
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WONDERFUL EUROPE 
อติาล ีโปรโมช่ัน 8 วนั 5 คนื 

ก าหนดการเดนิทาง : เดอืนกนัยายน - ธันวาคม 2562 

 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

45,900.- 

สุดคุ้ม!! เทีย่วเจาะลกึแกรนด์อติาล ีสัมผสัความงดงามของสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่และทรงคุณค่า 
ชมความยิง่ใหญ่อลงัการของโคลอสเซ่ียม และหอเอนปิซ่า 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก  

ชมเมืองฟลอเรนซ์ ดินแดนอนัน่าหลงไหล ต้นก าเนิดของศิลปะเรเนสซองส์ 
ชมเมืองเวนิส เมอืงแห่งสายน า้และสะพาน ดื่มด า่บรรยากาศอนังดงามสุดแสนโรแมนติก 

ชมมหาวหิารดูโอโม่แห่งลาน ทีม่คีวามงดงามและยิง่ใหญ่เป็นอนัดับ 3 ของโลก 
ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม La Reggia Designer Outlet ศูนย์เอาท์เลท็ทีใ่หญ่และมสิีนค้าหลากหลายทีสุ่ด 



 

 

 

วนัที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ– โดฮาร์ – มลิาน 
17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์ Q สาย

การบินกาต้าร์  แอร์เวย์ QATAR AIRWAYS 
20.55 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR833 
23.40 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา รอเปลีย่นเคร่ือง ประมาณ 2 ช่ัวโมง 
วนัที่2       มลิาน – ดูโอโม่ – เวโรน่า – เมสเตร้    
01.45 น. เหิรฟ้าสู่ เมอืงมลิาน...โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR123 
07.15 น. เดินทางถึง เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ีหลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  
 น าท่านเดินทางเขา้สู่ ตัวเมืองมิลาน เมืองส าคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี จากนั้น

น าคณะเกบ็ภาพ “ป้อมปราการสฟอร์เซสโก้” ปราสาทสวยงามหลงัน้ีไดเ้คยเป็นป้อมปราการของพวกตระกลูวิสคอนติ 
ต่อมาเป็นท่ีพ านกัของผูน้ าเผด็จการในช่วงศตวรรษท่ี 15 คือ ตระกลูสฟอร์ซา  มีเวลาให้ท่านไดถ่้ายภาพกบัมุมสวยๆ 
ของน ้าพุท่ีโพยพุ่งบริเวณดา้นหนา้ปราสาทสฟอร์เซสโก ้น าท่านชม “มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม” สัญลกัษณ์ท่ี
โดดเด่นท่ีสุดของเมือง อนัมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างข้ึนดว้ยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใชเ้วลาสร้างนาน
กว่า 500 ปี ปัจจุบนัเป็น “โบสถแ์คธอลิกท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก” ลานดา้นหนา้เป็นท่ีตั้งของพระราชานุสาวรีย์
พระเจา้วิคเตอร์เอ็มมานูเอลท่ี 2 ทรงมา้ รายลอ้มดว้ยอาคารท่ีเก่าแก่คลาสสิคและชอ้ปป้ิงมอลลท่ี์สวยท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของโลก  

เที่ยง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมอืงเวโรน่า” ประตูสู่อิตาลีเป็นเมืองท่ีใหญ่ และส าคญัเป็นอนัดบั 2 ในแควน้เวเนโตรองจากเว

นิส น าท่านชมเมืองเวโรนาไดรั้บสมญานามว่า "LITTLE ROMAN" เพราะยงัคงสภาพส่ิงก่อสร้างจากสมยัโรมนัไว้
อย่างสมบูรณ์และถา้ยอ้นไปในศตวรรษท่ี 13-14 มีความเจริญสูงสุดถือว่าเป็นยุดทองไม่แพก้รุงโรม เมืองเวโรน่าโด่ง
ดงัมาจากนิยายรักอมตะเร่ืองเอกของนกัประพนัธ์ “วิลเล่ียมเชกส์เปียร์” ท่ีช่ือว่า “โรมิโอ แอนด์ จูเลียต” น าคณะเดิน
ทางเข้าชมย่านเมืองเก่าท่ียงัคงสภาพบ้านเรือนแบบโบราณ จากนั้นน าท่านสู่ “จตุรัสเออร์เบ” ท่ีรายลอ้มไปด้วย
คฤหาสน์, วงัเก่าของตระกูลท่ีเคยปกครองเวโรน่าระหว่างทางผ่านชมความยิ่งใหญ่ภายนอกของ “โรมนั อารีน่า” 
สนามกีฬากลางแจง้แบบโบราณในสมยัโรมนั เดินทางเข้าสู่อดีตบา้นของจูเลียต ปัจจุบันหน้าบ้านจูเลียตคือร้าน
Armani ชมระเบียงหินอ่อนเลก็ๆ ท่ีจูเลียตเคยยืนอยู่โดยมีโรมิโอ มาคอยเฝ้าขอความรักอยูด่า้นล่างบริเวณบา้นมีรูปป้ัน
จูเลียตท่ีเป็นบรอนซ์ป้ันโดย N.Costantiniว่ากนัว่าใครอยากสมหวงัในเร่ืองความรักก็ให้ไปจบัท่ีหน้าอกของจูเลียต 
นอกจากน้ีภายในบริเวณก าแพงบา้นจูเลียตยงัมีการเขียนแสดงความรักกนัมากมายจนแทบไม่เห็นสีก าแพงเดิม และยงั
มีบริการโทรศพัทส์ าหรับคนท่ีไม่ไดม้ากบัคนรักใหไ้ดเ้ซยฮ์ลัโหลหากนัวา่โทรมาจากบา้นจูเลียตแห่งน้ีน าท่านเดินทาง
ข้ึนสู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของอิตาลีไปยงั “เมืองเวนิส เมสเตร้” ราชินีแห่งทะเล เอเดียตริกเมืองหลวงของ
แควน้ เวเนโต  

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร 
 พกัที่ : Smart Hotel หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคียง     
                                            

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/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit


 

 

 

วนัที่3       เวนิส – ฟลอเรนซ์ – โบสถ์ซานตา มาเรีย – ปราโต้ 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่าเรือตรอนเชโต้ จากนั้นลงเรือเข้าสู่ “เมืองเวนิส” เมืองอนัแสนโรแมนติกซ่ึงเป็นจุดหมาย

ปลายทางของคู่รักจากทัว่โลกเมืองเวนิสไดรั้บฉายาว่าราชินี แห่งทะเลอาเดรียตริก (Queen of the Adriatic), เมืองแห่ง
สายน ้า (City of Water), เมืองแห่งสะพาน (City of Bridges), และ เมืองแห่งแสงสว่าง (The City of Light) เรือน าท่าน
เดินทางเขา้สู่“เกาะซานมาร์โค ”ศูนยก์ลาง ของเมืองเวนิส พร้อมน า คณะเดินทางเขา้สู่บริเวณ “จตุรัสซานมาโค”  
ระหว่างการเดินท างชมอนุสาวรียข์อง พระเจา้วิคเตอร์เอมานูเอลท่ี2 ถ่ายภาพคู่กบั “สะพานถอนหายใจ” สะพานแห่ง
สญัลกั ษณ์ท่ีเช่ือมต่อกบั พระราชวงัดอร์จ ชมความสวยงามของ “พระราชวงัดอร์จ” (ภายนอก) อนัเป็นท่ีประทบัของ
เจา้เมืองเวนิส ในยุคท่ียงัเป็นรัฐอิสระอีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของการปกครองแควน้ ในยุคสมยันั้น ชม“โบสถเ์ซนต์
มาร์ค” ซ่ึงเป็นโบสถแ์บบไบเซ็นไทน์ท่ี “ใหญ่ท่ีสุด” ในยุโรปตะวนัตก ให้ท่านไดส้ัมผสัคลองแห่งเวนิสอนัแสนโร
แมนติกโดยการ “นัง่เรือกอนโดร่า” Gondora ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก (ไม่รวมในรายการทัวร์กรุณาตดิต่อหัวหน้าทัวร์) 

เที่ยง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางเข้าชม “เมืองฟลอเรนซ์” Florence เมืองท่ีไดรั้บฉายาว่า“เมืองท่ีมีความงามเป็นอมตะ” เป็นเมือง

ตน้แบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส์ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีความเจริญสูงสุดในช่วงศตวรรษท่ี 13-16 ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ
และศิลปวฒันธรรมเป็นนครโบราณอนัยิ่งใหญ่ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยมัง่คัง่และร ่ ารวยกว่ากรุงโรม เป็นถ่ินก าเนิดของศิลปิน
ระดบัโลก2ท่าน คือ “ลีโอนา  โด ดาวินชีและ ไมเคิลแองเจลโล” น าคณะเดินเท่ียวชมเขตเมืองเก่า Old Town ซ่ึงไดถู้ก
จดัให้เป็นเขตเมืองปลอดมลพิษไม่อนุญาตให้รถยนต์ว่ิงผ่านภายในเมืองสัมผสัสถาปัตยกรรมอนัแสนงดงามเต็มไป
ดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ท่ีหาชมไดย้ากยิ่งจากเมืองไหน เท่ียวชม “จตุัรัสเพยีซซ่าซินยอเรตตา” ชมสถาปัตยกรรม 
อนัโดดเด่นของเมืองท่ี “มหาวหิารซานตามาเรียเดลฟิออเร” เป็นวิหารท่ีมียอดโดมขนาดใหญ่สญัลกัษณ์แห่งเมืองฟลอ
เรนซ์ จากนั้นออกเดินทางเขา้สู่ใจกลางเมืองชม “โบสถ์ซันตาโคเช่” โบสถข์นาดใหญ่ซ่ึงใช้เป็นสถานท่ีฝังศพของ
ศิลปินช่ือกอ้งโลก“ไมเคิลแองเจลโล และ กาลิเลโอ” และศิลปินช่ือดงัของเมือง จากนั้นน าท่านขา้มแม่น ้าอาร์โน ออก
เดินทางสู่เมืองปราโต ้

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร  / น าคณะเดนิทางเข้าสู่ที่พกั  
 พกัที่ : CHARME HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคียง                 
วนัที่4       ปราโต้ – ปิซ่า – หอเอนแห่งเมืองปิซ่า – เซียน่า  
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางเขา้สู่ “เมอืงปิซ่า” เมืองแสนสวยริมฝ่ังแม่น ้าอาร์โน และยงัเป็นบา้นเกิด “กาลิเลโอ” ศิลปินท่ีมีช่ือเสียง

ของอิตาลีน าคณะเปล่ียนเป็นรถ Shutter Bus เขา้ชมความมหศัจรรยข์อง “หอเอนแห่งเมืองปีซ่า” 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย์
ของโลก ถูกสร้างด้วยหินอ่อน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้นโดยเร่ิมสร้างเม่ือปี ค.ศ.1174 แลว้เสร็จเม่ือ ค.ศ.1350 ใช้เวลา
ก่อสร้างนานถึง 176 ปี ส าหรับหอเอนปิซ่าน้ีภายในมีเสาหินอ่อนทีสลกัลวดลายดว้ยฝีมือจิตรกรช่ือดงัแห่งยุคไดส้ลกั
ลวดลายไวส้วยงามมากส่วนสาเหตุท่ีเอียงนั้นเกิดข้ึนหลงัจากเม่ือสร้างเสร็จแลว้ ฐานไดท้รุดไปขา้งหน่ึงเม่ือวดัดู
ปรากฏว่าเอียงออกจากแนวด่ิงของฐานถึง 14 ฟุต แต่ก็ยงัไม่ลม้ยงัคงเอียงอยู่เช่นทุกวนัน้ี เมืองแห่งน้ียงัเป็นบา้นเกิด
ของนกัวิทยาศาสตร์ และนกัดาราศาสตร์เอกของโลก “กาลิเลโอ” ซ่ึงเขาไดพิ้สูจน์กฎการณ์ดึงดูดของโลกโดยปล่อย

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://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


 

 

 

วตัถุใหต้กมาจากท่ีสูงเขาสังเกตพบวา่ไม่วา่วตัถุหนกัหรือเบา ต่างตกถึงพ้ืนดินพร้อมกนั และใหช้าวโลกรู้ โดยท าการ
ทดลองปล่อยลูกบอลจากหอเอนปิซ่าแห่งน้ีและเขายงัเป็นคนแรกท่ีใช้กลอ้งโทรทัศน์(Telescope) ส่องดูดาวเม่ือ
ประมาณ 400 ปีก่อนและไดป้ระกาศส่ิงท่ีคน้พบซ่ึงทา้ทายความเช่ือของคนในสมยันั้นซ่ึงเช่ือกนัวา่โลกเป็นศูนยก์ลาง
ของสุริยะจกัรวาลแต่กาลิเลโอยืนยนัว่าดวงอาทิตยต่์างหากเป็นศูนยก์ลางของสุริยะจกัรวาล จนท าใหเ้ขาถูกจบัคุมขงั
ในท่ีสุด ชมความสวยงามของ “หอสวดมนต์ที่สร้างในสไตล์โรมันเนสก์” จตุรัสดูโอโมแห่งปิซาไดรั้บเลือกโดย
องคก์ารยเูนสโกใหข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เม่ือปี ค.ศ.1987 

เที่ยง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเซียน่า” เมืองดงัแห่งยุคกลางของอิตาลีและเป็นเมืองท่ีมีศิลปะโกธิค ตลอดทั้งใจกลาง

เมืองเก่าของเซียนาไดรั้บเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ข้ึนทะเบียนเป็น โลกเม่ือปี ค.ศ.1995 เชิญเยี่ยมจตุรัสเปียซซ่า 
เดล คมัโป Piazza del Campo ซ่ึงไดรั้บยกย่องว่าเป็นมรดกโลก และ เคยเป็นบา้นของาลิโอนกัแข่งมา้ท่ีมีช่ือกระฉ่อน
ท่ีสุดในโลก จตุรัสเปียซซ่า เดล คมัโป ท่ีไดช่ื้อวา่สวยแปลกตาเพราะมีรูปทรงเป็นรูปพดั ลาดเอียงแบบขั้นบนัได ตั้งอยู่
ดา้นหนา้ศาลาว่าการเมืองเซียน่า เดินเล่นชมเมือง บา้นเรือนต่างๆ ถึงแมดู้เก่าแก่ แต่ยงัคงถูกใชง้านเป็นท่ีอยูอ่าศยัและ
ร้านคา้ มีศาลากลางจงัหวดัสไตลโ์กธิค น ้าพุเกีย โบสถพ์ระแม่นิรมล ท่ีน่ีมีเทศกาลพาลิโอแสดงในชุดพ้ืนเมืองทุกปีมี
ช่ือเสียงมา 

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร  / น าคณะเดนิทางเข้าสู่ที่พกั 
 พกัที่ : HOTEL ANNA SIENA NORD หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคียง                                
วนัที่5       เซียน่า – ทิโวร่ี – La Reggia Designer Outlet               
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมอืงทิโวร่ี ดินแดนท่ีเป็นส่วนหน่ึงของแควน้ลาซิโอ (Lazio) ตั้งอยู่บนหนา้ผาสูง เหนือแม่น ้าอา

เนียน (Aniene)ชมเนินเขา TIBURTINE  ท่านจะไดพ้บว่าทิวทศัน์สวยงามสุดลูกหูลูกตาจะเปิดตอ้นรับปลุกประสาท
สมัผสัทุกอย่างใหส้ดช่ืน มีชีวิตชีวา โดยเฉพาะเหล่าวิลล่าพกัร้อนของชนชั้นสูงในสมยัก่อนเพ่ือสมัผสักบัความโรแมน
ติกจบัใจ  

เที่ยง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคา 
บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ La Reggia Designer Outlet ศูนยเ์อาทเ์ลท็ท่ีใหญ่และมีสินคา้หลากหลายท่ีสุด มีเวลาให้

ท่านช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม อาทิเช่น BIALETTI, Calvin Klein, D&G,DIESEL, Paul Smith, POLO, LEVI'S, 
REPLAY ฯลฯ   

ค ่า อสิระกบัอาหารมือ้ค ่าตามอธัยาศัยเพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 
 พกัที่ : RAMADA , NAPLES หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคียง  
วนัที่6       เนเปิลส์ – ซอร์เรนโต้ - ปอมเปอ ี– โรม   
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ “เมืองซอร์เรนโต้” (SORRENTO) ท่ีมาของเพลง “คมัแบค ทู ซอร์ เรนโต”้ และเป็นบา้นเกิดของ 

เอนริโก คารูโซ (ENRICO CARUSO) นักร้องโอเปราช่ือดัง เป็นเมืองในฝัน  ท่ีงดงามล ้ าเลิศ เมืองท่ีมีทัศนียภาพ
สวยงาม น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเนเปิลส์ (Naples) หรือท่ีนิยมเรียกเป็นภาษาอิตาลีว่า เมืองนาโปลี (Napoli) คืออีก

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


 

 

 

หน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ ศิลปะ วฒันธรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี และ
ศาสตร์การท าอาหาร ท่ีไดรั้บการยอมรับจากทัว่โลก อีกทั้งยงัเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัเนเปิลส์ (Province of Naples ) 
และ แควน้กมัปาเนีย (Campania) แควน้ท่ีตั้งอยู่ทางทิศใตข้องประเทศอิตาลีนั่นเอง จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ 
“เมอืงปอมเปอ”ี 

เที่ยง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชม “เมืองปอมเปอี” น าชมเมืองโบราณ 2,000 ปี ท่ีถูกท าลายโดยลาวาของภูเขาไฟ วิโซเวียส ซ่ึงภูเขาไฟลูกน้ี

ระเบิดเอาดินโคลนเถา้ถ่าน และหินละลายทบัถมจมลงไปในดินในชัว่เวลาไม่ก่ีนาทีเม่ือ พ.ศ.662 ประชาชนนบัหม่ืน
ตอ้งถูกฝังทั้งเป็นตายดว้ยความทุกขท์รมาน โดยไม่มีโอกาสหนีรอดออกมาไดเ้ลย และปอมเปอี ก็ถูกลืมไปจากความ
ทรงจ าของชาวโลกต่อมาไดมี้การฟ้ืนฟูศึกษาประวติัศาสตร์โบราณช่ือปอมเปอีจึงถูกคน้พบแต่ไม่มีใครทราบว่าอยู่ท่ี
ไหน จนกระทัง่ พ.ศ.2291 ไดพ้บร่องรอยของซากเมือง เม่ือร้ือดินท่ีทบัถมออกมาหมดแลว้ก็พบซากเมืองท่ีใหญ่โต 
และสร้างดว้ยหินอยา่งแขง็แรง บางแห่งพบ “ซากชาวปอมเปเอียน และสตัวเ์ล้ียงของเขาท่ีตายกลายเป็นหินยงัคงสภาพ
เดิมทุกประการ” แต่ทว่าภาพนั้นจะเห็นลกัษณะของความหวาดกลวัต่อความตายไดเ้ป็นอย่างดีบางคนนั่งเอามือปิด
หน้าตายบางคนนัง่ซบกบัก าแพงบา้นตายก็มี ปอมเปอีจึงได ้ ช่ือว่า “ซากเมืองแห่งความตาย”  จากนั้นน าคณะออก
เดินทางสู่ “กรุงโรม” Rome เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของแควน้ลาซีโอและประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ทางตอนกลาง
ของประเทศ มีประวติัศาสตร์ยาวนานมากกวา่ 2,800 ปี 

ค ่า                บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร   
 พกัที่ : IH HOTELS ROMA Z3 หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคียง      
วนัที่7        โรม – ชมเมอืง – กรุงวาตกิัน – โคลอสเซียม – น า้พุเทรวี ่– ช้อปป้ิงบันไดสเปน – สนามบิน – กรุงโดฮา            
เช้า  บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางเขา้สู่ “นครรัฐวาติกัน” ประเทศเอกราช หรือ รัฐอิสระท่ีเล็กท่ีสุดในโลก น าท่านเขา้ชมภายในของ 

“มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์” ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีใหญ่และส าคญัท่ีสุดในนครรัฐวาติกนั เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ของพระศา
สนจกัรโรมนัคาทอลิกท่ี  มีขนาด “ ใหญ่ท่ีสุดในโลก ” ไดรั้บการออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจลโล ” น าคณะเขา้สู่
ภายในมหาวิหารซ่ึงประดบัประดาไปดว้ยงานศิลปะช้ินเอกมากมาย อาทิเช่น “ ปิเอตา้ ” ( The Pieta ) รูปแกะสลกัหิน
อ่อนแม่พระมารีอุ ้มพระศพของพระเยซูเจ้าไวบ้นตัก จากนั้ นรถโค้ชแล่นผ่านสถานท่ีส าคัญต่างๆ พร้อมชม
สถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ภายในกรุงโรม อาทิ “จัตุรัสเวเนเซีย” Piazza Venezia จตุรัสท่ียิ่งใหญ่ใจกลางกรุงโรม ผ่าน
ชมระเบียงปาลาสโซ สถานท่ีใชก้ล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ  “ อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานู
เอล็ที่ 2 ” ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นพระบิดาของชา  อิตาลี “ประตูชัยคอนสแตนตนิ” สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะและท่ีมาของ “ถนน
ทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” จากนั้นชมร่องรอยของศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ “โรมนัฟอร่ัม” 

เที่ยง อสิระกบัอาหารมือ้กลางวนัเพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง  
บ่าย ใหค้ณะไดล้งจากรถพร้อมถ่ายภาพคู่กบั “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก สนามกีฬากลางแจง้

ขนาดใหญ่ท่ีมีโครงสร้างเกือบสมบูรณ์ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม  โดยนบัเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีเคยมี
การสร้างข้ึนมาในสมยัอาณาจกัรโรมนั ระหว่างทาง ท่านจะสามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ของกรุง
โรม น าคณะท่านชมความสวยงามของ “น ้าพุเทรวี่” ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของกรุงโรม น ้ าพุแห่งน้ี เร่ิมเป็นท่ีรู้จกั

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://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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


 

 

 

และมีช่ือเสียงจากภาพยนตร์เร่ือง "Three Coins in the Fountain" นักท่องเท่ียวท่ีไดเ้ดินทางมาเยี่ยมชมน ้ าพุแห่งน้ีมี
ความเช่ือกนัว่า การโยนเหรียญลงไปแลว้จะไดก้ลบัมาเยือนกรุงโรมอีกคร้ังจากนั้นน าคณะท่าน เดินทางชม “ช่องโอ
คูลูส” ช่องแสงซ่ึงเป็นวงกลมขนาดใหญ่อยูต่รงกลางหลงัคาโดมของ “วหิารแพนธีออน” ภายในวิหารแพนธีออนยงัใช้
เป็นสถานท่ีฝังศพกษตัริย ์บุคคลในราชวงศแ์ละบุคคลส าคญั เช่น พระศพของกษตัริย ์2 พระองคสุ์ดทา้ยของอิตาลีคือ 
พระเจา้วิกเตอร์ เอมมานูเอลท่ี 2 และพระเจา้อุมแบร์โตท่ี 1 และยงัมีศพของราฟาเอล จิตรกรชาวอิตาลีท่ีอายนุอ้ยท่ีสุด
ในบรรดาจิตรกรผูย้ิ่งใหญ่ในยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยา น าท่านคณะท่านเดินทางต่อไปยงั “ย่านบันไดสเปน” สถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง และเป็นสัญลกัษณ์อีกอยา่งหน่ึงของกรุงโรม  เป็นสถานท่ีนดัพบของหนุ่มสาววยัรุ่นของอิตาลีซ่ึง
ในเขตบริเวณน้ีเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโรมนัท่ีสวยงาม ให้ท่านไดถ่้ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึกหรืออิสระเลือกชอ้ปป้ิง
สินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงันานาชนิด อาทิ Gucci ,Louis Vuitton ,Prada ,Bally ,Chanel สินคา้พ้ืนเมืองอนัเล่ืองช่ือ 

ค ่า อสิระกบัอาหารมือ้ค ่าตามอธัยาศัยเพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบิน 
22.05 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR114 
วนัที่8       กรุงโดฮา – กรุงเทพฯ              
05.40 น. ถึง สนามบินกรุงโดฮา รอเปลีย่นเคร่ือง ประมาณ 2 ช่ัวโมง 
07.05 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR832 
17.45 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

หมายเหตุ  

❖ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าชา้ของสายการบิน 
และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ได้
มอบหมายให ้หวัหนา้ทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้น ทั้งน้ีการตดัสินใจ จะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม 
และผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส าคญั  

❖ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้ทาง
บริษทัถือวา่ท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 

❖ ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ ก่อน
ทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือเวลาบิน 
โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

❖ ร้านคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์, ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเข้าพกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน 
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 
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อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

ก.ย. 2562 
11-18 ก.ย.//18-25 ก.ย.//23-30 ก.ย. 

47,900 47,900 14,900 

ต.ค. 2562 
02-09 ต.ค.//10-17 ต.ค.//19-26 ต.ค. 

49,900 49,900 15,900 

พ.ย. 2562 
07-14 พ.ย.// 11-18 พ.ย. 

45,900 45,900 14,900 

30 พ.ย.-07 ธ.ค.//04-11 ธ.ค.//05-12 ธ.ค. 62 49,900 49,900 15,900 

เทศการปีใหม่ 2020 
29 ธ.ค.-05 ม.ค.//30 ธ.ค.-06 ม.ค. 63 

57,900 57,900 18,900 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลาน//โรม-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12

ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี

อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ี
ท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 



 

 

 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา
ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ ท่ านจะผ่านการ
พิจารณาหรือไม่กต็าม 4,000 บาท) 

 ค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรปท่านละ 12 ยโูร 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
เงือ่นไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงนิ  
❖ กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 30,000 ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์หรือส่ง E-MAIL ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 

Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทาง 

❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 20 ท่าน 
และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด
หกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัย
บางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

❖ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และ
ออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

❖ เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
• ทางบริษัทจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนั
การเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  

• หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความ
สะดวก  

• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยืน่วซ่ีาท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถ้กูตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อ
การพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวี
ซ่าใหก้บัทางท่าน 

• กรณีวซ่ีาที่ท่านยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 



 

 

 

-  ค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ
พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ี
เหลือจะคืนใหท่้านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืน
แรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท่้าน
ทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

• หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารอง

ตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดที่ใช้ในการเดนิทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะ
เป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารอง
ยานพาหนะ 

เงือ่นไขการยกเลกิ   
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสาย

การบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืน
เงินได้      

❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการยืน่ขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพือ่สแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดนิทางที่เหลอือายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดอืน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง  อายุยอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

 *ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงท างก าร เงิน อื่ น ๆ  ส าม ารถ ยื่ น แนบ เพิ่ ม เติ ม ไ ด้  ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ห ลั ก ฐ าน ก าร เงิน ข อ งท่ านสม บู ร ณ์ ท่ สุ ด )  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่
ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดอืน กรุณาสะกดช่ือใหต้รง
กบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 



 

 

 

* เดก็ตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูตบัิตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม
ทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็น
หลกั 


