
 

 

รหัสทัวร BID1903353 
ทัวรอิตาลี มหศัจรรย Grand Italy  8 วัน 5 คืน (EK) 
มหาวิหารมิลาน   ลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด 
ลองเรือกอนโดลา   มานาโรรา   ริโอมัจจอรเร 

 



 

 

 

 
วันแรก กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ • สนามบินนานาชาติดูไบ 
ไ ( - / - / - ) 
18.00 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตู 8 Row T เคาทเตอรสาย

การบินเอมิเรตส 
Emirate Airline (EK) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
20.35 น. ออกเดินทางสูนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสโดยเที่ยวบิน EK 373 *

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง* (ใชเวลาบิน 6 ชั่วโมง 10 นาที) 
วันที่สอง สนามบินนานาชาติดูไบ• มิลาน • มหาวิหารดูโอโม  • เวนิสเมสเตร 
ไ (-/กลางวัน/เย็น)            
00.50 น. ถึงสนามบิน ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (เวลา

ทองถิ่นชากวาประเทศไทย 3 ชั่วโมง) ใหทานผอนคลายอริยบทระหวางรอเวลา
เปลี่ยนเครื่อง 



 

 

03.45 น. ออกเดินทางสูมิลาน ประเทศอิตาลี เที ่ยวบินที ่ EK101 **บริการอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง**  

07.45 น. ถึง ทาอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา (Aeroporto di Milano-Malpensa) 
เมืองหลวงแหงแฟชั่น และอดีตเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันตะวันตกในยุคของ
พระเจาคอนสแตนติน ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอย (เวลา
ทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ชม.และ 6 ชม. หลังวันที่ 31 ต.ค. ) 

  
จากนั้นเดินทางเขาสู ตัวเมือง
แ ห  ง แ ฟ ชั ่ น  เ ม ื อ ง มิ ล า น 
(MILAN)  พาท  านถ  ายรู ป
บ ริ เ ว ณ ด  า น ห น า 
 มหาวิหารมิลาน(Duomo di 
Milano) หนึ ่งในโบสถศริสต
สถาปตยกรรมกอธิคที ่ ใหญ
ที่สุดในโลก ภายในวิหารเช่ือกัน
ว าม ีการบรรจ ุหม ุดตร ึงไม
กางเขนของจริงท ี ่ ใช ในการ

ประหารชีวิตพระเยซูอยู ตัวอาคารสีขาวโดดเดน สูง 157 เมตร กวาง 92 เมตร 
ประกอบดวยยอดแหลม 135 ยอด จุดสูงสุดของอาคารเปนรูปปم�นพระแมมารียทาํ
จากทองสัมฤทธิ์สูง 4 เมตร บริเวณดานหนาตกแตงดวยรุปสลักหินออนที่วิจิตเปน
อยางยิ่ง มหาวิหารแหงนี้เริ่มกอสรางตั้งแตป 1386 โดยตระกูลวิสคอนดิ และใช
เวลาในการสรางถึง 579 ป โดยกอสรางที่เสร็จสมบูรณในป 1965  ใหทานได
เพลิดเพลินกับชอปปم�งอาเคทที่เกาแกที่สุดแหงหนึ่งของยุโรปที่กัลเลรีอาวิตโตรีโย
เอมานูเอเลเซคอนโด (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่อัดแนนไปดวย 
แบรนดชั ้นนําระดับโลก ที ่บางแบรนดนั้นก็ยังถือกําเนิด ณ เมืองแหงนี ้ อาทิ 
Prada, Versace, Armani, Dolce & Gabbana, Valentino รวมไปถึงแบ
รนดเนมที่คุนหูอีกมากมาย อยาง Gucci, LOUIS VUITTON, Swarovski เปน
ตน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 



 

 

 
 
จากน้ัน  นําทานเดินทางสูเมืองเวนิสเมสเตร (Venice Mestre) ฝم�งแผนดินใหญเมือง

หลวงของแควนเวเนโต เวนิสถูกสรางขึ้นจากการเช่ือมเกาะเล็กๆ จํานวนมากเขา
ดวยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเปนสวนหน่ึงของทะเลอาเดรียติก เปนเมือง
ทาโบราณ และเปนเมอืงที่ใชคลองในการคมนาคมมากที่สุด 

คํ่า              รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจีน 
ที่พัก HOLIDAY INN VENICE MESTRE MARGHERA  หรือเทียบเทา 
วันที่สาม  เวนิส • จัตุรัสเซนท มารก • พระราชวังดอรจ • สะพานถอนหายใจ •  นั่งเรือ

กอนโดลา •เวโรนา  
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)            
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 



 

 

 นําเดินทางสู ท าเร ือตรอนเคตโต (Tronchetto) น ําทานลองเร ือผานชม
บานเรือนของชาวเวนิส สูเกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมน
ติก เปนเมืองที่ไมเหมือนใคร โดยใชเรือแทนรถ ใชคลองแทนถนน  
มีสมญานามวาเปน "ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก" มีเกาะนอยใหญกวา 118 เกาะ 
และมีสะพานเชื่อมถึงกันกวา 400 แหง ขึ้นฝم�งที่บริเวณ ซานมารโคศูนยกลางของ
เกาะเวนิสนําทานเดินชมความงามของเกาะเวนิส นําทานถายรูปบริเวณจัตุรัส
เซ ็นท มาร ค (St. Mark's Square) ที่จักรพรรดินโปเล ียนยกยองว าเปน
หองรับแขกที่สวยที่สุดของยุโรป และยังเปนที่ตั้งของ มหาวิหารซันมารโก (San 
Marco Basilica) มหาวิหารประจ ําเขตอัครบิดรเวนิส สร างข ึ ้นในแบบ
สถาปตยกรรมไบแซนไทนซึ่งหาไดยากในปจจุบัน เน่ืองจากถูกทําลายไปเกือบหมด
สิ้นในครั้งที่ออกโตมันเขายึด แตวิหารแหงนี้อยูไกลจากเขตสงครามมาก เปนที่เก็บ
อัฐินักบวชมารโกแหงอเล็กซานเดรียที่ชาวเวนิสนํามา ซึ่งภายในโบสถนั้นจะมีภาพ
โมเสกบอกเลาเรื่องราวในครั้งน้ันอยู โดยเซ็นทมารโกถือวาเปนนักบวชที่สําคัญใน
การเผยแพรศาสนาในสมัยศตวรรษที ่  5 ส ําหรับตัวมหาวิหารจะเช ื ่อมกับ 
พระราชวังดอรจ (Doge's Palace) พระราชวังแบบเวนิส-โกธิคที่ครั้งหนึ่งเคย
เปนที่ประทับของดยุคแหงเวนิสครั้งที่เมืองนี้ยังเปน สาธารณะรัฐเวนิส กอนไดรับ
การปรับปรุงเปนพิพิธภัณฑและเปดอยางเปนทางการในป 1923 และยังมี หอ
ระฆังซันมารโก (St Mark's Campanile) หอระฆังสูง 98.6 เมตร โดยอิงการ
สรางจากรูปแบบเดิมในป 1514 และพังทลายลงในป 1902 ไมไกลกันจะเปนที่ตั้ง
ของ สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) สะพานซุมโคงที่เชื ่อมระหวาง
พระราชวังดอรจและเรือนจํา นําทานลองเรือกอนโดลา (GONDOLA) รวมคา
ลองเรือกอนโดลา ( 6 ทาน ตอเรือ 1 ลํา )ใหทานไดชมความงามสุดแสนโรแมน
ติกของเกาะเวนิส เรือไมที่เปนสัญญาลักษณของเกาะเวนิสลองไปตามคลองนอย
ใหญตางๆของเกาะเวนิส ผานชมตึกบริเวณริมคลอง ชมวิถีชีวิตของชาวเวนิส 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  



 

 

 
จากน้ัน จากนั ้นนําท านลองเร ือกลับขึ ้นส ู ฝ  งเมสเตร เพ�م ื ่อเดินทางสู  เม ืองเวโรนา 

(VERONA) เมืองใหญอันดับ 2 รองจากเวนิส ของแควนเวเนโต และเมืองเวโรนา
ยังไดขึ้นทะเบียนเปนเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององคการยูเนสโกเมื่อป คศ. 
2000  อีกทั้งวิลเลียม เชกสเปยร นักกวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษ ผูไดรับ
การยกยองวาเปนนักเขียนผูยิ่งใหญของอังกฤษและของโลกยังใชบรรยากาศและ
เรื่องราวความรักของหนุมสาวสองตระกูลในเวโรนา แตงเปนละครโศกนาฏกรรม
ขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1595 เร่ือง โรมิโอกับจูเลียต 

คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
ที่พัก SHG HOTEL CATULLO VERONA  หรือเทียบเทา 

 



 

 

วันที่สี่ เวโรนา • ลาสเปเซีย  •ชิงเคว แทรเร • ปซา  
ไ (เชา/-/เย็น)            
เชา              บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองลา สเปเซีย (La Spezia) เมืองในเขตลิกูเรีย 
ตอนเหนือของอิตาลีอยูระหวางเมือง    
เจนัว และ ปซา ในบริเวณอาวลิกูเรหนึ่งในอาวที่มีความสําคัญทางดานการคาและ
การทหาร นําทานโดยสารรถไฟสูชิงเกว แตรเร (Cinque Terre) หมู บาน
เล็กๆ ที่ต้ังอยูบริเวณริมชายฝم�งริเวียราของอิตาลี ที่มีความหมายวา “ดินแดนทั้งหา 
(Five Land)” ตั้งบนหนาผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอรเรเนียนติดทะเลบริเวณ
ชายฝم�งแควนลิกูเรีย ประกอบดวยหมูบาน 5 แหง ไดแก MONTEROSSO AL 
MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA แล ะ  RIOMAGGIORE 
โดยทั้งหาหมู บานนี ้ มีหุบเขาลอมรอบ ประกอบกันเปนสวนหนึ่งของอุทยาน
แหงชาติฯ และไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากยูเนสโกอีกดวย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิเศษสุด ! พาทานขึ้นรถไฟชม 2 หมูบานที่เขาถึงงายและสวยงาม นั่นคือ มา
นาโรรา (MANAROLA ) หมูบานที่เปนดั่งหนาปกโปรโมทหมูบานมรดกโลกแหง
นี้ เพราะมักจะเปนหมูบานแรกๆ ที่คนจะนึกถึง ดวยภาพลักษณจุดเดนของวิว
บานเรือนหลากสีสันตั้งลดหลั่นกันตามแนวหนาผาตัดกับนํ้าทะเลสีฟ�าอมเขียว 
งดงามเปนอยางยิ ่ง จากนั้นพาทานเยือนอีก 1 หมู บาน นั่นคือ ริโอมัจจอรเร 
(RIOMAGGIORE) ซึ่งตั้งอยูถัดจากมานาโรราไปเพียงเล็กนอย เปนหมูบานที่
ใหญเปนอันดับ 2 ของ ชิงเคว แทรเร มีรานรวงตางๆ ตั้งเรียงรายตลอด ไมวาจะ



 

 

เปนรานขายของ Hand made เสื้อผา ของที่ระลึก รานอาหาร รวมไปถึงเจลลา
โต ไอศกรีมไขมันตํ่าตนตําหรับจากแดนพาสตาแหงน้ี  

 
เทีย่ง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  

หลังจากนั้นนําทานเดินทางโดยรถไฟสู เมืองลาสเปเซีย ( LA SPEZIA  ) 
จากน้ันนําทานเดินทางโดยรถโคช เพ่ือเดินทางไปยัง เมืองปซา (PISA)  เมืองทาง
ตะวันตกของฟลอเรนซ เมืองที่มี 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลางอยู 

คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจีน 
ที่พัก  HOTEL GALILEI หรือเทียบเทา 
วันที่หา ปซา • จัตุรัสเปยซซา เดล ดูโอโม •หอเอนปซา  • ฟลอเรนซ • จตัุรัสมีเกลัน

เจโล  • จัตุรัสซิญญอเรีย 
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)            
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 พาทาน เขาชม จัตุรัสเปยซซา เดล ดูโอโม (Piazza Del Duomo) อันเปนที่ต้ัง 

หอเอนเมืองปซา (Leaning Tower of Pisa) หอระฆังทรงกระบอก 8 ช้ัน ที่
สรางดวยหินออนสีขาวสูง 55.86 เมตร มีน้ําหนักประมาณ14,500 ตัน โดย
เอกลักษณและสาเหตุที่ทําใหหอระฆังแหงน้ีไดเปนสิ่งมหัศจรรยของโลกนั้นคือการ
ที่ตัวอาคารมีลักษณะเอียงไปทางเหนือประมาณ 3.97 องศา หอเอนแหงปซา



 

 

แรกเริ่มสรางในป 1174 แตเมื่อสรางขึ้นไปเพียง 3 ช้ัน ฐานอาคารกเ็กิดการทรุด
ตัวลง เน่ืองจากเน้ือดินในบริเวณน้ีไมมีชั้นหินแทรก ประกอบกบัตัง้อยูใกลแมนํ้า
อารโน ทําใหดินมีความชื้นและเหลวกวาปกติ จนทําใหตองยุติการกอสรางไปกวา 
94 ป จนกระทั่งป 1272 สถาปนิกนาม จีโอวานี ด ีซีโมเน (Giovanni di 
Simone) ไดมาสานตอดวยเทคนิคการสรางใหเพดานไมเทากันเพ่ือรักษาอาหาร
ใหสมดุล แตก็ตองยตุิการกอสรางในป 1284 จากภัยสงคราม กอนช้ันที่ 7 ของ
อาคารจะเสร็จในป 1319 และตัวหอระฆังถูกเติมจนเสร็จสิ้นเมื่อป 1372 นับเปน
เวลารวม 199 ป นับจากวันที่เริ่มสราง โดยตวัอาคารเคยเอียงมากสุดถึง 5.5 
องศา ในป 1990 ใหทานไดชมบริเวณรอบหอระฆังแหงน้ีพรอมเก็บรูปเปนที่ระลึก 

 
จากน้ัน เดินทางสู เมืองฟลอเรนซ (Florence) (ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่ครัง้

หน่ึงเคยเปนเมืองหลวงของอิตาลี และเมืองหลวงของยุคฟم�นฟูศิลปวิทยาการ เปน
เมืองซึ่งเปนที่ถือกําเนิดของจิตรกรระดับโลกมากมาย ไมวาจะเปน มีเกลัน
เจโล ลีโอนาโด ดาวินช่ี ราฟาเอล ซานต ีและอีกมากมาย  



 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  

นําทานขึ้นชมวิวมมุสูงจาก จัตุรัสมีเกลันเจโล (Piazzale Michelangelo) ที่
สรางขึ้นในป 1869 บนเขาทางตอนใตของใจกลางเมืองจากตรงน้ีทานสามารถเห็น
เมืองฟลอเรนซทั้งเมืองที่มีแมน้ําอารโนไหลผาน มี อาสนวิหารซนัตามาเรียแหง
ฟลอเรนซ(Santa Maria del Fiore Cathedral) ศาสนสถานที่ใหญเปน
อันดับที่ 4 ขอยุโรป และเปนอาคารที่สูงที่สุดในเมือง เดนตระหงานดวยโดมสีสม
ขนาดใหญซึ่งยังเปนทีถ่กเถียงกันอยูวาใชเทคโนโลยีใดในการสราง โดยสถาปนิกที่
สามารถทําไดสําเร็จก็คอื ฟลิโป� บัวเนเลสกี้ หลังจากตัวหลังคาถกูทิ้งใหโลงกวารอย
ปและพาทานเดินทีส่ะพานเวคคีโอ (Ponte Vecchio) สะพานที่มีชื่อเสียงมาก
ที่สุดและเกาแกที่สุดของเมือง โดดเดนดวยหนาตา เพราะวาไมใชแคสะพาน
ธรรมดา แตเปนสะพานที่มีทั้งรานคา โรงเต้ียม และรานอาหารเรียงรายตลอด
เสนทาง 



 

 

 
 

 พาทานชมบริเวณ จัตรุัสซิญญอเรีย (Piazza della Signoria) จตัุรัสใจกลาง
เมืองรูปตวั L ดานหนาพระราชวังปาลาซโซ เวคคิโอ (Palazzo Vecchio) ถือเปน
จุดใจกลางทางประวัตศิาสตรของฟลอเรนซ รายลอมดวยประตมิากรรมที่โดงดงั
มากมาย เชน เพอซิอุสถือหัวเมดูซา จูดิธและโฮโลเฟอเนส รูปปم�นเดวิด(จําลอง) 
น้ําพุเนปจูน และรูปปم�นเฮอคิวลิสกับคาคอส เปนตน ซึ่งในทกุรูปปم�นน้ันลวนมี
ความหมายใหยําเกรงตอตระกูลดิมชิี่ที่ทรงอิทธิพลในฟลอเรนซในยุคเรเนสซองส 

 
คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
ที่พัก ART HOTEL MUSEO  หรือเทียบเทา 
 
วันที่หก ฟลอเรนซ • โรม • วหิารพาทีออน • นํ้าพุเทรวี ่• บันไดสเปน 
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)            
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

                           นําทานเดินทางสูศูนยกลางการปกครองของอิตาลีที่ กรุงโรม (Rome) 
(ใชเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศ และเคยเปนเมืองหลวงของ
อาณาจักรโรมันที่รุงเรืองถือเปนรากฐานของสังคมและวัฒนธรรมของชาติยุโรป ไม
ว าจะเปน ปฏิทินตามหลักสุริยะคติ กฎหมาย การประชุมในสภาในรูปแบบ
สาธารณรัฐ เปนตน  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น  
 นําชม วิหารพาทีออน (Parthenon) โบสถที ่แตเดิมนั้นเปนศาสนสถานเหลา

ศาสนาแพแกน และตอมาไดถูกดัดแปลงเปนศริสตศาสนสถาน สรางขึ้นราว 27 
กอนศริสตกาล ตัวอาคารเดิมสรางโดยมารคัส วิพซานิอัส อกริพพา ตัวอาคารน้ัน
เปนหลังคาทรงโดมมีชองตรงกลงเรียกวาชื่องโอคูลัส เปนความเชื่อของชาวโรมัน
วาเปนชองที่ส่ือสารระหวางมนุษยและเทพเจา 

 
จากน้ัน  พาทานชมความงามของ นํ้าพุเทรวี่ (Trevi Fountain) ที่มักกลาวกันวาเปน

นํ้าพุที่สวยที่สุดแหงหนึ่งในโลก แตแทจริงแลวนํ้าพุแหงนี้เปน 1 ใน จุดพักนํ้าจาก
สะพานสงนํ้าเทาน้ัน แตดวยความสวยงามในรูปแบบ  สถานปตยกรรมแบบบาโรก 
ตรงกลางมีรูปปم�นเนปจูนหรือเทพโพไซดอนพรอมเหลาอาชาอยู โดยที่มาของชื่อ



 

 

นํ้าพุแหงนี้นั ้นมาจากหญิงชาวโรม นามเทรวี่ที ่ไดบริจากพื้นที่บริเวณนี้ใหเปน
สาธารณะประโยชน บริเวณดวยรอบยังมีรานไอศครมีเจลาโตรสเลิศ ของขึ้นช่ือของ
อิตาลีท่ีมีหลากหลายรส 
ถัดกันไปไมไกล พาทานเดินชมและถายรูปบริเวณ บันไดสเปน (Spanish 
Steps) บันไดที่กวางที่สุดในยุโรป เชื่อมระหวางจัตุรัสสปงนา กับโบสถทรีนิตี้ 
หากจุดโรแมนติกของปารีสคือหอไอเฟล บันไดสเปนก็เปรียบไดเชนนั้น เพราะ
ภาพยนตรรักหลากหลายเร่ืองที่ถายทําในโรมน้ัน ก็มักจะไมพลาดที่จะใหคูพระนาง
บอกรักหรือจุมพิตกันที่บันไดแหงนี้ นอกจากนั้นยังมีสินคาแบรนดเนมหลากหลาย
ใหทานไดเลือกสรรคอยางเต็มที่ ไมวาจะเปน Gucci, Louis Vuitton, Prada, 
Longchamp, Chanel, DIOR, Balenciaga เปนตน แตหากสนใจชิมกาแฟ
เอสเปรสโซตนตําหรับ ก็มีรานกาแฟมากมายใหทานไดลิ้มลอง 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจีน 
ที่พัก HOTEL CAPANNELLE หรือเทียบเทา 
วันที่เจ็ด นครรัฐวาตกิัน • มหาวิหารเซนท ปเตอร • จัตรุัสนักบุญปเตอร • โคลอสเซียม  •

สนามบินนานาชาติฟูมซิิโน  
ไ (เชา/กลางวัน/-)            
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

พาทานสู นครรัฐวาติกัน (State of the Vatican City) นครแหงคริสจักรที่
อยูในกรุงโรม ถือเปนศูนยกลางของคริสศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิกเปนที่
ประทับของพระสันตะปาปา และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สําคัญ พาทานชม



 

 

มหาวิหารนักบุญปเตอร (St. Peter’ Basilica) ศาสนสถานของคริสตที่ใหญ
ที่สุดในโลก และเปนที่ฝงพระศพของพระสันตะปาปาพระองคแรกที่ถูกลงโทษ
ประหารชีวิตดวยการตรึงไมกางเขนในสมัยของจักรพรรดิเนโร เม่ือป ค.ศ. 68 
ถือเปนศูนยรวมทั้งทางกายและทางในของวาติกัน โดยมหาวิหารแหงนี้ไดสราง
ทับวิหารหลังเดิมที่สรางในสมัยศตวรรษที่ 4 ออกแบบโดยมีเกลันเจโลสุดยอดจิต
กรร วมสมัยกับดาวินช ี ่  ภายในถ ูกตกแต งอย างวิจิตรด วยหินอ อน โดยมี
ประติมากรรมชื่อกองโลกอยาง ปเอตา (Pietà) เปนรูปปم�นพระแมนารียทรงโอบ
อุมพระเยซูหลังจากสิ้นพระชนม ซึ่งทําจากหินออนเพียงกอนเดียวและใชเวลาใน
การแกะสลัก 7 ป  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บริเวณดานหนาคือ จัตุรัสนักบุญปเตอร (St. Peter's Square) ออกแบบโดย 
จาน ลอเรนโซ เบอรนินี อีกหนึ่งประติมากรผูไดฉายาวา สามารถเสกหินออนให
หายใจได จัตุรัสสามารถจุคนไดประมาณ 60,000 คน ตรงกลางมีเสาโอบีสิส
หินแกรนิตแดง สูง 25.5 เมตร จากอียิปต ซึ่งเปนการแสดงถึงแสงยานุภาพของ
โรมันที่มีตอประเทศในยุโรปและแถบเมดิเตอรเรเนียนในขณะนั้น    (ในกรณีมพิีธี
ดานใน อาจจะไมไดรับการเขาชม) 



 

 

 
 

จากน้ัน  นําทานแวะถายบริเวณดานนอก โคลอสเซี่ยม (Colosseum)  หรือชื่ออยาง
เปนทางการวา ฟราเวียนแอมฟเธียเตอร อีก 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุค
กลาง ตนแบบของสนามกีฬาของโลก เปนแหลงบันเทิงที่ใหญที่สุดในโรมัน 
สรางขึ้นในสมัยของจักพรรดิเวสปาเซียนในป ค.ศ. 70 กอนเปดอยางเปนทางการ
ในอีก 10 ปตอมาในสมัยพระเจาไททัส เปนสนามกีฬาที่จะเปนการประชันการตอสู
ระหวางเหลานักรบกลาดิเอเตอรดวยกันเอง และกับสัตวดุราย เชน สิงโต ชาง แรด 
เปนตน โดยบางก็กลาวกันวาการตอสูในโคลอสเซี่ยมทําใหสัตวบางชนิดแทบจะ
ศูนยพันธุเลยทีเดียว การสรางอาคารแบบอัฒจันทรกลม 3 ชั้นขนาดใหญแหงนี้ยัง
ถือวาเปนการผลิตซีเมนตแหงแรกๆ ของโลกอีกดวย ถัดกันไมไกล 

พาทานถายรูปดานหนา กับ โรมันฟอ
รั่ม (Roman’s Forum) อดีตศูนยกลาง
ทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของ
อาณาจักรโรมัน โดยบริเวณนี้นั้นเปนที่ตั้ง
ของประตูชัย 2 แหง ที่เปนตนแบบของ
ฝรั ่งเศส นั่นคือ ประตูชัยคอนสแตนติน 
สรางขึ้นในครั้งที่พระเจาคอนสแตนตินได
ชัยชนะเหนือพระเจาแมกเซนเทียส และ
ประตูชัยไททัสที่สรางขึ้นหลังจากไดรับชัย
ชนะเหนือเมืองเยลูซาเล็มในปค.ศ. 81 



 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
จากน้ัน พาทานเดินทางสู Designer Outlet McArthurGlen ใหทานไดใชเวลาเลือก

ซื้อสินคาแบรนดเนม ทั้งในและนอกประเทศ ทั้ง Burberry Nike Fossil 
Superdry DIESEL Calvin Klein และอีกมากมาย 
อิสระอาหารเย็น เพ่ือความสะดวกและไมเปนการรบกวนเวลาชอปปم�งของ
ทาน 

17.00 น.  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานเลโอนารโด ดา วินชี-ฟอูมีชีโน (Aeroporto 
Leonardo da Vinci di Fiumicino) เพื่อใหทานไดมีเวลาทําการคืนภาษี (Vat 
Refund) 

20.50 น. ออกเดินทางกลับสู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ 
EK096 **บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครือ่ง *** 

 
วันที่แปด ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ • ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  

  ไ ( - / - / - ) 
05.30 น. ถึงสนามบิน ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส(เวลา

ทองถิ่นชากวาประเทศไทย  
                             3 ชั่วโมง) ใหทานผอนคลายอริยบทระหวางรอเวลาเปลี่ยนเครื่อง 
09.30 น. ออกเดินทางสูอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เที ่ยวบินที ่ EK372 **บริการ

อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง**  
18.40 น. ถึงทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดวยความประทับใจ 

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



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว (หนวย : บาท) 
วันเดินทางและราคา มหัศจรรย แกรนดอิตาล ี8 วนั 5 คืน NEW YEAR ‘20 

โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 
เริ่มเดินทาง เดินทางกลับถึง เที่ยวบิน 

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

ราคา  ผูใหญ ทานละ 57,900.- 
ราคา เด็กอายุ 2-11 ป พักกับผูใหญ 1 ทาน ทานละ 57,900.- 
ราคา เด็กอายุ 2-11 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน (เตียงเสริม) 
ทานละ 56,900.- 

ราคา เด็กอายุ 2-11 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน (ไมมีเตียง) ทาน
ละ 51,900.- 

พักเด่ียวเพ่ิมทานละ 6,000.- 
 

** คณะเดินทางจํานวน 30 ทานตอกรุป** 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม ราคา 
ชั้นธุรกิจ EK (BKK-MXP/FCO-BKK) เพ่ิมเงินจากราคาเดิม ***
กรุณาเช็คกับทางเจาหนาท่ีคะ 100,000 – 150,000 

ในกรณีลูกคามีตัว๋แลว EK (BKK-MXP/FCO-BKK) หักออก 20,000 
 

อัตราคาบรกิารรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป-กลับพรอมกรุป (BKK-MXP/FCO-

BKK) สายการบินเอมิเรตส Emirate Airlines (EK)  
 ภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหง 
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 30 กก.กระเป�าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 

ใบ 
 คาท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 



 

 

 คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบ,ุ น้ําด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวคนไทย 
 ทิปสําหรับคนขับรถและไกดทองถิ่น ประมาณ 2 ยูโร/ทาน/วัน 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน  50,000 USD / เงื่อนไขเปนไปตามกรมธรรม 
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณี
ที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไม
คุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 
อัตราคาบรกิารไมรวม 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จาย 3% 
 คาวีซาเชงเกน 3,500 บาท / ทาน 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาน้ําหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัมตอทาน 
 คาใช จ ายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื ่องดื ่มที ่สั ่งเพิ ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร, ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3 ยูโร รวมทั้งทริป  8 วัน  24 ยูโร/
ทาน 

 
เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 

1. บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 20 ทาน ทางบริษัทจะขอเล่ือน
การเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทัวรเพิ่ม เพ่ือทําการออกเดินทาง 
โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง 



 

 

2. กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมดัจํา 30,000 บาท สวนทีเ่หลือชําระ
ทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วันมฉิะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ(ชวง
เทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 45 วัน) 
3. กรณียกเลิก 

3.1 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคา
มัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยดุเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมด

โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
4. กรณีเจ็บป�วย 

4.1 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการ 
เล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถ
ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง 
ไดตามความเปนจริง 

5.กรณีที่ทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตัว๋ภายใน เชน (ต๋ัวเครื่องบิน,ตัว๋
รถทัวร,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวร
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลาบินโดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา
หากเกิดขอผิดพลาดใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
6. ในการจองทัวรควรเผื่อเวลาจองทัวรอยางนอย 40-45 วัน กอนวันเดินทางท่ีระบุไว 
เน่ืองจากมีผลในการจองคิววีซา ในกรณีที่ทานทําการจองเขามาลาชากวาที่กําหนดไว รบกวน
สอบถามทางเจาหนาที่อีกครั้ง 
7. หลังการจองทัวร  20 วัน กรุณาแนบสแกนCOPY หนาพาสปอรตและใบกรอกขอมลูคํารอง
ในการขอยื่นวีซาสงกลับมา เพื่อกรอกขอมูลขอคิวในการยื่นวีซา 
8. กรณีทานยกเลิกการเดินทาง อันเน่ืองมาจากบุคคลใดบคุคลหน่ึงในคณะของทานไมไดรบัการ
พิจารณาวีซาไมวาดวยเหตุผลใดๆ ซึ่งเปนการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ใหถือเปนการยกเลิกตาม
เงื่อนไข ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
9. กรณีทานไมไดรับการพิจารณาวีซาไมวาดวยเหตุผลใดๆ ซึ่งเปนการพิจารณาจากสถานฑูตฯ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 



 

 

โรงแรมที่พักและสถานทีทองเที่ยว 
 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทาง

เปนผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯขอแนะนําใหทานเปดหองพักเปนแบบ 2 หอง (1 Twin+1 
Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญกับเตียงพับเสริม หรือไมมีหองพักแบบ 
3 เตียงเลย 

 การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบเดี่ยว
Single หองคู Twin/Double อาจจะไมติดกันหรืออยูคนละช้ัน 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional หองที่เปนหองเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัต
และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองพักแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปสวนมากจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิตํ่า 
จะมีบริการเครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดูรอนเทาน้ัน 

 บางสถานที่ในยุโรปอาจปดในวันอาทิตย หรืออาจะมีการปดปรับปรุงในชวงฤดูหนาว หาก
วันเดินทางตรงกับวันเหลาน้ี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจงให
ทานทราบลวงหนา หากทราบเวลาที่แนนอนกอนเดินทาง 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกดิเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไข

ได  
 เท่ียวบิน, ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บริษัทฯไมรบัผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สายการบิน
ยกเลิกบิน, การประทวง,การนัดหยดุงาน, การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขา



 

 

หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยน
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกดิจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไข
น้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบรษิัททัวร) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิ 
ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ, เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป�าเกิดสูญหาย
หรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบรกิารไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตัว๋ราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวนั
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือไดหากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคา
น้ํามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิปรับราคาตั๋วดงักลาว 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษิัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ได
ระบุไวขางตนน้ีแลวท้ังหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตมีัดจํากบัสายการบินหรือผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight 
จะไมมีการคืนเงินมัดจาํหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกบัใบหนาปจจุบัน ถึงจะยัง
ไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม 



 

 

ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการ
จองทัวร  

 กรณีม ี“คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทาง
ได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคมุของบรษิัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณี “หญิงตัง้ครรภ” ทานจะตองมีใบรบัรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษทั
ฯ ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดนิทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมคืนคาทัวร
และรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนา

อยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 
 

 เอกสารการขอวีซาเชงเกน  (ประเทศอิตาล)ี 
*** สถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑในการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 

1.  หนังสือเดินทางเลมปจจุบนัที่มีอายุไมเกิน 6 เดือน และมีหนาวางไมนอยกวา 3 หนา  ถา
มีหนังสือเดินทางเลมเกา ที่เคยไดรับวีซาจากประเทศในกลุมเชงเกน หรือวีซาประเทศ 
อ่ืนๆ ใหทานแนบมาดวย 

2. รูปถายสี 2 ใบ (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พื้นหลังสีขาวอายุไมเกิน 6 
เดือน  หามถายดวยตัวเอง   
รูปจะตองเปนภาพหนาตรง  กรุณารวบผมใหเห็นใบหนาใหชัดเจน และ
มองเห็นหูทั้งสองขาง  หามสวมแวนหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทค
เลนส  หามสวมแวน และหามตกแตงภาพจากคอมพิวเตอร โดยสถานทูต
จะมีการเปรียบเทียบรูปถายของทานกับวีซา ที่ทานเคยไดรับยอนหลงไป 6 เดือน หาก
พบวาทานใชรูปถายเคยมีวีซาที่เกิน 6 เดือนแลว ทานตองถายรูปใหม และโปรดเลือก
เสื้อผาที่ไมซํ้ากับชุดเดิม ทางสถานทูตฯ เขมงวดเรื่องรูปถายมาก หากทานไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนด ทานอาจตองเสียเวลาไปถายรูปและตองมาแสดงตัวใหมในการยื่นวีซา 



 

 

3. สําเนาบัตรประชาชน 
4. สําเนาทะเบียนบาน (กรุณาถายหนาแรกที่มีรายละเอียดบานเลขที่มาดวย) 
5. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ,เปลี่ยนนามสกุล 
6. ใบสมรส,ใบหยา,สูติบัตร(เด็กที่มีอายุตํ่ากวา 18 ป )  
7. หลักฐานการทํางาน 

 กรณีผูเดินทางเปนเจาของกิจการ : ใชหนังสอืจดทะเบียนบริษัทฯ ทีม่ีรายช่ือผู
ประกอบกิจการ  (คัดลอกไวไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซา)  แปลเปน
ภาษาอังกฤษ  

 กรณีผูเดินทางเปนเจาของรานคา : ใชทะเบียนพาณิชยที่มีชื่อผูเปนเจาของรานคา 
(ทพ.4), (พค. 0403) 

 กรณีผูเดินทางเปนพนักงานบริษัทฯจดหมายรับรองการทํางานฉบบัภาษาอังกฤษ
(ตัวจริง) ระบุชื่อ นามสกุล เลขที่พาสปอรต ตามพาสปอรต ตําแหนง เงินเดือน  
ระยะเวลาวาจาง  วนัที่ไดรับอนุมตัิใหลา  (ใหใช “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” ไมตองระบุชื่อสถานทูตในการยื่น ) 

 กรณีที่เปนขาราชการ: ใชหนังสือรับรองจากหนวยงานที่สังกัด(มีอายไุมเกิน 1 เดือน
นับจากวันที่ยื่นวีซา) 

 กรณีราชการที่เกษียณอายุ  ตองแนบสําเนาบัตรขาราชการบําเหน็จบํานาญ 
 กรณีเปนนักเรียนนักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศกึษาน้ันวากําลังศึกษา

อยู และระบุชัน้ปที่ศึกษา เปนภาษาอังกฤษ(มีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวี
ซา) 

 อาชีพอิสระ โปรดเขยีนจดหมายแนะนําตัวชี้แจงสถานะและรายไดของตัวเองเปน
ภาษาอังกฤษ 

** ในกรณีที่ เด็กอายุตํ่ากวา 20  ป ** 
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ:เดินทางตองยื่นเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 เดินทางกับบุคคลอื่นที่ไมใชบิดาและมารดา บิดาและมารดาตองทําหนังสือแสดงความ

ยินยอม ซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอ เทานั้นและใหระบุวา ยินยอมใหเด็ก
เดินทางกับใคร มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว 

 เดินทางกับบิดา มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรือ
อําเภอเทาน้ันและให ระบุวา มารดายินยอมใหเด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  



 

 

 เดินทางกับมารดา บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรือ
อําเภอเทาน้ันและให ระบุวา มารดายินยอมใหเด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) 

 ในกรณีที่บิดามารดา ไดแยกทางกันนั้น จําเปนที่ บิดา หรือ มารดา จะตองแสดงหนังสือ 
ปกครองบุตรที่ถูกตองทางกฏหมาย ( ป.ค. 14 ) พรอม แปลเปนภาษาอังกฤษ  หรือ ถา
ในกรณีทะเบียนหยา ระบุชัดเจนวา ผูเยาว อยูอํานาจการปกครอง ของ บิดา หรือ มารดา 
ก็ใชแทนกันได พรอม แปลเปน ภาษา อังกฤษ พรอมใบสูติบัตร ของผูเยาว เพ่ือใชในการ
เช่ียมโยงความสัมพันธ 

8. หลักฐานทางการเงิน   
หลักฐานทางการเงินใชประเภทบัญชีออมทรัพย ประกอบดวย 
    8.1 Bank Statement ยอนหลัง 6 เดือน 
    8.2 Bank Certificate  
หลักฐานทางการเงินทั้ง 2 ประเภท ผูสมัครตองขอกับธนาคาร ชื่อและนามสกุล ตอง
สะกดเปนภาษาอังกฤษถูกตองตรงตามกับพาสปอรต และตองขอกับธนาคารไมเกิน 7 วัน
จากวันที่ยื่นวีซา 
หมายเหตุ : ผูสมัครควรเลือกบัญชีที่มีเงินฝากไมตํ่ากวา 100,000 บาท** 
***  กรณีทีม่ีผูออกคาใชจายให จะตองมีเอกสารของผูสนับสนุนดังน้ี  
            - หนังสือรับรองคาใชจาย (Bank Guarantee ) จากธนาคาร ระบุชื่อ

ผูสนับสนุนและช่ือผูเดินทางชัดเจน 
             - สเตทเมนบัญชีออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือน เปนภาษาอังกฤษ 
             - จดหมายภาษาอังกฤษพรอมลงชือ่และลายเซ็น ที่ระบุเน้ือหาวารับรอง
คาใชจายใหผูเดินทาง 
             - เอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาทะเบียนสมรส, 
สําเนาใบเกิด 

 หาม!!! ทําการโอนเงินเขาไปเปนยอดใหญในครั้งเดียวกอนการยื่นวีซาเด็ดขาด!) 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 

บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน  
ธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห สหกรณออมทรัพยตางๆ 

 
 



 

 

**  หมายเหตุ ** 
เอกสารตัวจริงที่ตองนําติดตัวมาในวันที่ตองสแกนลายน้ิวมือ  

 บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล /สูติบัตร 
(กรณีอายุตํ่ากวา 18 ป ) 

 สมุดเงินฝากธนาคาร ใหตรงกับบัญชีในการขอยื่นวีซา 
 เวลาการอนุมัติผลวีซาจะอยู  10-15 วัน ทําการ ไมรวมวันหยุด เสาร-อาทิตย และ 

วันหยุดนักขัตฤกษ หรือ ในบางกรณีอาจใชระยะพิจารณานานกวาที่กําหนด         
 ระหวางพิจารณาไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 
 คาแปลเอกสารทุกอยางไมรวมอยูในคาดําเนินการของทัวร 
 การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไมมีสวน

เกี่ยวของกับการพิจารณาใดๆทั้งสิ้น  บริษัทเปนเพียงตัวแทนที่คอยอํานวยความ
สะดวกในการยื่นวีซาเทานั้น ขอมูลและเอกสารทุกอยางตองเปนความจริงความบิด
เบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน ในกรณีที ่VISA ไมผานทุกกรณี *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลคํารองขอย่ืน วซีา ประเทศอิตาลี  (โปรดระบุขอมูลเปนภาษาอังกฤษ) 
*****  กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนทุกขอ  เพ่ือเปนประโยชนในการพิจารณาวีซา ***** 

ประวัติสวนตัว (PERSONAL INFORMATION) 
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว/ด.ช/ด.ญ  

.........................................................................................................................(ตามหนาพาสปอรต) 
ชื่อ- นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ) 

………………………………………………….………………………………………………………. 
สถานะภาพ :   
แตงงาน / MARRIED    โสด / UN MARRIED   หยาราง / DIVORCE  
 
ศาสนา/RELIGION  

.................................................................................................................................................................        
ที่อยู/ADDRESS :……………………………... หมูที่................   
ตรอก/ซอย.....................................  ตําบล/แขวง.......................................  
อําเภอ/เขต..........................................................................  
จังหวัด ....................................................  รหัสไปรณีย .............................................. 
เบอรมือถือ * .........................................................................     
E-MAIL: * ....................................................................................................... 
ประวัติครอบครัว( FAMILY INFORMATION ) 
ชื่อสามี/ภรรยา ..................................................................................  
วันเกิด คูสมรส  .................................สัญชาติ........................................ 
สถานที่เกิด.........................................................................  
อายุ ..................................    เบอรโทร ................................................................ 
มีบุตร จํานวน ........................................... คน  
1. ชื่อ ..................................................................................  
วันเกิด.....................................จังหวัดที่เกิด....................................................... 
2. ชื่อ ..................................................................................  
วันเกิด.....................................จังหวัดที่เกิด....................................................... 
 



 

 

3. ชื่อ ..................................................................................  
วันเกิด.....................................จังหวัดที่เกิด....................................................... 
มีพ่ี หรือ นอง รวม ......................................... คน  
1. ชื่อ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................ 
วันเกิด ......................................................................... 
อาชีพ.................................................... ที่อยูปจจุบัน

..................................................................................................................................... 
2. ชื่อ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................ 
วันเกิด ........................................................................ 
อาชีพ.................................................... ที่อยูปจจุบัน

.................................................................................................................................... 
3. . ชื่อ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................ 
วันเกิด .................................................................... 
อาชีพ.................................................... ที่อยูปจจุบัน

.................................................................................................................................. 
ประวัติการศึกษา (PROFESTION INFORMATON) 
ระดับการศกึษา .......................................................  
สถานที่จบการศึกษา ................................................................................................... 
ประวัติการทํางาน (PROFESTION INFORMATION ) 
อาชีพ /OCCUPATION : 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
ลักษณะงานที่ทํา 

................................................................................................................................................................. 
เบอรโทรติดตอ : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
 



 

 

ที่อยู/ADDRESS : .......................................  หมูที่................   
ตรอก/ซอย.....................................  ตําบล/แขวง...........................................                 
อําเภอ/เขต................................................ จังหวัด .........................................................   
รหัสไปรณีย .......................................................... 
ทานเคยไดรับวีซาเขากลุมเชงเกนภายใน 3 ป หรือ ไม 

............................................................................................................................. 
หากเคยมีวีซาเชงเกนภายใน 3 ป ไดรับจากสถานทูตประเทศอะไร

...........................................................................................................  
วันที่เคยเขาและออกจากประเทศกลุมเชงเกน 

........................................................................................................................................... 
(ดูไดจากตราประทับ ตม. ใน PASS PORT ที่ไดเขาและออกจากกลุมประเทศเชง

เกน) 
ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม         เคย            ไมเคย  
หากเคยถูกปฎิเสธเพราะสาเหตุใดถึงถูกปฎิเสธ  

........................................................................................................................................... 
 ช่ือ/นามสกุล ผุติดตอที่ไทย (ภาษาอังกฤษ) 

................................................................................................................................................. 
ที่อยู/ADDRESS : ......................................หมูท่ี................   
ตรอก/ซอย............................................  ตําบล/แขวง..........................................                    
อําเภอ/เขต.......................................................... จังหวัด ..................................................  
รหัสไปรณีย ..................................................... 
เบอรมือถือ  .........................................................................     
E-MAIL : ....................................................................................................... 

 
 

 


