
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 



กําหนดการเดินทาง  
เดือนกุมภาพันธ  :  9 – 16 ก.พ. (ชดเชยวันมาฆบูชา) // 16 – 23 ก.พ. 

เดือนมีนาคม  :  8 – 15 มี.ค. // 15 – 22 มี.ค. // 22 – 29 ม.ีค.  

เดือนเมษายน  :  19 – 26 เม.ย.  

เดือนพฤษภาคม :  10 – 17 พ.ค. // 24 – 31 พ.ค.   

 
วันแรก     กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – มิลาน ( อิตาลี) 

17.30 น.  คณะผูเดินทางพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 7 เคานเตอร P สายการบินการตา แอรเวย 

QR เจาหนาที่บริษัทฯ คอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกดานสัมภาระ และบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง 

19.40 น. Q ออกเดินทางสู มิลาน โดยสายการบินการตา แอรเวยสายการบินระดับ 5 ดาว ดวยเที่ยวบินที่ QR981 ( 

19.40 น. – 22.50 น. ) / QR123  ( 01.15 น. – 06.35 น. ) แวะเปลี่ยนเครื่องทีส่นามบินโดฮา ประเทศการตา 

 บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน  

วันที่สอง     มิลาน – มหาวิหารแหงมิลาน –วิตโตรีโอ เอมานูเอล– เวโรนา – บานโรมิโอ&จูเลียต – เวนิส 

06.35 น. เดินทางถึง สนามบินมาลเพนซามิลาน หลังผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลการเรียบรอยแลว รถโคชปรับอากาศ

มาตรฐานยุโรป นําทานเดินทางสูใจกลางเมือง นําทานชม มหาวิหารแหงเมืองมิลาน หรือที่เรียกวา  ดูโอโม ชื่อนี้

ไวใชเรียกมหาวิหารประจําเมือง แทบจะมีดูโอโมทุกเมืองที่สําคัญๆ เลย เปนจุด

ศูนยรวมจิตใจของคนในเมือง ดูโอโมที่เมืองนี้สรางในสถาปตยกรรมแบบโกธิก 

เปนมหาวิหารที่ใหญเปนอับดับ 2 รองจากมหาวิหารเซนตปเตอรในกรุงวาติกัน 

มหาวิหารแหงนี้เริ่มสรางขึ้นในป ค.ศ.1386 แตมาแลวเสร็จ 400 กวาปหลังจาก

นั้น คือในป ค.ศ.1813 ดานนอกเปนยอดแหลม 135 ยอด จึงมีชื่อเลนวา มหา

วิหารเมน มีรูปสลักหินออนจากยุคตาง ๆ ประดับอยูกวาสามพันรูปยอดที่สูงที่สุด

ประดับดวยรูปสลักพระแมมาเรียสูง 4 เมตร หุมดวยทองคําทั้งองค มีชื่อเรียกวา มาดอนนินา ภายในมหาวิหารดู

เรียบงาย แตโออากวางขวาง ตามแบบโกธิก ดานหนามหาวิหารจะเปนลานกวาง เรียกวา ปอาซซา เดล ดูโอโม 

เปนศูนยกลาง เปนแหลงชุมนุมของผูคนมาทุกยุคสมัย ดานขางของจัตุรัส

หนาดูโอโมทางทิศเหนือ จะเห็นทางเขา แกลเลอเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล 

ซึ่งเปนศูนยกลางการคาที่หรูหราอลังการแหงเมืองมิลาน ใหทานอิสระในการ 

ช็อปปงภายในหางเปนโดมแกว มีหางรานตาง ๆ มากมาย  คลายกับอีกแหง

ที่เมืองเนเปลส ทะลุออกมาอีกดานจะเจอโรงอุปรากรชื่อกองโลก ลา สกาลา 

แหงเมืองมิลาน สรางขึ้นระหวางป ค.ศ.1776-1778 ดานหนาลานสกาลา เรียกวา ปอาซซา เดลลา สกาลา มีรูป

ปนของศิลปนทีม่ีชื่อเสียงโดงดังคนหนึ่งของโลก คือลีโอนารโด ดาวินชี่  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร     



บาย ออกเดินทางสู เวโรนา เปนเมืองที่ใหญและสําคัญเปนอันดับสองในแควนเวเนโต รองจากเวนิส เวโรนาไดรับสมญา

นามวา "LITTLE ROMAN" เพราะยังคงสภาพสิ่งกอสรางจากสมัยโรมันไวอยาง

สมบูรณ และที่ทําใหเมืองเวโรนาเปนที่รูจักกันโดยทั่วไปนั้น เปนเพราะ

เหตุการณตางๆ ในบทละครเรื่องโรมิโอกับจูเลียตของเช็คสเปยรลวนเกิดขึ้นใน

เมืองหนึ่งของอิตาลีที่ชื่อวาเวโรนา นําทานชม บานโรมิโอ&จูเลียต ระเบียงหิน

ออนเล็กๆ ที่สมุมติเปนฉากที่จูเลียตเคยยืนอยูโดยมีโรมิโอ มาคอยเฝาขอความ

รักอยูดานลาง ซึ่งหนาบานจูเลียตปจจุบันคือราน ARMANI วากันวาใครอยาก

สมหวัง ในเรื่องความรักก็ใหไปจับที่หนาอกของรูปปนจูเลียต นอกจากนี้ภายในบริเวณกําแพงบานจูเลียตยังมีการ

เขียนแสดงความรักกันมากมายจนแทบไมเห็นสีกําแพงเดิม ไดเวลานัดหมายนําทานเดินทางสู  เวนิส เมืองหลวง

แหงแควนเวเนโต เจาของฉายา ราชินีแหงทะเลอาเดรียติก เวนิส หรือ เวเนเซีย จุดหมายปลางทางสุดโรแมนติก 

แหงแควนเวเนโต ประเทศ อิตาลี ถูกสรางขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จํานวน 118 เกาะ เขาดวยกันใน

บริเวณ ทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของทะเลอาเดรียตริกในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ดวยความ

สวยงามและความนาอยูของบานเมืองทําให เวนิส เปนสถานที่ซึ่งไดรับฉายามาก  มาย ตั้งแต เมืองแหง

สายน้ํา เมืองแหงสะพาน เมืองแหงแสงสวาง ราชินีแหงทะเลอาเดรียตริก และที่สําคัญ ยูเนสโก ยกให เว

นิส เปนหนึ่งในเมือง มรดโลก 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

 พักคางคืน ณ   Delfino Venice Mestre  หรือเทียบเทา  

วันที่สาม เกาะเวนิส – ฟลอเรนซ – ดูโอโมแหงฟลอเรนซ – รูปแกะสลักเดวิด – ปซา 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 ไปยัง ทาเรือ ตรอนเชโต จากนั้นลงเรือเหมาลําสวนตัวเดินทางสู เกาะเวนิส เมืองทองเที่ยวที่ไดรับการกลาวขาน

วาโรแมนติกที่สุดแหงหนึ่งของโลก “เมืองที่ใชเรือแทนรถ ใชคลองแทนถนน” เปนเกาะเล็กใหญกวา 118 เกาะ 

และมีสะพานเชื่อมมากกวา 400 แหง เรือจอดเทียบทาที่ ทาเรือซานมารโก (เซนตมารก) จากนั้นนําทานเดินเทา

ไปยัง จัตุรัสซานมารโก อันเปนศูนยกลางของนครเวนิส ผานชม 

สะพานถอนหายใจ ที่เชื่อมตอระหวาง พระราชวังดอจ กับ เรือนจํา

โบราณ อันเคยเปนที่ประทับของเจาผูครองนครเวนิสในอดีต อีกทั้งยัง

เปนศูนยกลางของการปกครองแควนในยุคนั้นอีกดวย ชม โบสถเซนต

มารก สรางดวยสถาปตยกรรมไบแซนไทนและอาคารรายระเบียง 

สําหรับนักทองเที่ยวนั่งพักผอนหยอนใจกับรานกาแฟชื่อดังหรือเลือกช็

อปปงสินคาของเวนสิตามรานรวงตางๆ อาทิเชน เครื่องแกวมูราโน ตนตํารับของการเปาแกวของชาวมูราโน เปน

เอกลักษณเฉพาะมาตั้งแตบรรพชน โดยเครื่องแกวแตละชิ้นมีรูปแบบและคุณภาพเปนที่ยอมรับจากนักทองเที่ยว

ทั่วโลก  ถึงเวลานัดหมายคณะพรอมกันที่จุดนัดหมาย จากนั้นนําทานลงเรือเดินทางเดินทางกลับสูทาเรือตรอนเช

โต  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร    

บาย นําทานเดินทางสู ฟลอเรนซ เมืองที่ตั้งอยูริมฝงแมน้ําอารโน ที่มีความสําคัญยิ่ง

สําหรับประวัติศาสตรของยุโรปเพราะเปนแหลงกําเนิดศิลปะ วัฒนธรรมเรอเนส

ซองส และเปนเมืองที่ไมอนุญาตใหรถโคชเขาไปในเขตเมืองเกา นําชม มหาวิหาร

ซานตามาเรียเดลฟโอเร หรือ ดูโอโมแหงฟลอเรนซ เปนสถาปตยกรรมที่โดดเดน



มากดวยการใชหินออนสีชมพู ขาวและเขียวในการกอสรางขางๆ มหาวิหารมีหอระฆังสูง ออกแบบตกแตงดวย

หอนออนสามสีเชนเดียวกับมหาวิหาร จัตุรัสเดลลา ซินญอเรีย บริเวณนี้ในอดีตเคยเปนศูนยกลางการเมือง

การปกครองมากอน และเดิมเปนที่ตั้ง รูปแกะสลักเดวิด ของแทผลงานของไมเคิลแองเจโลอันลือชื่อ แตใน

ปจจุบันถูกเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑศิลปะอะคาเดมี อีกดานหนึ่งของจัตุรัสเปนที่ตั้งของพิพิธภัณฑอุฟฟชี ที่นี่

คือสถานที่เก็บงานฝมือศิลปนเอกอิตาเลียนในสกุลชางฟลอเรนซที่ใหญและดีท่ีสุดในโลก และบริเวณสุดถนนริม

แมน้ําทานจะไดเห็น สะพานเวค คิโอ สะพานขามแมน้ําอารโนที่เกาแกตั้งแตศตวรรษที่ 14 ที่รอดพนการทิ้ง

ระเบิดของพวกนาซ ี  

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

 พักคางคืน ณ HOTEL GALILEI    หรือเทียบเทา  

 

วันที่สี ่ หอเอนปซา – THE MALL OUTLET – เฟยโนโรมาโน 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

 นําทานนั่งรถบัสทองถิ่นประจําเมืองเขาสู ศูนยกลางของเมืองที่ จัตุรัสแคมโป สถานที่ตั้งของ อาคารแบ็บติสตรี

ทรงกลม, มหาวิหารประจําเมือง สรางขึ้นดวยสถาปตยกรรมแบบโรมันเนสก และ หอระฆัง ที่เอนเอียงเพราะ

ความผิดพลาดในการกอสราง จนทําใหไดชื่อวา หอเอนปซา และนับวาเปนสิ่งมหัศจรรยอีกชิ้นหนึ่งของโลก อิสระ

ใหทานไดถายรูปเปนที่ระลึกตามอัธยาศัย   หอเอน

เมืองปซา ตั้งอยูที่เมืองปซา ในจัตุรัสเปยซซา เดล ดูโอโม 

หอระฆังของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก เปนหอ

ทรงกระบอก 8 ชั้น สรางดวยหินออนสีขาว สูง 183.3 

ฟุต (55.86 เมตร) หอเอนเมืองปซาถูกประกาศใหเปน

มรดกโลก โดยหอเอนเมืองปซายังเปน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลางอีกดวย ปจจุบันนี้ เริ่มสรางเมื่อวันที่ 9 

สิงหาคม ค.ศ.1173 สรางเสร็จเมื่อป 1350 ใชเวลาสรางประมาณ 175 ป แตการกอสรางหยุดชะงักเมื่อสรางไปได

ถึงชั้น 3 เนื่องจากพื้นใตดินเปนพ้ืนดินที่นิ่ม ทําใหยุบตัว ตอมาในป ค.ศ.1272 โดย Giovanni di Simone สรางให

เอนกลับไปอีกดานหนึ่งเพื่อใหสมดุล แตการกอสรางในครั้งนี้ ก็ตองหยุดชะงักลงอีกครั้งเนื่องจากเกิดสงคราม 

ตอมาก็มีการสรางหอตอขึ้นอีกและสรางเสร็จ 7 ชั้น ในป ค.ศ.1319 แตหอระฆังถูกสรางเสร็จในป ค.ศ.1372 โดย

ใชเวลาสรางทั้งหมด 177 ป ไดเวลานัดหมายนําทานเดินทางสู เมืองเลคควิโอ เปนที่ตั้งของ เดอะมอลล  เอาท

เลท THE MALL OUTLET    ศูนยรวมสินคานานาชนิดไมวาจะเปนเสื้อผากระเปา รองเทา นาฬิกา แวนตา ของ

ฝากของทีระลึกสินคาแบรนดเนมชั้นนําจากทั่วโลกตางมารวมกันที่นี่กวา 150 รานคา อิสระใหทานไดเพลิดเพลิน

กับการชอปปงสินคาราคาโปรโมชั่นที่แขงกันลดราคาเอาใจนักทองเที่ยวกันตามอัธยาศัย 

เที่ยง  เพื่อความสะดวกในการชอปปงอิสระอาหารกลางวัน ณ ศูนยอาหารของเอาทเลท    

บาย ไดเวลานัดหมายนําทานเดินทางเขาสู เมืองเฟยโนโรมาโน เมืองนี้ตั้งอยูทางตอนแหนือของกรุงโรม เมืองหลวงของ

อิตาล ี

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

 พักคางคืน BEST WESTERN  ณ หรือเทียบเทา 

 

 



วันที่หา โรม – เนเปลส –  เปยสซา เดล เพิลบิสซิโต  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

  นําทานเดินทางตอไปยัง เนเปลส ซึ่งตั้งอยูหนาอาวเนเปลสเปนเมือง

ทาสําคัญทางภาคใตของอิตาลี  เดิมเคยเปนเมืองอาณานิคมของกรีก

โบราณชื่อวานีอาโปลิส ซึ่งแปลวาเมืองใหม ตอมาชาวโรมันใชเปนเมือง

ตากอากาศเพราะมีอากาศอบอุน  ชาวอิตาลี  ปจจุบันเรียกเมืองเน

เปลสวานาโปลี  เปนเมืองทาสําคัญในการไปยังเมืองอื่นๆ ทางภาคใต

ของอิตาลี เชน ปอมเปอี ซอรเรนโต คาปรี หรือเกาะซิซีลี ถือไดวา

เมืองนาโปลีนั้นเปนเมืองใหญเมืองหนึ่งของอิตาลีและเมืองทาเรือที่สําคัญทางตอนใต อีกทั้งยังเปนเมืองทาของเรือ

สําราญทองเท่ียวในเขตเมดิเตอเรเนียนที่สําคญัอีกดวย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร    

บาย  นําทานชมความงามของ เมืองเนเปลส ซึ่งตั้งอยูที่ชายฝงดานตะวันตกของอิตาลีติดกับอาวเนเปลส (Naples Bay) 

กึ่งกลางระหวางพ้ืนที่ภูเขาไฟสองแหง คือ ภูเขาไฟวิสุเวียส และกัมปเฟลเกรย และยังเปนเมืองที่มีบทบาทสําคัญใน

คาบสมุทรอิตาลี มาตลอด 2,800 ปนับแตกอตั้งเมืองขึ้นมา ดวยเหตุนี้เมืองเนเปลส จึงถือวาเปนเมืองที่เกาแกที่สุด

แหงหนึ่งของโลก โดยเฉพาะบริเวณใจกลางของเมืองเนเปลสยังเปนศูนยกลางเมืองทางประวัติศาสตรที่ใหญที่สุดใน

ยุโรป และไดรับการขึ้นทะเบียนจากองคการยูเนสโก (Unesco) ใหเปนมรดกโลก ในป 1995 จากนั้นนําทานสู 

เปยสซา เดล เพิลบิสซิโต (Piazza del Plebiscito) หนึ่งในจัตุรัสที่มีขนาดใหญที่สุดในเมืองเนเปลส โดยจัตุรัสนั้น

ตั้งอยูใกลๆ กับอาวเนเปลสถูกลอมรอบไปดวยเหลาอาคารสถานที่ที่มีความสําคัญของเมืองไมวาจะเปน 

พระบรมมหาราชวัง (Royal Palace of Naples) เปน 1 ใน 4 ของ

ที่พํานักของกษัตริยแหงราชวงศบูรบง (Bourbon Kings)  หนึ่งใน

ราชวงศที่สําคัญที่สุดในทวีปยุโรป และฝงตรงขามเปนโบสถซานฟ

รานซิสโก โดยตัวอาคารหลักของโบสถมีการสรางเรียนแบบวิหาร

แพนทีออนในกรุงโรม จากนั้นอิสระใหทานไดเดินเลนและชอปปง

สินคาแบรนดเนมที่ แกลาเลีย อัมเบรโตที่ 1 ตัวอาคารมีความ

สวยงามดวยหลังคาทรงโคงภายในมีรานคาตาง ๆ รวมทั้งรานอาหาร รานกาแฟที่ตกแตงอยางสวยงาม หรือเลือกที่

จะเดินเลนที่บริเวรทาเรือเมืองเนเปลซึ่งอยูไมไกลจากบริเวณนี้มากนัก  

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   

   พักคางคืน ณ NH AMBASSADOR HOTEL NAPOLI หรือเทียบเทา  

 

วันที่หก เนเปลส – ซอรเรนโต – โรม   

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 นําทานเดินทางสู  ซอรเรนโต ซึ่งตั้งอยูปลายสุดของอาวเนเปลส  บาน

เกิดของเอนริโก คารูโซ นักรองโอเปราชื่อดัง เมืองที่ไดชื่อวาเปนสวรรค

บนดินจนเปนที่มาของเพลง COME BACK TO SORRENTO อันโดง 

ปจจุบันซอรเรนโต เปนเมืองทองเที่ยวอันสําคัญของอิตาลี มีชายฝง 

AMALFI ที่เลียบริมทะเลไปตามหนาผาถึง 50 กิโลเมตรทําใหมีโรงแรมและรีสอรทมากมายตั้งเรียงรายอยูบนหนา

ผานี้  



เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร    

บาย นําทานเดินทางเขาสู  กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลี ซึ่งเปนเมืองขนาดใหญที่สุดของแควนลาซิโอ มีทั้ง

ความเกาและความใหมซอนแทรกอยูดวยกันแทบจะแยกไมออก โรมเปนศูนยกลางของความเจริญในยุคโบราณ 

และอาณาจักรโรมันไดแผขยายออกไปทุกทิศทุกทางชนิดที่มีคํากลาววา “ถนนทุกสายมุงสู กรุงโรม” 

 ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   

   พักคางคืน ณ Black Hotel  หรือเทียบเทา  

วันที่เจ็ด นครวาติกัน – โคลอสเซียม – น้ําพเุทรวี – วิหารแพนเธออน – บันไดสเปน– ชอปปง – โรม – กรุงเทพ  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

  หลังอาหารเชานําทานเดินทางสูใจกลางเมืองเขาสู นครวาติกัน รัฐอิสระซึ่ง

ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก และยังเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตจักรโลก 

นําทานถายรูปที่ระลึกบริเวณดานหนาลานกวางของ มหาวิหารเซนตป

เตอร ซึ่งมีทางเดินทางเดินครึ่งวงกลมสองดานเปนผลงานชิ้นเอกของเบอร

นินี่ จากนั้นนําทานเขาชมภายในมหาวิหารซึ่งมีขนาดใหญที่สุดโลก ซึ่งจุ

ผูคนไดถึง 50,000 คน ซึ่งประดับประดาไปดวยงานศิลปะชิ้นเอกมากมาย 

เชน ปเอตา รูปแกะสลักหินออนพระแมมารีอุมพระเยซูไวบนตัก และ ยอดโดมขนาดใหญ ซึ่งมีภาพเขียนอัน

งดงามวิจิตรผลงานของศิลปนเอก ไมเคิล แองเจโล ตรงกลางมหาวิหารมี ศาลาคาโนป ซึ่งเปนแทนบูชาในโบสถ

ออกแบบอยางวิจิตรพิสดารโดย เบอรนินี่  สมควรแกเวลานําทานไปพบกับสิ่งกอสรางอันงดงามซึ่งถือไดวาเปน

เอกลักษณของกรุงโรมและจัดเปนสิ่งมหัศจรรยแหงหนึ่งของโลกนั่นคือ 

โคลอสเซี่ยม เคยเปนสนามกีฬายักษที่สามารถจุคนไดกวา 50,000 และ

ทางดานตะวันตกของโคลอสเซียมยังมี ประตูชัย สัญลักษณแหงชัยชนะ

ของ จักรพรรดิคอนสแตนติน อิสระใหทานชมและถายรูปที่ระลึกตาม

อัธยาศัย ถึงเวลานัดหมายนําทานนั่งรถผานชมรองรอยของศูนยกลาง

แหงจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่ โรมันฟอรั่ม เขาสู จัตุรัสเวเนเซีย ชม 

ระเบียงปาลาสโซ ที่กลาวสุนทรพจนของมุสโสลินี และ อนุสาวรียพระ

เจาวิคเตอร เอ็มมานูเอ็ลท่ี 2 หรือพระบิดาของชาวอิตาลี สมควรแกเวลา

นําทานชม น้ําพุเทรวี่ ซึ่งจัดไดวาเปนน้ําพุที่สวยที่สุดแหงหนึ่งในโรม 

ออกแบบกอสรางดวยหินออนตามสไตลบารอกที่งดงามอลังการดวยฝมือ

ของ นิโคลา ซัลเวีย วากันวาถามาโรมแลวไมไดเห็นน้ําพุเทรวี่ก็เทากับมาไมถึงโรม และเมื่อไปถึงแลวก็ตองโยน

เหรียญไวเพื่อเปนที่ระลึกและเปนเคล็ดวาจะไดกลับมาเยือนโรมอีก 

จากนั้นนําทานชม วิหารแพนเธออน เปนสถาปตยกรรมสําคัญ สรางขึ้น 

โดยจักรพรรดิมารคุส วิบซานิอุส อะกริบปา จุดมุงหมายในการสรางไม

ชัดเจนตอมามีการสรางใหมในสมัยจักรพรรดฮิาเดรียน ใน ค.ศ. 126 และ

ซอมใหญในป ค.ศ. 202 โดยจักรพรรดิ์ เซพติมิอุส เซเวรุส และคาราคา

ลา การกอสรางในสมัยจักรพรรดิฮาเดรียนมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเทวส

ถานของเทพเจาโรมัน 7 องคหรือเทพแหงดาวในระบบสุริยะ APOLLOพระอาทิตย DIANA พระจันทร MARS 

อังคาร  MERCURY พุธ JUPITER พฤหัส VENUS ศุกร SATURN เสาร ลักษณะเดนของตัววิหารคือมีหลังคาทรง

กลมและโคงเปนครึ่งวงกลมวางอยูบนเสาหินแกรนิตขนาดมหึมา วิหารมีความสูงถึง 43.3 เมตร รายละเอียดของ



โดมหลังคาภายในวิหาร รวมถึงโครงสรางที่แข็งแรงและยืนหยัดมานานกวาสองพันป ตั้งแตคริสตษตวรรษที่ 7 เปน

ตนมา วิหารแหงนี้ถูกใชเปนโบสถโรมันแคธอริค อุทิศแดพระแมมารีและผูพลีชีพเพ่ือศาสนา สมควรแกเวลานําทาน

เดินเลนที่ยาน บันไดสเปน แหลงพักผอนของหนุมสาวชาวอิตาเลียน เต็มไปดวยนักทองเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ 

และเปนแหลงช็อปปงชื่อดังเรียงรายไปดวยสินคาแบรนดเนมของอิตาลีและแบรนดดังจากทั่วโลก ถึงเวลานัดหมาย

นําทานเดินทางสู สนามบินลีโอนารโด ดาวินชี่ 

23.05 น. คณะอําลากรุงโรมประเทศอิตาลีออกเดินทางสูกรุงเทพมหานคร ดวยเที่ยวบิน  QR 114  ( 23.05 น. – 05.35 

น. ) / QR 832 ( 08.15 น. – 19.00 น. )  แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีกรุงโดฮา ประเทศการตา  

 

วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ) 

19.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิดวยความสวัสดี...พรอมความประทับใจมิรูลืม 

 

ขอบคุณทานที่ใชบริการ 

 

 แกรนดอิตาลี เหนือจรดใต 8 วัน 5 คืน  

โดย QATAR AIRWAYS 

อัตราคาบริการ 
ผูใหญ 

(พักหองคู) 
พักเด่ียว 
จายเพ่ิม 

วันที่ 9 – 16 ก.พ. (ชดเชยวันมาฆบูชา) 49,999 12,000 

วันที่ 16 – 23 ก.พ. 49,999 12,000 

วันที่ 8 – 15 มี.ค. 49,999 12,000 

วันที่ 15 – 22 มี.ค. 49,999 12,000 

วันที่ 22 – 29 มี.ค. 49,999 12,000 

วันที่ 19 – 26 เม.ย. 52,555 12,000 

วันที่ 10 – 17 พ.ค. 52,555 12,000 

วันที่ 24 – 31 พ.ค.   52,555 12,000 
 

** ราคาดังกลาวอาจมกีารปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม ** 

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุมากกวา 6 ปขึ้นไป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม ** 

** รูปภาพในโปรแกรมทัวรเปนการตกแตงเพื่อการโฆษณาเทานั้น ** 

*** หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงราคา กรณีผูรวมเดินทางนอยกวา 20 ทาน*** 

 

สําหรับทานที่เปนมุสลิม ,  ทานมังสวิรัต ิ , ไมทานหมู  , ไมทานเนื้อ , ไมทานไก , ไมทานปลา  
โปรดแจงลวงหนาอยางนอย 2 สัปดาห 

 



** ในกรณีเลื่อนการเดินทางกลับ ทานจะตองแจงลวงหนากอนทําการยื่นวีซา ซึ่งจะมีคาใชจายแตกตาง และตองมีคาใชจายใน

การเลื่อนตั๋ว และเอกสารเพิ่มเติม เชนเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมท่ีอยูตอ  

*** หมายเหตุขอสําคัญที่ทานควรทราบ *** 

1.) ในการยื่นวีซา ทางบรษิัท จะทําการนัดหมายกับสถานทูตและสถานทูตจะเปนผูกําหนดวันและเวลาใหเขาไปยื่นวีซา เปนการ

ยื่นวีซาแบบกรุปเทานั้น(ปกติสถานทูตจะใหเขาไปยื่นวีซา 15 วันกอนเดินทาง)  ซึ่งอัตราคาใชจายรวมอยูในรายการทัวรแลว 

2)  ในกรณีที่ทานไมสามารถมายื่นวีซาตามวันที่บริษัทแจงไว ทําใหวันยื่นวีซาเหลือนอยกวา 15 วันกอนการเดินทาง ทาน

จะตองจายเงินคาวีซาเพิ่มทานละ 2,600 บาท (PREMIUM + FAST TRACK) เงินจํานวนนี้ ทานสามารถจายเงินที่ตัวแทนยื่น

วีซาดวยตัวทานเองในวันที่ทานยื่นวีซา  

*** กรุณาพิจารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวรและเงื่อนไขตางๆของบริษัท 
เมื่อทานไดชําระเงินมัดจํางวดแรกแลว ทางบริษัทถือวาทานไดรับทราบและยอมรับเงื่อนไขตางๆ 

ของบริษัทเปนที่เรียบรอยแลว *** 

 
อัตรานี้รวม 

1) คาตั๋วเครื่องบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวันเดินทางไปและกลับพรอมคณะ (น้ําหนักกระเปาใบใหญทานละ 30 

กิโลกรัม / กระเปาถือข้ึนเครื่องทานละ 7 กิโลกรัม) 
2)    คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 

3)    คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง (กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 

12 ชั่วโมง/วัน) 
4) คา COACH TAX และคาภาษีผานเขาเมอืงตางๆ  

5)    คาหองพักในโรงแรมทีร่ะบุตามรายการพรอมอาหารเชาหรือเทียบเทา (โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ 

เนื่องจากอยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกับชวง
งานเทศกาล งานแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลทําใหตองมีการเปลี่ยนยายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึง

ความเหมาะสมและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ) 

6)    คาอาหารเลิศรสทุกมื้อท่ีระบุตามรายการ 
7)    คาบัตรเขาชมสถานที่และการแสดงทุกแหงท่ีระบุตามรายการ 

8)    คาวีซาทองเที่ยวยุโรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมยื่นวีซาให ไมวาวีซาจะผานหรือไม) 

9)    คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณ 
10)  คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) เทานั้น ทานใดตองการซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมโปรดติดตอบริษัททัวร 
 
อัตรานี้ไมรวม 
1)    ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% (กรณีตองการใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 

2)    คาใชจายสวนตัวอื่นๆ เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพเิศษ ฯลฯ 

3)    คาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในรานอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ  
4)    คาน้ําหนักสวนที่เกิน 30 กิโลกรัม  และมีจํานวนมากกวา 2 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)  

5) คาทิปหัวหนาทัวร 16 ยูโรตอทาน 

6)  คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป (ทานละ 12 ยูโร) 
*** กรุณาพิจารณาเงื่อนไขตางๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวรของบริษัท กอนทานทําการจองทัวร *** 

 



เงื่อนไขการสํารองท่ีนั่ง 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย  50 วันกอนการเดินทาง พรอมชําระงวดแรก 30,000 บาท ยกเวนชวงเทศกาลคริสตมาส / 

เทศกาลปใหม / เทศกาลสงกรานต  มัดจําทานละ 40,000 บาท 

 สวนที่เหลือชําระทันทีหรือกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วันไมวาผลของวีซาจะออกหรือไมออกก็ตาม มิฉะนั้นจะถือ

วาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ

 การยกเลิกตองแจงลวงหนา 50 วันกอนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินงวดแรก (ทานละ30,000

บาท) ยกเวนชวงเทศกาลคริสตมาส / เทศกาลปใหม / เทศกาลสงกรานต  มัดจําทานละ 40,000 บาท 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริษัทฯ มีความจําเปนตองขอหัก 50 % ของราคาทัวร 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริษัทฯ มีความจําเปนตองขอหัก 80 % ของราคาทัวร 

 กรณียกเลิกกะทันหันกอนการเดินทางไมเกิน  10 วัน เนื่องจากมีคาใชจายในการดําเนินการที่ไดชําระไปแลวจํานวนมาก 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินทั้งหมดไมวากรณีใดๆ 

 ทางบรษิัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 15 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เนื่องจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,

ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง 

 ในการยื่นวีซา ทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมาสแกรน

ลายนิ้วมือ โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก 

 เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่

มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ 

เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทานั้น 

มิไดเปนผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงที่เกิดขึ้น

ดังตอไปนี้ 

- ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา 

- คาธรรมเนียมวีซา คาดําเนินการและ คาบริการ  4,500 บาท 

- คาตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋ว

เครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวไมสามรถ REFUND ไดเนื่องจากบริษัทจองตั๋วเปนตั๋วกรุปซึ่งตั๋วกรุปจะไมสามรถ REFUND คืนได  

- คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% 

ในทันที  

หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดคาใชจายทั้งหมด 100% 

ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแตทานไมสงเอกสารตามที่ขอมาใหทางบริษัท / เอกสารของทานไม

นาเชื่อถือ / มีการปลอมแปลงเอกสาร / มาไมทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตกําหนด (มาสาย) / ไมรับ

โทรศัพทสถานทูต / การใชคําพูดไมสุภาพกับสถานทูต และสงผลทําใหวีซาไมผานการพิจารณาจากสถาน

ฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินใหทาน 



 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่บริษัทระบุใน 

รายการเดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และ

จะสํารองตั๋วเครือ่งบิน หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายใน

สวนนี้ เพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุปคอนเฟรม 100% 

กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   

1. กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจากการลาชา (ดีเลย) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรือการกอจลาจล ภัยธรรมชาติ    

รถติด ทําใหไมสามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมไดครบถวนตามโปรแกรมทัวรที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไมคืน

คาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเปนเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไมไดรับคาชดเชยใด ๆ 

ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน แตทางบริษัทฯ จะคงไวซึ่งผลประโยชนสูงสุดที่ลูกคาพึงจะไดรับอยางเต็มความสามารถ 

2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการไดตามความเหมาะสมโดย

ไมตองแจงลวงหนา และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจําเปนสุดวิสัย โดยจะพยายามใหเกิด

ประโยชนสูงสุดกับทาน 

3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอยางตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของสายการ

บิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ทองเที่ยวที่มีคิวยาวจนทําใหโปรแกรมตอไปเสียหาย แตยังคงจะรักษา มาตราฐาน

การบริการ และประโยชนของลูกคาทุกทานไวเหมือนเดิม 

4.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบในสวนที่เปนทรัพยสินสวนตัว ไมวาบางสวนหรือ ทั้งหมด อาทิเชน พาสปอรต, 

ของมีคา, กระเปาเงิน, กระเปาเดินทาง เปนตน 

เอกสารประกอบการขอวีซาอิตาล ี
 

เอกสารประกอบการขอวีซาทัวร (ใชเวลาพิจารณาวีซา 15 วันทําการ และตองมาแสดงตนที่สถานฑูต) 

1.  หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไดเกิน 6 เดือนขึ้นไป ถามีหนังสือเดินทางเลมเกากรุณาแนบมาดวย ตองมีหนาวางเหลือ

สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา 

2. รูปถายปจจุบันหนาตรง 2X1.5 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ใชรูปส ีพื้นฉากหลังสีขาวเทานั้น อายุรูปไมเกิน 6 เดือน เหมือนกันทั้ง 2  

รูป) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไวดานหลังรูป หามใสคอนแทคเลนส หรือ บิ๊กอายในการถายรูป / หามใส

เครื่องประดับในการถายรูป 

3. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา / สําเนาใบมรณะบัตร/ สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณี

อื่น ๆ  

4. สําเนาบัตรประชาชน  

5. สําเนาทะเบียนบาน 

6. สําเนาสูติบัตร (สําหรับเด็กต่ํากวา 20 ปบริบูรณ)  

7. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ: เดินทางตองยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้  

7.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั้น และให

ระบุวา ยินยอมใหเดินทางกับใคร มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว (พอและเมตองมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซาดวย) 

7.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั้นและใหระบุวา 

มารดายินยอมใหเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  (แมตองมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซาดวย) 



7.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั้นและใหระบุวา 

บิดายินยอมใหเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)  (พอตองมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซาดวย) 

7.4 กรณีพอและแมหยาราง หรือเสียชีวิต ตองแนบใบหยา หรือ ใบมรณะบัตร เพื่อเปนการยืนยัน 

7.5 ใหแนบสําเนาพาสปอรตของพอ และ แม (หากไมมีใหแนบสําเนาบัตรประชาชนของพอและแม) 

7.6 เด็กอยูในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใตการปกครองของผูนั้น 

เชน สําเนาใบหยา พรอมทั้งบันทึกการหยาซึ่งแสดงวาเปนผูรับผิดชอบเด็ก เด็กอยูในความปกครองของผูอื่น จะตองมี

หลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใตการปกครองของผูนั้น เชน หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เปนตน พรอมแนบหลักฐานของบิดา

หรือมารดาหรือผูที่เด็กอยูภายใตการปกครองของผูนั้น  

8. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเทานั้น**จดหมายรับรองการทํางานใหระบุ  TO 

WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูต) ไมตองระบุวันลา และประเทศที่เดินทาง ( ตัวจริงอายุไมเกิน 1 เดือน ) 

8.1 กรณีผูเดินทางเปนเจาของกิจการ : ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผูประกอบกิจการ ( สําเนาอายุไมเกิน 3 เดือน 

) 

8.2 กรณีผูเดินทางเปนเจาของรานคา : ใชทะเบียนพาณิชยที่มีชื่อผูเปนเจาของรานคา ( สําเนา) 

8.3 กรณีท่ีเปนพนักงานบริษัทฯ : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุชื่อ-นามสกุล , ตําแหนง , วัน/เดือน/ปที่เริ่ม

ทํางาน , เงินเดือน ในจดหมายตองมีหัวกระดาษบริษัทและตราประทับบริษัทดวย พิมพเปนภาษาอังกฤษเทานั้น ( ตัวจริง

อายุไมเกิน 1 เดือน ) 

8.4 กรณีท่ีเปนขาราชการ : ใชหนังสือรับรองจากหนวยงาน พิมพเปนภาษาอังกฤษเทานั้น ( ใสป เปน ค.ศ. เทานนั้น หามใสป

เปน พ.ศ.) ( ตัวจริงอายุไมเกิน 1 เดือน ) 

8.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ถายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 

8.6 กรณีเปนนักเรียนนักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นวากําลังศึกษาอยูระบุชั้นปที่ศึกษา พิมพเปน

ภาษาอังกฤษเทานั้น / พรอมสําเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา  ( ตัวจริงอายุไมเกิน 1 เดือน ) 

8.7 กรณีเปนแมคา, ทําธุรกิจสวนตัว, ทําอาชีพอิสระ ตองพิมพจดหมายรับรองตัวเอง เปนภาษาอังกฤษ พรอมทั้งแนบรูปถาย

สถานที่ทํางานมาดวย รูปถายอยางนอย 3-5 ใบ   

9.  หลักฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพยเทานั้น) 

9.1  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเทานั้น พรอมหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) เปน

ภาษาอังกฤษ **ตองเปนบัญชีเดียวกันเทานั้น**   (กรุณานาํสมุดเงินฝากเลมจริงมาวันที่ย่ืนวีซาดวย) 

 เงินฝากออมทรัพย (ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ตองมีไมต่ํากวา 100,000 บาท ตอการยื่นวีซา 1 ทาน และ ตองมีการเขา

ออกของเงินสม่ําเสมอ หามทําการโอนเงินเขาไปในครั้งเดียวเปนยอดใหญกอนการยื่นวีซาเด็ดขาด!!) 

**ถาในสมุดบัญชีธนาคารการเงินไมไดอัพเดททุกเดือนรบกวนใหขอสเตทเมนจากธนาคาร (ขอสเตทเมนเปนภาษาไทย)** 

 การปรับสมุดบัญชีธนาคาร ทานตองปรับสมุดถึงเดือนปจจุบัน และ ถายสําเนายอนหลัง 6 เดือน โดยการปรับยอดสมุดใน

บัญชี ตองปรับสมุดกอนวันที่จะยื่นวีซา 7 วัน เชนทานไดคิวยื่นวีซาวันที่ 18 กันยายน 2557 สําเนาสมุดบัญชีที่ทานตองใชใน

การยื่นวีซา ตองปรับสมุด ณ วันที่ 12 กันยายน 2557 หรือ หลังจากนั้น หากทานปรับสมุดบัญชีกอนหนานั้น จะใชเปนเอกสาร

แสดงหลักฐานทางการเงินไมได สถานฑูตจะขอเอกสารเพิ่มเติม อยางไรก็ตาม ทานสามารถสงเอกสารมาทางบริษัททัวรฯ เพื่อ

เตรียมการลวงหนา และ สง Fax สมุดบัญชีหนาสุดทายที่ไดทําการปรับสมุดมาใหทางบริษัททัวร เพื่อใชในการแนบเปนเอกสาร

ยื่นวีซาตอไปได  หรือ ถายเอกสารหนาที่ปรับสมุดภายใน 7 วัน และถือมาเพ่ิมเติมในวันที่ยื่นวีซา 

 การขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  (ขอเปนภาษาอังกฤษ) ตองมีอายุไมเกิน 15 วัน นับ

จากวันที่ไดคิวยื่นวีซา พรอมทั้งตองระบุ จํานวนเงินเปนตัวเลขลงในหนังสือรับรองดวย เชนทานไดคิวยื่นวีซาวันที่ 18 กันยายน 



2557  หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใชในการยื่นวีซา ตองออกให ณ วันที่ 4 กันยายน 2557  หรือ หลังจากนั้น

เทานั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารใหระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูต) โดยไมตองระบุวัน และ

ประเทศที่เดินทาง (ชื่อในหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะตองถูกตองและตรงตามหนา

พาสปอรต วันที่ขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคารใหนําสําเนาหนาพาสปอรตไปดวย เพื่อไมใหผิดพลาดในการออก

เอกสาร) 

****** สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ****** 

10.  ในกรณีที่มีผูรับรองคาใชจาย ตองมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้  

10.1 จดหมายจากผูรับรองคาใชจาย พิมพเปนภาษาอังกฤษเทานั้น – หลักฐานแสดงความสัมพันธของผูเดินทางกับผูรับรอง

คาใชจาย เชน ทะเบียนบาน และตองเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พอ, แม สามารถรับรองคาใชจายใหบุตรได / สามี 

ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองใหกันและกันได / (ปู, ยา, ตา, ยาย, ลุง, ปา, นา, อา ไมสามารถรับรองคาใชจายใหหลาน

ได) 

- กรณีเปนสามีภรรยากันแลวไมไดจดทะเบียน และรับรองคาใชจายกัน ตองใชเอกสารดังนี ้

 เขียนจดหมาย decare เปนภาษาอังกฤษ มาวาอยูดวยกันแตไมไดจดทะเบียนกัน 

 กรณีมีลูกดวยกัน ใหใชใบเกิดของลูก  

10.2 กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามขอกําหนดในขอ 9 ที่จะใชยื่นวีซา 1 ชุดของผูรับรองคาใชจาย พรอมทั้งใน 

หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตองระบุชื่อผูถูกรับรองคาใชจายดวย 

11. ผูสูงอายุที่มีอายุเกินกวา 70 ป บริบูรณกรุณาแนบใบรับรองแพทยวาสามารถเดินทางไดเพื่อเปนเอกสารประกอบการยื่นวีซา 

12. กรณีผูที่กําลังศึกษาอยูตางประเทศ จะตองยื่นขอวีซาอิตาลี ณ ประเทศที่ทานกําลังศึกษาอยู  

*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอเบื้องตนที่ทางบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นจากประสบการณและ

ระเบียบของสถานทูต ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามแตสถานการณและคุณสมบัติของลูกคา 

 
วันที่มายื่นวีซากรุณานําสมุดบัญชีธนาคารเลมจริงมาดวย (กรณีมีเลมตอจากสมุดเดมิรบกวนนําเลมเกามา

ดวย) 

เอกสารทุกอยางที่เปนสําเนา เชน ทะเบียนบาน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล , สูตบิัตร , นําตัว

จริงมาวันที่ยื่นวีซาดวย 
 

***** สําหรับคนที่จะใชเลมไปท่ีอื่นกอน สถานทูตจะไมใหดึงเลมไมวากรณีใด ๆ ***** 

 

 
 

กรมการกงสุลไดแจงเตือนวา : 

1. ในหนังสือเดินทางตองมีเพียงตราประทับของทางราชการเทานั้น 

2. การขีดเขียนหรือประทับเครื่องหมายอื่นใดในหนังสือเดินทาง ถือวา “ หนังสือเดินทางชํารุด ” อาจถูกปฏิเสธเขาประเทศ

ตางๆ หรือถูก Blacklist หามเขาประเทศนั้นอีก 

 


