
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

มิลาน – มหาวิหารดูโอโม – สฟอร์เซสโก้ – เวโรน่า – เวนิส – จตุรัสซานมาโค – ล่องเรือกอนโดล่า   
ฟลอเรนซ์ – โบสถ์ซานตา มาเรีย – ช้อปป้ิง เอาท์เล็ท – หอเอนปิซ่า  – เซียน่า – นาโปลี 
เกาะคาปรี – ปอมเปอี – โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม 

 เขตเมืองเก่า – น ้าพเุทรวี่ – วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน 
ก าหนดการเดินทาง 
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 (กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 7 - 12 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 



 
 

วันที1่       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
17.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 

เคาน์เตอร์ Q สายการบินกาต้าร์  แอร์เวย์ QATAR AIRWAYS 
20.45 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา...โดยสายการบินกาต้าร์  แอร์เวย์ Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR833 
23.55 ถึงสนามบินกรุงโดฮา รอเปลีย่นเคร่ือง ประมาณ 2 ช่ัวโมง 
วันที่2       มิลาน – มหาวิหารดูโอโม – ปราสาทสฟอร์เซสโก้ - เวโรน่า – บ้านจูเรียส – เวนิส 
01.25 เหิรฟ้าสู่เมืองมลิาน...โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR123 
06.35  เดินทางถึงสนามบินนานาชาตมิลิาน ประเทศอติาล ีหลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  
 น ำท่ำนออกเดินทำงเขำ้สู่เมืองมิลำน น ำท่ำนเดินทำงสู่บริเวณสนำมฟุตบอลของทีมงูใหญ่ “อินเตอร์มิลำน” 

ณ สโมสรฟุตบอลอินเตอร์นำซิอองนัลเล่ มิลำ
โน (Football Club Internazionale Milano) 
จำกนั้น ชมบริเวณ“ ปราสาทสฟอร์เซสโก้  ” 
ปรำสำทสวยงำมหลงัน้ีไดเ้คยเป็นป้อมปรำกำร
ของพวกตระกูลวิสคอนติ ต่อมำเป็นท่ีพ  ำนัก
ของผูน้  ำเผด็จกำรในช่วงศตวรรษท่ี 15 คือ 
ตระกูลสฟอร์ซำ  มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพกับ
มุมสวยๆ ของน ้าพุที่โพยพุ่งบริเวณด้านหน้า
ปราสาทสฟอร์เซสโก้  น าท่านชม “มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม” สัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมือง 
อนัมีขนำดใหญ่โตมโหฬำร สร้ำงข้ึนดว้ยหินอ่อนสีขำวในศิลปะแบบโกธิค ใชเ้วลำสร้ำงนำนกว่ำ 500 ปี 
ปัจจุบนัเป็น “โบสถ์แคธอลกิที่ใหญ่เป็นอนัดับ 3 ของโลก” ลำนดำ้นหนำ้เป็นท่ีตั้งของพระรำชำนุสำวรียพ์ระ
เจำ้วิคเตอร์เอ็มมำนูเอลท่ี 2 ทรงมำ้ รำยลอ้มดว้ยอำคำรท่ีเก่ำแก่คลำสสิคและช้อปป้ิงมอลล์ที่สวยที่สุดแห่ง
หนึ่งของโลก“แกลเลอเรีย วคิเตอร์เอม็มานูเอลที่ 2” ท่ีใชเ้วลำก่อสร้ำงถึง 12 ปี เป็นอำคำรหลงัคำกระจกโครง
เหลก็พ้ืนโมเสกลวดลำยงดงำมมำก ภำยในประกอบดว้ยร้ำนคำ้แบรนด์เนมช่ือดงั เช่น Prada, Louis Viton, 
Gucci, Bally, Amani, Moschino , Versace ฯลฯ 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองเวโรน่า” เมืองท่ีใหญ่ และส ำคญัเป็นอนัดบั 2 ในแควน้เวเนโตรองจำกเวนิสเมืองเว

โรนำไดรั้บสมญำนำมว่ำ "LITTLE ROMAN" 
เพรำะยงัคงสภำพส่ิงก่อสร้ำงจำกสมยัโรมนัไว้
อย่ำงสมบูรณ์ น ำคณะเดินทำงเขำ้ชมย่ำนเมือง
เก่ำ ท่ียงัคงสภำพบำ้นเรือนแบบโบรำณ จำกนั้น
น ำท่ำนสู่ “จตุรัสเออร์เบ” ท่ีรำยลอ้มไปด้วย
คฤหำสน์ ,วงัเก่ำของตระกูลท่ีเคยปกครองเวโร



 
 

น่ำ ระหว่างทางผ่านชมความยิง่ใหญ่ภายนอกของ “โรมนั อารีน่า” สนำมกีฬำกลำงแจง้แบบโบรำณในสมยั
โรมนั เดินทำงเขำ้สู่ “อดีตบ้านของจูเลยีต” ชมระเบียงหินอ่อนเล็กๆ ท่ีจูเลียตเคยยืนอยู่โดยมีโรมิโอมำคอย
เฝ้ำขอควำมรักอยู่ดำ้นล่ำงตั้งอยู่ท่ีบำ้นเลขท่ี 27 ถนนแคปเปลโล (Cappello) *** กล่ำวกนัว่ำท่ำนจะไดพ้บ
เน้ือคู่หลงัจำกเยือนบำ้นจูเรียด *** จำกนั้นเดินทำงสู่เมืองเวนิส รำชินีแห่งทะเลเอเดียตริก เมืองหลวงของ
แควน้เวเนโต 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร 
พกัที่:  Novotel Hotel, Holiday Inn Hotel / หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
วันที3่       เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาโค – ฟลอเรนซ์ – ชมเมือง 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น ำท่ำนออกเดินทำงเขำ้สู่ท่ำเรือตรอนเชโต ้จำกนั้นลงเรือเขำ้สู่ “เมืองเวนิส”  เรือน ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่“เกาะ

ซานมาร์โค” ศูนยก์ลำงของเมืองเวนิส น ำคณะเดิน
ทำงเขำ้สู่บริเวณ “จตุรัสซานมาโค” ชม อนุสำวรียข์อง
พระเจำ้วิคเตอร์เอมำนูเอลท่ี 2 บิดำของชำวอิตำเลียน 
พร้อมถ่ำยภำพคู่กบั“สะพานถอนหายใจ” สะพำนแห่ง
สัญลกัษณ์ท่ีเช่ือมต่อกับพระรำชวงัดอร์จ  ชมความ
สวยงามของ“พระราชวงัดอร์จ” (ภายนอก) อนัเป็นท่ี
ประทบัของเจำ้เมืองเวนิสในยุคท่ียงัเป็นรัฐอิสระ ชม 
“โบสถ์เซนต์มาร์ค” ซ่ึงเป็นโบสถแ์บบไบเซ็นไทน์ท่ี “ใหญ่ที่สุด” ในยุโรปตะวนัตก อิสระเลือกชอ้ปป้ิง
สินคำ้แบรนดเ์นมช่ือดงันำนำชนิด อำทิ Gucci Louis Vuitton Prada Bally Chanel 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองฟลอเรนซ์”  เป็นเมืองตน้แบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมี

ควำมเจริญสูงสุดในช่วงศตวรรษท่ี 13-16 น ำท่ำนเดินเท่ียวชมเขตเมืองเก่ำ ชม “จตุัรัสเพยีซซ่าซินยอเรตตา” 
ชมสถำปัตยกรรมอนัโดดเด่นของเมืองท่ี “มหาวหิาร
ซานตา มาเรีย เดลฟิออเร” เป็นวิหำรท่ีมียอดโดม
ขนำดใหญ่สัญลกัษณ์แห่งเมืองฟลอเรนซ์ จำกนั้น
ออกเดินทำงเขำ้สู่ใจกลำงเมืองชม “โบสถ์ซันตาโค
เช่” โบสถ์ขนำดใหญ่ซ่ึงใช้เป็นสถำนท่ีฝังศพของ
ศิลปินช่ือกอ้งโลก “ไมเคลิแองเจลโล และกาลิเลโอ” 
และศิลปินช่ือดงัของเมือง ชมจตุัรัสเดลลำซิญญอเรีย 
( Piazza Della Signoria ) ท่ีมีควำมสวยงำมและมีเอกลกัษณ์โดดเด่นอย่ำงมำก เน่ืองจำกเป็นท่ีตั้งของรูปป้ัน
เดวิด อนัเป็นผลงำนท่ีมีช่ือเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่ 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร 

http://www.hotelscombined.com/Hotel.aspx?fileName=Abba_Acteon_Hotel_Valencia&languageCode=EN&currencyCode=THB&tabId=Rates&checkin=2008-05-22&checkout=2008-05-24&Adults=1&Rooms=1


 
 

พกัที่:  Novotel Florence Hotel Sesto / หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
 

วันที4่        ฟลอเรนซ์ – เมืองปิซ่า – เซียน่า – เชียนเซียโน เทอร์เม่  
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่“เมืองปิซ่า” เมืองแสนสวยริมฝ่ังแม่น ้ ำอำร์โน และยงัเป็นบำ้นเกิด “กาลเิลโอ” ศิลปินท่ีมี

ช่ือเสียงของอิตำลีน ำคณะเปล่ียนเป็นรถ Shutter Bus เขำ้ชมควำมมหศัจรรยข์อง “หอเอนแห่งเมืองปีซ่า”1 ใน 
7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก  ถูกสร้ำงดว้ยหินอ่อน 
สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้นโดยเร่ิมสร้ำงเม่ือปี ค.ศ.
1174 แลว้เสร็จเมื่อ ค.ศ.1350 ใชเ้วลำก่อสร้ำง
นำนถึง 176 ปี ส ำหรับหอเอนปิซ่ำน้ีภำยในมี
เสำหินอ่อนทีสลกัลวดลำยดว้ยฝีมือจิตรกรช่ือ
ดังแห่งยุคได้สลักลวดลำยไว้สวยงำมมำก
ส่วนสำเหตุท่ีเอียงนั้ นเกิดข้ึนหลังจำกเม่ือ
สร้ำงเสร็จแลว้ ฐำนไดท้รุดไปขำ้งหน่ึงเมื่อวดั
ดูปรำกฏว่ำเอียงออกจำกแนวด่ิงของฐำนถึง 14 ฟุต แต่ก็ยงัไม่ลม้ยงัคงเอียงอยูเ่ช่นทุกวนัน้ี เมืองแห่งน้ียงัเป็น
บำ้นเกิดของนกัวิทยำศำสตร์ และนกัดำรำศำสตร์เอกของโลก “กาลเิลโอ” ซ่ึงเขำไดพ้ิสูจน์กฎกำรณ์ดึงดูดของ
โลกโดยปล่อยวตัถุใหต้กมำจำกท่ีสูงเขำสงัเกตพบว่ำไม่ว่ำวตัถุหนกัหรือเบำ ต่ำงตกถึงพ้ืนดินพร้อมกนั และ
ให้ชำวโลกรู้ โดยท ำกำรทดลองปล่อยลูกบอลจำกหอเอนปิซ่ำ แห่งน้ีและเขำย ังเป็นคนแรกท่ีใช้
กลอ้งโทรทศัน์(Telescope) ส่องดูดำวเมื่อประมำณ 400 ปีก่อนและไดป้ระกำศส่ิงท่ีคน้พบซ่ึงทำ้ทำยควำมเช่ือ
ของคนในสมยันั้นซ่ึงเช่ือกนัว่ำโลกเป็นศูนยก์ลำงของสุริยะจกัรวำลแต่กำลิเลโอยนืยนัว่ำดวงอำทิตยต่์ำงหำก
เป็นศูนยก์ลำงของสุริยะจกัรวำล จนท ำใหเ้ขำถูกจบัคุมขงัในท่ีสุด ชมควำมสวยงำมของ“หอสวดมนต์ที่สร้าง
ในสไตล์โรมนัเนสก์”จตุรัสดูโอโมแห่งปิซาได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก เม่ือปี 
ค.ศ.1987 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองเซียน่า” “Siena” เมืองดงัแห่งยคุกลำงของอิตำลีและเป็นเมืองท่ีมีศิลปะโกธิค ตลอด

ทั้งใจกลำงเมืองเก่ำของเซียนำไดรั้บเลือกโดย
องคก์ำรยเูนสโกใหข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
เมื่อปี ค.ศ.1995 น ำท่ำนเชิญเยี่ยม จตุรัสเปียซ
ซ่า เดลคมัโป Piazza del Campoซ่ึงไดรั้บยก
ยอ่งว่ำเป็นมรดกโลก และเคยเป็นบำ้นของกำ
ลิโอนักแข่งมำ้ท่ีมีช่ือกระฉ่อนท่ีสุดในโลก 
จตุรัสเปียซซ่า เดลคัมโป  ท่ีได้ช่ือว่ำสวย

http://www.hotelscombined.com/Hotel.aspx?fileName=Abba_Acteon_Hotel_Valencia&languageCode=EN&currencyCode=THB&tabId=Rates&checkin=2008-05-22&checkout=2008-05-24&Adults=1&Rooms=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81


 
 

แปลกตำเพรำะมีรูปทรงเป็นรูปพดั ลำดเอียงแบบขั้นบนัได ตั้งอยู่ดำ้นหน้ำศำลำว่ำกำรเมือง เซียน่ำ เดินเล่น
ชมเมือง บำ้นเรือนต่ำงๆ ถึงแมดู้เก่ำแก่ แต่ยงัคงถูกใชง้ำนเป็นท่ีอยู่อำศยัและร้ำนคำ้ มีศำลำกลำงจงัหวดัสไตล์
โกธิค น ้ ำพุเกีย โบสถพ์ระแม่นิรมล ท่ีน่ีมีเทศกำลพำลิโอแสดงในชุดพ้ืนเมืองทุกปีมีช่ือเสียงมำกน ำท่ำนออก
เดินทำงสู่ เมืองเชียนเซียโน เทอร์เม่ (chianciano terme) เมืองตากอากาศน่ารักๆ ของอติาลี 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร 
พกัที่:  Alexander Hotel Palme  หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
วันที5่      เชียนเซียโน เทอร์เม่ – ทิโวร่ี – เนเป้ิลส์ - ช้อปป้ิง La Reggia Designer Outlet  
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   
 น าท่านออกเดินทางสู่เมืองทิโวร่ี ดินแดนที่เป็นส่วนหนึ่งของ

แคว้นลาซิโอ (Lazio) ตั้งอยูบ่นหนำ้ผำสูง เหนือแม่น ้ ำอำเนียน 
(Aniene)ชมเนินเขำ TIBURTINE  ท่ำนจะได้พบว่ำทิวทัศน์
สวยงำมสุดลูกหูลูกตำจะเปิดตอ้นรับปลุกประสำทสัมผสัทุก
อย่ำงให้สดช่ืน มีชีวิตชีวำ โดยเฉพำะเหล่ำวิลล่ำพกัร้อนของ
ชนชั้นสูงในสมยัก่อนเพื่อสมัผสักบัควำมโรแมนติกจบัใจ 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ La Reggia Designer Outlet 

ศูนย์เอาท์เล็ทที่ใหญ่และมีสินค้าหลากหลายที่สุด มีเวลำให้
ท่ำนช้อปป้ิงสินค้ำแบรนด์เนม อำทิเช่น BIALETTI, Calvin 
Klein, D&G,DIESEL, Paul Smith, POLO, LEVI'S, 
REPLAY ฯลฯ  

ค า่ อสิระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
พกัที่:  Holiday Inn Hotel Naple / หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
วันที6่       เนเป้ิลส์ – เกาะคาปรี – ล่องเรือ บลูกร็อตโต้ – เนเป้ิลส์ 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น าท่านโดยสารเรือเจ๊ทฟอยด์-เฟอร์ร่ีสู่เกาะคาปรี ซ่ึงอยู่ห่ำงออกไปประมำณ 5 กิโลเมตร  บำ้นเรือนส่วน

ใหญ่บนเกำะคำปรีตั้ งอยู่สูงกว่ำระดับน ้ ำทะเล
ตั้ งแต่ 450-900 ฟุต  น าท่านล่องเรือเที่ยวชม
บรรยากาศแห่งความงามรอบเกาะคาปรี ซ่ึงมี
เอกลกัษณ์พิเศษ คือ ถ ้ำนอ้ยใหญ่กว่ำ 10 แห่ง แต่ท่ี
พิเศษท่ีสุด คือ ถ  ้ำลอดมรกตอนัโด่งดงัแห่งภำคใต ้
“บลูกร็อตโต้”  ท่ีถูกคน้พบในปีค.ศ.1826 สูงจำก
ระดบัน ้ ำทะเลเพียงเมตรเศษๆ เท่ำนั้น จำกนั้นน ำ

https://www.wonderfulpackage.com/article/v/394/


 
 

ท่ำน “ล่องเรือ” เขำ้ชมควำมสวยงำมของ “บลูกร็อตโต้”  ประติมำกรรมธรรมชำติท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก ซ่ึง
ตั้งอยูท่ำงตอนเหนือของเกำะภำยในถ ้ำจะมีสีฟ้ำมรกตของน ้ ำทะเลสะทอ้นกบัแสงอำทิตยท่ี์สำดส่องมำจำก
ปำกทำงเขำ้ของถ ้ำเป็นภำพท่ีสวยงำม หมำยเหตุ : กำรเขำ้ชมถ ้ำข้ึนอยู่กบัสภำพอำกำศ, ระดบัน ้ ำข้ึน-ลง และ
สภำพของคล่ืนทะเลในวนันั้นๆ อย่ำงไรก็ตำม ถำ้ไม่สำมำรถเขำ้ชมถ ้ำมรกตได  ้ บริษทัฯ จะจดัหำสถำนท่ี
ท่องเท่ียว แห่งอ่ืนทดแทน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั ชมเกำะคำปรีสวรรค์ของกำรตำก
อำกำศตำกอำกำศ ชมเมืองเลก็ๆโบสถแ์ละตึกอำคำรท่ี เต็มไปดว้ยบรรยำกำศของกำรพกัผ่อนและจุดชมวิวท่ี
สำมำรถมองลงไปเห็นบำ้นเรือนท่ีเรียงรำยไล่ไปตำมลำดเขำซ่ึงงดงำมจนไม่อำจละสำยตำจำกไป ให้ท่ำนได้
มีเวลำเก็บบรรยำกำศภำพควำมทรงจ ำ แห่งเกำะโรแมนติกแห่งน้ี  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางลงใต้สู่เมืองเนเป้ิล ท่ีมีประวติัเก่ำแก่ ยำวนำน เป็นเมืองหลวงของแควน้กมัปำเนีย

และจังหวดัเนเปิลส์ในอิตำลี เป็นเมืองท่ีมีบทบำท
ส ำคญัในคำบสมุทรอิตำลีมำตลอด 2,800 ปี ตั้ งอยู่ท่ี
ชำยฝ่ังด้ำนตะวันตกของอิตำลีติดกับอ่ำวเนเปิลส์ 
ก่ึงกลำงระหว่ำงพ้ืนท่ีภูเขำไฟสองแห่ง คือ ภูเขำไฟวิสุ
เวียส และกมัปีเฟลเกรย ์ผ่ำนย่ำนท่ำเรือ ปรำสำทเดล
โลโว สร้ำงในสมยัวิลเลียมท่ี 1 แห่งอองจู และต่อเติม
ใหม่ในปีค.ศ.1532 โดยนกัออกแบบของสเปน ดอน เปโดร เดอ โทเลโด ้ผ่ำนชม กลัเลเรียอุมแบร์โตปรีโม 
Galleria Umberto I ตั้งข้ึนเม่ือปี 1887 เป็นอำคำรศิลปะแบบนีโอคลำสสิคท่ีสวยงำม 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร 
พกัที่:  Holiday Inn Hotel Naple หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
วันที7่       เนเป้ิลส์ – ปอมเปอี – กรุงโรม – บันไดสเปน 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น าท่านเดินทางสู่ “ เมืองปอมเปอี ” น าชมเมือง

โบราณ 2,000 ปี ท่ีถูกท ำลำยโดยลำวำของภูเขำ
ไฟ วิโซเวียส ซ่ึงภูเขำไฟลูกน้ีระเบิดเอำดินโคลน
เถำ้ถ่ำน และหินละลำยทบัถมจมลงไปในดินใน
ชั่วเวลำไม่ก่ีนำทีเม่ือ ค.ศ.119  ต่อมำได้มีกำร
ฟ้ืนฟูศึกษำประวติัศำสตร์โบรำณปอมเปอีข้ึน 
และในปี ค.ศ.1748 ไดพ้บร่องรอยของซำกเมือง 
เม่ือร้ือดินท่ีทบัถมออกมำหมดแลว้ก็พบซำกเมือง
ท่ีใหญ่โต และสร้ำงดว้ยหินอย่ำงแข็งแรง บำงแห่งพบ “ ซำกชำวปอมเปเอียน และสัตวเ์ล้ียงของเขำท่ีตำย
กลำยเป็นหินยงัคงสภำพเดิมทุกประกำร 



 
 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “กรุงโรม” Rome เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของแควน้ลำซีโอและประเทศอิตำลี 

ตั้งอยูท่ำงตอนกลำงของประเทศ มีประวติัศำสตร์ยำวนำนมำกกว่ำ 2,800 ปี น าท่านเดินทางต่อไปยัง “ ย่าน
บันไดสเปน ” สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง และเป็นสญัลกัษณ์อีกอยำ่งหน่ึงของกรุงโรม  เป็นสถำนท่ีนัดพบ
ของหนุ่มสำววยัรุ่นของอิตำลีซ่ึงในเขตบริเวณน้ีเต็มไปด้วยสถำปัตยกรรมโรมนัท่ีสวยงำม ให้ท่ำนได้
ถ่ำยภำพไวเ้ป็นท่ีระลึก 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร 
พกัที่:  IH HOTELS ROMA Z3 หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
วันที8่       โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม 
  เขตเมืองเก่า – น ้าพเุทรวี่ – วิหารแพนธีออน – เดินทางกลับ 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  

 น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ “ นครรัฐวาตกินั ” “ ประเทศเอกรำช ” หรือ “ รัฐอิสระท่ีเล็กท่ีสุดในโลก ” น ำท่ำนเขำ้
ชมภำยในของ “มหาวหิารเซนต์ปีเตอร์” (ขอสงวน
สิทธิ์ในการงดการเข้าชมภายในมหาวิหารเซนต์ปี
เตอร์ ในกรณี มีการจัดงานพิธีต่างๆ ซ่ึงไม่อาจเข้า
ชมได้ หรือในกรณี   คิวต่อแถวในการเข้าชมยาว
มากเพ่ือไม่ให้เป็นผลกระทบกับรายการท่องเที่ยว
อ่ืนๆใน โปรแกรมทัวร์) ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้ำงท่ีใหญ่
และส ำคญัท่ีสุดในนครรัฐวำติกนั เป็นสถำนท่ีศกัด์ิ
สิทธข์องพระศำสนจกัรโรมนัคำทอลิกท่ีมีขนำด “ ใหญ่ท่ีสุดในโลก ” ไดรั้บกำรออกแบบโดย “ ไมเคิลแอง
เจลโล ” น ำคณะเขำ้สู่ภำยในมหำวิหำรซ่ึงประดบั
ประดำไปดว้ยงำนศิลปะช้ินเอกมำกมำย อำทิเช่น 
“ ปิเอตำ้ ” ( The Pieta ) รูปแกะสลกัหินอ่อนแม่
พระมำรี อุ ้มพระศพของพระเยซูเจ้ำไว ้บนตัก 
จำกนั้นรถโคช้แล่นผำ่นสถำนท่ีส ำคญัต่ำงๆ พร้อม
ชมสถำปัตยกรรมอนัเก่ำแก่ภำยในกรุงโรม อำทิ 
“ จตุัรัสเวเนเซีย ” Piazza Venezia จตุรัสท่ียิ่งใหญ่
ใจกลำงกรุงโรม ผ่านชมระเบียงปาลาสโซ สถำนท่ี
ใชก้ล่ำวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกำสต่ำงๆ  “ อนุสาวรีย์พระเจ้าวคิเตอร์ เอม็มานูเอล็ที่ 2 ” ซ่ึงไดช่ื้อว่ำ
เป็นพระบิดำของชำวอิตำลี “ประตูชัยคอนสแตนตนิ” สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะและท่ีมำของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่
กรุงโรม” จำกนั้นชมร่องรอยของศูนยก์ลำงแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  “โรมันฟอร่ัม” ให้ท่ำนไดล้ง
จำกรถพร้อมถ่ำยภำพคู่กับ “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก  สนำมกีฬำกลำงแจ้ง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99


 
 

ขนำดใหญ่ท่ีมีโครงสร้ำงเกือบสมบูรณ์ตั้งอยู่ใจกลำงกรุงโรม  โดยนับเป็นส่ิงก่อสร้ำงท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุด
เท่ำท่ีเคยมีกำรสร้ำงข้ึนมำในสมยัอำณำจกัรโรมนั ระหว่ำงทำง ท่ำนจะสำมำรถชมควำมงดงำมสถำปัตยกรรม
อนัเก่ำแก่ของกรุงโรม  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของ “น า้พุเทรวี”่ ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของกรุงโรม น ้ ำพุแห่งน้ี เร่ิมเป็นท่ีรู้จกั

และมีช่ือเสียงจำกภำพยนตร์เร่ือง " Three Coins in the Fountain " นักท่องเท่ียวท่ีไดเ้ดินทำงมำเยี่ยมชม
น ้ ำพุแห่งน้ีมีควำมเช่ือกนัว่ำ กำรโยนเหรียญ
ลงไปแลว้จะไดก้ลบัมำเยือนกรุงโรมอีกคร้ัง
จำกนั้ นน ำคณะท่ำน เดินทำงชม ช่อง “โอ
คูลูส” ช่องแสงซ่ึงเป็นวงกลมขนำดใหญ่อยู่
ตรงกลำงหลงัคำโดมของ “วหิารแพนธีออน” 
ภำยในวิหำรแพนธีออนยงัใช้เป็นสถำนท่ีฝัง
ศพกษตัริย ์บุคคลในรำชวงศแ์ละบุคคลส ำคญั 
เช่น พระศพของกษัตริย ์2 พระองค์สุดทำ้ย
ของอิตำลีคือ พระเจำ้วิกเตอร์ เอมมำนูเอลท่ี 2 และพระเจำ้อุมแบร์โตท่ี 1 และยงัมีศพของรำฟำเอล จิตรกร
ชำวอิตำลีท่ีอำยุน้อยท่ีสุดในบรรดำจิตรกรผูย้ิ่งใหญ่ในยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยำ จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่
สนำมบิน 

22.05 เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR114 

วันท่ี9        กรุงเทพฯ 

05.40 ถึงสนามบินกรุงโดฮา รอเปลีย่นเคร่ือง ประมาณ 2 ช่ัวโมง 
07.05 เหิรฟ้ากลบัสู่สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR832 
17.45 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทับใจ 
หมายเหตุ... โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศทีท่างคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผู้น าทวัร์ มีอ านาจ
ตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

 

 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%E1%BE%B9%B8%D5%CD%CD%B9


 
 

อัตราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

12-20 พ.ย. 2562 50,900 50,900 50,900 14,900 

พ.ย. 2562 51,900 51,900 51,900 14,900 

29 พ.ย.-07 ธ.ค. 2562 55,900 55,900 55,900 16,900 

ธ.ค. 2562 55,900 55,900 55,900 16,900 

ปีใหม่ 2563 65,900 65,900 65,900 17,900 

ม.ค.-ม.ีค. 2563 51,900 51,900 51,900 14,900 

ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าที่บริษทัฯ 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลำน //โรม-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถที่ช  ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมที่พกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต  ่ำและ

รำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลที่ท  ำใหต้อ้งมีกำรปรับเปลี่ยน
ยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเที่ยวใหค้วำมรู้และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซักรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่าและค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็
 ตาม(ค่าบริการ 4,000.-) 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมที่พกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพที่แฝงตวัเขำ้มำในโรงแรมที่ พกั 
 และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 
 ค่าทิปพนักงานขับรถในยโุรปท่านละ 14 ยโูร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน  



 
 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 30,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั และ

ค่ำใชจ่้ำยส่วนที่เหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้ต่็อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ย่ำงน้อย 20 ท่ำน และหรือ ผูร่้วม

เดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือ
จดัหำคณะทวัร์อื่นให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีที่สูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ที่นอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่น กำรนัดหยุด
งำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออกประเทศไม่ว่ำ
ในกรณีใดกต็ำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถือว่ำ
ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหต ุ
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านกต่็อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองทีน่ั่งครบ 20 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำกบริษทัจะต้องใช้เอกสำรต่ำงๆท่ี

เป็นกรุ๊ปในกำรย่ืนวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยุโรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยื่นวี
ซ่ำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดินทางควิวีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรย่ืนวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยื่นวีซ่ำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และ
เวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเทีย่วทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำมประสงค์จะยื่นวีซ่ำท่องเท่ียวทวีป
ยุโรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรย่ืนวีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำว่ำวีซ่ำใหก้บัทำงท่ำน 

 กรณีวีซ่าทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่ำจะผ่ำนหรือไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตั๋วเป็นเอกสำรท่ีส ำคัญในกำรย่ืนวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตั๋วเคร่ืองบินถ้ำออกตั๋ว

มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหกับำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท่้ำนภำยใน 120 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน)  ถ้ำยงั
ไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องพกัทุกคืน ของกำร
เดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัที่เขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยดึค่ำหอ้ง 100% ในทนัที ทำงบริษทัฯจะแจ้งให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำร
ช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ(ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พักต่างประเทศเพ่ือที่จะได้
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นส าคญั) 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่ง

อย่างใดทีใ่ช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้น
ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือ 

กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 



 
 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เกบ็ค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกท่าน) 
 หนังสือเดนิทางที่เหลืออายใุช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตว่ำงอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต 

 *ข้าราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 
  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เตมิได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ที่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วีซ่ำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมกีำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีว่ำกำรอ  ำเภอ 

 ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถงึแมว้ำ่ท่ำนจะถูก
ปฏิเสธวซ่ีำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ี
ทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอ
รบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวซ่ีาของท่าน เน่ืองจำกกำร
ขอวซ่ีำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเท่าน้ัน กำร
ปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวซ่ีำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวซ่ีำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ



 
 

ในกำรคนืเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชนแ์ละควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 

 


