
 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลท์การเดนิทางแกรนด์อติาล ี
มิลาน – ดูโอโม่ – เวโรน่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – เมืองฟลอเรนซ์ – โบสถซ์านตา มาเรีย – เมืองปิซ่า 

หอเอนแห่งเมืองปิซ่า – เมืองเซียน่า – เมืองทิโวร่ี – La Reggia Designer Outlet – เมืองเนเปิลส์  
เมืองซอร์เรนโต ้– ปอมเปอี – กรุงโรม – กรุงวาติกนั – โคลอสเซียม – น ้าพุเทรวี่ – ชอ้ปป้ิงบนัไดสเปน 

ก าหนดการเดินทาง 
มกราคม - มิถุนายน 2566 

(กรุณาส ารองท่ีนัง่ล่วงหนา้ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยืน่วีซ่า) 

 



 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง(1)    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี – มิลาน 
20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์S ของสาย การบินเตอร์

กิช แอร์ไลน์ พบเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก 
23.00 น. ออกเดินทางสู่งอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบินท่ี TK069 
 

วนัที่สองของการเดินทาง(2)  มิลาน – ดูโอโม่ – เวโรน่า – เมสเตร้    
05.15 น. เดินทางถึงประเทศตุรกี ใหท้่านแวะพกัเปลี่ยนเคร่ือง  
07.55 น. ออกเดินทางสู่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยเท่ียวบินท่ี TK1873 
09.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองมิลาน ประเทศ

อิตาลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่าน
ศุลกากรเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมิ
ลาน เมืองส าคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่
บริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี  จากนั้นน าคณะเก็บภาพ 
“ป้อมปราการสฟอร์เซสโก้” ปราสาทสวยงามหลงัน้ี
ได้เคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ 
ต่อมาเป็นท่ีพ  านกัของผูน้ าเผด็จการในช่วงศตวรรษท่ี 15 คือ ตระกูลสฟอร์ซา  มีเวลาใหท้่านไดถ้่ายภาพกบัมุมสวยๆ 
ของน ้ าพุท่ีโพยพุ่งบริเวณด้านหน้าปราสาทสฟอร์เซสโก้ น าท่านชม “มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม” 
สัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมือง อนัมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นดว้ยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้
เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ปัจจุบนัเป็น “โบสถ์แคธอลิกท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก” ลานดา้นหน้าเป็นท่ีตั้งของ
พระราชานุสาวรียพ์ระเจา้วิคเตอร์เอ็มมานูเอลท่ี 2 ทรงมา้ รายลอ้มดว้ยอาคารท่ีเก่าแก่คลาสสิคและช้อปป้ิงมอลล์ท่ี
สวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเวโรน่า”(VERONA) 

ประตูสู่อิตาลีเป็นเมืองท่ีใหญ่ และส าคญัเป็นอนัดบั 2 
ในแควน้เวเนโตรองจากเวนิส น าท่านชมเมืองเวโรนา
ไดรั้บสมญานามว่า "LITTLE ROMAN" เพราะยงัคง
สภาพส่ิงก่อสร้างจากสมยัโรมนัไวอ้ย่างสมบูรณ์และ
ถา้ยอ้นไปในศตวรรษท่ี 13-14 มีความเจริญสูงสุดถือ
ว่าเป็นยุดทองไม่แพก้รุงโรม เมืองเวโรน่าโด่งดังมา
จากนิยายรักอมตะเร่ืองเอกของนกัประพนัธ์ “วิลเลี่ยม
เชกส์เปียร์” ท่ีช่ือวา่ “โรมิโอ แอนด์ จูเลยีต”  

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


 

 

 

 
น าคณะเดินทางเขา้ชมย่านเมืองเก่าท่ียงัคงสภาพบา้นเรือนแบบโบราณ จากนั้นน าท่านสู่ “จตุรัสเออร์เบ” ท่ีรายลอ้ม
ไปดว้ยคฤหาสน์วงัเก่าของตระกูลท่ีเคยปกครองเวโรน่าระหว่างทางผ่านชมความยิ่งใหญ่ภายนอกของ“โรมัน อารี
น่า”สนามกีฬากลางแจง้แบบโบราณในสมยัโรมนั เดินทางเขา้สู่“อดีตบ้านของจูเลียต”ปัจจุบนัหน้าบา้นจูเลียตคือ
ร้านArmani ชมระเบียงหินอ่อนเลก็ๆ ท่ีจูเลียตเคยยนือยู่โดยมีโรมิโอ  มาคอยเฝ้าขอความรักอยูด่า้นล่างบริเวณบา้นมี
รูปป้ันจูเลียตท่ีเป็นบรอนซ์ป้ันโดยN.Costantiniว่ากนัว่าใครอยากสมหวงัในเร่ืองความรักก็ให้ไปจบัท่ีหนา้อกของจู
เลียต นอกจากน้ีภายในบริเวณก าแพงบา้นจูเลียตยงัมีการเขียนแสดงความรักกนัมากมายจนแทบไม่เห็นสีก าแพงเดิม 
และยงัมีบริการโทรศพัท์ส าหรับคนท่ีไม่ไดม้ากบัคนรักให้ไดเ้ซยฮ์ลัโหลหากนัว่าโทรมาจากบา้นจูเลียตแห่งน้ีน า
ท่านเดินทางขึ้นสู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีไปยัง “ เมืองเวนิส เมสเตร้” ราชินีแห่งทะเล เอเดียตริก
เมืองหลวงของแควน้ เวเนโต  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: Delfino Ambasciatori Hotel หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง                                               
 
วนัที่สามของการเดินทาง(3)      เวนิส – ฟลอเรนซ์ – โบสถ์ซานตา มาเรีย – ปิซ่า 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่าเรือตรอนเชโต ้จากน้ันลงเรือเข้าสู่“ เมืองเวนิส ”เมืองอนัแสนโรแมนติกซ่ึงเป็นจุดหมาย

ปลายทางของคู่รักจากทัว่โลกเมืองเวนิสได้รับ
ฉายาว่าราชินี แห่งทะเลอาเดรียตริก (Queen of 
the Adriatic), เมืองแห่งสายน ้ า (City of Water), 
เมืองแห่งสะพาน (City of Bridges), และ เมือง
แห่งแสงสว่าง (The City of Light) เรือน าท่าน
เดินทางเขา้สู่“เกาะซานมาร์โค ”ศูนยก์ลาง ของ
เมืองเวนิส พร้อมน า คณะเดินทางเขา้สู่บริเวณ 
“จตุรัสซานมาโค”  ระหว่างการเดินท างชม
อนุสาวรีย์ของ พระเจ้าวิคเตอร์เอมานูเอลท่ี2 
ถ่ายภาพคู่กบั “ สะพานถอนหายใจ ” สะพานแห่งสัญลกัษณ์ท่ีเช่ือมต่อกบั พระราชวงัดอร์จ ชมความสวยงามของ 
“พระราชวังดอร์จ” (ภายนอก)อนัเป็นท่ีประทบัของเจา้เมืองเวนิส ในยคุท่ียงัเป็นรัฐอิสระอีกทั้งยงัเป็นศูนยกล์างของ
การปกครองแควน้ ในยุคสมยันั้น ชม“โบสถ์เซนต์มาร์ค” ซ่ึงเป็นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ท่ี “ใหญ่ท่ีสุด” ในยุโรป

ตะวนัตก ให้ท่านได้สัมผัสคลองแห่งเวนิสอันแสนโรแมนติกโดยการ “ นั่งเรือกอนโดร่า” Gondora ที่มี
ช่ือเสียงระดับโลก (ไม่รวมในรายการทัวร์กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 



 

 

 

 
บ่าย น าท่านเดินทางเขา้ชม “เมืองฟลอเรนซ์”Florence เมืองท่ีได้รับฉายาว่า “เมืองท่ีมีความงามเป็นอมตะ” เป็นเมือง

ตน้แบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส์ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีความเจริญ
สูงสุดในช่วงศตวรรษท่ี  13 -16 ทั้ งทางด้านเศรษฐกิจและ
ศิลปวฒันธรรมเป็นนครโบราณอนัยิ่งใหญ่ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยมัง่คัง่
และร ่ ารวยกว่ากรุงโรม เป็นถ่ินก าเนิดของศิลปินระดบัโลก2ท่าน 
คือ “ลโีอนา  โด ดาวินชีและ ไมเคิลแองเจลโล” น าคณะเดินเท่ียวชม
เขตเมืองเก่า Old Town ซ่ึงได้ถูกจดัให้เป็นเขตเมืองปลอดมลพิษ
ไม่อนุญาตให้รถยนต์ว่ิงผ่านภายในเมืองสัมผสัสถาปัตยกรรมอนั
แสนงดงามเต็มไปดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ท่ีหาชมไดย้ากยิ่งจากเมืองไหน เท่ียวชม “จัตุรัสเพียซซ่าซินยอเรต
ตา” ชมสถาปัตยกรรม อนัโดดเด่นของเมืองท่ี “มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิออเร” เป็นวิหารท่ีมียอดโดมขนาดใหญ่
สัญลกัษณ์แห่งเมืองฟลอเรนซ์ จากนั้นออกเดินทางเขา้สู่ใจกลางเมืองชม “โบสถ์ซันตาโคเช่” โบสถข์นาดใหญ่ซ่ึงใช้
เป็นสถานท่ีฝังศพของศิลปินช่ือกอ้งโลก“ไมเคิลแองเจลโล และ กาลิเลโอ” และศิลปินช่ือดงัของเมือง จากนั้นน า
ท่านขา้มแม่น ้าอาร์โน ออกเดินทางสู่เมืองปิซ่า 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  / น าคณะเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั  

พกัที่: AC Pisa Hotel หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง                                               
 
วนัที่ส่ีของการเดินทาง(4)       ปิซ่า – หอเอนแห่งเมืองปิซ่า – เซียน่า – ชมเมือง 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางเขา้สู่“เมืองปิซ่า” เมืองแสนสวยริมฝ่ังแม่น ้ าอาร์
โน และยงัเป็นบา้นเกิด “กาลิเลโอ” ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงของอิตาลี
น าคณะเปล่ียนเป็นรถ Shutter Bus เขา้ชมความมหัศจรรย์ของ 
“หอเอนแห่งเมืองปีซ่า”1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก  ถูกสร้าง
ด้วยหินอ่อน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้นโดยเร่ิมสร้างเม่ือปี ค.ศ.1174 
แลว้เสร็จเม่ือ ค.ศ.1350 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 176 ปี ส าหรับ
หอเอนปิซ่าน้ีภายในมีเสาหินอ่อนทีสลกัลวดลายดว้ยฝีมือจิตรกรช่ือดงัแห่งยุคไดส้ลกัลวดลายไวส้วยงามมากส่วน
สาเหตุท่ีเอียงนั้นเกิดขึ้นหลงัจากเม่ือสร้างเสร็จแลว้ ฐานไดท้รุดไปขา้งหน่ึงเม่ือวดัดูปรากฏว่าเอียงออกจากแนวด่ิง
ของฐานถึง 14 ฟุต แต่ก็ยงัไม่ลม้ยงัคงเอียงอยู่เช่นทุกวนัน้ี เมืองแห่งน้ียงัเป็นบา้นเกิดของนักวิทยาศาสตร์ และนัก
ดาราศาสตร์เอกของโลก “กาลิเลโอ” ซ่ึงเขาไดพ้ิสูจน์กฎการณ์ดึงดูดของโลกโดยปล่อยวตัถุให้ตกมาจากท่ีสูงเขา
สังเกตพบวา่ไม่วา่วตัถุหนกัหรือเบา ต่างตกถึงพื้นดินพร้อมกนั และใหช้าวโลกรู้  
 
 



 

 

 

 
โดยท าการทดลองปล่อยลูกบอลจากหอเอนปิซ่าแห่งน้ีและเขายงัเป็นคนแรกท่ีใชก้ลอ้งโทรทศัน์(Telescope) ส่องดู
ดาวเม่ือประมาณ 400 ปีก่อนและไดป้ระกาศส่ิงท่ีคน้พบซ่ึงทา้ทายความเช่ือของคนในสมยันั้นซ่ึงเช่ือกนัว่าโลกเป็น
ศูนยก์ลางของสุริยะจกัรวาลแต่กาลิเลโอยืนยนัว่าดวงอาทิตยต์่างหากเป็นศูนยก์ลางของสุริยะจกัรวาล จนท าให้เขา
ถูกจบัคุมขงัในท่ีสุด ชมความสวยงามของ“หอสวดมนต์ท่ีสร้างในสไตล์โรมันเนสก์”จตุรัสดูโอโมแห่งปิซาได้รับเลือก
โดยองค์การยูเนสโกให้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก เม่ือปี ค.ศ.1987 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเซียน่า” เมืองดงัแห่งยุคกลางของ

อิตาลีและเป็นเมืองท่ีมีศิลปะโกธิค ตลอดทั้งใจกลางเมืองเก่า
ของเซียนาไดรั้บเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็น  
โลกเม่ือปี ค.ศ.1995 เชิญเยี่ยมจตุรัสเปียซซ่า เดล คมัโป Piazza 
del Campo ซ่ึงไดรั้บยกย่องว่าเป็นมรดกโลก และ เคยเป็นบา้น
ของาลิโอนกัแข่งมา้ท่ีมีช่ือกระฉ่อนท่ีสุดในโลก จตุรัสเปียซซ่า 
เดล คัมโป ท่ีได้ช่ือว่าสวยแปลกตาเพราะมีรูปทรงเป็นรูปพดั ลาดเอียงแบบขั้นบันได ตั้ งอยู่ด้านหน้าศาลาว่า
การเมืองเซียน่า เดินเล่นชมเมือง บา้นเรือนต่างๆ ถึงแมดู้เก่าแก่ แต่ยงัคงถูกใชง้านเป็นท่ีอยู่อาศยัและร้านคา้ มีศาลา
กลางจงัหวดัสไตลโ์กธิค น ้าพุเกีย โบสถพ์ระแม่นิรมล ท่ีน่ีมีเทศกาลพาลิโอแสดงในชุดพื้นเมืองทุกปีมีช่ือเสียงมา 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  / น าคณะเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั 

พกัที่:  Hotel Executive Siena  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                                               
วนัที่ห้าของการเดินทาง(5)      เซียน่า – ทิโวร่ี – ช้อปป้ิง เอาท์เลท็ “La Reggia Designer Outlet”               
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านออกเดินทางสู่เมืองทิโวร่ี(TIVOLI) ดินแดนท่ีเป็น
ส่วนหน่ึงของแควน้ลาซิโอ (LAZIO) ตั้ งอยู่บนหน้าผาสูง 
เหนือแม่น ้าอาเนียน(ANIENE) น าท่านชมบริเวณเนินเขาทิบูทิน
(TIBURTINE) ท่านจะไดพ้บว่าทิวทศัน์สวยงามสุดลูกหูลูกตา
จะเปิดตอ้นรับปลุกประสาทสัมผสัทุกอยา่งใหส้ดช่ืน มีชีวิตชีวา 
โดยเฉพาะเหล่าวิลล่าพกัร้อนของชนชั้นสูงในสมยัก่อนเพื่อสัมผสักบัความโรแมนติกจบัใจ  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ La Reggia Designer Outlet ศูนย์เอาท์เล็ทท่ีใหญ่และมีสินค้าหลากหลายท่ีสุด มีเวลา

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

ค ่า อิสระกบัอาหารม้ือค ่าตามอธัยาศยัเพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

พกัที่: Holiday Inn Napoli หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง                             
 

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/


 

 

 

                   

วนัที่หกของการเดินทาง(6)        เนเปิลส์ – ซอร์เรนโต้ – ปอมเปอ ี– โรม 
                                                           กรุงวาติกนั - มหาวหิารเซนต์ปีเตอร์  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จ ากนั้ นน า ท่ า น เ ดิ นท า ง สู่  “ เ มื อ งซอ ร์ เ รน โ ต้ ” 
(SORRENTO) ท่ีมาของเพลง “คัมแบค ทู ซอร์ เรนโต้” 
และ เ ป็นบ้าน เ กิดของ  เอนริโก  คา รูโซ  (ENRICO 
CARUSO) นกัร้องโอเปราช่ือดงั เป็นเมืองในฝัน ท่ีงดงาม
ล ้ าเลิศ เมืองท่ีมีทศันียภาพสวยงามน าท่านเดินทางต่อสู่
เมืองเนเปิลส์ (Naples) หรือท่ีนิยมเรียกเป็นภาษาอิตาลี
ว่า เมืองนาโปลี (Napoli) คืออีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียงและมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ 
วฒันธรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี และศาสตร์การท าอาหาร ท่ีไดรั้บการยอมรับจากทัว่โลก อีกทั้งยงัเป็นเมืองหลวง
ของจงัหวดัเนเปิลส์ (Province of Naples ) และ แควน้กัมปาเนีย (Campania)แควน้ท่ีตั้งอยู่ทางทิศใตข้องประเทศ
อิตาลีนัน่เอง น าท่านออกเดินทางสู่ “ เมืองปอมเปอ ี” 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชม “ เมืองปอมเปอ ี” น าชมเมืองโบราณ 2,000 

ปี ท่ีถูกท าลายโดยลาวาของภูเขาไฟ วิโซเวียส ซ่ึงภูเขาไฟ
ลูกน้ีระเบิดเอาดินโคลนเถา้ถ่าน และหินละลายทบัถมจม
ลงไปในดินในชัว่เวลาไม่ก่ีนาทีเม่ือ พ.ศ.662 ประชาชน
นบัหม่ืนตอ้งถูกฝังทั้งเป็นตายดว้ยความทุกขท์รมาน โดย
ไม่มีโอกาสหนีรอดออกมาไดเ้ลย และปอมเปอี ก็ถูกลืม
ไปจากความทรงจ าของชาวโลกต่อมาได้มีการฟ้ืนฟู
ศึกษาประวติัศาสตร์โบราณช่ือปอมเปอีจึงถูกคน้พบแต่
ไม่มีใครทราบว่าอยู่ท่ีไหน จนกระทัง่ พ.ศ.2291 ไดพ้บร่องรอยของซากเมือง เม่ือร้ือดินท่ีทบัถมออกมาหมดแลว้ก็
พบซากเมืองท่ีใหญ่โต และสร้างดว้ยหินอย่างแข็งแรง บางแห่งพบ “ซากชาวปอมเปเอียน และสัตว์เลีย้งของเขาท่ี
ตายกลายเป็นหินยังคงสภาพเดิมทุกประการ ” แต่ทว่าภาพนั้นจะเห็นลกัษณะของความหวาดกลวัต่อความตายได้
เป็นอย่างดีบางคนนั่งเอามือปิดหน้าตายบางคนนั่งซบกบัก าแพงบา้นตายก็มี ปอมเปอีจึงได  ้ ช่ือว่า “ ซากเมืองแห่ง
ความตาย ”  จากนั้นน าคณะออกเดินทางสู่ “กรุงโรม” Rome เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของแควน้ลาซีโอและ
ประเทศอิตาลี ตั้งอยูท่างตอนกลางของประเทศ มีประวติัศาสตร์ยาวนานมากกวา่ 2,800 ปี 
 

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


 

 

 

 
น าคณะท่านเดินทางเขา้สู่ “ นครรัฐวาติกนั ” “ ประเทศเอกราช ” 
หรือ “ รัฐอิสระท่ีเล็กท่ีสุดในโลก ” น าท่านเข้าชมภายในของ 
“มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์” (ขอสงวนสิทธ์ิในการงดการเข้าชม
ภายในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรณี มีการจดังานพิธีต่างๆ ซ่ึง
ไม่อาจเขา้ชมได ้หรือในกรณี   คิวต่อแถวในการเขา้ชมยาวมาก
เพื่อไม่ให้เป็นผลกระทบกบัรายการท่องเท่ียวอ่ืนๆในโปรแกรม
ทวัร์ ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีใหญ่และส าคญัท่ีสุดในนครรัฐวาติกัน 
เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ของพระศาสนจกัรโรมนัคาทอลิกท่ีมีขนาด “ ใหญ่ท่ีสุดในโลก ” ไดรั้บการออกแบบโดย “ ไม
เคิลแองเจลโล ” น าท่านเขา้สู่ภายในมหาวิหารซ่ึงประดบัประดาไปดว้ยงานศิลปะช้ินเอกมากมาย อาทิเช่น “ ปิเอตา้ ” 
( The Pieta ) รูปแกะสลกัหินอ่อนแม่พระมารีอุม้พระศพของพระเยซูเจา้ไวบ้นตกั 

ค ่า             บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร   
พกัที่: IH HOTELS ROMA Z3 หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง                          
 

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง(7)     โรม – ชมเมือง – โคลอสเซียม – น ้าพุเทรวี ่- วหิารแพนธีออน  
                      ช้อปป้ิงบันไดสเปน – กรุงเทพฯ              
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางไปถ่ายภาพคู่กบั “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬากลางแจง้ขนาด
ใหญ่ท่ีมีโครงสร้างเกือบสมบูรณ์ตั้ งอยู่ใจกลางกรุง
โรม  โดยนบัเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีเคยมี
การสร้างขึ้นมาในสมยัอาณาจกัรโรมนั ระหว่างทาง ท่าน
จะสามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ของ
กรุงโรมจากนั้ นรถโค้ชแล่นผ่านสถานท่ีส าคัญต่างๆ 
พร้อมชมสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ภายในกรุงโรม อาทิ 
“ จัตุรัสเวเนเซีย ” Piazza Venezia จตุรัสท่ียิง่ใหญ่ใจกลาง
กรุงโรม ผ่านชมระเบียงปาลาสโซ สถานท่ีใชก้ล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ  “ อนุสาวรีย์พระเจ้าวิค
เตอร์ เอม็มานูเอล็ท่ี 2 ” ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นพระบิดาของชา  อิตาลี “ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะและ
ท่ีมาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” จากนั้นชมร่องรอยของศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ “โรมันฟอ
ร่ัม” 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 

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


 

 

 

 
บ่าย น าคณะท่านชมความสวยงามของ “น ้าพุเทรวี่” ซ่ึงเป็นอีก

หน่ึงสัญลกัษณ์ของกรุงโรม น ้าพุแห่งน้ี เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัและมี
ช่ือเสียงจากภาพยนตร์เร่ือง " Three Coins in the Fountain 
" นักท่องเท่ียวท่ีได้เดินทางมาเยี่ยมชมน ้ าพุแห่งน้ีมีความ
เช่ือกนัว่า การโยนเหรียญลงไปแลว้จะไดก้ลบัมาเยือนกรุง
โรมอีกคร้ังจากนั้นน าคณะท่าน เดินทางชม ช่อง “โอคูลูส” 
ช่องแสงซ่ึงเป็นวงกลมขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางหลงัคาโดม
ของ “วิหารแพนธีออน” ภายในวิหารแพนธีออนยงัใช้เป็น
สถานท่ีฝังศพกษตัริย ์บุคคลในราชวงศ์และบุคคลส าคญั เช่น พระศพของกษตัริย ์2 พระองค์สุดทา้ยของอิตาลีคือ 
พระเจา้วิกเตอร์ เอมมานูเอลท่ี 2 และพระเจา้อุมแบร์โตท่ี 1 และยงัมีศพของราฟาเอล จิตรกรชาวอิตาลีท่ีอายุน้อย
ท่ีสุดในบรรดาจิตรกรผูย้ิง่ใหญ่ในยคุฟ้ืนฟูศิลปวิทยา น าท่านคณะท่านเดินทางต่อไปยงั “ ย่านบันไดสเปน ” สถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง และเป็นสัญลกัษณ์อีกอยา่งหน่ึงของกรุงโรม  เป็นสถานท่ีนดัพบของหนุ่มสาววยัรุ่นของอิตาลี
ซ่ึงในเขตบริเวณน้ีเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโรมนัท่ีสวยงาม ให้ท่านไดถ้่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึกหรืออิสระเลือกชอ้ป
ป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงันานาชนิด อาทิ Gucci ,Louis Vuitton ,Prada ,Bally ,Chanel สินคา้พื้นเมืองอนัเล่ืองช่ือ  

 

*** อิสระอาหารม้ือค ่าเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง *** 
 

19.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี TK1864 
23.30 น. เดินทางถึงอิสตนับูล (แวะพกัเปลี่ยนเคร่ือง) 

วนัที่แปดของการเดินทาง(8)      กรุงเทพฯ 
01.45 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี TK068 
15.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

********************************************************\ 
 

***หมายเหตุ    โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดย ได้
มอบหมายให้ หัวหนา้ทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็น
ส าคญั*** 
 

 

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


 

 

 

 

 

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

12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ี
มีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็น
ผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

อตัราค่าบริการ  
ก าหนดการเดินทาง       ผูใ้หญ่ 

    พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
     เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
      พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

   เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
   พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(เสริมเตียง) 

      พกัเด่ียว 

24 – 31 ม.ค. 66 69,900 69,900 69,900     12,000 
07 – 15 ก.พ. 66 69,900 69,900 69,900     12,000 
21ก.พ.-01มี.ค. 66 69,900 69,900 69,900     12,000 
09 – 16 มี.ค. 66 69,900 69,900 69,900     12,000 
16 – 23 มี.ค. 66 69,900 69,900 69,900     12,000 
23 – 30 มี.ค. 66 69,900 69,900 69,900     12,000 
20 – 27 เม.ย. 66 69,900 69,900 69,900     12,000 
27เม.ย.-04พ.ค. 66 74,900 74,900 74,900     12,000 
04 – 11 พ.ค. 66 69,900 69,900 69,900     12,000 
24 – 31 พ.ค. 66 69,900 69,900 69,900     12,000 
01 – 08 มิ.ย. 66 72,900 72,900 72,900     12,000 
16 – 22 มิ.ย. 66 69,900 69,900 69,900     12,000 

* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจ านวนผูเ้ดินทางครบ 20 ท่านเท่านั้น * 
** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ** 



 

 

 

 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ หากท่านอายเุกิน 75 ปี หรือไม่ได้
เดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (900 บาท) 
3. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยโูรต่อวนั / (14 ยโูร) 
4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ

พิจารณาหรือไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริการยืน่วีซ่า ท่านละ 7,000 บาท 
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
6. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 50,000 บาท เม่ือจอง พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และ

ออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด
หกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกนั
การเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 



 

 

 

 
2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่ นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง

เดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความ
สะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อ
การพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วีซ่า
ใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือ
จะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่ านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืน
แรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่าน
ทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารอง

ตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะ
เป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารอง
ยานพาหนะ 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้งการันตีท่ีนัง่กบัสาย

การบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่าน) 

• หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
• รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็นฟัน 

ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  



 

 

 

 
• หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด  

*** กรณีค้าขาย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือส าเนาใบเสีย
ภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง)  

• *** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน พร้อมสลิป
เงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายุยอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง)  
 

 
 

*** กรณีข้าราชการ: หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิปเงินเดือน
ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู ่อายุ
ยอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

• หนังสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชีระบุอยู่ทุก
หน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถแนบ Statement 
สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ) 

• หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM 
IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเขา้ร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดช่ือให้ตรงกับหน้า
พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกับ  Statement ท่ีท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาด าเนินการขอประมาณ  3-5 วนัท าการ) โดยต้องท า
แยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตัวจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 

***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) *** 

• กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมี
จดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ โดยระบุประเทศและวนัเดินทาง (ตัว
จริง) 

• ส าเนาบัตรประชาชน   / ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต ่ากว่า 20 ปี) 

• ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล อย่างละ 1 ชุด (ถ้ามี) 
*** กรณีที่สถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย *** 

***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอ่ืนเพิ่มเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการพจิารณาอนุมัติ ออกวีซ่าส าหรับสถานทูต ***   

 
 
 
 



 

 

 

 
• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูก

ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทั
ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 
• กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า 
 ของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

• ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน การ
ปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 


