
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
กาํหนดการเดนิทางวนัที� 5 – 12 เมษายน 
 

วนัที�หนึ�ง กรุงเทพฯ – มิลาน 

17.30 น. � คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัที� 
เจา้หนา้ที�บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระบตัรที�นั�งขึ%นเครื�อง

20.25 น. � ออกเดินทางสู่ กรุงมิลาน  ประเทศอิตาลี
บริการอาหารและเครื�องดื�มตลอดเที�ยวบิน

 

 

เมษายน 2561 (วนัจกัรี)  // 7 – 14 เมษายน 256

คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัที� สนามบินสุวรรณภูมิ ชั5น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน 
เจา้หนา้ที�บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระบตัรที�นั�งขึ%นเครื�อง

ประเทศอิตาลี โดยเที�ยวบินที�QR 835 / QR 123 แวะเปลี�ยนเครื�องที�สนามบินโดฮา 
บริการอาหารและเครื�องดื�มตลอดเที�ยวบิน 

 

2561 (เทศกาลสงกรานต์) 

สายการบิน QATAR AIRWAYS(QR) 
เจา้หนา้ที�บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระบตัรที�นั�งขึ%นเครื�อง 

แวะเปลี�ยนเครื�องที�สนามบินโดฮา  



วนัที�สอง มิลาน–เมืองตากอากาศโคโม่ 

07.15 น. เดินทางถึง เมืองมิลาน(MILANO

ศิลปะ และเครื�องหนัง เป็นเมืองแห่งแฟชั�นสําคญัเมืองหนึ� งของโลก ใน
ลกัษณะเดียวกบั นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน 
ลอมบาร์เดียในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั%งอยูบ่ริเวณที�ราบลอมบาร์ดี มี
ประชากรประมาณ1,308,500 คน และมีชื�อเสียงเกี�ยวกบัประเพณีคริสตม์าส
ที�เรียกวา่ปาเนตโตเน อุตสาหกรรม ผา้ไหม และแหล่งผลิตรถยนต ์อลัฟาโร
มีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลานและเอซีมิลาน

นาํท่านชม ดูโอโม่ (DUOMO) หรือ

สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที�สมบูรณ์แบบที�สุดแห่งหนึ�งของโลก เริ�มสร้
ในปี ค.ศ.1813 รวมระยะเวลาการก่อสร้างกว่า 
และมีรูปปั% นหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมยักว่า 
พระแม่มาดอนน่าซึ� งตั%งเด่นเป็นสง่าอยู่ นกัประพนัธ์ชาวองักฤษ ดี เอช ลอวเ์รนซ์ เรียก

สร้างเลียนแบบเม่นนาํท่านชม 

เก่าแก่ที�สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรียข์องกษตั
และอนุสาวรียข์องศิลปินชื�อดงัในยคุเรเนซองส์อีก
ละครสกาล่า 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร

นาํท่านเดินทางสู่เมืองโคโม่ ซึ� ง

ของประเทศอิตาลี บริเวณเชิงเทือกเขาแอลป์ มีพื%นที�  
กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที�มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสามของอิตาลี รอง
จากทะเลสาบการ์ดาและทะเลสาบมจัจอเร

พกัตากอากาศยอดนิยมของชาวยุ

ทะเลสาบโคโม่ชมบรรยากาศอนัสวยงามสุดแสนประทบัใจ

ชมความสวยงามของเมืองโคโม่ ไดเ้วลานดัหมายนาํท่านเดินทางสู่เมือง 

จากนิยายรักอมตะเรื�องเอกของวลิเลี�ยม
คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
 ที�พกั Best Western Ctc Hotel Verona
 

วนัที�สาม เวโรน่า–เกาะเวนิส 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นาํท่านชมย่านเมืองเก่า ที�ยงัคงสภาพบ้านเรือนแบบโบราณ

เออร์เบที�รายล้อมไปด้วยคฤหาสน์

เมืองตากอากาศโคโม่ – ล่องเรือทะเลสาบโคโม –เวโรน่า 

MILANO) หรือ มิลาโน่ มีชื�อเสียงในด้านแฟชั�น 

ศิลปะ และเครื�องหนัง เป็นเมืองแห่งแฟชั�นสําคญัเมืองหนึ� งของโลก ใน
ลกัษณะเดียวกบั นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน มิลานเป็นเมืองหลวงของแควน้
ลอมบาร์เดียในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั%งอยูบ่ริเวณที�ราบลอมบาร์ดี มี

คน และมีชื�อเสียงเกี�ยวกบัประเพณีคริสตม์าส
อุตสาหกรรม ผา้ไหม และแหล่งผลิตรถยนต ์อลัฟาโร

รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลานและเอซีมิลาน,มีภาพวาดเฟรสโกที้�มีชื�อเสียงโด่งดงั

หรือมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน(เป็นโบสถ์ที�ใหญ่เป็นอนัดบั 

สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที�สมบูรณ์แบบที�สุดแห่งหนึ�งของโลก เริ�มสร้างเมื�อเมื�อปี ค
รวมระยะเวลาการก่อสร้างกว่า 427 ปี  การตกแต่งภายนอกเป็นหลงัคายอดเรียวจาํนวน 

และมีรูปปั% นหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมยักว่า 2,245 ชิ%น บนยอดของวิหารมีรูปปั% นทองขนาด 
พระแม่มาดอนน่าซึ� งตั%งเด่นเป็นสง่าอยู่ นกัประพนัธ์ชาวองักฤษ ดี เอช ลอวเ์รนซ์ เรียก

ท่านชม แกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล ที�นบัว่าเป็นช้อปปิ% งมอลล์ที�สวยงาม หรูหราและ

เก่าแก่ที�สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรียข์องกษตัริยว์ิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ที� 2 ผูริ้เริ�มการรวมชาติหวัเมืองต่างๆในอิตาลี 
และอนุสาวรียข์องศิลปินชื�อดงัในยคุเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือลิโอนาร์โด ดาร์วินซี� ที�อยูใ่นบริเวณ ดา้นหนา้ของโรง

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

ซึ� งตั%งอยู ่ในแควน้ลอมบาร์เดีย ทางเหนือ

ของประเทศอิตาลี บริเวณเชิงเทือกเขาแอลป์ มีพื%นที�  146 ตาราง
กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที�มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสามของอิตาลี รอง
จากทะเลสาบการ์ดาและทะเลสาบมจัจอเรเมืองโคโม่นี% ถือว่าเป็นเมือง

พกัตากอากาศยอดนิยมของชาวยุโรปเลยก็ว่าได้ นําท่านล่องเรือ
บรรยากาศอนัสวยงามสุดแสนประทบัใจของทะเลสาบโคโม่ หลงัจากนั%นอิสระให้ท่านเดินเล่น

ชมความสวยงามของเมืองโคโม่ ไดเ้วลานดัหมายนาํท่านเดินทางสู่เมือง  เมืองเวโรนา
จากนิยายรักอมตะเรื�องเอกของวลิเลี�ยม เชกส์เปียร์ ชื�อโรมิโอและจูเลียต 
รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 

Best Western Ctc Hotel Verona หรือระดับเทียบเท่า 

โรงแรมที�พกั 

ที�ยงัคงสภาพบ้านเรือนแบบโบราณนาํท่านสู่ จตุรัส
ที�รายล้อมไปด้วยคฤหาสน์, วงัเก่าของตระกูลที�เคยปกครองเวโรน่า 

มีภาพวาดเฟรสโกที้�มีชื�อเสียงโด่งดงั,โรงละครโอเปร่า

เป็นโบสถ์ที�ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ในยุโรป) ซึ� งเป็น

างเมื�อเมื�อปี ค.ศ.1386 แต่งานเสร็จสมบูรณ์
เป็นหลงัคายอดเรียวจาํนวน 135 ยอด 

ชิ%น บนยอดของวิหารมีรูปปั% นทองขนาด 4 เมตร (13 ฟุต) ของ
พระแม่มาดอนน่าซึ� งตั%งเด่นเป็นสง่าอยู่ นกัประพนัธ์ชาวองักฤษ ดี เอช ลอวเ์รนซ์ เรียกวิหารดูโอโม่ว่าเป็น วิหารที�

ที�นบัว่าเป็นช้อปปิ% งมอลล์ที�สวยงาม หรูหราและ

ผูริ้เริ�มการรวมชาติหวัเมืองต่างๆในอิตาลี 
ท่าน คือลิโอนาร์โด ดาร์วินซี� ที�อยูใ่นบริเวณ ดา้นหนา้ของโรง

ของทะเลสาบโคโม่ หลงัจากนั%นอิสระให้ท่านเดินเล่น

เมืองเวโรนา(VERONA)เมืองที�โด่งดงัมา



ระหว่างทาง ผ่านชมความยิ�งใหญ่ภายนอกของ 

เพลิดเพลินกบัการ ช้อปปิ5 งสินค้า 

จัตุรัสเมืองเก่า นาํท่านชมอดีตบ้านของจูเลยีต 
เลียตเคยยืนอยู่โดยมีโรมิโอมาคอยเฝ้าขอความรักอยู่ด้านล่างตั%งอยู่ที�บา้นเลขที� 
เมืองเวโรนา (Verona) บริเวณบา้นมีรูปปั% นจูเลียตที�เป็นบรอนซ์ปั% นโดย 
ความรักก็ให้ไปจบัที�หน้าอกของจูเลียต นอกจากนี% ภายในบริเวณกาํแพงบา้นจูเลียตยงัมีการเขียนแสดงความรักกนั
มากมายจนแทบไม่เห็นสีกาํแพงเดิม 

วา่โทรมาจากบา้นจูเลียตแห่งนี%นาํ

รียติกถูกสร้างขึ%นจากการเชื�อมเกาะเล็ก
ทะเลเอเดรียติกและยงัเป็นบา้นเกิดของนกัเดินทางผูย้ิ�งใหญ่ มาร์โคโปโล
บรรดาบา้นเรือนของนครกลางนํ% าแห่งนี%  
“เมืองที�ใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โคศูนยก์ลางของนครเวนิสระหว่างทางท่า

ไดช้มอนุสาวรียข์องพระเจา้วิคเตอร์เอมานูเอลที� 
ให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กับสะพานถอนหายใจ
Palace” ซึ� งเคยเป็นที�ประทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนิซในอดีต อีกทั%งยงัเป็น
ศูนยก์ลางของการปกครองแควน้ในยุคสมยันั%นอีกดว้ย ชม จตุัรัสเซนต์
มาร์คโค ที�มีโบสถเ์ซนตม์าร์คเป็นฉากหลงั สร้างดว้ยสถาปัตยกรรม
ไทน์ อิสระเลือกชอ้ปปิ% งสินคา้พื%นเมืองของเวนิซตามอธัยาศยั อาทิ เครื�องแกว้มูราโน่ ตน้ตาํรับของการเป่าแกว้ของ
ชาวมูราโน่ เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะมาตั%งแต่บรรพชน โดยเครื�องแกว้แต่ละชิ%นมีรูปแบบ และคุณภาพเป็นที�ยอมรับจาก
นกัท่องเที�ยวทั�วโลก หรือล่องเรือกอนโดล่าช
กลบัสู่ฝั�งที� ท่าเรือตรอนเชโต้ 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
 ที�พกั Delfino Venice Mestre หรือเทยีบเท่า
 

วนัที�สี�   เวนิส–ฟลอเรนซ์–หอเอนปิซ่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นําท่านออกเดินทางสู่เมืองฟลอเรนซ์
เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนัสวยงามของสองขา้งทางตลอดการเดินทาง

เมืองตน้ตาํรับแห่งศิลปะแบบเรเนอ

ท่านชม จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย
เรนซ์ มีรูปแกะสลกัแสดงอยู่มากมาย อาทิเช่น 

ความยิ�งใหญ่ภายนอกของ โรมัน อารีน่าสนามกีฬากลางแจ้งแบบโบราณในสมยัโรมัน 

 ที� ระลกึ และสินค้าแบรนด์เนมที�มีให้ท่านไดเ้ลือกอยา่งมากมายตามอธัยาศยับริเวณ

อดีตบ้านของจูเลยีต ปัจจุบนัหนา้บา้นจูเลียตคือร้านArmani
เลียตเคยยืนอยู่โดยมีโรมิโอมาคอยเฝ้าขอความรักอยู่ด้านล่างตั%งอยู่ที�บา้นเลขที� 27 

บริเวณบา้นมีรูปปั% นจูเลียตที�เป็นบรอนซ์ปั% นโดย N.Costantiniวา่กนัวา่ใครอยากสมหวงัในเรื�อง
ความรักก็ให้ไปจบัที�หน้าอกของจูเลียต นอกจากนี% ภายในบริเวณกาํแพงบา้นจูเลียตยงัมีการเขียนแสดงความรักกนั
มากมายจนแทบไม่เห็นสีกาํแพงเดิม และยงัมีบริการโทรศพัทส์ําหรับคนที�ไม่ไดม้ากบัคนรักให้ไดเ้ซยฮ์ลัโหลหากนั

นาํท่านเดินทางสู่เมอืงเวนิส(VENICE)เมืองบนเกาะ เจา้ของฉายา 

เชื�อมเกาะเล็กๆ จาํนวนมากเขา้ดว้ยกนัในบริเวณทะเลสาบเว
และยงัเป็นบา้นเกิดของนกัเดินทางผูย้ิ�งใหญ่ มาร์โคโปโล นาํท่านล่องเรือ

บรรดาบา้นเรือนของนครกลางนํ% าแห่งนี%  มืองท่องเที�ยวที�ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที�สุดแห่งหนึ� งของโลก 
ใชค้ลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมีสะพานเชื�อมมากกวา่ 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

ศูนยก์ลางของนครเวนิสระหว่างทางท่านจะ

ไดช้มอนุสาวรียข์องพระเจา้วิคเตอร์เอมานูเอลที� 2 บิดาของชาวอิตาเลี�ยน 
ให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กับสะพานถอนหายใจ ที�เชื�อมต่อระหว่าง “Doge 

ซึ� งเคยเป็นที�ประทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนิซในอดีต อีกทั%งยงัเป็น
ศูนยก์ลางของการปกครองแควน้ในยุคสมยันั%นอีกดว้ย ชม จตุัรัสเซนต์
มาร์คโค ที�มีโบสถเ์ซนตม์าร์คเป็นฉากหลงั สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมไบแซน
ไทน์ อิสระเลือกชอ้ปปิ% งสินคา้พื%นเมืองของเวนิซตามอธัยาศยั อาทิ เครื�องแกว้มูราโน่ ตน้ตาํรับของการเป่าแกว้ของ
ชาวมูราโน่ เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะมาตั%งแต่บรรพชน โดยเครื�องแกว้แต่ละชิ%นมีรูปแบบ และคุณภาพเป็นที�ยอมรับจาก

หรือล่องเรือกอนโดล่าชมความสวยงามของเกาะเวนิสไดเ้วลานดัหมายนาํคณะลงเรือเดินทาง

ภัตตาคารสปาเกต็ตี5เส้นดํา + พซิซ่าต้นตํารับ 
หรือเทยีบเท่า 

หอเอนปิซ่า 

โรงแรมที�พกั 

เมืองฟลอเรนซ์ระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนัสวยงามของสองขา้งทางตลอดการเดินทางเมืองฟลอเรนซ์
เมืองตน้ตาํรับแห่งศิลปะแบบเรเนอ-ซองส์และยงัเป็นแหล่งกาํเนิดของศิลปินระดบัโลก 

ญญอเรีย (Piazza Della Signoria)ที�ตั%งอยูใ่นเขตเมืองเก่าฟลอ

เรนซ์ มีรูปแกะสลกัแสดงอยู่มากมาย อาทิเช่น รูปแกะสลักเพอร์ซุส วีรบุรุษกรีกโบราณ

สนามกีฬากลางแจ้งแบบโบราณในสมยัโรมัน 

ที�มีให้ท่านไดเ้ลือกอยา่งมากมายตามอธัยาศยับริเวณ

Armani ชมระเบียงหินอ่อนเล็กๆที�จู

27 ถนนแคปเปลโล (Cappello) ใน
วา่กนัวา่ใครอยากสมหวงัในเรื�อง

ความรักก็ให้ไปจบัที�หน้าอกของจูเลียต นอกจากนี% ภายในบริเวณกาํแพงบา้นจูเลียตยงัมีการเขียนแสดงความรักกนั
และยงัมีบริการโทรศพัทส์ําหรับคนที�ไม่ไดม้ากบัคนรักให้ไดเ้ซยฮ์ลัโหลหากนั

เจา้ของฉายา ราชินีแห่งทะเลเอเด
ๆ จาํนวนมากเขา้ดว้ยกนัในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ� งเป็นส่วนหนึ� งของ

ล่องเรือขา้มไปยงัเกาะเวนิสผา่นชม
มืองท่องเที�ยวที�ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที�สุดแห่งหนึ� งของโลก 

เกาะ และมีสะพานเชื�อมมากกวา่ 400 แห่ง 

ไทน์ อิสระเลือกชอ้ปปิ% งสินคา้พื%นเมืองของเวนิซตามอธัยาศยั อาทิ เครื�องแกว้มูราโน่ ตน้ตาํรับของการเป่าแกว้ของ
ชาวมูราโน่ เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะมาตั%งแต่บรรพชน โดยเครื�องแกว้แต่ละชิ%นมีรูปแบบ และคุณภาพเป็นที�ยอมรับจาก

ไดเ้วลานดัหมายนาํคณะลงเรือเดินทาง

ระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

เมืองฟลอเรนซ์ 

ซองส์และยงัเป็นแหล่งกาํเนิดของศิลปินระดบัโลก นาํ

ที�ตั%งอยูใ่นเขตเมืองเก่าฟลอ

รูปแกะสลักเพอร์ซุส วีรบุรุษกรีกโบราณ, 



รูปแกะสลักเฮอร์คิวลิส, รูปแกะสลกัเดวิด (จําลอง)สะพานเวคคิโอ (PONTE VECCHIO) สะพานเก่าแก่ที�สุดของ

เมืองที�ยงัคงหลงเหลืออยูจ่นถึงปัจจุบนั จุดเด่นของสะพานอยู่ที�มีสีเหลืองทองอร่ามบวก กบัสองฟากของสะพานจะ
ถูกสร้างเป็นตึกแถว ซึ� งถูกใช้เป็นร้านขายของ บริเวณนี% กล่าวไดว้่าเป็นย่านช้อปปิ% งของฟลอเรนซ์ มีทั%งร้านคา้เป็น
หอ้งๆ และแบบรถเขน็ นาํชม โบสถ์ซานตา มาเรีย เดลฟิโอเร(BASILICA DI SANTA MARIA DEL FIORE)โบสถ์ที�
สร้างขึ%นในช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษที� 13 ออกแบบโดยฟิลิปโป บรูเนลเลสกี ดา้นหนา้โบสถ์ประดบัตกแต่งดว้ยหิน
อ่อนสีขาว เขียว และชมพ ูสัญลกัษณ์ของเมืองฟลอเรนซ์ 

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า ซึ� งอยู่ทางด้านทิศตะวนัตก

ของประเทศอิตาลี นาํท่านถ่ายรูปกบั หอเอนเมืองปิซ่า 
1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรย์ของโลกที�เมืองปีซา   ประเทศ

อิตาลี  เป็นหอทรงกระบอก 8 ชั%น สร้างดว้ยหินอ่อนสูง 
181 ฟุต เริ� มสร้าง เมื�อค.ศ.1174 แต่การก่อสร้างต้อง
หยุดชะงกัลงเมื�อก่อสร้างไปไดป้ระมาณ 4-5 ชั%น เนื�องจากพื%นดินใตอ้าคารเริ�มยุบลงจากการที�รากฐานของอาคารไม่
มั�นคงพออย่างไรก็ตามต่อมาได้มีการก่อสร้างเพิ�มเติมจนเสร็จสิ%นเรียบร้อยเมื�อปีค.ศ.1350ซึ� งมีการเปลี�ยนแปลง
บางส่วนของโครงสร้างดา้นบนไปจากแผนผงัเดิมเพื�อถ่วงดุลกบัการเอียงของหอ โดยรวมระยะเวลาก่อสร้างทั%งสิ%น  
176  ปี แต่ตัวหอก็ยงัเอนไปจากแนวตั%งฉากถึง14ฟุตปัจจุบันนี% ได้ปิดไม่ให้นักท่องเที�ยวขึ% นไปชมข้างบนแล้ว   
เนื�องจากว่าหอจะเอนลงเรื�อยๆ ซึ� งบรรดาวิศวกรกาํลงัหาทางที�จะหยุดย ั%งการเอนและอนุรักษ์ให้มีสภาพเอียงไวใ้ห้
อนุชนรุ่นหลงัไดช้มไปอีกนานๆ สําหรับหอเอนปิซานี%ภายในมีเสาหินอ่อนที�สลกัลวดลายดว้ยฝีมือจิตรกรชื�อดงัแห่ง
ยุคได้สลกัลวดลายไวส้วยงามมาก  ณ  ที�หอเอนปิซาแห่งนี% เป็นที�ที�กาลิเลโอขึ%นไปทาํการทดลองทางวิทยาศาสตร์
เกี�ยวกบัแรงดึงดูดของโลก  

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
 ที�พกั Hotel Galilei หรือเทียบเท่า 

 

วนัที�ห้า       ปิซ่า – THE MALL OUTLET    –เซียน่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 
นาํท่านเดินทางสู่เมืองเลคควิโอ เป็นที�ตั%งของเดอะมอลล์เอ๊าเลท THE MALL OUTLET ศูนยร์วมสินคา้นานาชนิด
ไม่ว่าจะเป็นเสื%อผา้กระเป๋า รองเทา้ นาฬิกา แว่นตา ของฝากของทีระลึกสินคา้แบรนด์เนมชั%นนาํจากทั�วโลกต่างมา
รวมกนัที�นี�กว่า 150 ร้านคา้ อิสระให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปปิ% งสินคา้ราคาโปรโมชั�นที�แข่งกนัลดราคาเอาใจ
นกัท่องเที�ยวกนัตามอธัยาศยั 

เที�ยง � เพื�อความสะดวกในการช้อปปิ5 งอสิระอาหารกลางวนั ณ ศูนย์อาหารของเอ๊าเลท 
นาํท่านสู่เมืองเซียน่าหรือที�ชาวอิตาลีเรียกว่า ซิเอน่าเป็นอีกเมืองที�มีความ
สวยงามเปี� ยมไปด้วยมนต์สเน่ห์อีกเมืองของแควน้ทสัคานี เชียน่าเป็นเมือง
คา้ขายแข่งกบัฟลอเรนซ์จนตอ้งมีหารทาํสงคราวกนัอยูบ่่อยครั% ง  

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร(อาหารพื5นเมือง) 
 ที�พกั Hotel Executive Siena หรือเทยีบเท่า 



วนัที�หก       เซียน่า–กรุงโรม –นครรัฐวาติกนั 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
ให้ท่านได้ถ่ายรูปในย่านเมืองเก่าของเซีย
เปลือกหอยอยูห่นา้ศาลาวา่การ โดยรอบจะเป็น
นาํท่านเดินทางสู่ กรุงโรม(ROME
ดินแดนที�ประทบัของพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิกอีกดว้ย

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําท่านเดินทางเข้าสู่นครรัฐวาติกัน 
ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
ภายในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
ที�มีการตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชม รูปปั% นแกะสลกั 
ไมเคิลแองเจโล  เสาพลบัพลา ที�ออกแบบโดยเบอร์นิ
รสโกต่้างๆ  ยอดโดมบารอคขนาดใหญ่ที�หาชมได้อยากในปัจจุบนั ลว้น

เป็นสิ�งลํ% าค่าคู่บา้นคู่เมือง จากนั%นคณะแวะถ่ายรูปที�ระลึกดา้นหนา้

กฬีาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 
โลกเคยเป็นสนามกีฬายกัษที์�สามารถจุคนไดก้วา่ 

อย่างชาญฉลาดสร้างให้สนามกีฬามีลกัษณะเป็นรูปวงรี เพื�อให้ผูเ้ขา้ชมรู้สึกเขา้ใกลน้กักีฬา ถือเป็นตน้แบบของ
สนามกีฬาในปัจจุบนั จากนั%นให้ 
“ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
 ที�พกั Black Hotel หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที�เจ็ด       กรุงโรม – นํ5าพุเทรวี� –บันไดสเปน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั%นนาํท่านชมวิหารแพนเธออน
วิบซานิอุสอะกริบปาจุดมุ่งหมายในการสร้างไ
ฮาเดรียนในค.ศ. 126 และซ่อมใหญ่ในปีค
ลาการก่อสร้างในสมยัจกัรพรรดิฮาเดรียนมีวตั
7 องคห์รือเทพแห่งดาวในระบบสุริยะ
MERCURY พุธJUPITER พฤหสั
ของตวัวิหารคือมีหลงัคาทรงกลมและโคง้เป็นค
หินแกรนิตขนาดมหึมาวิหารมีความสูงถึง
หลงัคาภายในวิหารรวมถึงโครงสร้างที�แข็งแรง
สองพนัปีตั%งแต่คริสต์ษตวรรษที�

นครรัฐวาติกนั –สนามกฬีาโคลอสเซียม  

โรงแรมที�พกั 
ย่านเมืองเก่าของเซียน่าหรือที�เรียกกนัว่า เปียซซ่า เดล คัมโป

าวา่การ โดยรอบจะเป็นร้านคา้และร้านอาหาร ที�ท่านจะประทบัใจมิรู้
ROME) เมืองหลวงของอิตาลี อยู่ในแควน้ลาซิโอเป็นที�ตั%งของนครรัฐวาติกนั ซึ� งเป็น

ดินแดนที�ประทบัของพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิกอีกดว้ย 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นครรัฐวาติกัน รัฐอิสระที�ปกครองตนเองเป็น
สต์นิกายโรมันคาทอลิกนําท่านเข้าชม

มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที�พาํนกัขององคส์ันตะปาปาจอห์นพอลที� 2 

ที�มีการตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชม รูปปั% นแกะสลกั “ เพียต้า” ผลงานของ 
ไมเคิลแองเจโล  เสาพลบัพลา ที�ออกแบบโดยเบอร์นินี และ ภาพเขียนสีเฟ
รสโกต่้างๆ  ยอดโดมบารอคขนาดใหญ่ที�หาชมได้อยากในปัจจุบนั ลว้น

เป็นสิ�งลํ% าค่าคู่บา้นคู่เมือง จากนั%นคณะแวะถ่ายรูปที�ระลึกดา้นหนา้สนาม
สถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรย์ของ

เคยเป็นสนามกีฬายกัษที์�สามารถจุคนไดก้วา่ 50,000 คน การออกแบบ

อย่างชาญฉลาดสร้างให้สนามกีฬามีลกัษณะเป็นรูปวงรี เพื�อให้ผูเ้ขา้ชมรู้สึกเขา้ใกลน้กักีฬา ถือเป็นตน้แบบของ
สนามกีฬาในปัจจุบนั จากนั%นให้ ท่านถ่ายภายคู่กบัประตูชัยคอนสแตนติน สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะและที�มาของ 

ภัตตาคาร(อาหารพื5นเมือง) 
 

บันไดสเปน–วหิารแพนเธออน–กรุงเทพฯ 
โรงแรมที�พกั 

วิหารแพนเธออนเป็นสถาปัตยกรรมสําคญัสร้างขึ%นโดยจกัรพรรดิมาร์คุส

ดมุ่งหมายในการสร้างไม่ชดัเจนต่อมามีการสร้างใหม่ในสมยัจกัรพรรดิ
และซ่อมใหญ่ในปีค.ศ. 202 โดยจกัรพรรดิp เซพติมิอุสเซเวรุสและคาราคา

กรพรรดิฮาเดรียนมีวตัถุประสงคเ์พื�อใชเ้ป็นเทวสถานของเทพเจา้โรมนั
ระบบสุริยะAPOLLOพระอาทิตยD์IANA พระจนัทร์MARS 
พฤหสัVENUS ศุกร์SATURN เสาร์ลกัษณะเด่น

คาทรงกลมและโคง้เป็นครึ� งวงกลมวางอยู่บนเสา
หารมีความสูงถึง๔๓.๓เมตรรายละเอียดของโดม

งโครงสร้างที�แข็งแรงและยืนหยดัมานานกว่า
ษตวรรษที�๗เป็นตน้มาวิหารแห่งนี% ถูกใช้เป็นโบสถ์

เปียซซ่า เดล คัมโป ซึ� งเป็นลานกวา้งรูปทรงคล้าย
ที�ท่านจะประทบัใจมิรู้ลืมไดเ้วลานดัหมาย 

อยู่ในแควน้ลาซิโอเป็นที�ตั%งของนครรัฐวาติกนั ซึ� งเป็น
 

อย่างชาญฉลาดสร้างให้สนามกีฬามีลกัษณะเป็นรูปวงรี เพื�อให้ผูเ้ขา้ชมรู้สึกเขา้ใกลน้กักีฬา ถือเป็นตน้แบบของ
สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะและที�มาของ 

โดยจกัรพรรดิมาร์คุส

างใหม่ในสมยัจกัรพรรดิ
อุสเซเวรุสและคาราคา

ทพเจา้โรมนั
MARS องัคาร



โรมนัแคธอริคอุทิศแด่พระแม่มารีและผูพ้ลีชีพเพื�อศาสนานาํท่านชมนํ5าพุ
เทรวี� เป็นนํ5าพทุี�สวยงามและมีชื�อเสียงมากที�สุดในโลกชื�อ “เทรวี�” นั%น

มาจากคาํวา่“ตรีวอุิม” หมายถึงพบกนัของถนนสามสาย เป็นอนุสรณ์สไตล์บา
รอค ออกแบบและก่อสร้างโดย นิโคลา ซาลวี� ซึ� งองคส์มเด็จสันตะปาปา ครี
เมนต์ที� 12ไดม้อบ หมายให้สร้างขึ%นในปี 1732 การก่อสร้างดาํเนินเรื�อยมา
จนกระทั�งภายหลังการสิ%นพระชนม์สมเด็จสันตะปาปาที� เออร์บนั ที� 8ได้
หยดุชะงกัลง และดาํเนินการสร้างต่อมาจนแลว้เสร็จในปี 1762 รวม ใชเ้วลาทั%งสิ%น 30ปี ทางระบายนํ%า เวอร์โก ้บริเวณ
ลานดา้นหน้านั%นก่อสร้างมากวา่ 2000ปี ครั% งสมยัโรมโบราณซึ� งปกครองโดยจกัรพรรดิออกสัตสั ซึ� ง ตรงเวลา 19 ปี 
ก่อนคริสตศกัราช รูปปั% นแกะสลกัที�เลิศหรูอลงัการที�อวดโฉมให้ผูไ้ปเยือนไดย้ลนั%นไดแ้นวคิดจากความยิ�งใหญ่ของ
เทพเจา้เนปจูน “เทพแห่งทอ้งทะเล”วา่กนัวา่ หากใครที�ไดโ้ยนเหรียญลงไปในนํ% า เขาหรือเธอผูน้ั%นจะไดก้ลบัมาเยือน

อีกในสักวนั จากนั%นให้คณะไดถ่้ายรูปภาพคู่ บันไดสเปนเป็นบนัไดในกรุงโรม ประเทศอิตาลี ไดรั้บการออกแบบ

โดยสถาปนิกชาวอิตาลี ชื�อ Francesco de Sanctisเชื�อมระหวา่ง Piazza di Spagnaและ Piazza Trinitàdei Monti เป็น
บนัไดที�กวา้งที�สุดและยาวที�สุดในทวปียโุรป มีขั%นบนัไดทั%งหมด 138 ขั%น ใชส้ําหรับเดินเล่นหรือเลือกซื%อสินคา้ต่างๆ 
ที�ยา่น บนัไดสเปน นบัวา่เป็นแหล่งพกัผอ่นของชาวอิตาลีและ นกัท่องเที�ยวหลากหลายเชื%อชาติให้ท่านไดอิ้สระหรือ
เลือกซื%อสินคา้ต่างๆเพื�อเป็นการส่งทา้ย ในบริเวณยา่น “ บันไดสเปน ”ไดเ้วลานดัหมายนาํท่านเดินทางสู่ สนามบิน  

16.40 น.    � ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เที�ยวบินที� QR 132/QR 834แวะเปลี�ยนเครื�องที�สนามบินโดฮา 
 

วนัที�แปด กรุงเทพฯ 

12.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดี...พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

������ขอบคุณท่านที�ใช้บริการ����� 

 
 อิตาลีตอนเหนือ8 วัน 5 คืน โดย QATAR AIRWAYS 

อตัราค่าบริการ 
ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้ง 2- 3 ท่าน ) 
พกัเดี�ยว 
จ่ายเพิ�ม 

วนัที� 5 – 12 เม.ย. (วนัจักรี) 54,555 10,000 
วนัที� 7 – 14 เม.ย. (เทศกาลสงกรานต์) 57,555 10,000 

 
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี�ยนหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษีนํ5ามันและภาษีสนามบินเพิ�มเติม ** 

 ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึ5นไป เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม ** 
 
***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธิrในการยกเลกิหรือเปลี�ยนแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน*** 
 



* ในกรณีเลื�อนการเดินทางกลบัท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนทาํการยื�นวซ่ีา ซึ� งจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการ
เลื�อนตัxว และเอกสารเพิ�มเติม เช่นเอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมที�อยู่ต่อ  
***หมายเหตุข้อสําคัญที�ท่านควรทราบ*** 
1.)ในการยื�นวีซ่า ทางบริษทั จะทาํการนดัหมายกบัสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้าํหนดวนัและเวลาให้เขา้ไปยื�นวีซ่า เป็นการ
ยื�นวซ่ีาแบบกรุ๊ปเท่านั%น(ปกติสถานทูตจะใหเ้ขา้ไปยื�นวซ่ีา 15วนัก่อนเดินทาง)  ซึ� งอตัราค่าใชจ่้ายรวมอยูใ่นรายการทวัร์แลว้ 
2).ถ้าหากท่านต้องการยื�นวีซ่าก่อนที�สถานทูตแจ้งกําหนดเวลาให้เข้าไปยื�นวีซ่ากับทางบริษัทมา (ขอยื�นวีซ่าแบบเดี�ยว)  ท่าน
จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ�มเติม ท่านละ 2,200 บาท (PREMIUM) เงินจาํนวนนี%  ท่านจ่ายเงินที�ตวัแทนยื�นวีซ่าดว้ยตวัท่านเองในวนัที�
ท่านยื�นวซ่ีา 
3) ในกรณี วันยื�นวีซ่า แหลือน้อยกว่า 15วันก่อนการเดินทาง ท่านจะต้องจ่ายเงินค่าวีซ่าเพิ�มท่านละ 2,600 บาท(PREMIUM+ 
FAST TRACK)เงินจาํนวนนี%  ท่านจ่ายเงินที�ตวัแทนยื�นวซ่ีาดว้ยตวัท่านเองในวนัที�ท่านยื�นวซ่ีา 
อตัรานี5รวม 
1) ค่าตัxวเครื�องบิน (ECONOMY CLASS) ที�ระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ในกรณมีีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกนิ

จํานวนวนั จํานวนคนและมีค่าใช้จ่ายที�ทางสายการบินกาํหนด (นํ%าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 กิโลกรัม/กระเป๋าถือขึ%น
เครื�องท่านละ 7 กิโลกรัม) 

2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเที�ยวตามรายการ พร้อมคนขบัรถที�ชาํนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 

ชั�วโมง/วนั) 
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ 
5)    ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที�ระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื�องปรับอากาศ 

เนื�องจากอยู่ในภูมิประเทศที�มีอากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ5นหลายเท่าตัว หากวนัเข้าพกัตรงกับช่วงงาน
เทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลทาํให้ต้องมีการเปลี�ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสําคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกมื%อที�ระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานที�และการแสดงทุกแห่งที�ระบุตามรายการ 
8)    ค่าวซ่ีาท่องเที�ยวยโุรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยื�นวซ่ีาให้ ไม่ว่าวซ่ีาจะผ่านหรือไม่) 
9)    ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 
10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์ 
 
อตัรานี5ไม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% (กรณต้ีองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื�นๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเครื�องดื�มสั�งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที�บริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
4)    ค่านํ%าหนกัส่วนที�เกิน 30 กิโลกรัม  และมีจาํนวนมากกวา่ 1 ชิ%น (ระเบียบของสายการบิน)  
5)  ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ 20 ยูโรต่อท่าน. 
6)  ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรป (ท่านละ 14 ยูโร) 
 



***กรุณาพจิารณาเงื�อนไขต่างๆ และเงื�อนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษัท ก่อนท่านทาํการจองทวัร์*** 
เงื�อนไขการสํารองที�นั�ง 
• กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมชําระงวดแรก 30,000 บาท  
• กรณีวซ่ีาไม่ผา่นการพิจารณาจากทางสถานทูต บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิp ในการหกัค่าธรรมเนียมการยื�นวีซ่า โดยจะคืนเงินส่วน

ที�เหลือและหกัค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง ใหภ้ายใน 10 วนั 

• ส่วนที�เหลอืชําระทนัทหีรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั มิฉะนั5นจะถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ 
• การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหน้า 45 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั%นทางบริษทัขอสงวนสิทธิp ในการไม่คืนเงินงวดแรก(ท่านละ30,000

บาท) 

• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 24-20 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 

• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 

• กรณียกเลิกกะทนัหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เนื�องจากมีค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการที�ไดช้าํระไปแลว้จาํนวนมาก 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิp ในการไม่คืนเงินทั%งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 

• ทางบริษทัจะทาํการยื�นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื�อในคณะมีผูส้ํารองที�นั�งครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 
เนื�องจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆที�เป็นกรุ๊ปในการยื�นวีซ่า อาทิ ตัxวเครี�องบิน , ห้องพกัที�คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื�นวซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

• ในการยื�นวซ่ีา ท่านจะต้องเดินทางมายื�นวซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื�อมาสแกรนลายนิ5วมือ 
โดยมีเจ้าหน้าที�ของบริษัทคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆที�ใช้ในการยื�นวีซ่าท่องเที�ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านที�มี
ความประสงคจ์ะยื�นวีซ่าท่องเที�ยวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที�สถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยื�นวซ่ีาเท่านั%น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

• กรณวีซ่ีาที�ท่านยื�นไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที�เกดิขึ5นดังต่อไปนี5 
- ค่าธรรมเนียมการยื�นวซ่ีาและค่าดําเนินการ 4,500 บาท ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั%งสิ%นแมว้า่จะ 
  ผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่ามัดจําตัyวเครื�องบิน หรือตัyวเครื�องบินที�ออกมาจริง ณ วันยื�นวซ่ีา ซึ� งตัxวเป็นเอกสารที�สาํคญัในการยื�นวซ่ีา หาก 
  ท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัyวเครื�องบินถ้าออกตัyวมาแล้วไม่สามรถ REFUNDไดเ้นื�องจากบริษทัจองตัxวเป็นตัxวกรุ๊ปซึ� งตัxวกรุ๊ปจะ
ไม่สามรถ REFUND คืนได ้ถา้ยงัไม่  ออกตัxว   ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัxวตามจริงเท่านั%น 
- ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนยดึค่ามดัจาํ 
  หอ้งใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที�เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100%  
  ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารชี%แจงใหท้่านเขา้ใจ 

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิrในการยึดค่าใช้จ่ายทั5งหมด 100%ไม่ว่ากรณี
ใดๆทั5งสิ5น 

• ในกรณีที�ทางบริษัทขอเอกสารเพิ�มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที�ขอมาให้ทางบริษัท และส่งผลทําให้วีซ่าไม่
ผ่านการพจิณาจากสถานฑูต ทางบริษทัขอสงวนสิทธิrไม่คนืเงินมดัจําให้ท่าน 



• ทางบริษัทเริ�มต้น และจบ การบริการ ที�สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
สํารองตัxวเครื�องบิน หรือพาหนะอยา่งหนึ�งอย่างใดที�ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนนี%  เพราะเป็นค่าใชจ่้ายที�นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทัฉะนั%นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที�
จะสาํรองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   
1. กรณีที�เกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  
ทาํใหไ้ม่สามารถ     กิน-เที�ยวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ที�ระบุ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิp ในการที�จะไม่คืน
ค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั%งสิ%น เพราะถือเป็นเหตุสุดวสิัยที�เกิดขึ%นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด ๆ 
ทั%งสิ%นจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซึ้� งผลประโยชน์สูงสุดที�ลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี�ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสมโดย
ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า และสงวนสิทธิp ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยวในกรณีที�มีเหตุจาํเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิp ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั%งนี% ขึ%นอยูก่บัการเปลี�ยนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานที�ท่องเที�ยวที�มีคิวยาวจนทาํให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา มาตราฐาน
การบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิp ที�จะไม่รับผดิชอบในส่วนที�เป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทั%งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, 
ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาอติาล ี
เอกสารประกอบการขอวซ่ีาทวัร์ (ใช้เวลาพจิารณาวซ่ีา 15 วนัทาํการ และต้องมาแสดงตนที�ถสานฑูต) 

1.หนงัสือเดินทางที�เหลืออายุใชง้านไดเ้กิน 6 เดือนขึ%นไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมีหน้าว่างเหลอื 
สําหรับประทบัวซ่ีาอย่างน้อย 2 หน้า 
2.รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 2X1.5 นิ5ว จาํนวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พื5นฉากหลงัสีขาวเท่านั5น อายรูุปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั%ง 2 รูป) 

และกรุณาเขียนชื�อ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูป 
3. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ / สาํเนาใบมรณะบตัร/ สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ�มเติมกรณีอื�น ๆ  
4. สาํเนาบตัรประชาชน  
5. สาํเนาทะเบียนบา้น 
6.สาํเนาสูติบตัร (สาํหรับเด็กตํ�ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายตุ ํ�ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยื�นเอกสารเพิ�มเติมดงันี%   

7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอื�น บิดามารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึ�งออกใหโ้ดยที�วา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั%น และให้
ระบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว   

7.2 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซึ�งออกให้โดยที�วา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั%นและให้ระบุวา่ 
มารดายนิยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุชื�อบิดา)   



7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซึ�งออกให้โดยที�วา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั%นและให้ระบุวา่ 
บิดายนิยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุชื�อมารดา)   

7.4 กรณีพอ่และแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวติ ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื�อเป็นการยนืยนั 
7.5 ใหแ้นบสาํเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบสาํเนาบตัรประชาชนของพอ่และแม่) 
7.6 เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั%น 

เช่น สาํเนาใบหยา่ พร้อมทั%งบนัทึกการหยา่ซึ� งแสดงวา่เป็นผูรั้บผิดชอบเด็ก เด็กอยูใ่นความปกครองของผูอื้�น จะตอ้งมี
หลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั%น เช่น หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดา
หรือมารดาหรือผูที้�เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั%น  

8. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านั%น**จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO 
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศที�เดินทาง ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 

8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที�มีรายชื�อผูป้ระกอบกิจการ ( สาํเนาอายไุม่เกิน 3 เดือน ) 
8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยที์�มีชื�อผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ ( สาํเนา) 
8.3 กรณีที�เป็นพนกังานบริษทัฯ : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน ใน

จดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทัและตราประทบับริษทัดว้ย พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านั5น ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 
8.4 กรณีที�เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านั5น( ใส่ปี เป็น ค.ศ. เท่านนั%น หา้มใส่ปี
เป็น พ.ศ.)( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 
8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั%นวา่กาํลงัศึกษาอยูร่ะบุชั%นปีที�ศึกษา พมิพ์เป็น

ภาษาองักฤษเท่านั5น / พร้อมสาํเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา  ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 
8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ทาํธุรกิจส่วนตวั, ทาํอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ พร้อมทั%งแนบรูปถ่าย

สถานที�ทาํงานมาดว้ย รูปถ่ายอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ   
9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่านั5น) 

9.1  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั5นพร้อมหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) เป็น
ภาษาองักฤษ **ตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนัเท่านั%น** (กรุณานําสมุดเงินฝากเล่มจริงมาวนัที�ยื�นวซ่ีาด้วย) 

� กรณีเงินฝากออมทรัพย(์ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ตํ�ากวา่ 100,000 บาท ต่อการยื�นวซ่ีา 1 ท่าน และ ตอ้งมีการ
เขา้ออกของเงินสมํ�าเสมอ หา้มทาํการโอนเงินเขา้ไปในครั% งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื�นวซ่ีาเด็ดขาด!!) 

� การปรับสมุดบญัชีธนาคาร ท่านตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั และ ถ่ายสาํเนายอ้นหลงั 6 เดือน โดยการปรับยอดสมุดใน
บญัชี ตอ้งปรับสมุดก่อนวนัที�จะยื�นวซ่ีา 7 วนั เช่นท่านไดคิ้วยื�นวซ่ีาวนัที� 18 กนัยายน 2557 สาํเนาสมุดบญัชีที�ท่านตอ้งใชใ้น
การยื�นวซ่ีา ตอ้งปรับสมุด ณ วนัที� 12 กนัยายน2557 หรือ หลงัจากนั%น หากท่านปรับสมุดบญัชีก่อนหนา้นั%น จะใชเ้ป็นเอกสาร
แสดงหลกัฐานทางการเงินไม่ได ้ สถานฑูตจะขอเอกสารเพิ�มเติม อยา่งไรก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริษทัทวัร์ฯ เพื�อ
เตรียมการล่วงหนา้ และ ส่ง Fax สมุดบญัชีหนา้สุดทา้ยที�ไดท้าํการปรับสมุดมาใหท้างบริษทัทวัร์ เพื�อใชใ้นการแนบเป็นเอกสาร
ยื�นวซ่ีาต่อไปได ้ หรือ ถ่ายเอกสารหนา้ที�ปรับสมุดภายใน 7 วนั และถือมาเพิ�มเติมในวนัที�ยื�นวซ่ีา 
� การขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร(BANK CERTIFICATE)  ตอ้งมีอายไุม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัที�ไดคิ้วยื�นวซ่ีา 
พร้อมทั%งตอ้งระบุ จาํนวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนงัสือรับรองดว้ย เช่นท่านไดคิ้วยื�นวซ่ีาวนัที� 18 กนัยายน 2557  หนงัสือรับรอง



การเงินจากทางธนาคารที�ใชใ้นการยื�นวซ่ีา ตอ้งออกให ้ณ วนัที� 4 กนัยายน2557  หรือ หลงัจากนั%นเท่านั%น  จดหมายรับรองจาก
ธนาคารใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) โดยไม่ตอ้งระบุวนั และประเทศที�เดินทาง(ชื�อใน
หนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะตอ้งถูกตอ้งและตรงตามหนา้พาสปอร์ต วนัที�ขอหนงัสือ
รับรองทางการเงินจากธนาคารใหน้าํสาํเนาหนา้พาสปอร์ตไปดว้ย เพื�อไม่ให้ผดิพลาดในการออกเอกสาร) 

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ****** 
10.  ในกรณีที�มีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิ�มเติมดงันี%   

10.1 จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั%น – หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรอง
ค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พอ่, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี 
ภรรยา ที�จดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่ , ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได)้- กรณีเป็นสามี
ภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงันี%  

� เขียนจดหมาย decareเป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 

� กรณีมีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชใ้บเกิดของลูก  

� กรณีไม่มีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชท้ะเบียนบา้นทั%งของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบา้นของทั%งสองตอ้งอยูบ่า้นเดียวกนั 
10.2 กรุณาแนบสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้กาํหนดในขอ้ 9 ที�จะใชย้ื�นวซ่ีา 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พร้อมทั%งใน หนงัสือ

รับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตอ้งระบุชื�อผูถู้กรับรองค่าใชจ่้ายดว้ย 
11. ผูสู้งอายทีุ�มีอายเุกินกวา่70ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางไดเ้พื�อเป็นเอกสารประกอบการยื�นวซ่ีา 
12. กรณีผูที้�กาํลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยื�นขอวซ่ีาอิตาลี ณ ประเทศที�ท่านกาํลงัศึกษาอยู ่ 
*** รายละเอียดเอกสารการยื�นขอวซ่ีาที�ไดก้ล่าวมานี%  เป็นเพียงขอ้เบื%องตน้ที�ทางบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํขึ%นจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซึ� งอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 
 

***** สําหรับคนที�จะใช้เล่มไปที�อื�นก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดงึเล่มไม่ว่ากรณใีด ๆ ***** 

 
 

 


