
 

 

รหัสทัวร BID2000712 
ทัวรอิตาลี มหศัจรรย GRAND ITALY 7 วัน 4 คนื (EK) 
มหาวิหารดูโอโม | เวโรนา | เวนิสเมสเตร | เกาะเวนีส | ฟลอเรนซ 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

วันแรก กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ • สนามบินนานาชาติดูไบ     
 ไ ( - / - / - ) 

18.00 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตู 8 Row T เคาทเตอรสาย
การบินเอมิเรตส 
Emirate Airline (EK) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

20.35 น. ออกเดินทางสูนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสโดยเที่ยวบิน EK 373   
***บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง*** 

***พีเรียตเดินทางตั้งแตเดือน เม.ย. 63 เปนตนไป  ออกเดินทางเวลา 21.05 น. *** 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สอง สนามบินนานาชาติดูไบ • มิลาน • มหาวิหารดูโอโม • เวโรนา • 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
เครื่องดื่มบนเครื่อง**  

 ***พีเรียตเดินทางตั้งแตเดือน เม.ย. 63 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 03.35 
น.  ถึงมิลานเวลา 08.15 น.**** 

07.45 น. ถึง ทาอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา (Aeroporto di Milano-Malpensa) 
เมืองหลวงแหงแฟชั่น และอดีตเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันตะวันตกในยุคของ
พระเจ าคอนสแตนติน ผ านพิธ ีตรวจคนเข าเม ืองและศ ุลกากรเร ียบร อย 
 (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชม. ) 



 

 

จากนั ้ น เ ดิ นท า ง เ ข  า ส ู  ตั ว เ ม ื อ ง แห  ง แฟชั ่ น  เ ม ื อ งมิ ล าน  (MILAN)  
พาทานถายรูปบริเวณดานหนา มหาวิหารมิลาน (DUOMO DI  MILANA ) 
หนึ่งในโบสถศริสตสถาปตยกรรมกอธิคที่ใหญที่สุดในโลก ภายในวิหารเชื่อกันวามี
การบรรจุหมุดตรึงไมกางเขนของจริงที่ใชในการประหารชีวิตพระเยซูอยู ตัวอาคาร
สีขาวโดดเดน สูง 157 เมตร กวาง 92 เมตร ประกอบดวยยอดแหลม 135 ยอด 
จุดสูงสุดของอาคารเปนรูปปم�นพระแมมารียทําจากทองสัมฤทธิ์สูง 4 เมตร บริเวณ
ดานหนาตกแตงดวยรปุสลักหินออนที่วิจิตเปนอยางยิ่ง มหาวิหารแหงนี้เริ่มกอสราง
ตั ้งแตป 1386 โดยตระกูลวิสคอนดิ และใชเวลาในการสรางถึง 579 ป โดย
กอสรางที่เสร็จสมบูรณในป 1965  ใหทานไดเพลิดเพลินกับชอปปم�งมอลลที่เกาแก
ที่สุดแหงหนึ่งของยุโรปที่ กัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด (Galleria 
Vittorio Emanuele II) ที่อัดแนนไปดวย แบรนดชั้นนําระดับโลก ที่บางแบรนด
นั้นก็ยังถือกําเนิด ณ เมืองแหงนี้ อาทิ Prada, Versace, Armani, Dolce & 
Gabbana, Valentino รวมไปถึงแบรนดเนมที่คุนหูอีกมากมาย อยาง Gucci, 
LOUIS VUITTON, Swarovski เปนตน 

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น ( มื้อที่ 1 ) 



 

 

จากนั้น  เดินทางสูเมืองเวโรนา (VERONA) ( ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. )   เมือง
ใหญอันดับ 2 รองจากเวนิส ของแควนเวเนโต และเมืองเวโรนายังไดขึ้นทะเบียน
เปนเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององคการยูเนสโกเมื่อป คศ. 2000  อีกทั้งวิ

ลเลียม เชกสเปยร นักกวีและ
นักเขียนบทละครชาวอังกฤษ 
ผ ู  ได รับการยกย องว าเปน
นักเขียนผูยิ่งใหญของอังกฤษ
และของโลกยังใชบรรยากาศ
และเร ื ่องราวความรักของ
หนุมสาวสองตระกูลในเวโรนา 
แตงเปนละครโศกนาฏกรรม
ขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1595 เรื่อง โร
มิโอกับจูเลียต นําทานถายรูป
ดานนอกกับบานเลขที่ 23 
ข อ ง จ ู เ ล ี ย ต  JULIET’S 

HOUSE ชมระเบียงแหงเรื่องราว โรแมนติกที่จูเลียตเฝ�ารอคอยพบโรมิโอทุกคํ่า
คืน และบริเวณหนาบานยังมีรูปป นสําริดขนาดเทาตัวจริงของจูเลียต นําทาน�م
เดินทางสูเมืองเวนิสเมสเตร (VENICE  MESTRE ) ( ใชเวลาเดินทางประมาณ  
1.30 ชม.)   ฝم�งแผนดินใหญเมืองหลวงของแควนเวเนโต 

คํ่า              รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจีน ( มื้อที่ 2 ) 
 

ที่พัก HOLIDAY INN VENICE MESTRE MARGHERA  หรือเทียบเทา 4 ดาว 

(โรงแรมท ี่น ําเสนอเป นโรงแรมเสนอเบ ื ้องต นเท านั ้น   ช ื่อโรงแรมท ี่ท านพัก 
ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล ) 

 

 

 

 



 

 

วันที่สาม      เวนิสเมสเตร • เกาะเวนีส   •  ฟลอเรนซ   
                 ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)            
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (มื้อที่ 3 ) 

 
 นําทานเดินทางสูทาเรือตรอนเคตโต ( TRONCHETTO ) นําทานลองเรือผาน

ชมบานเรือนของชาวเว
นิส สูเกาะ  เวนิส หรือ 
เวเนเซ ีย (Venezia) 
ดินแดนแสนโรแมนติก 
เปนเมืองที ่ไมเหมือน
ใคร โดยใชเรือแทนรถ 
ใช คลองแทนถนน มี
ส ม ญ า น า ม ว  า เ ป น 
"ราชินีแหงทะเลเอเดรี
ยติก" มีเกาะนอยใหญ
กวา 118 เกาะ และมี
สะพานเชื่อมถึงกันกวา 400 แหง ขึ้นฝم�งที่บริเวณ ซานมารโคศูนยกลางของเกาะเว
นิสนําทานเดินชมความงามของเกาะเวนิส นําทานถายรูปบริเวณจัตุรัสเซ็นท 
มารค (St. Mark's Square) ที่จักรพรรดินโปเลียนยกยองวาเปนหองรับแขกที่
สวยที ่สุดของยุโรป และยังเปนที ่ตั ้งของ มหาวิหารซันมารโก (San Marco 
Basilica) มหาวิหารประจําเขตอัครบิดรเวนิส สรางขึ้นในแบบสถาปตยกรรมไบ
แซนไทนซึ่งหาไดยากในปจจุบัน เนื่องจากถูกทําลายไปเกือบหมดสิ้นในครั้งที่ออก
โตมันเขายึด แตวิหารแหงนี้อยูไกลจากเขตสงครามมาก เปนที่เก็บอัฐินักบวชมาร



 

 

โกแหงอเล็กซานเดรียที่ชาวเวนิ
สนํามา ซึ่งภายในโบสถนั้นจะมี
ภาพโมเสกบอกเลาเรื่องราวใน
ครั้งนั้นอยู โดยเซ็นทมารโกถือ
วาเปนนักบวชที่สําคัญในการ
เ ผ ย แ พ ร  ศ า ส น า ใ น ส มั ย
ศตวรรษที ่ 5 สําหรับตัวมหา
วิ ห า ร จ ะ เ ช ื ่ อ ม กั บ 
พระราชวังดอรจ (Doge's 
Palace) พระราชวังแบบเว
นิส-โกธิคที่ครั้งหนึ่งเคยเปนที่
ประทับของดยุคแหงเวนิสครั้งที่เมืองนี้ยังเปน สาธารณะรัฐเวนิส กอนไดรับการ
ปรับปรุงเปนพิพิธภัณฑและเปดอยางเปนทางการในป 1923 และยังมี           
หอระฆังซันมารโก (St Mark's Campanile) หอระฆังสูง 98.6 เมตร โดยอิง
การสรางจากรูปแบบเดิมในป 1514 และพังทลายลงในป 1902 ไมไกลกันจะเปน
ที่ตั้งของ สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) สะพานซุมโคงที่เชื่อมระหวาง
พระราชวังดอรจและเรือนจํา  
 
***หมายเหตุ ทั้งนี้ไมรวมคานั่งเรือกอนโดลา***หากทานสนใจนั่งเรือกอนโด
ลา สามารถแจงทางหัวหนาทัวรเพื่อประสานงานใหได ทั้งนี้ไมแนะนําใหทาน
ติดตอกับเรือเองเพื่อความปลอดภัยของทานเนื่องจากอาจมีมิจฉาชีพแอบแฝง
ตัวมา 



 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (สปาเก็ตตี้หมึกดํา) 
(มื้อที่ 4 ) 

จากนั้น นําทานเดินทางกลับสูฝم�งแผนดินใหญ VENICE MESTRE  เพื่อเดินทางสู เมือง
ฟลอเรนซ (FLORENCE )               ( ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เมือง
ที่ครั้งหนึ่งเคยเปนเมืองหลวงของอิตาลี และเมืองหลวงของยุคฟم�นฟูศิลปวิทยาการ 
เปนเมืองซึ่งเปนที่ถือกําเนิดของจิตรกรระดับโลกมากมาย ไมวาจะเปน มีเก
ลันเจโล ลีโอนาโด ดาวินชี่ ราฟาเอล ซานตี และอีกมากมาย นําทานชมชม
ความยิ่งใหญ และอลังการของ มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟโอเร (Santa 
Maria Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ ที ่ใหญเปนอันดับ 4 ของทวีป
ยุโรป ซึ่งโดดเดนดวยสถาปตยกรรมที่ใชหินออนหลายสีตกแตงผสมผสานกันได
อยางงดงาม นําชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (PiazzaDella Signoria) ซึ่งราย
ลอมไปดวยรูปปم�น อาทิ เชน รูปปم�นเทพเจาเนปจูน (Fountain of Neptune), 
วีรบุรุษเปอรซิอุสถือหัวเมดูซา (Perseus with the Head of Medusa), รูป
ปم�นเดวิด ผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโลเปนตน  

 

 

คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่ 5 ) 
ที่พัก THE GATE HOTEL  หรือเทียบเทา 4 ดาว 

(โรงแรมที่นําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น  ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทํา
การแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก 
ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล ) 



 

 

 
วันที่สี ่ ฟลอเรนซ• ลาสเปเซีย  •ชิงเคว แทรเร • ปซา  

ไ (เชา/-/เย็น)            

เชา              บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (มื้อที่ 6 ) 
จากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง ลา สเปเซีย ( LA  SPEZIA ) ( ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ  2 ชม. )    เมืองในเขตลิกูเรีย ตอนเหนือของอิตาลีอยูระหวางเมือง   เจ
นัว และ ปซา ในบริเวณอาวลิกูเรหนึ่งในอาวที่มีความสําคัญทางดานการคาและ
การทหาร นําทานโดยสารรถไฟสูชิงเกว แตรเร (CINQUE TERRE ) หมูบาน
เล็กๆ ที่ตั้งอยูบริเวณริมชายฝم�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 จากนั ้นพาทานเยือนอีก 1 หมู บาน นั ่นคือ ริโอมัจจอรเร 
(RIOMAGGIORE) ซึ่งตั้งอยูถัดจากมานาโรราไปเพียงเล็กนอย เปนหมูบานที่

ใหญเปนอันดับ 2 ของ ชิงเคว แทรเร มีรานรวงตางๆ ตั้งเรียงรายตลอด ไมวาจะ
เปนรานขายของ Hand made เสื้อผา ของที่ระลึก รานอาหาร รวมไปถึงเจลลา
โต ไอศกรีมไขมันตํ่าตนตําหรับจากแดนพาสตาแหงนี้  

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  
หลังจากนั ้นนําทานเดินทางโดยรถไฟสู เมืองลาสเปเซีย ( LA SPEZIA  ) 
จากนั้นนําทานเดินทางโดยรถโคช เพื่อเดินทางไปยัง เมืองปซา (PISA) ( ใชเวลา
เดินทางประมาณ 1 ชม. )    เมืองทางตะวันตกของฟลอเรนซ เมืองที่มี 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรยของโลกยุคกลางอยู 

คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่ 7 ) 
ที่พัก  HOTEL GALILEI หรือเทียบเทา 4 ดาว 

(โรงแรมที่นําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น  ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทํา
การแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก 
ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล ) 

 

 



 

 

วันที่หา ปซา • จัตุรัสเปยซซา เดล ดูโอโม • หอเอนปซา  • โรม • นํ้าพุเทรวี ่ 
• บันไดสเปน  ไ (เชา/กลางวัน/-)            

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (มื้อที่ 8 ) 

 นําทาน เขาชม จัตุรัสเปยซซา เดล ดูโอโม ( PIAZZA DEL DUOMO ) อันเปน
ที่ตั้ง หอเอนเมืองปซา  

                          ( LEANING TOWER OF PISA ) หอระฆังทรงกระบอก 8 ชั้น ที่สราง
ดวยหินออนสีขาวสูง 55.86 เมตร  

                           มีนํ ้าหนักประมาณ14,500 ตัน โดยเอกลักษณและสาเหตุที ่ทําใหหอ
ระฆังแหงนี้ไดเปนสิ่งมหัศจรรยของโลกนั้นคือการที่ตัวอาคารมีลักษณะเอียงไปทาง
เหนือประมาณ 3.97 องศา หอเอนแหงปซาแรกเริ่มสรางในป 1174 แตเมื่อสราง
ขึ้นไปเพียง 3 ชั้น ฐานอาคารก็เกิดการทรุดตัวลง เนื่องจากเนื้อดินในบริเวณนี้ไมมี
ชั้นหินแทรก ประกอบกับตั้งอยูใกลแมนํ้าอารโน ทําใหดินมีความชื้นและเหลวกวา
ปกติ จนทําใหตองยุติการกอสรางไปกวา 94 ป จนกระทั่งป 1272 สถาปนิกนาม 
จีโอวานี ดี ซีโมเน (Giovanni di Simone) ไดมาสานตอดวยเทคนิคการสรางให
เพดานไมเทากันเพื่อรักษาอาหารใหสมดุล แตก็ตองยุติการกอสรางในป 1284 



 

 

จากภัยสงคราม กอนชั้นที่ 7 ของอาคารจะเสร็จในป 1319 และตัวหอระฆังถูกเติม
จนเสร็จสิ้นเมื่อป 1372 นับเปนเวลารวม 199 ป นับจากวันที่เริ่มสราง โดยตัว
อาคารเคยเอียงมากสุดถึง 5.5 องศา ในป 1990 ใหทานไดชมบริเวณรอบหอ
ระฆังแหงนี้พรอมเก็บรูปเปนที่ระลึก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  (มื้อที่ 9 ) 
                 นําทานเดินทางสูศูนยกลางการปกครองของอิตาลีที ่ กรุงโรม (ROME)  

( ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. ) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี และเคยเปน
เมืองหลวงของอาณาจักรโรมันที่รุงเรืองถือเปนรากฐานของสังคมและวัฒนธรรม
ของชาติยุโรป ไมวาจะเปน ปฏิทินตามหลักสุริยะคติ กฎหมาย การประชุมในสภา
ในรูปแบบสาธารณรัฐ เปนตน นําทานชมความงามของ นํ้าพุเทรวี่ (TREVI  
FOUNTAIN  ) ที่มักกลาวกันวาเปนนํ้าพุที่สวยที่สุดแหงหนึ่งใน โลก แตแทจริง
แลวนํ้าพุแหงนี้เปน 1 ใน จุดพักนํ้าจากสะพานสงนํ้าเทานั้น แตดวยความสวยงาม
ในรูปแบบ  สถานปตยกรรมแบบบาโรก ตรงกลางมีรูปปم�นเนปจูนหรือเทพโพไซ
ดอนพรอมเหลาอาชาอยู โดยที่มาของชื่อนํ้าพุแหงนี้นั้นมาจากหญิงชาวโรม นาม
เทรวี่ที่ไดบริจากพื้นที่บริเวณนี้ใหเปนสาธารณะประโยชน บริเวณดวยรอบยังมีราน
ไอศครีมเจลาโตรสเลิศ ของขึ้นชื่อของอิตาลีที่มีหลากหลายรสถัดกันไปไมไกล นํา
ทานเดินชมและถายรูปบริเวณ บันไดสเปน (SPANISH  STEPS ) บันไดที่
กวางที่สุดในยุโรป เชื่อมระหวางจัตุรัสสปงนา กับโบสถทรีนิตี้ หากจุดโรแมนติ
กของปารีสคือหอไอเฟล บันไดสเปนก็เปรียบไดเชนนั ้น เพราะภาพยนตรรัก
หลากหลายเรื่องที่ถายทําในโรมนั้น ก็มักจะไมพลาดที่จะใหคูพระนางบอกรักหรือ
จุมพิตกันที่บันไดแหงนี้ นอกจากนั้นยังมีสินคาแบรนดเนมหลากหลายใหทานได
เล ื อกสรรค อย  าง เต ็มท ี ่  ไม  ว  าจะ เป น  Gucci, Louis Vuitton, Prada, 
Longchamp, Chanel, DIOR, Balenciaga เปนตน แตหากสนใจชิมกาแฟ
เอสเปรสโซตนตําหรับ ก็มีรานกาแฟมากมายใหทานไดลิ้มลอง 

 
 
 
 
 



 

 

คํ่า อิสระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกและไมเปนการรบกวนเวลาชอปปم�งของทาน 
ที่พัก HOTEL CAPANNELLE  หรือเทียบเทา 4 ดาว 

(โรงแรมที่นําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น  ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทํา
การแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก 
ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล ) 

 
วันที่หก     โรม • นครรัฐวาติกัน • มหาวิหารเซนท ปเตอร  • โคลอสเซียม   

• สนามบินนานาชาตฟิูมิซิโน                                                                                                                      
ไ (เชา/กลางวัน/-)            

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (มื้อที่ 10 ) 



 

 

นําทานเขาชม มหาวิหารนักบุญปเตอร ( ST. PETER’ BASILICA ) ศาสน
สถานของคริสตที ่ใหญที่สุดในโลก และเปนที่ฝงพระศพของพระสันตะปาปา
พระองคแรกที่ถูกลงโทษประหารชีวิตดวยการตรึงไมกางเขนในสมัยของ
จักรพรรดิเนโร เมื่อป ค.ศ. 68 ถือเปนศูนยรวมทั้งทางกายและทางในของ
วาติกัน โดยมหาวิหารแหงนี้ไดสรางทับวิหารหลังเดิมที่สรางในสมัยศตวรรษที่ 4 
ออกแบบโดยมีเกลันเจโลสุดยอดจิตกรรวมสมัยกับดาวินชี่ ภายในถูกตกแตงอยาง
วิจิตรดวยหินออน โดยมีประติมากรรมชื่อกองโลกอยาง ปเอตา (Pietà) เปนรูปปم�น
พระแมนารียทรงโอบอุมพระเยซูหลังจากสิ้นพระชนม ซึ่งทําจากหินออนเพียงกอน
เดียวและใชเวลาในการแกะสลัก 7 ป บริเวณดานหนาคือ จัตุรัสนักบุญปเตอร 
(St. Peter's Square) ออกแบบโดย จาน ลอเรนโซ เบอรนินี อีกหนึ่งประติมา
กรผูไดฉายาวา สามารถเสกหินออนใหหายใจได จัตุรัสสามารถจุคนไดประมาณ 
60,000 คน ตรงกลางมีเสาโอบีสิสหินแกรนิตแดง สูง 25.5 เมตร จากอียิปต ซ่ึง
เปนการแสดงถึงแสงยานุภาพของโรมันที่มีตอประเทศในยุโรปและแถบเมดิเตอรเร
เน ียนในขณะนั ้น    (ในกรณีม ีพิธ ีด านใน อาจจะไมได รับการเข าชม) 
 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น  (มื้อที่ 11 ) 
จากนั้น  นําทานแวะถายบริเวณดานนอก โคลอสเซี่ยม (COLOSSEUM)  หรือชื่อ

อยางเปนทางการวา ฟราเวียนแอมฟเธียเตอร อีก 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก
ยุคกลาง ตนแบบของสนามกีฬาของโลก เปนแหลงบันเทิงที่ใหญที่สุดในโรมัน 
สรางขึ้นในสมัยของจักพรรดิเวสปาเซียนในป ค.ศ. 70 กอนเปดอยางเปนทางการ



 

 

ในอีก 10 ปตอมาในสมัยพระเจาไททัส เปนสนามกีฬาท่ีจะเปนการประชันการตอสู
ระหวางเหลานักรบกลาดิเอเตอรดวยกันเอง และกับสัตวดุราย เชน สิงโต ชาง แรด 
เปนตน โดยบางก็กลาวกันวาการตอสูในโคลอสเซี่ยมทําใหสัตวบางชนิดแทบจะ
ศูนยพันธุเลยทีเดียว การสรางอาคารแบบอัฒจันทรกลม 3 ชั้นขนาดใหญแหงนี้ยัง
ถือวาเปนการผลิตซีเมนตแหงแรกๆ ของโลกอีกดวย ถัดกันไมไกล 

พาทานถายรูปดานหนา กับ โรมันฟอ
รั่ ม  (  ROMAN’S FORUM  )  อ ดี ต
ศ ูนย กลางทางสังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมของอาณาจักรโรมัน โดย
บริเวณนี้นั้นเปนที่ตั้งของประตูชัย 2 แหง 
ท ี ่ เป  นต นแบบของฝรั ่ ง เศส  นั ่ นคือ 
ประตูชัยคอนสแตนติน สรางขึ้นในครั้งที่
พระเจาคอนสแตนตินไดชัยชนะเหนือพระ
เจาแมกเซนเทียส และประตูชัยไททัสที่
สรางขึ้นหลังจากไดรับชัยชนะเหนือเมือง
เยลูซาเล็มในปค.ศ. 81 

  
 นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานเลโอนารโด ดา วินชี-ฟอูมีชีโน (Aeroporto 

Leonardo da Vinci di Fiumicino) เพื่อใหทานไดมีเวลาทําการคืนภาษี (Tax 
Refund) 

20.50 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ 
EK096 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครือ่ง ** 

 ***ตั้งแตพีเรียตเดือน เม.ย. 63 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 22.05 น. ถงึ
ดูไบเวลา 05.55 น. **** 

 

 

 

 



 

 

วันที่เจ็ด ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ • ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  
  ไ ( - / - / - ) 

05.30 น. ถึงสนามบิน ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  (เวลา
ทองถิ่นชากวาประเทศไทย  

                             3 ชั่วโมง) ใหทานผอนคลายอริยบทระหวางรอเวลาเปลี่ยนเครื่อง 
08.55 น. ออกเดินทางสูอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เที ่ยวบินที ่ EK370 **บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**  
       *** พีเรียตเดินทางวันที่ 1 -7 มิ.ย. 63 เที่ยวบินที่ EK 372 ออกเดินทางเวลา 

09.40 น. ถงึประเทศไทยเวลา 19.15 น.**** 
18.50 น. ถึงทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดวยความประทับใจ 

 
หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกัน
ไดตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตางๆ ที่ไมสามารถ
คาดการณลวงหนา เชน บางสถานที่ในยุโรปอาจปดในวันอาทิตย หรืออาจะมีการปด
ปรับปรุง หรืออาจทําการจองไมไดเนื่องจากตองรอกรุปคอนเฟรมกอนทําการจอง หากวัน
เดินทางตรงกับวันเหลานี้ โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน และความปลอดภัยของ
ผูรวมเดินทางเปนสําคัญ และขอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจงใหทานทราบ
ลวงหนา หากทราบเวลาและสถานที่ที่แนนอนกอนเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว (หนวย : บาท) 
วันเดินทางและราคา มหัศจรรย แกรนดอิตาลี 7 วัน 4  คนื 

โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 

 
 

** คณะเดินทางจํานวน 30 ทานตอกรุป** 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม ราคา 
ชั้นธุรกิจ EK เพ่ิมเงินจากราคาเดิม ***กรุณาเช็คกบัทางเจาหนาที่คะ 100,000 – 130,000 
ในกรณีลูกคามีตั๋วแลว EK หักออก   พีเรียต เดินทางเดือน ก.พ. / มี.ค. 
/พ.ค./มิ.ย. 

19,000 

ในกรณีลูกคามีตั๋วแลว EK หักออก   พีเรียต เดินทางเดือน เม.ย. 25,000 
 
 
 
 
 

กําหนดการเดินทาง 
ราคา ผูใหญ  

ทานละ  
 

ราคา เด็กอายุ 
2-11 ป

บริบูรณ พักกับ
ผูใหญ 1 ทาน 

 ทานละ 

ราคา เด็ก
อายุ 2-11 ป 
บริบูรณ พัก
กับผูใหญ 2 
ทาน (เตียง
เสริม) ทาน

ละ 

ราคา เด็ก
อายุ 2-11 
ปบริบูรณ  
พักกับ

ผูใหญ 2 
ทาน (ไมมี
เตียง) ทาน

ละ 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

ทานละ 

วันที่ 20 – 26 มี.ค. 
63 

42,900.- 42,900.- 41,900.- 40,900.- 5,900.- 

วันที่ 8 – 14 เม.ย. 
63 

55,900.- 55,900.- 54,900.- 53,900.- 6,900.- 

วันที่ 29 เม.ย. – 5 
พ.ค. 63 

48,900.- 48,900.- 47,900.- 46,900.- 5,900.- 

วันที่ 1 – 7 มิ.ย. 63 46,900.- 46,900.- 45,900.- 44,900.- 5,900.- 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป-กลับพรอมกรุป สายการบินเอมิเรตส 

Emirate Airlines (EK)  
 ภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหง 
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 30 กก.กระเป�าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 

ใบ 
 คาท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 
 คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบ ุ
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวคนไทย 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จาย 3% 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน  50,000 USD / เงื่อนไขเปนไปตามกรมธรรม 
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณี
ที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไม
คุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 
อัตราคาบริการไมรวม 

 คาวีซาเชงเกน 4,000 บาท / ทาน ชําระพรอมคามัดจําทัวร 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คานํ้าหนักกระเป�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 

 นํ้าดื่มบริการบนรถ 
 คาทิปหัวหนาทัวร ทิปสําหรับคนขับรถ ทิปไกดทองถิ่น รวมท้ังทริป 55 ยูโร 

 
 

 



 

 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 20 ทาน ทางบริษัทจะขอเลื่อน
การเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทัวรเพิ่ม เพ่ือทําการออกเดินทาง 
โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง 
2. กรุณาจองทวัรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 30,000 บาท สวนที่เหลือชําระ
ทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วันมิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวง
เทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 45 วัน) 
กรณียกเลิก (จอยกรุป) : 

 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 
ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ยกเลิกกอนการเดินทาง 60 วัน 
จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 

 ยกเลิกนอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%จากราคาขาย และยึดเงิน
มัดจําทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกนอยกวา 30 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณียกเลิก (ตัดกรุป) : 

 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางตองทํากอนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจํา
ใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุด เทศกาล,วันหยุกนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม
มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินคาทัวร
ทั้งหมดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  

 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แต
ทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความ
เปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินทุกกรณี 



 

 

3.กรณีที่ทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋ว
รถทัวร,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวร
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลาบินโดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา
หากเกิดขอผิดพลาดใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณ ี
4. ในการจองทัวรควรเผื่อเวลาจองทัวรอยางนอย 40-45 วัน กอนวันเดินทางท่ีระบุไว 
เนื่องจากมีผลในการจองคิววีซา ในกรณีที่ทานทําการจองเขามาลาชากวาที่กําหนดไว รบกวน
สอบถามทางเจาหนาที่อีกครั้ง 
5. หลังการจองทัวรและชําระคามัดจํา กรุณาแนบสแกน COPY หนาพาสปอรตและใบกรอก
ขอมูลคํารองในการขอยื่นวีซาสงกลับมา เพื่อกรอกขอมูลขอคิวในการยื่นวีซา 
6. กรณีทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของทานไมไดรับการ
พิจารณาวีซาไมวาดวยเหตุผลใดๆ ซึ่งเปนการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ใหถือเปนการยกเลิกตาม
เงื่อนไข ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณ ี
7. กรณีทานไมไดรับการพิจารณาวีซาไมวาดวยเหตุผลใดๆ ซึ่งเปนการพิจารณาจากสถานฑูตฯ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกร 

โรงแรมท่ีพักและสถานทีทองเที่ยว 
 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 อาจจะไมติดกันหรืออยูคนละชั้น 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional หองที่เปนหองเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัต
และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองพักแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปสวนมากจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิตํ่า 
จะมีบริการเครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดูรอนเทานั้น 

 บางสถานที่ในยุโรปอาจปดในวันอาทิตย หรืออาจะมีการปดปรับปรุงในชวงฤดูหนาว หาก
วันเดินทางตรงกับวันเหลานี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจงให
ทานทราบลวงหนา หากทราบเวลาที่แนนอนกอนเดินทาง 



 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไมอาจแกไข
ได  

 เท่ียวบิน, ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สายการบิน
ยกเลิกบิน, การประทวง,การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยน
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไข
นี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัททัวร) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิ 
ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ, เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�าเกิดสูญหาย
หรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบรกิารไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อไดหากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคา
นํ้ามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิปรับราคาตั๋วดงักลาว 



 

 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษิัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกบัทางบรษิัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ได
ระบุไวขางตนนี้แลวท้ังหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight 
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกบัใบหนาปจจุบัน ถึงจะยัง
ไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม 
ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการ
จองทัวร  

 กรณีม ี“คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทาง
ได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณ ี“หญิงตัง้ครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุมของบริษทั
ฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพื่อการทองเท่ียวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวร
และรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 
 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนา

อยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 
 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารการขอวีซาเชงเกน  (ประเทศอิตาลี) 

ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 

   

 

 

 

 

 

 

 

ในการยื่นวีซาทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไวจนกวาจะไดการรับอนุมัติผลวีซา ไม
สามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาใชได   ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาประมาณ  15  วัน
ทําการ ไมรวมวันหยุด เสาร-อาทิตย และ วันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดของทาง
สถานทูต หรือ อาจชาหรือเร็วกวากําหนดขึ้นอยูกับสถานทูต         

*** สถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑในการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 
 

 
 
หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
 
 
***สําหรับหนังสือเดินทาง ตองใชเปนหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สีเลือดหมู) 
เทานั้น หามใชหนังสือเดินทางราชการ  

�. หนังสือเดินทาง 

*** การยื�นวซ่ีากบัทางบริษัททวัร์ จะต้องทาํการยื�นวซ่ีา ประเภทหมู่คณะเท่านั�น  การยื�นหมู่คณะต้องมีจํานวน �� คนขึ�นไป  

ซึ�งทางศูนย์รับยื�นจะเป็นผู้กาํหนดวนัยื�นวซ่ีาเท่านั�น ผู้เดินทางไม่สามารถกาํหนดวนัยื�นได้เอง หากผู้เดินทางไม่สามารถไปยื�น   

วซ่ีาในวนัที�ทางศูนย์รับยื�นกาํหนดได้  มีค่าใช้จ่ายเพิ�มเติม ( PREMIUM ) ดังนี� *** 

1. ในกรณีที�เหลือระยะเวลายื�นวีซ่าน้อยกว่า �� วนัทาํการ นับจากวนัเดินทาง   มีค่าใช้จ่ายเพิ�ม  ท่านละ �,��� บาท   

2. ในกรณีที�เหลือเวลายื�นวซ่ีาเหลือน้อยกว่า � วนัทาํการ จะมีค่า Fast Track เพิ�มเติมอกี ท่านละ ��� บาท รวมเป็น 

�,��� บาท 

                               **ทั�งนี� ค่าใช้จ่ายที�เกดิขึ�น ผู้เดินทางต้องชําระกบัทางศูนย์รับยื�นโดยตรง** 

 



 

 

(สีนํ้าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง
บุคคลทั่วไป โดยเดด็ขาด*** 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
   
รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว  จํานวน 2 ใบ       
(พื้นหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือน กรุณารวบผมใหเห็นใบหนาใหชัดเจน หามสวม
แวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 
สถานทูตอาจมีการเปรียบเทียบรูปถายของทานกับวีซา ที่ทานเคยไดรับยอนหลงไป 6 
เดือน 
หากพบวาทานใชรูปถายเคยมีวีซาท่ีเกิน 6 เดือนแลว ทานตองถายรูปใหม ทางสถานทูต
ฯ  
เขมงวดเรื่องรูปถายมาก หากทานไมปฏิบัติตามขอกําหนด ทานอาจตองเสียเวลาไป
ถายรูป 
และตองมาแสดงตัวใหมในการยื่นวีซา 
 
 
 

***ในกรณทีี�ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พาํนักอยู่ต่างประเทศ, ทาํงานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษา

ศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที�ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื�นขอวีซ่าจะมีเงื�อนไข และ 

ข้อกําหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิ�มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ 

ข้อกาํหนดนี�รวมไปถึงผู้เดินทางที�ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 

�. รูปถ่าย 



 

 

 

 
หลักฐานทางการเงินใชประเภทบัญชีออมทรัพย ประกอบดวย 

 Bank Statement ยอนหลัง 3 เดือน  ที่ออกจากทางธนาคารเทานั้น 
 บัญชอีอมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 3 

เดือน 
 (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรบัยอดเงินใน
บัญชีไมเกิน 7วัน ) กอนวันยื่น     วีซา   รบกวนตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล ตอง
สะกดเปนภาษาอังกฤษถูกตองตรงตามกับพาสปอรต 
 
สําคัญมาก !!! หามทําการโอนเงินเขาไปเปนยอดใหญในครั้งเดียวกอนการยื่นวีซา
เด็ดขาด 
 
 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง โดยบุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได

นั้น คือ 
 

-  พอ, แม สามารถรับรองคาใชจายใหบตุรได 
- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองใหกันและกันได 
- เพ่ือน ไมสามารถรับรองคาใชจายใหกันได 
 

 กรณีที่มีผูออกคาใชจายให จะตองมีเอกสารของผูสนับสนนุดังนี้  
 

- ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) เปน
ภาษาอังกฤษ พรอมเอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียน
สมรส เปนตน 

       -   ถายสําเนาสมุดบัญชี  หรือ  Statement   ยอนหลัง 3  เดือนของบุคคลท่ีออก
คาใชจาย  เปนภาษาอังกฤษ          

 

�. หลกัฐานการเงิน 



 

 

 
  
 เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปน

กรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.
0403) 

 เจาของกิจการที่ไมไดจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางานเปนภาษาอังกฤษ 
พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 

 
 พนักงานทั่วไป  หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, 

วันเริ่มทํางาน พรอมระบุวันลาและประเทศที่เดินทางทางตามโปรแกรม 
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต  
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

 
 นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียน ที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษา

อยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต) 
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

 
 
 

 สําเนาทะเบียนบาน 
 สําเนาบัตรประชาชน 
 สูติบัตร(กรณีเดก็อายุตํา่กวา 18 ป) 
 ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
 ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

 
 
 

 หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 
(โดยมารดาจะตองคดัหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

�. หลกัฐานการทาํงาน 

�. เอกสารส่วนตัว 

�. กรณเีด็กอายุไม่ถึง �� ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดาหรือมารดา มารดา 



 

 

 หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

 หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จาก
อําเภอตนสังกัด (1 ใบ ตอ เด็ก 1 ทาน เทานั้น) 
พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิาและมารดา และ  
หมายเหตุ  ***บิดาหรือมารดา ตองทําหนงัสือชี้แจงเปนภาษาองักฤษวาใหเด็ก
เดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก คนละ 1 ชุด  
(ลูกคาสามารถเขียนหรือพิมพขึ้นเองได)*** 
 

*สําหรับหนังสือยินยอมนั้น ใหขอเอกสารเปนภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 
ฉบับ จากทางสํานักงานเขต หรืออําเภอ* 

 
 กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี

รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา  พรอม

เดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน  
 ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวี

ซาเทานั้น 
 

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูต
แจงขอเพิ่มเติม 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตัวจริงที่ตองนําติดตัวมาในวันที่ตองสแกนลายนิ้วมือ  
 บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล /สูติบัตร 

(กรณีอายุตํ่ากวา 18 ป ) 
 สมุดเงินฝากธนาคาร ใหตรงกับบัญชีในการขอยื่นวีซา 
 เวลาการอนุมัติผลวีซาจะอยู  10-15 วัน ทําการ ไมรวมวันหยุด เสาร-อาทิตย และ 

วันหยุดนักขัตฤกษ วันหยุดของทางสถานทูต หรือ ในบางกรณีอาจใชระยะพิจารณา
นานกวาท่ีกําหนด         



 

 

 ระหวางพิจารณาไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 
 คาแปลเอกสารทุกอยางไมรวมอยูในคาดําเนินการของทัวร 
การพิจารณาผล VISA ขึ ้นอยู กับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไมมีสวน
เกี่ยวของกับการพิจารณาใดๆทั้งสิ้น  บริษัทเปนเพียงตัวแทนที่คอยอํานวยความสะดวก
ในการยื่นวีซาเทานั้น ขอมูลและเอกสารทุกอยางตองเปนความจริงความบิดเบียน ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน ในกรณีที ่VISA ไมผานทุกกรณี *** 

 
ขอมูลคํารองขอยื่น วซีา ประเทศอิตาลี  (โปรดระบุขอมูลเปนภาษาอังกฤษ) 

*****  กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนทุกขอ  เพื่อเปนประโยชนในการพิจารณาวีซา ***** 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาประเทศอิตาล ี

1.) ขอมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางของผูเดินทาง  
       ชื่อและนามสกุล   __________________________________________________ 
       ชื่อและนามสกุลเกา(ถามี)  __________________________________________________ 
       ชื่อและนามสกุล (ระบุเปนภาษาอังกฤษ)  ________________________________________ 
       หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก  
 

        วัน/เดือน/ปเกิด ค.ศ.  ________________________ 
        สถานที่เกิด (จังหวัด) _______________________ 

2.) ขอมูลของผูเดินทาง และครอบครัว 
ที่อยูปจจุบัน(ที่สามารถติดตอได)   

________________________________________________________________ 
โทรศัพทมือถือ  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 
สถานภาพ :       โสด       สมรสโดยจดทะเบียนสมรส      สมรสไมไดจดทะเบียน  
           หยา      หมาย 
วัน/เดือน/ป ค.ศ. การเปลี่ยนสถานภาพ(สมรส, หยา ฯลฯ)  ____________________________ 
ถาทานสมรส โปรดระบรุายละเอียดของคูสมรส 
ชื่อและนามสกุลคูสมรส (ระบุเปนภาษาอังกฤษ)   ___________________________________ 

       วัน/เดือน/ปเกิด ค.ศ. ของคูสมรส   ________________________ 
       สถานที่เกิด (จังหวัด)  _______________________ 

             



 

 

3.) ขอมูลของผูเดินทางเกี่ยวกับอาชีพ, หรือถากําลังศึกษาอยู ใหลงรายละเอียดของ
สถานที่ศึกษา และลงรายละเอียดอื่นๆ  
ลงในชองวาง 
3.1) ชื่อบริษัทที่ทํางาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 
3.2) ที่อยูของบริษัทที่ทํางาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 
3.3) งานปจจุบันทําอาชีพ โปรดระบตุําแหนง (ระบุเปนภาษาอังกฤษ และภาษาไทย) 
___________________________________________________________________________________ 
3.4) เบอรโทรศัพทที่ทํางาน หรือเบอรโทรศัพทสถาบันที่ทานกําลังศึกษาอยู  

_______________________________ 
       4.)  ขอมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปตางประเทศ 

4.1) ทานเคยมีวีซาเชงเกนในกลุมเชงเกนภายในระยะเวลา 3 ป (ถามีโปรดระบุ) 
           มี     วันที่ออกวีซา และวันที่หมดอายุวีซา ใหตรวจสอบที่หนาเชงเกนที่ทานเคย
เดินทาง 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซา  ___________________วันหมดอายุวีซา  
___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซา  ___________________วันหมดอายุวีซา  
___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซา  ___________________วันหมดอายุวีซา  
___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซา  ___________________วันหมดอายุวีซา  
___________________ 
          ไมเคยมีวีซาเชงเกน 

         4.1.1) ถาทานเคยมีวีซาเชงเกน โปรดระบุวันที่สแกนลายนิ้วมือลาสุด   
ผูสมัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ป ท่ีสแกนลายนิ้วมือลาสุด  
ไดจากหนาวีซาเชงเกนลาสุดที่ทานเคยเดินทาง) 
ประเทศ ______________ วันที่สแกนลายนิ้วมือลาสุด  ___________________ 
5.) คาใชจายในการเดินทาง  
ออกคาใชจายเอง         มีผูออกคาใชจายให         
ระบุชื่อ   ความสัมพันธ   

 


