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วันแรก กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ • สนามบินนานาชาติดูไบ  ( - / - / - ) 
18.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตู 8 Row T เคาท์เตอร์สายการบินเอมิเรตส ์

Emirate Airline (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
 
 
 
 
 
 
 

 
20.35 น. ออกเดินทางสู่นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยเที่ยวบิน EK 373 *บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง* 

(ใช้เวลาบิน 6 ชั่วโมง 10 นาที) 
วันที่สอง สนามบินนานาชาติดูไบ• มิลาน • มหาวิหารดูโอโม่  • เวนิสเมสเตร้  
                      (-/กลางวัน/เย็น)            

00.50 น. ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 

ชั่วโมง) ให้ท่านผ่อนคลายอริยบทระหว่างรอเวลาเปล่ียนเครื่อง 

03.45 น. ออกเดินทางสู่มิลาน ประเทศอิตาล ีเที่ยวบินที่ EK101 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**  
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07.45 น. ถึง ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา (Aeroporto di Milano-Malpensa) เมืองหลวงแห่งแฟชั่น และอดีตเมืองหลวง

ของอาณาจักรโรมันตะวันตกในยุคของพระเจ้าคอนสแตนติน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย (เวลา

ท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม.และ 6 ชม. หลังวันที่ 31 ต.ค. ) 
  

จากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองแห่งแฟชั่น เมืองมิลาน (MILAN) พาท่าน
ถ่ า ย รู ป บ ริ เ ว ณ ด้ า น ห น้ า 

 มหาวิหารมิลาน(Duomo di Milano) หนึ่งในโบสถ์ศริสต์สถาปัตยกรรม

กอธิคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในวิหารเชื่อกันว่ามีการบรรจุหมุดตรึงไม้กางเขนของ

จริงที่ใช้ในการประหารชีวิตพระเยซูอยู่ ตัวอาคารสีขาวโด่ดเด่น สูง 157 เมตร 

กว้าง 92 เมตร ประกอบด้วยยอดแหลม 135 ยอด จุดสูงสุดของอาคารเป็นรูปปั้น

พระแม่มารีย์ทําจากทองสัมฤทธิ์สูง 4 เมตร บริเวณด้านหน้าตกแต่งด้วยรุปสลัก

หินอ่อนที่วิจิตเป็นอย่างยิ่ง มหาวิหารแห่งนี้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 1386 โดยตระกูล

วิสคอนดิ และใช้เวลาในการสร้างถึง 579 ปี โดยก่อสร้างที่เสร็จสมบูรณ์ในปี 1965  ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับช้อปปิ้ง

อาเคทที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปที่กัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด (Galleria Vittorio Emanuele 
II) ที่อัดแน่นไปด้วย แบรนด์ชั้นนําระดับโลก ที่บางแบรนด์นั้นก็ยังถือกําเนิด ณ เมืองแห่งนี้ อาทิ Prada, Versace, 
Armani, Dolce & Gabbana, Valentino รวมไปถึงแบรนด์เนมที่คุ้นหูอีกมากมาย อย่าง Gucci, LOUIS VUITTON, 
Swarovski เป็นต้น 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
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จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่เมืองเวนิสเมสเตร ้ (Venice Mestre) ฝ่ังแผ่นดินใหญ่เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เวนิสถูกสร้าง

ขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จํานวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียติก เป็น

เมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองทีใ่ช้คลองในการคมนาคมมากทีสุ่ด 

ค่ า              รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจีน 

ที่พัก HOLIDAY INN VENICE MESTRE MARGHERA  หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม  เวนิส • จัตุรัสเซ้นท์ มาร์ก • พระราชวังดอร์จ • สะพานถอนหายใจ •  นั่งเรือกอนโดล่า •เวโรนา 
                                                                                   
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)            

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 
 น าเดินทางสู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) นําท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ 

เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน  
มีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง 

ขึ้นฝ่ังที่บริเวณ ซานมาร์โคศูนย์กลางของเกาะเวนิสนําท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส  น าท่านถ่ายรูปบริเวณ

จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค (St. Mark's Square) ที่จักรพรรดินโปเลียนยกย่องว่าเป็นห้องรับแขกที่สวยที่สุดของยุโรป และยัง

เป็นที่ตั้งของ มหาวิหารซันมาร์โก (San Marco Basilica) มหาวิหารประจําเขตอัครบิดรเวนิส สร้างขึ้นในแบบ

สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ซึ่งหาได้ยากในปัจจุบัน เนื่องจากถูกทําลายไปเกือบหมดสิ้นในครั้งที่ออกโตมันเข้ายึด แต่

วิหารแห่งนี้อยู่ไกลจากเขตสงครามมาก เป็นที่เก็บอัฐินักบวชมาร์โกแห่งอเล็กซานเดรียที่ชาวเวนิสนํามา ซึ่งภายในโบสถ์

นั้นจะมีภาพโมเสกบอกเล่าเรื่องราวในครั้งนั้นอยู่ โดยเซ็นท์มาร์โกถือว่าเป็นนักบวชที่สําคัญในการเผยแพร่ศาสนาใน

สมัยศตวรรษที่ 5 สําหรับตัวมหาวิหารจะเชื่อมกับ พระราชวังดอร์จ (Doge's Palace) พระราชวังแบบเวนิส-โกธิคที่



 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 

199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486, 085-168-7452   T/F: 02-023-0527 W: www.tourgether.co.th 

ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประทับของดยุคแห่งเวนิสครั้งที่เมืองนี้ยังเป็น สาธารณะรัฐเวนิส ก่อนได้รับการปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์

และเปิดอย่างเป็นทางการในปี 1923 และยังมี หอระฆังซันมาร์โก (St Mark's Campanile) หอระฆังสูง 98.6 เมตร 

โดยอิงการสร้างจากรูปแบบเดิมในปี 1514 และพังทลายลงในปี 1902 ไม่ไกลกันจะเป็นที่ตั้งของ สะพานถอนหายใจ 

(Bridge of Sighs) สะพานซุ้มโค้งที่เชื่อมระหว่างพระราชวังดอร์จและเรือนจํา น าท่านล่องเรือกอนโดล่า 

(GONDOLA) รวมค่าล่องเรือกอนโดล่า ( 6 ท่าน ต่อเรือ 1 ล า )ให้ท่านได้ชมความงามสุดแสนโรแมนติกของ

เกาะเวนิส เรือไม้ที่เป็นสัญญาลักษณ์ของเกาะเวนิสล่องไปตามคลองน้อยใหญ่ต่างๆของเกาะเวนิส ผ่านชมตึกบริเวณ

ริมคลอง ชมวิถีชีวิตของชาวเวนิส 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  
 
จากนั้น จากนั้นนําท่านล่องเรือกลับขึ้นสู่ฝ่ังเมสเตร้ เพื่อเดินทางสู่เมืองเวโรน่า (VERONA) เมืองใหญ่อันดับ 2 รองจาก 

เวนิส ของแคว้นเวเนโต้ และเมืองเวโรน่ายังได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมื่อปี 

คศ. 2000  อีกทั้งวิลเลียม เชกสเปียร์ นักกวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษ ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเขียนผู้

ยิ่งใหญ่ของอังกฤษและของโลกยังใช้บรรยากาศและเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวสองตระกูลในเวโรน่า แต่งเป็นละคร

โศกนาฏกรรมขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1595 เรื่อง โรมิโอกับจูเลียต 
ค่ า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
ที่พัก SHG HOTEL CATULLO VERONA  หรือเทียบเท่า 
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วันทีส่ี่ เวโรนา • ลาสเปเซีย  •ชิงเคว แทร์เร • ปิซ่า  

                      (เช้า/-/เย็น)            
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองลา สเปเซีย (La Spezia) เมืองในเขตลิกูเรีย ตอนเหนือของอิตาลีอยู่ระหว่างเมือง    
เจนัว และ ปิซ่า ในบริเวณอ่าวลิกูเรหนึ่งในอ่าวที่มีความสําคัญทางด้านการค้าและการทหาร น าท่านโดยสารรถไฟสู่

ชิงเกว แตร์เร (Cinque Terre) หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณริมชายฝ่ังริเวียร่าของอิตาลี ที่มีความหมายว่า “ดินแดน

ทั้งห้า (Five Land)” ตั้งบนหน้าผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนติดทะเลบริเวณชายฝ่ังแคว้นลิกูเรีย ประกอบด้วย

หมู่บ้าน 5 แห่ง ได้แก่ MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ 

RIOMAGGIORE โดยทั้งห้าหมู่บ้านนี้ มีหุบเขาล้อมรอบ ประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฯ และได้รับการ

ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้อีกด้วย  
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พิเศษสุด ! พาท่านขึ้นรถไฟชม 2 หมู่บ้านที่เข้าถึงง่ายและสวยงาม นั่นคือ มานาโรร่า (MANAROLA ) 
หมู่บ้านที่เป็นด่ังหน้าปกโปรโมทหมู่บ้านมรดกโลกแห่งนี้ เพราะมักจะเป็นหมู่บ้านแรกๆ ที่คนจะนึกถึง ด้วยภาพลักษณ์

จุดเด่นของวิวบ้านเรือนหลากสีสันตั้งลดหลั่นกันตามแนวหน้าผาตัดกับน้ําทะเลสีฟ้าอมเขียว งดงามเป็นอย่างยิ่ง จากนั้น

พาท่านเยือนอีก 1 หมู่บ้าน นั่นคือ ริโอมัจจอร์เร (RIOMAGGIORE) ซึ่งตั้งอยู่ถัดจากมานาโรร่าไปเพียงเล็กน้อย 

เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของ ชิงเคว แทร์เร มีร้านรวงต่างๆ ตั้งเรียงรายตลอด ไม่ว่าจะเป็นร้านขายของ Hand 
made เสื้อผ้า ของที่ระลึก ร้านอาหาร รวมไปถึงเจลลาโต้ ไอศกรีมไขมันต่ําต้นตําหรับจากแดนพาสต้าแห่งนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  

หลังจากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถไฟสู่เมืองลาสเปเซีย ( LA SPEZIA  ) จากนั้นนําท่านเดินทางโดยรถโคช เพื่อ

เดินทางไปยัง เมืองปิซ่า (PISA)  เมืองทางตะวันตกของฟลอเรนซ์ เมืองที่มี 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางอยู่ 
ค่ า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจีน 

ที่พัก  HOTEL GALILEI หรือเทียบเท่า 

วันทีห้่า ปิซ่า • จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม •หอเอนปีซ่า  • ฟลอเรนซ์ • จัตุรัสมีเกลันเจโล  • จัตุรัสซิญญอเรีย 
                      (เช้า/กลางวัน/เย็น)            
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 พาท่าน เข้าชม จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม (Piazza Del Duomo) อันเป็นที่ตั้ง หอเอนเมืองปีซ่า (Leaning 

Tower of Pisa) หอระฆังทรงกระบอก 8 ชั้น ที่สร้างด้วยหินอ่อนสีขาวสูง 55.86 เมตร มีน้ําหนักประมาณ14,500 

ตัน โดยเอกลักษณ์และสาเหตุที่ทําให้หอระฆังแห่งนี้ได้เป็นสิง่มหัศจรรย์ของโลกนั้นคือการทีต่ัวอาคารมีลักษณะเอียงไป

ทางเหนอืประมาณ 3.97 องศา หอเอนแหง่ปิซ่าแรกเริ่มสร้างในปี 1174 แต่เมื่อสร้างขึ้นไปเพียง 3 ชั้น ฐานอาคารก็



 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 

199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486, 085-168-7452   T/F: 02-023-0527 W: www.tourgether.co.th 

เกิดการทรุดตัวลง เนื่องจากเนือ้ดินในบริเวณนี้ไม่มีชั้นหินแทรก ประกอบกับตั้งอยู่ใกล้แม่น้ําอาร์โน ทําให้ดินมีความชื้น

และเหลวกว่าปกติ จนทําให้ต้องยุติการก่อสร้างไปกวา่ 94 ปี จนกระทั่งปี 1272 สถาปนิกนาม จีโอวานี ดี ซีโมเน่ 

(Giovanni di Simone) ได้มาสานต่อด้วยเทคนิคการสร้างให้เพดานไม่เท่ากันเพือ่รักษาอาหารให้สมดุล แต่ก็ต้องยุติการ

ก่อสร้างในปี 1284 จากภัยสงคราม ก่อนชั้นที่ 7 ของอาคารจะเสร็จในปี 1319 และตัวหอระฆังถูกเติมจนเสร็จสิ้นเมื่อ

ปี 1372 นับเป็นเวลาร่วม 199 ปี นับจากวันที่เริ่มสร้าง โดยตัวอาคารเคยเอียงมากสุดถึง 5.5 องศา ในปี 1990 ให้ท่าน

ได้ชมบริเวณรอบหอระฆังแหง่นี้พร้อมเก็บรูปเป็นที่ระลึก 
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จากนั้น เดินทางสู่ เมืองฟลอเร้นซ์ (Florence) (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอิตาลี และ

เมืองหลวงของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ เป็นเมืองซึ่งเป็นที่ถือก าเนิดของจิตรกรระดับโลกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น มี

เกลันเจโล ลีโอนาโด ดาวินชี่ ราฟาเอล ซานตี และอีกมากมาย  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
นําท่านขึ้นชมววิมุมสูงจาก จัตุรัสมีเกลันเจโล (Piazzale Michelangelo) ที่สร้างขึ้นในปี 1869 บนเขาทางตอนใต้

ของใจกลางเมืองจากตรงนี้ท่านสามารถเห็นเมอืงฟลอเร้นซ์ทัง้เมืองที่มีแม่น้ําอาร์โนไหลผ่าน มี อาสนวิหารซันตามา

เรียแห่งฟลอเรนซ์(Santa Maria del Fiore Cathedral) ศาสนสถานที่ใหญ่เป็นอันดบัที่ 4 ขอยุโรป และเป็นอาคาร

ที่สูงที่สุดในเมือง เด่นตระหงา่นด้วยโดมสีส้มขนาดใหญ่ซึง่ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่วา่ใช้เทคโนโลยีใดในการสร้าง โดย

สถาปนิกที่สามารถทําได้สําเรจ็ก็คือ ฟิลิโป้ บัวเนเลสกี้ หลังจากตัวหลังคาถูกทิง้ใหโ้ล่งกว่าร้อยปีและพาท่านเดินที่

สะพานเวคคีโอ้ (Ponte Vecchio) สะพานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของเมือง โดดเด่นด้วยหน้าตา เพราะว่า

ไม่ใช่แค่สะพานธรรมดา แต่เป็นสะพานที่มีทัง้ร้านคา้ โรงเตี้ยม และร้านอาหารเรียงรายตลอดเส้นทาง 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 พาท่านชมบรเิวณ จัตุรัสซิญญอเรีย (Piazza della Signoria) จัตุรัสใจกลางเมืองรูปตัว L ด้านหน้าพระราชวังปา

ลาซโซ่ เวคคิโอ (Palazzo Vecchio) ถือเป็นจุดใจกลางทางประวัติศาสตร์ของฟลอเรนซ ์ รายล้อมด้วยประติมากรรมที่

โด่งดังมากมาย เช่น เพอซอิุสถือหัวเมดูซ่า จูดิธและโฮโลเฟอเนส รูปปั้นเดวิด(จาํลอง) น้ําพุเนปจูน และรูปปั้นเฮอคิวลิส

กับคาคอส เป็นต้น ซึ่งในทุกรูปปั้นนั้นล้วนมีความหมายใหย้ําเกรงต่อตระกูลดิมิชี่ที่ทรงอิทธิพลในฟลอเรนซ์ในยุคเรเนส

ซองส ์
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ค่ า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

ที่พัก ART HOTEL MUSEO  หรือเทียบเท่า 

 

วันทีห่ก ฟลอเรนซ์ • โรม • วิหารพาทีออน • น้ าพุเทรวี่ • บันไดสเปน   
                             (เช้า/กลางวัน/เย็น)            
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
                           นําท่านเดินทางสู่ศูนย์กลางการปกครองของอิตาลีที่ กรุงโรม (Rome) (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองหลวง

ของประเทศ และเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันที่รุ่งเรืองถือเป็นรากฐานของสังคมและวัฒนธรรมของชาติยุโรป 

ไม่ว่าจะเป็น ปฏิทินตามหลักสุริยะคติ กฎหมาย การประชุมในสภาในรูปแบบสาธารณรัฐ เป็นต้น  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  

 น าชม วิหารพาทีออน (Parthenon) โบสถ์ที่แต่เดิมนั้นเป็นศาสนสถานเหล่าศาสนาแพแกน และต่อมาได้ถูก

ดัดแปลงเป็นศริสตศาสนสถาน สร้างขึ้นราว 27 ก่อนศริสตกาล ตัวอาคารเดิมสร้างโดยมาร์คัส วิพซานิอัส อกริพพา 

ตัวอาคารนั้นเป็นหลังคาทรงโดมมีช่องตรงกล่งเรียกว่าชื่องโอคูลัส เป็นความเชื่อของชาวโรมันว่าเป็นช่องที่สื่อสาร

ระหว่างมนุษย์และเทพเจ้า 
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จากนั้น  พาท่านชมความงามของ น้ าพุเทรวี่ (Trevi Fountain) ที่มักกล่าวกันว่าเป็นน้ําพุที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งใน 
                          โลก แต่แท้จริงแล้วน้ําพุแห่งนี้เป็น 1 ใน จุดพักน้ําจากสะพานส่งน้ําเท่านั้น แต่ด้วยความสวยงามในรูปแบบ  สถานปัตยก

รรมแบบบาโรก ตรงกลางมีรูปปั้นเนปจูนหรือเทพโพไซดอนพร้อมเหล่าอาชาอยู่ โดยที่มาของชื่อน้ําพุแห่งนี้นั้นมาจาก

หญิงชาวโรม นามเทรวี่ที่ได้บริจากพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นสาธารณะประโยชน์ บริเวณด้วยรอบยังมีร้านไอศครีมเจลาโต้รส

เลิศ ของขึ้นชื่อของอิตาลีที่มีหลากหลายรส 
ถัดกันไปไม่ไกล พาท่านเดินชมและถ่ายรูปบริเวณ บันไดสเปน (Spanish Steps) บันไดที่กว้างที่สุดในยุโรป เชื่อม

ระหว่างจัตุรัสสปังนา กับโบสถ์ทรีนิตี้ หากจุดโรแมนติกของปารีสคือหอไอเฟล บันไดสเปนก็เปรียบ ได้เช่นนั้น เพราะ

ภาพยนตร์รักหลากหลายเรื่องที่ถ่ายทําในโรมนั้น ก็มักจะไม่พลาดที่จะให้คู่พระนางบอกรักหรือจุมพิตกันที่บันไดแห่งนี้ 

นอกจากนั้นยังมีสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายให้ท่านได้เลือกสรรค์อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็น Gucci, Louis Vuitton, 
Prada, Longchamp, Chanel, DIOR, Balenciaga เป็นต้น แต่หากสนใจชิมกาแฟเอสเปรสโซ่ต้นตําหรับ ก็มีร้านกาแฟ

มากมายให้ท่านได้ล้ิมลอง 
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ค่ า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจีน 

ที่พัก HOTEL CAPANNELLE หรือเทียบเท่า 

วันที่เจ็ด นครรัฐวาติกัน • มหาวิหารเซน้ท์ ปีเตอร์ • จัตุรัสนักบุญปีเตอร์ • โคลอสเซียม  •สนามบินนานาชาติฟูมิซิโน่ 

                                                                                                                      

 (เช้า/กลางวัน/-)            
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

พาท่านสู่ นครรัฐวาติกัน (State of the Vatican City) นครแห่งคริสจักรที่อยู่ในกรุงโรม ถือเป็นศูนย์กลางของคริส

ศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิกเป็นที่ประทับของพระสันตะปาปา และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สําคัญ พาท่านชม

มหาวิหารนักบุญปีเตอร์ (St. Peter’ Basilica) ศาสนสถานของคริสต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นที่ฝังพระศพของ

พระสันตะปาปาพระองค์แรกท่ีถูกลงโทษประหารชีวิตด้วยการตรึงไม้กางเขนในสมัยของจักรพรรดิเนโร เมื่อ

ปี ค.ศ. 68 ถือเป็นศูนย์รวมทั้งทางกายและทางในของวาติกัน โดยมหาวิหารแห่งนี้ได้สร้างทับวิหารหลังเดิมที่

สร้างในสมัยศตวรรษที่ 4 ออกแบบโดยมีเกลันเจโลสุดยอดจิตกรร่วมสมัยกับดาวินชี่ ภายในถูกตกแต่งอย่างวิจิตรด้วย

หินอ่อน โดยมีประติมากรรมชื่อก้องโลกอย่าง ปีเอต้า (Pietà) เป็นรูปปั้นพระแม่นารีย์ทรงโอบอุ้มพระเยซูหลังจาก

สิ้นพระชนม์ ซึ่งทําจากหินอ่อนเพียงก้อนเดียวและใช้เวลาในการแกะสลัก 7 ปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริเวณด้านหน้าคือ จัตุรัสนักบุญปีเตอร์ (St. Peter's Square) ออกแบบโดย จาน ลอเรนโซ เบอร์นินี อีกหนึ่งประติ

มากรผู้ได้ฉายาว่า สามารถเสกหินอ่อนให้หายใจได้ จัตุรัสสามารถจุคนได้ประมาณ 60,000 คน ตรงกลางมีเสาโอบี

สิสหินแกรนิตแดง สูง 25.5 เมตร จากอียิปต์ ซึ่งเป็นการแสดงถึงแสงยานุภาพของโรมันที่มีต่อประเทศในยุโรปและแถบ

เมดิเตอร์เรเนียนในขณะนั้น    (ในกรณีมีพิธีด้านใน อาจจะไม่ได้รับการเข้าชม) 
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จากนั้น  น าท่านแวะถ่ายบริเวณด้านนอก โคลอสเซี่ยม (Colosseum)  หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า ฟราเวียนแอมฟิเธีย

เตอร์ อีก 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ต้นแบบของสนามกีฬาของโลก เป็นแหล่งบันเทิงที่ใหญ่

ที่สุดในโรมัน สร้างขึ้นในสมัยของจักพรรดิเวสปาเซียนในปี ค.ศ. 70 ก่อนเปิดอย่างเป็นทางการในอีก 10 ปีต่อมาใน

สมัยพระเจ้าไททัส เป็นสนามกีฬาที่จะเป็นการประชันการต่อสู่ระหว่างเหล่านักรบกลาดิเอเตอร์ด้วยกันเอง และกับสัตว์

ดุร้าย เช่น สิงโต ช้าง แรด เป็นต้น โดยบ้างก็กล่าวกันว่าการต่อสู้ในโคลอสเซี่ยมทําให้สัตว์บางชนิดแทบจะศูนย์พันธุ์เลย

ทีเดียว การสร้างอาคารแบบอัฒจันทร์กลม 3 ชั้นขนาดใหญ่แห่งนี้ยังถือว่าเป็นการผลิตซีเมนต์แห่งแรกๆ ของโลกอีก

ด้วย ถัดกันไม่ไกล 

พาท่านถ่ายรูปด้านหน้า  กับ  โรมันฟอรั่ม (Roman’s 

Forum) อดีตศูนย์กลางทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม

ของอาณาจักรโรมัน โดยบริเวณนี้นั้นเป็นที่ตั้งของประตูชัย 2 

แห่ง ที่เป็นต้นแบบของฝรั่งเศส นั่นคือ ประตูชัยคอนสแตนติน 

สร้างขึ้นในครั้งที่พระเจ้าคอนสแตนตินได้ชัยชนะเหนือพระเจ้า

แมกเซนเทียส และประตูชัยไททัสที่สร้างขึ้นหลังจากได้รับชัย

ชนะเหนือเมืองเยลูซาเล็มในปีค.ศ. 81 

  

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
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จากนั้น พาท่านเดินทางสู ่ Designer Outlet McArthurGlen ให้ท่านได้ใช้เวลาเลือกซือ้สินค้าแบรนด์เนม ทั้งในและนอก

ประเทศ ทั้ง Burberry Nike Fossil Superdry DIESEL Calvin Klein และอีกมากมาย 

อิสระอาหารเย็น เพื่อความสะดวกและไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน 

17.00 น.  นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน (Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino) เพื่อให้

ท่านได้มีเวลาทําการคืนภาษี (Vat Refund) 
20.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ EK096 **บริการอาหารและเครือ่งดื่มบน

เครื่อง *** 

วันทีแ่ปด ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  ( - / - / - ) 

05.30 น. ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย  
                             3 ชั่วโมง) ให้ท่านผ่อนคลายอริยบทระหว่างรอเวลาเปล่ียนเครื่อง 
09.30 น. ออกเดินทางสู่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ EK372 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**  
18.40 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิด้วยความประทับใจ 

************************************************************* 
 

อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว (หน่วย : บาท) 

วันเดินทางและราคา มหัศจรรย์ แกรนดอ์ิตาลี 8 วัน 5 คืน NEW YEAR ‘20 
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) 

เริ่มเดินทาง เดินทางกลับถึง เที่ยวบิน 

27 ธ.ค. 2019 3  ม.ค. 2020 
EK373 / EK 101 
EK 96 / EK 372 

ราคา  ผู้ใหญ่ ท่านละ 57,900.- 

ราคา เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 57,900.- 
ราคา เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เตียงเสริม) ท่านละ 56,900.- 
ราคา เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ท่านละ 51,900.- 
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,000.- 

 
** คณะเดินทางจํานวน 30 ท่านต่อกรุ๊ป** 
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รายละเอียดเพิ่มเติม ราคา 
ชั้นธุรกิจ EK (BKK-MXP/FCO-BKK) เพิ่มเงินจากราคาเดิม ***กรุณาเช็คกับทางเจา้หน้าที่ค่ะ 100,000 – 150,000 
ในกรณีลูกค้ามีตั๋วแล้ว EK (BKK-MXP/FCO-BKK) หักออก 20,000 

 
อัตราค่าบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป (BKK-MXP/FCO-BKK) สายการบินเอมิเรตส์ Emirate 
Airlines (EK)  

 ภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 ค่าระวางน้ําหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้ําดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวคนไทย 
 ทิปสําหรับคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ประมาณ 2 ยูโร/ท่าน/วัน 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน  50,000 USD / เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ 
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่

คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าวีซ่าเชงเก้น 3,500 บาท / ท่าน 
 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์, ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธ

ไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือ

ความควบคุมของบริษัทฯ 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3 ยูโร รวมทั้งทริป  8 วัน  24 ยูโร/ท่าน 
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เงื่อนไขการสํารองที่นัง่ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิค์ณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรอื

เปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม เพื่อทําการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหนา้ 20 วันก่อนการเดินทาง 
2. กรุณาจองทัวร์ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระมัดจาํ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน

มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 45 วัน) 
3. กรณียกเลิก 

3.1 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทาํก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุด

เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงนิมัดจําโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
4. กรณีเจ็บป่วย 

4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ 
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง 
ได้ตามความเป็นจริง 

5.กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุครั้ง

ก่อนทําการออกตั๋วหรือชาํระคา่ทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหาก

เกิดข้อผิดพลาดใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
6. ในการจองทวัร์ควรเผื่อเวลาจองทัวร์อย่างน้อย 40-45 วัน ก่อนวันเดินทางที่ระบุไว้ เนือ่งจากมีผลในการจองคิววีซา่ ในกรณีที่ท่านทํา

การจองเข้ามาล่าช้ากว่าที่กําหนดไว้ รบกวนสอบถามทางเจา้หน้าที่อีกครั้ง 
7. หลังการจองทัวร์  20 วัน กรุณาแนบสแกนCOPY หน้าพาสปอร์ตและใบกรอกขอ้มูลคําร้องในการขอยื่นวีซา่ส่งกลับมา เพื่อกรอก

ข้อมูลขอคิวในการยื่นวีซ่า 
8. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็น

การพิจารณาจากสถานฑูตฯ ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงือ่นไข ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
9. กรณีท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็นการพจิารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการรับผิดชอบ

ทุกกรณ ี
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โรงแรมที่พักและสถานทีท่องเทีย่ว 
 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอแนะนําให้

ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม หรือไม่มีห้องพัก

แบบ 3 เตียงเลย 
 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทําให้ห้องพักแบบเดี่ยวSingle ห้องคู่ Twin/Double อาจจะไม่

ติดกันหรืออยู่คนละชั้น 
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยู่กับการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
 โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่ํา จะมีบริการเครื่องปรับอากาศเฉพาะใน

ฤดูร้อนเท่านั้น 
 บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ ทางบริษัท

ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯ มีสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถงึผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้) 
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง,การนัดหยุดงาน, 

การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรอืออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจาก

ไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไข

นี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึง่อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน

รายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัทัวร์) 
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทา่นใช้บริการของทางบรษิัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ, 

เพราะค่าใช้จ่ายทกุอย่างทางบรษิัทฯได้ชําระคา่ใช้จา่ยให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแล้วเป็นการ

ชําระเหมาขาด 
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 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของ

นักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 
 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปล่ียนชื่อได้

หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ํามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว 
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่า

ท่านได้ยอมรับในเงือ่นไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาํกับสายการบินหรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน

พิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือคา่ทัวร์ทัง้หมด 
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไมห่มดอายุก็ตาม อาจทําให้ทา่นโดนปฎิ

เสธการเข้าและออกประเทศได ้เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทําให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อน

ทําการจองทวัร์  
 กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบกอ่นการจองทัวร์ว่าทา่นสามารถเดินทาง

ออกนอกประเทศได้หรอืไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ

ทั้งสิ้น 
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุ

ครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 กรณีใช้หนังสอืเดินทางราชการ(เล่มน้ําเงิน)เดินทางเพือ่การทอ่งเที่ยวกับคณะทัวร์ หากทา่นถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็

ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 

 
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือ

ประโยชน์ของท่านเอง** 

 

 เอกสารการขอวีซ่าเชงเก้น  (ประเทศอิตาล)ี 

*** สถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 

1.  หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 3 หน้า  ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่า ที่เคยได้รับวี

ซ่าจากประเทศในกลุ่มเชงเก้น หรือวีซ่าประเทศ อื่นๆ ให้ท่านแนบมาด้วย 
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2. รูปถ่ายสี 2 ใบ (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พื้นหลังสีขาวอายุไม่เกิน 6 เดือน  ห้ามถ่ายด้วยตัวเอง   
รูปจะต้องเป็นภาพหน้าตรง  กรุณารวบผมให้เห็นใบหน้าให้ชัดเจน และมองเห็นหูทั้งสองข้าง   ห้าม

สวมแว่นหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์  ห้ามสวมแว่น และห้ามตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ 

โดยสถานทูตจะมีการเปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกับวีซ่า ที่ท่านเคยได้รับย้อนหลงไป 6 เดือน หาก

พบว่าท่านใช้รูปถ่ายเคยมีวีซ่าที่เกิน 6 เดือนแล้ว ท่านต้องถ่ายรูปใหม่ และโปรดเลือกเสื้อผ้าที่ไม่ซ้ํากับ

ชุดเดิม ทางสถานทูตฯ เข้มงวดเรื่องรูปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด ท่านอาจต้องเสียเวลาไปถ่ายรูปและต้องมา

แสดงตัวใหม่ในการยื่นวีซ่า 

3. สําเนาบัตรประชาชน 

4. สําเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย) 

5. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ,เปลี่ยนนามสกุล 

6. ใบสมรส,ใบหย่า,สูติบัตร(เด็กที่มีอายุต่ํากว่า 18 ปี )  

7. หลักฐานการทํางาน 

 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบรษิัทฯ ที่มีรายชือ่ผู้ประกอบกิจการ  (คัดลอกไว้ไม่เกิน 1 

เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซ่า)  แปลเป็นภาษาอังกฤษ  

 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของรา้นค้า (ทพ.4), (พค. 0403) 
 กรณีผู้เดินทางเป็นพนักงานบรษิัทฯจดหมายรับรองการทํางานฉบับภาษาอังกฤษ(ตัวจรงิ) ระบุชื่อ นามสกุล เลขที่

พาสปอร์ต ตามพาสปอร์ต ตําแหน่ง เงินเดือน  ระยะเวลาว่าจ้าง  วันที่ได้รับอนุมัติให้ลา  (ให้ใช ้“TO WHOM IT MAY 
CONCERN” ไม่ต้องระบุชือ่สถานทูตในการยื่น ) 

 กรณีที่เป็นข้าราชการ: ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่สังกดั(มีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซ่า) 
 กรณีราชการที่เกษียณอายุ  ต้องแนบสําเนาบัตรข้าราชการบําเหน็จบํานาญ 
 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสอืรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นว่ากาํลังศึกษาอยู่ และระบุชั้นปีที่ศึกษา เป็น

ภาษาอังกฤษ(มีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซ่า) 
 อาชีพอสิระ โปรดเขียนจดหมายแนะนําตัวชี้แจงสถานะและรายได้ของตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ 

** ในกรณีที่ เด็กอายุต่ํากว่า 20  ปี ** 

กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์:เดินทางต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

 เดินทางกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บิดาและมารดา บิดาและมารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ

อําเภอ เท่านั้นและให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 
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 เดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอเท่านั้นและให้ ระบุว่า มารดา

ยินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  
 เดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอเท่านั้นและให้ ระบุว่า มารดา

ยินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) 
 ในกรณีที่บิดามารดา ได้แยกทางกันนั้น จําเป็นที่ บิดา หรือ มารดา จะต้องแสดงหนังสือ ปกครองบุตรที่ถูกต้องทางกฏหมาย ( 

ป.ค. 14 ) พร้อม แปลเป็นภาษาอังกฤษ  หรือ ถ้าในกรณีทะเบียนหย่า ระบุชัดเจนว่า ผู้เยาว์ อยู่อํานาจการปกครอง ของ บิดา 

หรือ มารดา ก็ใช้แทนกันได้ พร้อม แปลเป็น ภาษา อังกฤษ พร้อมใบสูติบัตร ของผู้เยาว์ เพื่อใช้ในการเชี่ยมโยงความสัมพันธ์ 

8. หลักฐานทางการเงิน   

หลักฐานทางการเงินใช้ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ประกอบด้วย 

    8.1 Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน 
    8.2 Bank Certificate  
หลักฐานทางการเงินทัง้ 2 ประเภท ผู้สมัครต้องขอกับธนาคาร ชื่อและนามสกุล ต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับ

พาสปอร์ต และต้องขอกับธนาคารไม่เกิน 7 วันจากวันที่ยื่นวซี่า 
หมายเหตุ : ผู้สมัครควรเลือกบญัชีที่มีเงินฝากไม่ต่ํากวา่ 100,000 บาท** 
***  กรณีที่มีผู้ออกค่าใชจ้่ายให้ จะต้องมีเอกสารของผู้สนับสนุนดังนี้  

            - หนังสือรบัรองค่าใช้จ่าย (Bank Guarantee ) จากธนาคาร ระบชุื่อผู้สนับสนุนและชื่อผู้เดินทางชัดเจน 

             - สเตทเม้นบัญชอีอมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน เป็นภาษาอังกฤษ 

             - จดหมายภาษาอังกฤษพร้อมลงชื่อและลายเซ็น ที่ระบุเนื้อหาว่ารับรองคา่ใช้จา่ยให้ผู้เดินทาง 

             - เอกสารแสดงความสัมพันธ์ เช่น สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาทะเบียนสมรส, สําเนาใบเกิด 

 ห้าม!!! ทําการโอนเงินเข้าไปเป็นยอดใหญ่ในครั้งเดียวก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!) 

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจ า บัญชีกระแสรายวัน 

บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน  

ธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตัวจริงที่ต้องนําติดตัวมาในวันที่ต้องสแกนลายนิ้วมือ  
 บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปล่ียนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล /สูติบัตร (กรณีอายุต่ํากว่า 18 ปี ) 
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 สมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกับบัญชีในการขอยื่นวีซ่า 

 เวลาการอนุมัติผลวีซ่าจะอยู่  10-15 วัน ทําการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ ในบางกรณีอาจ

ใช้ระยะพิจารณานานกว่าที่กําหนด         
 ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 
 ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าดําเนินการของทัวร์ 

 การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาใดๆทั้งสิ้น  บริษัท

เป็นเพียงตัวแทนที่คอยอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น ข้อมูลและเอกสารทุกอย่างต้องเป็นความจริงความบิดเบียน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ VISA ไม่ผ่านทุกกรณี *** 

ข้อมูลค ำร้อขขอย่นน ีซ า่ำ ปรเททศอิตำลซ  (โปรดรเบุข้อมูลทป็นภำษำอัขกฤษ) 

*****  กรุณำกรอกข้อมูลให้ครบถ้ีนทุกข้อ  ทพ่นอทป็นปรเโยชน์ในกำรพิจำรณำีซ่าำ ***** 

ปรเีัติสาีนตัี (PERSONAL INFORMATION) 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว/ด.ช/ด.ญ  .......................................................................................................................................(ตามหน้าพาสปอร์ต) 

ช่ือ- นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปล่ียนชื่อ - นามสกุล ) ………………………………………………….………………………………………………………. 

สถำนเภำพ :  แตาขขำน / MARRIED    โสด / UN MARRIED   หยาำร้ำข / DIVORCE  

ศำสนำ/RELIGION  ...........................................................................................................................................................................................................................         

ที่อยู่/ADDRESS :……………………………... หมู่ที่................  ตรอก/ซอย.....................................  ต าบล/แขวง.......................................  

อ าเภอ/เขต.......................................................................... จังหวัด ....................................................  รหัสไปรณีย์ .............................................. 

เบอร์มือถือ * .........................................................................    E-MAIL: * ....................................................................................................... 

ปรเีัติครอบครัี( FAMILY INFORMATION ) 

ช่ือสามี/ภรรยา .................................................................................. วันเกิด คู่สมรส  .................................สัญชาติ........................................ 

สถานที่เกิด......................................................................... อายุ ..................................    เบอร์โทร ................................................................ 

มซบุตร จ ำนีน ........................................... คน  

1. ช่ือ .................................................................................. วันเกิด.....................................จังหวัดที่เกดิ....................................................... 

2. ช่ือ .................................................................................. วันเกิด.....................................จังหวัดที่เกดิ....................................................... 
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3. ช่ือ .................................................................................. วันเกิด.....................................จังหวัดที่เกดิ....................................................... 

มซพซน หร่อ น้อข รีม ......................................... คน  

1. ช่ือ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วันเกิด ......................................................................... 

อาชีพ.................................................... ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................................................................... 

2. ช่ือ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วันเกิด ........................................................................ 

อาชีพ.................................................... ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................................... 

3. . ช่ือ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วันเกิด .................................................................... 

อาชีพ.................................................... ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................................. 

ปรเีัติกำรศึกษำ (PROFESTION INFORMATON) 

ระดับการศึกษา ....................................................... สถานที่จบการศึกษา ................................................................................................... 

ปรเีัติกำรท ำขำน (PROFESTION INFORMATION ) 

อาชีพ /OCCUPATION : ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 

ช่ือบริษัท / EMPLOYER’S NAME : ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ลักษณะงานทีท่ า ............................................................................................................................................................................................... 

เบอร์โทรติดต่อ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ที่อยู่/ADDRESS : .......................................  หมู่ที่................  ตรอก/ซอย.....................................  ต าบล/แขวง...........................................                 
อ าเภอ/เขต................................................ จังหวัด .........................................................  รหัสไปรณีย์ .......................................................... 

ทาำนทคยได้รับีซ่าำทข้ำกลุามทชขทก้นภำยใน 3 ปี หร่อ ไมา ............................................................................................................................. 

หำกทคยมซีซ่าำทชขทก้นภำยใน 3 ปี ได้รับจำกสถำนทตูปรเททศอเไร...........................................................................................................  

ีันทซนทคยทข้ำแลเออกจำกปรเททศกลุามทชขทก้น ........................................................................................................................................... 

(ดูได้จำกตรำปรเทบั ตม. ใน PASS PORT ทซนได้ทข้ำแลเออกจำกกลุามปรเททศทชขทก้น) 

ทาำนทคยถูกปฏิทสธีซ่าำหรอ่ไมา                            ทคย                                      ไมาทคย  

หำกทคยถูกปฎิทสธทพรำเสำทหตุใดถึขถกูปฎิทสธ  ........................................................................................................................................... 
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 ช่นอ/นำมสกุล ผุ้ติดตาอทซนไทย (ภำษำอัขกฤษ) ................................................................................................................................................. 

ที่อยู่/ADDRESS : ......................................หมู่ที่................  ตรอก/ซอย............................................  ต าบล/แขวง..........................................                    

อ าเภอ/เขต.......................................................... จังหวัด ..................................................  รหัสไปรณีย์ ..................................................... 

เบอร์มือถือ  .........................................................................    E-MAIL : ....................................................................................................... 

 

 
 
  
 
 
 
 


