
 

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง  
เดือนกันยำยน  : 22 – 29 ก.ย. 
เดือนตุลำคม : 6 – 13 ต.ค. (วนัหยุดชดเชย) // 13 – 20 ต.ค. (วนัหยุดชดเชย)  //  27 ต.ค. – 3 พ.ย.  



เดือนพฤศจกิำยน  :  1 – 8 พ.ย. // 17 – 24 พ.ย. // 22 – 29 พ.ย. 
 
 
วันแรก     กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภูมิ) – มิลำน ( อิตำลี) 
17.30 น.  คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 7 เคำน์เตอร์ P สำยกำรบินกำร์ต้ำ แอร์เวย์ QR 

เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระ และบตัรท่ีนัง่ข้ึนเคร่ือง 
19.40 น.  ออกเดินทางสู่ มิลำน โดยสายการบินการ์ตา้ แอร์เวยส์ายการบินระดบั 5 ดาว ด้วยเท่ียวบินท่ี QR981 ( 19.40 

น. – 22.50 น. ) / QR123  ( 01.15 น. – 06.35 น. ) แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินโดฮา ประเทศการ์ต้า  บริกำร
อำหำรและเคร่ืองด่ืมตลอดเท่ียวบิน  

วันท่ีสอง     มิลำน – มหำวิหำรแห่งมิลำน –วิตโตรีโอ เอมำนูเอล– เวโรน่ำ – บ้ำนโรมิโอ&จูเลียต – เวนิส 
06.35 น. เดินทางถึง สนำมบินมำลเพนซ่ำมิลำน หลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลการเรียบร้อยแล้ว รถโคช้ปรับ

อากาศมาตรฐานยุโรป น าท่านเดินทางสู่ใจกลางเมือง น าท่านชม มหำวิหำรแห่งเมืองมิลำน หรือท่ีเรียกว่า  ดูโอ
โม่ ช่ือน้ีไวใ้ช้เรียกมหาวิหารประจ าเมือง แทบจะมีดูโอโม่ทุกเมืองท่ีส าคญัๆ 
เลย  เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของคนในเมือง  ดู โอโม่ ท่ี เมืองน้ีสร้างใน
สถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็นมหาวิหารท่ีใหญ่เป็นอบัดับ 2 รองจากมหา
วิหารเซนต์ปีเตอร์ในกรุงวาติกนั มหาวิหารแห่งน้ีเร่ิมสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1386 
แต่มาแลว้เสร็จ 400 กว่าปีหลงัจากนั้น คือในปี ค.ศ.1813 ด้านนอกเป็นยอด
แหลม 135 ยอด จึงมีช่ือเล่นว่า มหำวิหำรเม่น มีรูปสลกัหินอ่อนจากยคุต่าง ๆ ประดบัอยู่กว่าสามพนัรูปยอดท่ีสูง
ท่ีสุดประดบัด้วยรูปสลกัพระแม่มาเรียสูง 4 เมตร หุ้มด้วยทองค าทั้งองค ์มีช่ือเรียกว่า มำดอนนิน่ำ ภายในมหา
วิหารดูเรียบง่าย แต่โอ่อ่ากวา้งขวาง ตามแบบโกธิก ดา้นหนา้มหาวิหารจะเป็นลานกวา้ง เรียกว่า ปิอำซซ่ำ เดล ดู
โอโม เป็นศูนยก์ลาง เป็นแหล่งชุมนุมของผูค้นมาทุกยุคสมยั ด้านขา้งของ
จตุัรัสหนา้ดูโอโมทางทิศเหนือ จะเห็นทางเขา้ แกลเลอเรีย วิตโตรีโอ เอมำนู
เอล ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการคา้ท่ีหรูหราอลงัการแห่งเมืองมิลาน ให้ท่านอิสระ
ในการ ช็อปป้ิงภายในห้างเป็นโดมแกว้ มีห้างร้านต่าง ๆ มากมาย  คลา้ยกบั
อีกแห่งท่ีเมืองเนเปิลส์ ทะลุออกมาอีกด้านจะเจอโรงอุปรากรช่ือกอ้งโลก ลำ สกำล่ำ แห่งเมืองมิลาน สร้างข้ึน
ระหว่างปี ค.ศ.1776-1778 ด้านหน้าลานสกาล่า เรียกว่า ปิอำซซ่ำ เดลลำ สกำล่ำ มีรูปป้ันของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง
โด่งดงัคนหน่ึงของโลก คือลีโอนาร์โด ดาวินช่ี  

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร     
บ่าย ออกเดินทางสู่ เวโรน่ำ เป็นเมืองท่ีใหญ่และส าคญัเป็นอนัดบัสองในแควน้เวเนโต้ รองจากเวนิส เวโรน่าได้รับ

สมญานามว่า "LITTLE ROMAN" เพราะยงัคงสภาพส่ิงก่อสร้างจากสมัย
โรมนัไวอ้ยา่งสมบูรณ์ และท่ีท าให้เมืองเวโรน่าเป็นท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไปนั้น 
เป็นเพราะเหตุการณ์ต่างๆ ในบทละครเร่ืองโรมิโอกบัจูเลียตของเช็คสเปียร์
ลว้นเกิดข้ึนในเมืองหน่ึงของอิตาลีท่ีช่ือว่าเวโรนา น าท่านชม บ้ำนโรมิโอ&จู
เลียต ระเบียงหินอ่อนเล็กๆ ท่ีสมุมติเป็นฉากท่ีจูเลียตเคยยืนอยู่โดยมีโรมิโอ 
มาคอยเฝ้าขอความรักอยู่ด้านล่าง ซ่ึงหน้าบ้านจูเลียตปัจจุบันคือร้าน ARMANI ว่ากนัว่าใครอยากสมหวงั ใน



เร่ืองความรักก็ให้ไปจับท่ีหน้าอกของรูปป้ันจูเลียต นอกจากน้ีภายในบริเวณก าแพงบ้านจูเลียตยงัมีการเขียน
แสดงความรักกนัมากมายจนแทบไม่เห็นสีก าแพงเดิม ได้เวลานดัหมายน าท่านเดินทางสู่  เวนิส เมืองหลวงแห่ง
แควน้เวเนโต ้เจ้าของฉายา ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก เวนิส หรือ เวเนเซีย จุดหมายปลางทางสุดโรแมนติก แห่ง
แคว้นเว เนโต  ประเทศ  อิตาลี  ถูกสร้างข้ึนจากการเช่ือม เกาะเล็กๆ จ านวน  118 เกาะ เข้าด้วยกันใน
บริเวณ ทะเลสำบเวนิเทีย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทะเลอำเดรียตริกในภาคเหนือของประเทศอิตำลี ด้วยความ
สวยงามและความน่าอยู่ของบ้านเมืองท าให้  เวนิส  เป็นสถำนท่ี ซ่ึงได้รับฉายามาก  มาย ตั้ งแต่ เมืองแห่ง
สำยน ำ้ เมืองแห่งสะพำน เมืองแห่งแสงสว่ำง รำชินีแห่งทะเลอำเดรียตริก และท่ีส าคญั ยูเนสโก ยกให้ เวนิส เป็น
หน่ึงในเมือง มรดโลก 

ค ่า   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 พกัคา้งคืน ณ   Delfino Venice Mestre  หรือเทียบเท่า  
 

วันท่ีสำม เกำะเวนิส – ฟลอเรนซ์ – ดูโอโม่แห่งฟลอเรนซ์ – รูปแกะสลักเดวิด – ปีซ่ำ 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 ไปยงั ท่ำเรือ ตรอนเชโต้ จากนั้นลงเรือเหมาล าส่วนตวัเดินทางสู่ เกำะเวนิส เมืองท่องเท่ียวท่ีไดร้ับการกล่าวขาน

ว่าโรแมนติกท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก “เมืองท่ีใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” เป็นเกาะเลก็ใหญ่กว่า 118 เกาะ 
และมีสะพานเช่ือมมากกว่า 400 แห่ง เรือจอดเทียบท่าท่ี ท่ำเรือซำนมำร์โก (เซนต์มำร์ก) จากนั้นน าท่านเดินเท้า
ไปยงั จัตุรัสซำนมำร์โก  อ ันเป็นศูนย์กลางของนครเวนิส ผ่านชม 
สะพำนถอนหำยใจ ท่ีเช่ือมต่อระหว่าง พระรำชวังดอจ กบั เรือนจ ำ
โบรำณ อนัเคยเป็นท่ีประทบัของเจ้าผูค้รองนครเวนิสในอดีต อีกทั้งยงั
เป็นศูนยก์ลางของการปกครองแควน้ในยุคนั้นอีกดว้ย ชม โบสถ์เซนต์
มำร์ก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์และอาคารรายระเบียง 
ส าหรับนกัท่องเท่ียวนัง่พกัผ่อนหย่อนใจกบัร้านกาแฟช่ือดงัหรือเลือกช็อปป้ิงสินคา้ของเวนิสตามร้านรวงต่างๆ 
อาทิเช่น เคร่ืองแก้วมูรำโน่ ตน้ต ารับของการเป่าแกว้ของชาวมูราโน่ เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดย
เคร่ืองแกว้แต่ละช้ินมีรูปแบบและคุณภาพเป็นท่ียอมรับจากนกัท่องเท่ียวทัว่โลก  ถึงเวลานดัหมายคณะพร้อมกนั
ท่ีจุดนดัหมาย จากนั้นน าท่านลงเรือเดินทางเดินทางกลบัสู่ท่ำเรือตรอนเชโต้  

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร    
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ฟลอเรนซ์  เมืองท่ีตั้ งอยู่ริม ฝ่ังแม่น ้ าอาร์โน ท่ี มี

ความส าคญัยิ่งส าหรับประวติัศาสตร์ของยโุรปเพราะเป็นแหล่งก าเนิด
ศิลปะ วฒันธรรมเรอเนสซองส์ และเป็นเมืองท่ีไม่อนุญาตให้รถโคช้เขา้
ไปในเขตเมืองเก่า น าชม มหำวิหำรซำนตำมำเรียเดลฟิโอเร่ หรือ ดูโอโม่
แห่งฟลอเรนซ์ เป็นสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นมากดว้ยการใช้หินอ่อนสี
ชมพู ขาวและเขียวในการก่อสร้างขา้งๆ มหาวิหารมีหอระฆงัสูง ออกแบบตกแต่งด้วย
หอนอ่อนสามสีเช่นเดียวกบัมหาวิหาร จัตุรัสเดลลำ ซินญอเรีย บริเวณน้ีในอดีตเคยเป็น
ศูนยก์ลางการเมืองการปกครองมาก่อน และเดิมเป็นท่ีตั้ ง รูปแกะสลักเดวิด ของแท้
ผลงานของไมเคิลแองเจโลอันลือช่ือ แต่ในปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์

http://travel.mthai.com/world-travel/32088.html
http://travel.mthai.com/world-travel
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ศิลปะอะคาเดมี อีกด้านหน่ึงของจตุัรัสเป็นท่ีตั้งของพิพิธภณัฑ์อุฟฟิชี ท่ีน่ีคือสถานท่ีเก็บงานฝีมือศิลปินเอกอิตา
เลียนในสกลุช่างฟลอเรนซ์ท่ีใหญ่และดีท่ีสุดในโลก และบริเวณสุดถนนริมแม่น ้าท่านจะไดเ้ห็น สะพำนเวค คิโอ 
สะพานขา้มแม่น ้าอาร์โนท่ีเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14 ท่ีรอดพน้การท้ิงระเบิดของพวกนาซี   

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 พกัคา้งคืน ณ HOTEL GALILEI    หรือเทียบเท่า  
 

วันท่ีส่ี หอเอนปิซ่ำ – THE MALL OUTLET – เฟียโนโรมำโน 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   
 น าท่านนัง่รถบสัทอ้งถ่ินประจ าเมืองเขา้สู่ ศูนยก์ลางของเมืองท่ี จัตุรัสแคมโป สถานท่ีตั้งของ อำคำรแบ็บติสตรี

ทรงกลม, มหำวิหำรประจ ำเมือง สร้างข้ึนด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมนัเนสก ์และ หอระฆัง ท่ีเอนเอียงเพราะ
ความผิดพลาดในการก่อสร้าง จนท าให้ได้ช่ือว่า  หอเอนปีซ่ำ และนบัว่าเป็นส่ิงมหัศจรรยอี์กช้ินหน่ึงของโลก 
อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกตามอธัยาศัย   
หอเอนเมืองปิซา ตั้งอยู่ท่ีเมืองปิซา ในจตุัรัสเปียซ
ซา เดล ดูโอโม หอระฆงัของศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิก เป็นหอทรงกระบอก 8 ชั้น สร้าง
ดว้ยหินอ่อนสีขาว สูง 183.3 ฟุต (55.86 เมตร) หอ
เอนเมืองปิซาถูกประกาศให้เป็นมรดกโลก โดยหอเอนเมืองปิซายงัเป็น 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยคุกลางอีกดว้ย 
ปัจจุบนัน้ี เร่ิมสร้างเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม ค.ศ.1173 สร้างเสร็จเม่ือปี 1350 ใช้เวลาสร้างประมาณ 175 ปี แต่การ
ก่อสร้างหยุดชะงกัเม่ือสร้างไปได้ถึงชั้น 3 เน่ืองจากพื้นใตดิ้นเป็นพื้นดินท่ีน่ิม ท าให้ยุบตวั ต่อมาในปี ค.ศ.1272 
โดย Giovanni di Simone สร้างให้ เอนกลับไปอีกด้านหน่ึงเพื่อให้สมดุล แต่การก่อสร้างในครั้ งน้ี ก็ต้อง
หยดุชะงกัลงอีกครั้ งเน่ืองจากเกิดสงคราม ต่อมากมี็การสร้างหอต่อข้ึนอีกและสร้างเสร็จ 7 ชั้น ในปี ค.ศ.1319 แต่
หอระฆงัถูกสร้างเสร็จในปี ค.ศ.1372 โดยใชเ้วลาสร้างทั้งหมด 177 ปี ได้เวลานดัหมายน าท่านเดินทางสู่ เมือง
เลคควิโอ เป็นท่ีตั้งของ เดอะมอลล์  เอ้ำท์เลท THE MALL OUTLET    ศูนยร์วมสินคา้นานาชนิดไม่ว่าจะเป็น
เส้ือผา้กระเป๋า รองเทา้ นาฬิกา แว่นตา ของฝากของทีระลึกสินคา้แบรนดเ์นมชั้นน าจากทัว่โลกต่างมารวมกนัท่ีน่ี
กว่า 150 ร้านค้า อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงสินค้าราคาโปรโมชั่นท่ีแข่งกนัลดราคาเอาใจ
นกัท่องเท่ียวกนัตามอธัยาศยั 

เท่ียง  เพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิงอิสระอำหำรกลำงวัน ณ ศูนย์อำหำรของเอ้ำท์เลท    
บ่าย ไดเ้วลานดัหมายน าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองเฟียโนโรมาโน เมืองน้ีตั้งอยู่ทางตอนแหนือของกรุงโรม เมืองหลวง

ของอิตาลี 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  

 พกัคา้งคืน BEST WESTERN  ณ หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีห้ำ โรม – เนเปิลส์ –  เปียสซำ เดล เพิลบิสซิโต  
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 



  น าท่านเดินทางต่อไปยงั เนเปิลส์ ซ่ึงตั้งอยู่หน้าอ่าวเนเปิลส์เป็นเมืองท่าส าคญัทางภาคใต้ของอิตาลี  เดิมเคยเป็น
เมืองอาณานิคมของกรีกโบราณช่ือว่านีอาโปลิส ซ่ึงแปลว่าเมืองใหม่ ต่อมาชาวโรมนัใช้เป็นเมืองตากอากาศ
เพราะมีอากาศอบอุ่น  ชาวอิตาลี  ปัจจุบนัเรียกเมืองเนเปิลส์ว่านาโปลี  เป็นเมืองท่าส าคญัในการไปยงัเมืองอ่ืนๆ 
ทางภาคใตข้องอิตาลี เช่น ปอมเปอี ซอร์เรนโต ้คาปรี หรือเกาะซิซีลี ถือไดว้่าเมืองนาโปลีนั้นเป็นเมืองใหญ่เมือง
หน่ึงของอิตาลีและเมืองท่าเรือท่ีส าคญัทางตอนใต ้อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่าของเรือส าราญท่องเท่ียวในเขตเมดิเตอเร
เนียนท่ีส าคญัอีกดว้ย 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร    
บ่าย  น าท่านชมความงามของ เมืองเนเปิลส์ ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีชายฝ่ังดา้นตะวนัตกของอิตาลีติดกบัอ่าวเนเปิลส์ (Naples Bay) 

ก่ึงกลางระหว่างพื้นท่ีภูเขาไฟสองแห่ง คือ ภูเขาไฟวิสุเวียส และกมัปีเฟลเกรย ์และยงัเป็นเมืองท่ีมีบทบาทส าคญั
ในคาบสมุทรอิตาลี มาตลอด 2,800 ปีนบัแต่ก่อตั้งเมืองข้ึนมา ด้วยเหตุน้ีเมืองเนเปิลส์ จึงถือว่าเป็นเมืองท่ีเก่าแก่
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก โดยเฉพาะบริเวณใจกลางของเมืองเนเปิลส์ยงัเป็นศูนยก์ลางเมืองทางประวติัศาสตร์ท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในยุโรป และได้รับการข้ึนทะเบียนจากองค์การยูเนสโก (Unesco) ให้เป็นมรดกโลก ในปี 1995 
จากนั้นน าท่านสู่ เปียสซำ เดล เพิลบิสซิโต (Piazza del Plebiscito) หน่ึงในจตุัรัสท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเมืองเน
เปิลส์ โดยจตุัรัสนั้นตั้งอยูใ่กล้ๆ  กบัอ่าวเนเปิลส์ถูกลอ้มรอบไปด้วยเหล่าอาคารสถานท่ีท่ีมีความส าคญัของเมือง
ไม่ว่าจะเป็น พระบรมมหำรำชวัง (Royal Palace of Naples) เป็น 1 ใน 4 ของท่ีพ านกัของกษตัริยแ์ห่งราชวงศบู์ร์
บง (Bourbon Kings)  ห น่ึ งในราชวงศ์ท่ีส าคัญท่ี สุดในทวีป
ยุโรป และฝ่ังตรงขา้มเป็นโบสถซ์านฟรานซิสโก โดยตวัอาคาร
หลกัของโบสถมี์การสร้างเรียนแบบวิหารแพนทีออนในกรุงโรม 
จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นและช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมท่ี 
แกลำเลีย อัมเบรโตท่ี 1 ตวัอาคารมีความสวยงามด้วยหลงัคาทรง
โคง้ภายในมีร้านคา้ต่าง ๆ รวมทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟท่ีตกแต่งอย่างสวยงาม หรือเลือกท่ีจะเดินเล่นท่ีบริเวร
ท่าเรือเมืองเนเปิลซ่ึงอยูไ่ม่ไกลจากบริเวณน้ีมากนกั  

ค ่ำ   บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   
   พกัคา้งคืน ณ NH AMBASSADOR HOTEL NAPOLI หรือเทียบเท่า  
 
วันท่ีหก เนเปิลส์ – ซอร์เรนโต้ – โรม   
เช้ำ  บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่  ซอร์เรนโต้ ซ่ึงตั้งอยู่ปลายสุดของอ่าวเนเปิลส์  บ้าน

เกิดของเอนริโก้ คารูโซ่ นักร้องโอเปร่าช่ือดัง เมืองท่ีได้ช่ือว่าเป็น
สวรรคบ์นดินจนเป็นท่ีมาของเพลง COME BACK TO SORRENTO 
อนัโด่ง ปัจจุบนัซอร์เรนโต้ เป็นเมืองท่องเท่ียวอนัส าคญัของอิตาลี มี
ชายฝ่ัง AMALFI ท่ีเลียบริมทะเลไปตามหน้าผาถึง 50 กิโลเมตรท าให้มีโรงแรมและรีสอร์ทมากมายตั้งเรียงราย
อยูบ่นหนา้ผาน้ี  

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร    

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


บ่าย น าท่านเดินทางเขา้สู่  กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลี ซ่ึงเป็นเมืองขนาดใหญ่ท่ีสุดของแควน้ลาซิโอ มีทั้ง
ความเก่าและความใหม่ซ้อนแทรกอยูด่ว้ยกนัแทบจะแยกไม่ออก โรมเป็นศูนยก์ลางของความเจริญในยคุโบราณ 
และอาณาจกัรโรมนัไดแ้ผข่ยายออกไปทุกทิศทุกทางชนิดท่ีมีค ากล่าวว่า “ถนนทุกสำยมุ่งสู่ กรุงโรม” 

 ค ่ำ   บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   
   พกัคา้งคืน ณ Black Hotel  หรือเทียบเท่า  
 
วันท่ีเจ็ด นครวำติกัน – โคลอสเซียม – น ำ้พุเทรวี – วิหำรแพนเธออน – บันไดสเปน– ช้อปป้ิง – โรม – กรุงเทพ  
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   
  หลงัอาหารเชา้น าท่านเดินทางสู่ใจกลางเมืองเขา้สู่ นครวำติกัน รัฐอิสระ

ซ่ึงท่ีมีขนาดเลก็ท่ีสุดในโลก และยงัเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตจกัร
โลก น าท่านถ่ายรูปท่ีระลึกบริเวณด้านหน้าลานกวา้งของ มหำวิหำร
เซนต์ปีเตอร์ ซ่ึงมีทางเดินทางเดินคร่ึงวงกลมสองดา้นเป็นผลงานช้ินเอก
ของเบอร์นิน่ี จากนั้นน าท่านเข้าชมภายในมหาวิหารซ่ึงมีขนาดใหญ่
ท่ีสุดโลก ซ่ึงจุผูค้นไดถึ้ง 50,000 คน ซ่ึงประดบัประดาไปดว้ยงานศิลปะช้ินเอกมากมาย เช่น ปีเอต้ำ รูปแกะสลกั
หินอ่อนพระแม่มารีอุม้พระเยซูไวบ้นตกั และ ยอดโดมขนำดใหญ่ ซ่ึงมีภาพเขียนอนังดงามวิจิตรผลงานของ
ศิลปินเอก ไมเคิล แองเจโล ตรงกลางมหาวิหารมี ศำลำคำโนปี ซ่ึงเป็นแท่นบูชาในโบสถอ์อกแบบอย่างวิจิตร
พิสดารโดย เบอร์นิน่ี  สมควรแก่เวลาน าท่านไปพบกบัส่ิงก่อสร้างอนั
งดงามซ่ึงถือได้ว่าเป็นเอกลกัษณ์ของกรุงโรมและจดัเป็นส่ิงมหัศจรรย์
แห่งหน่ึงของโลกนัน่คือ โคลอสเซ่ียม เคยเป็นสนามกีฬายกัษท่ี์สามารถ
จุคนได้กว่า 50,000 และทางด้านตะวันตกของโคลอสเซียมยงัมี 
ประตูชัย สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะของ จักรพรรดิคอนสแตนติน อิสระให้
ท่านชมและถ่ายรูปท่ีระลึกตามอัธยาศยั ถึงเวลานัดหมายน าท่านนั่งรถผ่านชมร่องรอยของศูนยก์ลางแห่ง
จกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ี โรมันฟอร่ัม เขา้สู่ จัตุรัสเวเนเซีย ชม ระเบียงปำลำสโซ่ ท่ีกล่าวสุนทรพจน์ของ
มุสโสลินี และ อนุสำวรีย์พระเจ้ำวิคเตอร์ เอ็มมำนูเอ็ลท่ี 2 หรือพระบิดา
ของชาวอิตาลี สมควรแก่เวลาน าท่านชม น ำ้พุเทรว่ี ซ่ึงจดัได้ว่าเป็นน ้าพุ
ท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโรม ออกแบบก่อสร้างด้วยหินอ่อนตามสไตลบ์า
รอกท่ีงดงามอลงัการดว้ยฝีมือของ นิโคลำ ซัลเวีย ว่ากนัว่าถา้มาโรมแลว้
ไม้ได้เห็นน ้ าพุเทรวี่ก็เท่ากบัมาไม่ถึงโรม และเม่ือไปถึงแลว้ก็ต้องโยน
เหรียญไวเ้พื่อเป็นท่ีระลึกและเป็นเคล็ดว่าจะได้กลบัมาเยือนโรมอีก 
จากนั้นน าท่านชม วิหำรแพนเธออน เป็นสถาปัตยกรรมส าคญั สร้าง
ข้ึน โดยจกัรพรรดิมาร์คุส วิบซานิอุส อะกริบปา จุดมุ่งหมายในการ
สร้างไม่ชดัเจนต่อมามีการสร้างใหม่ในสมัยจักรพรรดิฮาเดรียน ใน 

ค.ศ. 126 และซ่อมใหญ่ในปี ค.ศ. 202 โดยจกัรพรรด์ิ เซพติมิอุส เซเวรุส และคาราคาลา การ
ก่อสร้างในสมยัจกัรพรรดิฮาเดรียนมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเทวสถานของเทพเจา้โรมนั 7 
องค์หรือเทพแห่งดาวในระบบสุริยะ APOLLOพระอาทิตย ์DIANA พระจันทร์ MARS 



องัคาร  MERCURY พุธ JUPITER พฤหัส VENUS ศุกร์ SATURN เสาร์ ลกัษณะเด่นของตวัวิหารคือมีหลงัคา
ทรงกลมและโคง้เป็นคร่ึงวงกลมวางอยูบ่นเสาหินแกรนิตขนาดมหึมา วิหารมีความสูงถึง 43.3 เมตร รายละเอียด
ของโดมหลงัคาภายในวิหาร รวมถึงโครงสร้างท่ีแขง็แรงและยืนหยดัมานานกว่าสองพนัปี ตั้งแต่คริสตษ์ตวรรษ
ท่ี 7 เป็นตน้มา วิหารแห่งน้ีถูกใชเ้ป็นโบสถโ์รมนัแคธอริค อุทิศแด่พระแม่มารีและผูพ้ลีชีพเพื่อศาสนา สมควร
แก่เวลาน าท่านเดินเล่นท่ีย่าน บันไดสเปน แหล่งพกัผ่อนของหนุ่มสาวชาวอิตาเลียน เต็มไปด้วยนกัท่องเท่ียว
หลากหลายเช้ือชาติ และเป็นแหล่ง        ช็อปป้ิงช่ือดงัเรียงรายไปดว้ยสินคา้แบรนด์เนมของอิตาลีและแบรนดด์งั
จากทัว่โลก ถึงเวลานดัหมายน าท่านเดินทางสู่ สนำมบินลีโอนำร์โด้ ดำวินช่ี 

23.05 น. คณะอ ำลำกรุงโรมประเทศอิตำลีออกเดินทำงสู่กรุงเทพมหำนคร ด้วยเท่ียวบิน  QR 114  ( 23.05 น. – 05.35 น. ) 
/ QR 832 ( 08.15 น. – 19.00 น. )  แวะเปลี่ยนเคร่ืองท่ีกรุงโดฮำ ประเทศกำร์ต้ำ  

 
วันท่ีแปด สนำมบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ) 
19.00 น. เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดี...พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

ขอบคุณท่ำนท่ีใช้บริกำร 
 

 แกรนด์อิตำลี  เหนือจรดใต้ 8  วัน 5 คืน  
โดย QATAR AIRWAYS  

อัตรำค่ำบริกำร 
ผู้ใหญ่ 

(พักห้องคู่) 
พักเดี่ยว 
จ่ำยเพิ่ม 

วนัที ่ 22 – 29 ก.ย. 52,555 12,000 
วนัที ่ 6 – 13 ต.ค. (วนัหยุดชดเชย) 52,555 12,000 

วนัที ่ 13 – 20 ต.ค. (วนัหยุดชดเชย) 52,555 12,000 

วนัที ่ 27 ต.ค. – 3 พ.ย.  49,999 12,000 

วนัที ่ 1 – 8 พ.ย. 49,999 12,000 
วนัที ่ 17 – 24 พ.ย. 49,999 12,000 

วนัที ่ 22 – 29 พ.ย. 49,999 12,000 
 

** รำคำดังกล่ำวอำจมีกำรปรับเปลี่ยนหำกสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บภำษีน ำ้มันและภำษีสนำมบินเพิ่มเติม ** 
 ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญำตให้เด็กอำยุมำกกว่ำ 6 ปีขึ้นไป เข้ำพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

** รูปภำพในโปรแกรมทัวร์เป็นกำรตกแต่งเพ่ือกำรโฆษณำเท่ำน้ัน ** 
 

***หมำยเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธ์ิในกำรยกเลกิหรือเปลี่ยนแปลงรำคำกรณีผู้ร่วม      เดินทำงน้อยกว่ำ 20 ท่ำน*** 

ส ำหรับท่ำนท่ีเป็นมุสลิม ,  ทำนมังสวิรัติ  , ไม่ทำนหมู  , ไม่ทำนเน้ือ , ไม่ทำนไก่ , ไม่ทำนปลำ  โปรดแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 
สัปดำห์  



 
* ในกรณีเล่ือนกำรเดินทำงกลับ ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนท าการยืน่วีซ่า ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายใน
การเล่ือนตัว๋ และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสำรประกัน,เอกสำรโรงแรมท่ีอยู่ต่อ  
***หมำยเหตุข้อส ำคัญท่ีท่ำนควรทรำบ*** 
1.)ในการยืน่วีซ่า ทางบริษทั จะท าการนดัหมายกบัสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้  าหนดวนัและเวลาให้เขา้ไปยื่นวีซ่า เป็น
การยืน่วีซ่าแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะให้เขา้ไปยืน่วีซ่า 15 วนัก่อนเดินทาง)  ซ่ึงอตัราค่าใชจ่้ายรวมอยูใ่นรายการทวัร์
แลว้ 
2) ในกรณีท่ีท่ำนไม่สำมำรถมำย่ืนวีซ่ำตำมวันท่ีบริษัทแจ้งไว้ ท ำให้วันย่ืนวีซ่ำเหลือน้อยกว่ำ 15 วันก่อนกำรเดินทำง ท่ำน
จะต้องจ่ำยเงินค่ำวีซ่ำเพิ่มท่ำนละ 2,600 บำท (PREMIUM + FAST TRACK) เงินจ านวนน้ี ท่านสามารถจ่ายเงินท่ีตวัแทนยืน่
วีซ่าดว้ยตวัท่านเองในวนัท่ีท่านยืน่วีซ่า  
 
อัตรำนีร้วม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวันเดินทำงไปและกลับพร้อมคณะ (น ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 

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

12 ช่ัวโมง/วัน) 
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  
5)    ค่าห้องพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มี

เคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยู่ในภูมิประเทศท่ีมีอำกำศหนำวเย็น, รำคำโรงแรมอำจมีกำรปรับขึ้นหลำยเท่ำตัว หำกวันเข้ำ
พักตรงกับช่วงงำนเทศกำล งำนแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท ำให้ต้องมีกำรเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยทำงบริษัทฯ จะ
ค ำนึงถึงควำมเหมำะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
8)    ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบ SCHENGEN (ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมย่ืนวีซ่ำให้ ไม่ว่ำวีซ่ำจะผ่ำนหรือไม่) 
9)    ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 
10)  ค่าประกนัอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ เท่านั้น ท่ำนใดต้องกำรซ้ือประกันสุขภำพเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัท
ทัวร์ 

 
อัตรำนีไ้ม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องกำรใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  
4)    ค่าน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 30 กิโลกรัม  และมีจ านวนมากกว่า 2 ช้ิน (ระเบียบของสำยกำรบิน)  
5)  ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ 20 ยูโรต่อท่ำน 
6)  ค่ำทิปพนักงำนขับรถในยุโรป (ท่ำนละ 15 ยูโร) 



***กรุณำพิจำรณำเง่ือนไขต่ำงๆ และเง่ือนไขกำรยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่ำนท ำกำรจองทัวร์*** 
 

เง่ือนไขกำรส ำรองท่ีน่ัง 

• กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งน้อย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ยกเว้นช่วงเทศกำลคริสต์มำส / 
เทศกำลปีใหม่ / เทศกำลสงกรำนต์  มัดจ ำท่ำนละ 40,000 บำท 

• ส่วนท่ีเหลือช ำระทันทีหรือก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วันไม่ว่ำผลของวีซ่ำจะออกหรือไม่ออกก็ตำม มิฉะน้ันจะถือว่ำ
ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอัตโนมัติ 

• การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ30,000
บาท) ยกเว้นช่วงเทศกำลคริสต์มำส / เทศกำลปีใหม่ / เทศกำลสงกรำนต์  มัดจ ำท่ำนละ 40,000 บำท 

• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 
• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 
• กรณียกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการท่ีได้ช าระไปแลว้จ านวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ 

• ทางบริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง
สถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจาก
ทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าให้กบัทางท่านได้อยา่ง
ถูกตอ้ง 

• ในกำรย่ืนวีซ่ำ ท่ำนจะต้องเดินทำงมำย่ืนวีซ่ำด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต เพ่ือมำสแกรน
ลำยนิว้มือ โดยมีเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก 

• เอกสำรต่ำงๆท่ีใช้ในกำรย่ืนวีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่าน
ท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตต้องการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น 
มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

• กรณีวีซ่ำท่ีท่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงท่ีเกิดขึ้นดังต่อไปนี ้
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ค่ำด ำเนินกำรและ ค่ำบริกำร  4,500 บำท 
- ค่ำต๋ัวเคร่ืองบินท่ีออกมำจริง ณ วันย่ืนวีซ่ำ ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ต๋ัว
เคร่ืองบินถ้ำออกต๋ัวมำแล้วไม่สำมรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืน
ได ้ 
- ค่ำห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้ และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% 
ในทนัที  
หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรยึดค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด 100%ไม่ว่ำกรณีใดๆ
ท้ังส้ิน 

• ในกรณีทีท่ำงบริษัทขอเอกสำรเพิ่มเติมแต่ท่ำนไม่ส่งเอกสำรตำมที่ขอมำให้ทำงบริษัท / เอกสำรไม่ของท่ำน
ไม่น่ำเช่ือถือ / มีกำรปลอมแปลงเอกสำร / มำไม่ทันเวลำนัดหมำยตำมที่สถำนทูตก ำหนด (มำสำย) / ไม่รับ



โทรศัพท์สถำนทูต / กำรใช้ค ำพูดไม่สุภำพกับสถำนทูต และส่งผลท ำให้วีซ่ำไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกสถำน
ฑูต ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิให้ท่ำน 

• กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุใน 
รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

• ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้าย
ในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะน้ันท่ำนควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 
100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 

หมำยเหตุ   
1. กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถ
ติด  ท าให้ไม่สามารถกิน-เท่ียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ท่ีระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่
คืนค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสยัท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดร้ับค่าชดเชยใด 
ๆ ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชนสู์งสุดท่ีลูกคา้พึงจะไดร้ับอยา่งเต็มความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการได้ตามความเหมาะสม
โดยไม่ตอ้งแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นสุดวิสยั โดยจะพยายามให้
เกิดประโยชนสู์งสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสาย
การบิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคิวยาวจนท าให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรกัษา 
มาตราฐานการบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบในส่วนท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่ว่าบางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น 
พาสปอร์ต, ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 

เอกสำรประกอบกำรขอวซ่ีำอิตำลี 
 

เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำทัวร์ (ใช้เวลำพิจำรณำวีซ่ำ 15 วันท ำกำร และต้องมำแสดงตนท่ีสถำนฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมีหน้ำว่ำงเหลือ
ส ำหรับประทับวีซ่ำอย่ำงน้อย 2 หน้ำ 

2. รูปถ่ำยปัจจุบันหน้ำตรง 2X1.5 นิว้ จ านวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พื้นฉำกหลังสีขำวเท่ำน้ัน อายรูุปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั้ง 2  
รูป) และกรุณาเขียนช่ือ-นามสกลุตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูป ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บ๊ิกอายในการถ่ายรูป / ห้ามใส่
เคร่ืองประดบัในการถ่ายรูป 

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

4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น 
6. ส าเนาสูติบตัร (ส าหรับเด็กต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  



7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และ
ให้ระบุว่า ยนิยอมให้เดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว (พ่อและเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 
มารดายนิยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 
บิดายนิยอมให้เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  (พ่อตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 

7.4 กรณีพ่อและแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวิต ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยนืยนั 
7.5 ให้แนบส าเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบส าเนาบตัรประชาชนของพ่อและแม่) 
7.6 เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น 
เช่น ส าเนาใบหยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงว่าเป็นผูร้ับผดิชอบเด็ก เด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมี
หลกัฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของ
บิดาหรือมารดาหรือผูท่ี้เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น  

8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านั้น**จดหมายรับรองการท างานให้
ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง ( ตวัจริงอายไุม่
เกิน 1 เดือน ) 

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 ในจดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทัและตราประทบับริษทัดว้ย พมิพ์เป็นภำษำอังกฤษเท่ำน้ัน ( ตวัจริง
อายไุม่เกิน 1 เดือน ) 

8.4 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภำษำอังกฤษเท่ำน้ัน ( ใส่ปี เป็น ค.ศ. เท่านนั้น ห้ามใส่
ปีเป็น พ.ศ.) ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 
8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นว่าก าลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา พิมพ์เป็น
ภำษำอังกฤษเท่ำน้ัน / พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา  ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 

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

9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่ำน้ัน) 
9.1  ส ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์เท่ำน้ัน พร้อมหนังสือรับรองทำงกำรเงินจำกธนำคำร (BANK CERTIFICATE) เป็น
ภาษาองักฤษ **ตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนัเท่านั้น**   (กรุณำน ำสมุดเงินฝำกเล่มจริงมำวันท่ีย่ืนวีซ่ำด้วย) 

▪ เงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ต ่ากว่า 100,000 บาท ต่อการยืน่วีซ่า 1 ท่าน และ ตอ้งมีการเขา้
ออกของเงินสม ่าเสมอ ห้ามท าการโอนเงินเขา้ไปในครั้ งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!!) 

**ถา้ในสมุดบญัชีธนาคารการเงินไม่ไดอ้พัเดททุกเดือนรบกวนให้ขอสเตทเมน้จากธนาคาร (ขอสเตทเมน้เป็นภาษาไทย)** 
▪ การปรับสมุดบญัชีธนาคาร ท่านตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั และ ถ่ายส าเนายอ้นหลงั 6 เดือน โดยการปรับยอดสมุด
ในบญัชี ตอ้งปรับสมุดก่อนวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 7 วนั เช่นท่านไดคิ้วยืน่วีซ่าวนัท่ี 18 กนัยายน 2557 ส าเนาสมุดบญัชีท่ีท่านตอ้งใช้



ในการยืน่วีซ่า ตอ้งปรับสมุด ณ วนัท่ี 12 กนัยายน 2557 หรือ หลงัจากนั้น หากท่านปรับสมุดบญัชีก่อนหนา้นั้น จะใชเ้ป็น
เอกสารแสดงหลกัฐานทางการเงินไม่ได ้สถานฑูตจะขอเอกสารเพิ่มเติม อยา่งไรกต็าม ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริษทั
ทวัร์ฯ เพื่อเตรียมการล่วงหนา้ และ ส่ง Fax สมุดบญัชีหนา้สุดทา้ยท่ีไดท้ าการปรับสมุดมาให้ทางบริษทัทวัร์ เพื่อใชใ้นการ
แนบเป็นเอกสารยืน่วีซ่าต่อไปได ้ หรือ ถ่ายเอกสารหนา้ท่ีปรับสมุดภายใน 7 วนั และถือมาเพิ่มเติมในวนัท่ียืน่วีซ่า 
▪ การขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  (ขอเป็นภาษาองักฤษ) ตอ้งมีอายไุม่เกิน 15 วนั 
นบัจากวนัท่ีไดคิ้วยืน่วีซ่า พร้อมทั้งตอ้งระบุ จ านวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนงัสือรับรองดว้ย เช่นท่านไดคิ้วยืน่วีซ่าวนัท่ี 18 
กนัยายน 2557  หนงัสือรับรองการเงินจากทางธนาคารท่ีใชใ้นการยืน่วีซ่า ตอ้งออกให้ ณ วนัท่ี 4 กนัยายน 2557  หรือ 
หลงัจากนั้นเท่านั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) โดยไม่
ตอ้งระบุวนั และประเทศท่ีเดินทาง (ช่ือในหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะตอ้งถูกตอ้ง
และตรงตามหนา้พาสปอร์ต วนัท่ีขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคารให้น าส าเนาหน้าพาสปอร์ตไปดว้ย เพื่อไม่ให้
ผดิพลาดในการออกเอกสาร) 

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ****** 
10.  ในกรณีท่ีมีผูร้ับรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

10.1 จดหมายจากผูร้ับรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น – หลกัฐานแสดงความสมัพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูร้ับรอง
ค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายให้บุตรได ้/ สามี 
ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองให้กนัและกนัได ้/ (ปู่, ยา่, ตา, ยาย, ลุง, ป้า, นา้, อา ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายให้หลาน
ได)้ 

- กรณีเป็นสามีภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี 
▪ เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาองักฤษ มาว่าอยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
▪ กรณีมีลูกดว้ยกนั ให้ใชใ้บเกิดของลูก  

10.2 กรุณาแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้ก าหนดในขอ้ 9 ท่ีจะใชย้ืน่วีซ่า 1 ชุดของผูร้ับรองค่าใชจ่้าย พร้อมทั้งใน 
หนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตอ้งระบุช่ือผูถู้กรับรองค่าใชจ่้ายดว้ย 

11. ผูสู้งอายท่ีุมีอายเุกินกว่า 70ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์่าสามารถเดินทางได้เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยืน่วีซ่า 
12. กรณีผูท่ี้ก  าลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่าอิตาลี ณ ประเทศท่ีท่านก าลงัศึกษาอยู ่ 
*** รายละเอียดเอกสารการยืน่ขอวีซ่าท่ีไดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้เบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัท าข้ึนจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 
 
วนัทีม่ำย่ืนวซ่ีำกรุณำน ำสมุดบัญชีธนำคำรเล่มจริงมำด้วย (กรณมีเีล่มต่อจำกสมุดเดิมรบกวนน ำเล่มเก่ำมำด้วย) 
เอกสำรทุกอย่ำงทีเ่ป็นส ำเนำ เช่น ทะเบียนบ้ำน , ทะเบยีนสมรส , ใบเปลี่ยนช่ือ-นำมสกุล , สูติบัตร , น ำตัวจริง
มำวนัทีย่ื่นวซ่ีำด้วย 

 
***** ส ำหรับคนที่จะใช้เล่มไปที่อ่ืนก่อน สถำนทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ำกรณใีด ๆ ***** 
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