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการย่ืนวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรที่ลูกคาชําระมาแลวไมวาสวนใดสวน

หน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดย

คํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอยแลว บางสายการบิน อาจไมสามารถคืนคาบัตร

โดยสารบางสวน สวนใดสวนหน่ึงได และ หากสามารถคืนได (Refunds) จําเปนไปตามกระบวนการของสายการบิน โดยใช

ระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เปนอยางนอย 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง

ศุกร เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่

รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 

ขอมูลสาํคญัเก่ียวกับ โรงแรมที่พัก ที่ทานควรทราบ 

1. เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) , หองพักคูแบบ 2 

ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยู

คนละช้ันกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 เตียงใหญ กับ 1 

เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง (Twin/Double) และ หองเด่ียว 1 หอง (Single) 

ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากกวากําหนด หรือหองพักเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายที่พักเปนเมืองใกลเคียงเปนการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปนอาคารแบบด้ังเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัด

รัต และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 



 

  

 

 

 

ขอมูลสาํคญัเก่ียวกับ การยื่นคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ 

1. ผูสมัครทุกทาน จําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยยื่นรับคํารองขอวีซา เพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกทาน  

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเปนอยางนอย (ไมรวมเสาร-อาทิตย ในบาง

กรณี) ทั้งน้ีขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเปนสําคัญ  

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซาแบบหมูคณะ โดยทางแผนกวีซาจะเปนผูไดรับกําหนดการนัดหมายวันและเวลาจาก

ทางสถานทูตหรือศูนยรับคํารองขอวีซาเทาน้ัน หากทานไมสะดวกมาดําเนินการยื่นวีซาวันใดบาง รวมไปถึงมีความจําเปนตอง

ใชหนังสือเดินทางเพ่ือกิจธุระสวนตัวของทานในชวงใดบาง ซึ่งอาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา หรือ ซึ่งอาจทําให

ใหมีผลตอการพิจารณาวีซา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการพิจารณาที่สถานทูต) ทานจําเปนจะตองแจงลวงหนากอน 

ต้ังแตขั้นตอนการจอง หรือ กอนชําระเงินมัดจํา พรอมแจงวัน และ เวลาที่ทานสะดวกจะย่ืนวีซามากอน แผนกวีซาจะ

ประสานงานใหอีกครั้ง หากมีคิวย่ืนวางชวงที่ทานสะดวก แผนกวีซาจะดําเนินการใหดีที่สุดที่จะชวยอํานวยความสะดวกให

ทานเปนกรณีพิเศษ แตทั้งน้ี การนัดหมายแบบกรณีพิเศษตางๆ จําเปนตองมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทานสามารถเลือกซื้อ 

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายที่เร็วขึ้น หรือ สามารถเลือกเวลาไดมากขึ้น  

3.2 การยื่นแบบเรงดวน (Fast Track) ใชเวลาพิจารณาเร็วกวาปกติ  

** การบริการพิเศษนี้ยังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมทั้งหมด ** 

ประเทศที่ทานสามารถเลือกซื้อบริการพิเศษน้ีได ไดแก อังกฤษ อิตาลี ฝรั่งเศส สวิสเซอรแลนด เนเธอแลนด เทาน้ัน  

** สําหรับการใหบริการ และ คาบริการของแตละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษอีกครั้ง อาจมี

การเปลี่ยนแปลง ** 

4. กรณีที่ทานไมสามารถย่ืนวีซาพรอมคณะได จําเปนตองย่ืนกอน หรือ หลังคณะ เพราะตองใชหนังสือเดินทางในชวงที่ทาง

บริษัทจะเริ่มดําเนินการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือขอย่ืนวีซา (โดยประมาณ 25-30 วัน กอนเดินทางเปนอยางนอย หรือ อาจเร็ว

กวาน้ัน) และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เชน คาบัตร

โดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) จะตองออกกอนกําหนด แตวีซายังไมดําเนินการ หรือ วีซายังไมไดรับการอนุมัติ (อยูในระหวาง

การพิจารณา) เน่ืองจากทานดําเนินการย่ืนวีซาหลังคณะ และหรือ กรณีที่ทานตองการย่ืนกอนคณะ แตคณะที่ทานเดินทาง 

ยังไมปด อยูระหวางการขาย ยังไมคอนเฟรมออกเดินทาง หากสถานทูตตองการขอหลักฐานการพํานักในประเทศปลายทาง 

(Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการทองเที่ยวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในสวนน้ี ทาน



 

  

 

 

 

จําเปนตองดําเนินการดวยตนเอง และหากทายที่สุดคณะไมสามารถเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม

สามารถชดเชยคาเสียหายใหกับทานไมวาสวนใดสวนหน่ึงทุกกรณี  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทั่วไปคือ 15-20 วันทําการ (ไมรวมวันเสาร - อาทิตย ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับจํานวนผูสมัคร

ในชวงน้ันๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดูกาลทองเที่ยว ที่มีผูสมัครเปนจํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ) 

6. หลังจากที่ผูสมัครไดทําการย่ืนขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทําการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูต

ออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ดังน้ันหากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพ่ือเดินทาง 

กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ เพ่ือวางแผนลวงหนา กรณีที่ตองการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรองขอหนังสือ

เดินทางกลับคืนดวน ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธวีซา และ ทานจําเปนตองสมัครเขาไปใหม 

น่ันหมายถึงจะตองชําระคาธรรมเนียม และ คาบริการใหมทั้งหมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาที่เหลือกอนเดินทางสําหรับการ

พิจารณาเปนสําคัญกอนดําเนินการ 

7. กรณีทาน มีวีซาเชงเกนชนิดเขาออกมากกวา 1 ครั้ง หรือ หลายครั้ง (Multiple) ที่ยังไมหมดอายุ ไมชํารุด และ ยังมีวัน

คงเหลือในกลุมประเทศเชงเกนเพียงพอ และใชเขาประเทศในกลุมเชงเกนตามวัตถุประสงคที่วีซาเชงเกนฉบับน้ันๆออก และ

ตองการใชเดินทางทองเที่ยวกับคณะน้ี สามารถใชได หากวีซาน้ันถูกใชมาแลวตามเง่ือนไขของกลุมเชงเกน คือ วีซาออกจาก

ประเทศใด จะตองพํานักประเทศน้ันๆมากที่สุด มากอนแลวอยางนอยหน่ึงครั้ง หากไมเปนไปตามเง่ือนไขและลูกคายืนยัน

เดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบเก่ียวกับความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน กรณี

ถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง หรือ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที่ทานมีวีซาประเทศปลายทางที่สามารถเขาออกไดหลายครั้ง และยังไมหมดอายุ จําเปนจะตองเปนวีซาชนิดทองเที่ยว

เทาน้ัน โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปจจุบันที่มีอายุคงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดที่

อนุมัติโดยระบุวันที่สามารถพํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดที่อนุมัติในหนาวีซา ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับประเทศ

ปลายทางอีกครั้ง กรุณาสงหนาวีซาและหนาที่มีการประทับตราเขาประเทศมาแลวใหกับเจาหนาที่ตรวจสอบเพ่ือความ

ถูกตอง หากไมเปนไปตามเง่ือนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย 

และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเน่ืองจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือ

ไมเพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง และ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง เปนตน 

9. การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ใน

กรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมการบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ 



 

  

 

 

 

อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืน

คาธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึ่งขอใหทานใหความรวมมือในสวนน้ีเพ่ือให

การย่ืนคํารองในครั้งตอๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาที่สถานทูตเปนสําคัญ 

11. การที่วีซาจะออกใหทันวันเดินทางหรือไม หรือ ออกกอนเดินทางเพียงไมกี่วัน เราไมสามารถฟองรองหรือเรียกรองคาเสียหาย

ใดๆไดทั้งสิ้น เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธ์ิทางการทูตคุมครองอยู 

12. เก่ียวกับเอกสารทางราชการที่จําเปนตองแปล เชน หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศที่ออกจากสํานักงาน

เขต หรือ อําเภอ ที่อาศัยอยู , ใบปกครองบุตรกรณีบิดาและมารดา หยาราง , ใบสําคัญการหยา กรณีศูนยรับยื่นคํารอง

ขอวีซา หรือ สถานทูตตองการ เอกสารที่แปลเรียบรอย จําเปนจะตองไดรับการรับรอง (มีตราประทับ) จากกรมการ

กงสุลเทานั้น ซ่ึงจะมีคาใชจายเพิ่ม ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี้ จําเปนที่สุด สําหรับเด็กที่อายุตํ่ากวา 

18 ปบริบูรณ ไมไดเดินทางกับ มารดาและบิดา (เชน เดินทางกับมารดา และ บิดาไมไดเดินทางดวย) คาใชจายในสวนนี้ 

ลูกคาจําเปนตองรับผิดชอบดวยตนเอง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถชําระคาใชจายในสวนนี้ใหทานได แตหาก

เอกสารการแปลแบบปกติ (ไมจําเปนตองมีตราประทับ) ทางบริษัทยินดีอํานวยความสะดวกแปลใหทานไดตามปกติ  

13. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อต๋ัวเครื่องบินแยกเอง) ทานจําเปนจะตอง

เตรียมหลักฐานการจอง ต๋ัวเครื่องบิน โรงแรมที่นอกเหนือจากคณะ ที่ทานพํานักกอน หรือ ตอจากคณะ ประกันการเดินทาง

ใหครอบคลุมวันที่ทานเดินทาง ไป และ กลับ เพ่ือใชในการประกอบการย่ืนขอวีซาใหครบตามเง่ือนไข ดวยตนเองทุกกรณีไม

วากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถย่ืนขอวีซาในคิวนัดหมายของคณะได โดยทานจําเปนจะตอง

ยอมรับเง่ือนไข และ หากมีคาใชจายเพ่ิมเติมเน่ืองจากไมใชการนัดหมายย่ืนขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจําเปนเปนจะตองชําระ

คาใชจายเพ่ิมเติมสวนน้ี หรือ สวนใดสวนหน่ึงดวยตนเองทั้งหมดไมวากรณีไดก็ตาม รวมไปถึงกรณีที่ในวันนัดหมายเพ่ือย่ืนขอ

วีซา ทานไมสามารถย่ืนขอได ไมวากรณใดก็ตาม ทําใหทานตองยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเปนไปตามเง่ือนไข

การยกเลิกทั้งหมด  

 

ขอมูลสาํคญัเก่ียวกับ สายการบนิ ที่ทานควรทราบ 



 

  

 

 

 

1. เกี่ยวกับที่น่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร เปนแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ัง

บนเครื่องบินทุกกรณี แตทางบริษัทจะพยายามใหมากที่สุด ใหลูกคาผูเดินทางที่มาดวยกัน ไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมาก

ที่สุดเทาที่จะสามารถทําได 

2. กรณีที่ทานเปนอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีที่แจงลวงหนากอน

เดินทางกะทันหัน อาจมีคาใชจายเพ่ิมเพ่ือชําระกับเมนูใหมที่ตองการ เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได 

3. บางสายการบินอาจมีเง่ือนไขเกี่ยวกับการใหบริการอาหารบนเครื่องแตกตางกัน ขอใหทานทําความเขาใจถึงวัฒนธรรมประจํา

ชาติของแตละสายการบินที่กําลังใหบริการทานอยู 

 

เงื่อนไข และ ขอควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 

1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 

2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธ์ิสําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีนํ้าตาล / เลือดหมู) เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือ

เดินทางราชการ  (หนาปกสีนํ้าเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมี

วัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทาง

พิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอรเช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝงประเทศไทย (ตนทาง) ขาออก และ 

ตางประเทศ (ปลายทาง) ขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี 

ไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจายลวงหนาเรียบรอยแลวทั้งหมด หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ

ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน

คาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือ

เดินทาง เลขที่วีซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ 

หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน

ของลูกคาเปนสําคัญ 



 

  

 

 

 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิด

ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหาย

ของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเครื่องบิน คา

ภาษีนํ้ามัน คาภาษีสนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผู

มีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่

เก่ียวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไมสามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง

บริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคู

คาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกัน

ทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจได

อยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด

จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝาก

เจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรองอยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง 

ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอันเปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการ

ใชบริการสวนใดสวนหน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมขึ้นตามมาเปนบาง

กรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณี

ใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อต๋ัวเครื่องบินแยกเอง) ในวันเริ่มทัวร (วันที่

หน่ึง) ทานจําเปนจะตองมารอคณะเทาน้ัน ทางบริษัทไมสามารถใหคณะ รอทานได ไมวากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟลทของทาน



 

  

 

 

 

ถึงชากวาคณะ และ ยืนยันเดินทาง ทานจําเปนจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวที่คณะอยูในเวลา

น้ันๆ กรณีน้ี จะมีคาใชจายเพ่ิม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่ใชในการเดินทางดวยตนเองทั้งหมดเทาน้ัน ไมวากรณีใดก็

ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมสามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากทานไมไดทองเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวใดๆ 

สถานที่หน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวทั้งหมด 

 

การเตรียมเอกสารเพื่อยืน่ขอวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศอิตาล ี

1.  หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหนาวางไมตํ่า

กวา 2 หนา (หนังสือเดินทางธรรมดา เลมสีเลือดหมูเทานั้น) 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนาประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รูป ฉากหลัง

ตองเปนพ้ืนสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน ไมซ้ํากับวีซาประเทศอ่ืนๆที่เคยไดรับ เทาน้ัน 

3. หลักฐานการทํางาน / การเรียน 

3.1 กรณีเปนเจาของกิจการบริษัท / รานคา :  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา (มีอายุไมเกิน 3 เดือน) / หรือ

ใบจดทะเบียนพาณิชยหรือใบจดทะเบียนการคา 

3.2 กรณีเปนพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง วันเริ่มงาน เงินเดือน  

โดยจดหมายรับรองการทํางานใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุช่ือประเทศ ไมจําเปนตองระบุช่ือ

ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตองออกจากองคกรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถามี) ที่อยู 

และเบอรติดตออยางชัดเจน เปนภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีที่เปนขาราชการ : หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงาน เปนภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหนวยงาน (ถามี) สําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจดทะเบียน : จดหมายช้ีแจงตนเองเก่ียวกับหนาที่การงาน เปนภาษาอังกฤษ สามารถ

เขียนแนะนําตนเอง พรอมรูปภาพเปนหลักฐานประกอบได แตทั้งน้ี อยูที่ดุลยพินิจของเจาหนาที่รับย่ืนเทาน้ัน  

3.6 กรณีเปนนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เปนภาษาอังกฤษ  



 

  

 

 

 

** หลักฐานการทํางาน / การเรยีน ควรมีอายุออกมาแลวไมเกิน 30 วัน ณ วันทีน่ดัยื่นวีซา จดหมายตองเปน

ภาษาอังกฤษและตองสะกด ชื่อ-นามสกุล ใหถูกตองตามหนาหนังสือเดินทาง เทานัน้ กรณีไมถูกตองเจาหนาที่อาจ

ปฏิเสธการรบัยื่นได ** 

4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย เทานั้น กรุณาจัดเตรียมดังน้ี 

 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 เดือน  

** ฉบบัจริงออกจากธนาคารเทานั้น อัพเดทเปนปจจุบนั รายการสุดทายควรดําเนนิการมาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยืน่

วีซา ** 

** ผูที่ประกอบอาชีพ มีหนาที่การงาน จําเปนจะตองมีบัญชสีวนตัวเสมอ บัญชีบรษัิท สามาถใชประกอบการพิจารณาได แต

ไมสามารถใชยื่นแทนบญัชสีวนตัวได ซึ่งหากมีแตบัญชบีริษัท เจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับยืน่ได ** 

5. สําเนาทะเบียนบาน 

6. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา (ถามี) 

7. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ - เปลี่ยนนามสกุล (ถามี) 

8. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ) 

** เอกสารเพิม่เติมกรณีเปนเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบรบิูรณและ ไมเดินทางพรอมบิดามารดา  

หรือเดินทางพรอมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหนึ่ง ** 

- กรณเีด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองมี หนงัสือยนิยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ ที่ออกโดย

สํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สาํเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา 

และ มารดา , หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 

- กรณเีด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนังสือยนิยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตร

เดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สาํเนาหนา

หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณเีด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองมี หนังสอืยินยอมใหบตุรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตร

เดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สาํเนาหนา

หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณบุีตรอยูในการดูแลของฝายใดฝายหน่ึง 



 

  

 

 

 

- สําเนาพาสปอรต ของบิดาและมารดา 

- สําเนาทะเบียนมรณะบัตร 

** กรณรีับรองการเงนิใหบคุคลในครอบครัว จําเปนตองเก่ียวของกันทางสายเลือดเทานั้น บิดา , มารดา , บุตร , พี่ , นอง , 

สามี , ภรรยา สามารถอางอิงไดจากทะเบยีนบาน ทะเบยีนสมรส จําเปนตองแนบสาํเนามาดวย และจําเปนตองยื่น

เอกสารสาํคัญดังนี้ ** 

- หนังสือรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานัน้ โดยระบุชื่อเจาของบัญชี (ผูรบัรอง) 

ยืนยันรับรองใหกับผูถูกรับรอง จําเปนตองออกมาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยืน่วีซา ** โดยสะกด ชื่อ-นามสกุล ผู

ถูกรับรอง ใหถูกตองตามหนาหนังสือเดินทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอนหลัง 3  

** ฉบบัจริงออกจากธนาคารเทานั้น อัพเดทเปนปจจุบนั รายการสุดทายควรดําเนนิการมาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยืน่

วีซา ** 

** จําเปนตองใชทั้งผูรับรอง และ ผูถูกรบัรองไมวากรณีใดก็ตาม หากไมเปนไปตามเงื่อนไข เจาหนาที่อาจปฏิเสธการรบัยื่นได 

** 

** หลักฐานทางการเงินขางตน ตองเปนบญัชีเดียวกันเทานั้น เชน Bank Guarantee และ Bank Statement คือบัญชี

เดียวกัน ** 

- เอกสารเพ่ืออางอิงความสัมพันธ อาทิ สาํเนาทะเบียนบาน/สมรส/สติูบัตร 

 

แผนที่การเดินทางเพื่อการยืน่คํารองขอวีซา ประเทศอิตาล ี

สถานทีย่ื่นคํารองวีซา : ศูนยยื่นคาํรองขอวีซา VFS ประเทศอิตาลี อาคารสลีมคอมเพล็กซ ชั้น 15 ถนนสลีม 

ทางอาคารมีสถานที่จอดรถรับรอง แตทางศูนยยื่นวีซา VFS ไมมีบริการประทับตราที่จอดรถฟรี 

การเดินทาง : รถไฟฟา BTS / รถไฟฟาใตดิน MRT สถานีสลีม 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลเบื้องตน เพื่อขอยื่นวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศอิตาล ี

1. ช่ือ - นามสกุล ปจจุบัน ............................................................................................................ 

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

3. วัน - เดือน - ปเกิด .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญิง 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา            หมาย            แยกกันอยู 

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

7. หมายเลขพาสปอรต ................................................................................................................. 

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

8. ที่อยูปจจุบัน(ที่พักอาศัยอยูจริง) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ....................... 



 

  

 

 

 

9. เบอรโทรศัพทมือถือ .......................... อีเมลล ........................................................................ 

10. อาชีพปจ จุบัน  (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตําแหนง ,  หากเปนแมบ าน/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดวย ..................................................................................................................................... 

11. ชื่อสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา และที่อยู ................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ...................... 

เบอรโทรศัพทมือถือ ......................... อีเมลล ......................................................................... 

12. วีซายุโรป (เชงเกน) ที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

ไมเคย 

   เคยไดรับ     

ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที่ .................. ถึงวันที่ ...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที่ .................. ถึงวันที่ ...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที่ .................. ถึงวันที่ ...................... 

13. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

ไมเคย    เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูสมัคร 

   ตัวผูสมัครเอง 

   มีผูอ่ืนออกคาใชจายให ระบุ ..................................................... ความสัมพันธ .......................... 

15. ช่ือบุคคลที่เดินทางรวมกับทาน ..................................................... ความสัมพันธ .......................... 

 

** ผูสมัครทุกทานกรณุากรอกขอมูลตามความเปนจรงิทุกขอโดยละเอียด 

ขอ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหละเอียดและชัดเจนที่สุดเพือ่ ประโยชนของตัวทานเอง 

การพิจารณาอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทานัน้ ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลางในการอํานวยความสะดวกและ

บริการดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทานัน้ ** 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 


