
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
ทวัรอ์ติาล ีMONO ITALY 

MONO ITALY มลิาน เวนสิ ปิซา่ โบโลญญา่ ฟลอเรนซ ์วาตกินั โรม 7วนั 4คนื  
เยอืนเมืองภาคเหนือของอติาล ีเมืองหลวงทางแฟชัน่ของโลกทีม่ลิาน ชมมหาวหิารดโูอโม่แหง่มลิานทีง่ดงามและยิง่ใหญเ่ป็น
อันดับ 3 ของโลก ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมสช์ือ่ดังทีแ่กลลอเรยีวคิเตอรเ์อ็ม มานูเอล เยอืนเมืองแหง่สายน ้า สดุแสนโรแมนตกิ 
แห่งแควน้เวเนโตที่เมืองเวนสิ เยือนเมอืงโบโลญญ่า เมืองหลวงของแควน้เอมีเลียโรมัญญา ตัง้อยูร่ะหว่าง แม่น ้าโปกับ
เทอืกเขาแอแพนไนน์ ชมความยิง่ใหญอ่ลังการ1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกที ่โคลอสเซีย่ม และหอเอนปิซา่ทีเ่มืองปิซ่า เยือน
เมืองฟลอเรนซ์ ดนิแดนอันน่าหลงใหล เมืองส าคัญทางศลิปะ วัฒนะธรรมเป็นเมืองตน้ก าเนิดของศลิปะเรอเนซองส์ เยือน
ดนิแดนเล็กๆทีน่ครวาตกินั เป็นแหลง่รวมศลิปวัฒนธรรมอันยิง่ใหญ่ของโลก และชืน่ชมสถาปัตยกรรมและประวัตศิาสตรแ์ห่ง
ความยิง่ใหญท่ีก่รุงโรม  

เดนิทางโดยระดบั 5ดาว QATAR AIRWAYS (QR) 
วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

)พกักบัผูใ้หญ ่2ทา่นไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหตุ 

19-25 ก.ย. 61 49,900 

เด็กอาย ุ0-2 ปี/Infant 
15,000 บาท 

 

12,500 25  

2-8 ต.ค. 61 49,900 12,500 25 
 

19-25 ต.ค. 61 
49,900 12,500 

25 
 

30ต.ค.-5พ.ย. 61 47,900 12,500 25  

13-19 พ.ย. 61 48,900 12,500 25  

*ราคาทวัรร์วมคา่วซีา่แลว้** 
 
 

 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
สายการบนิไทย กาตาร ์QATAR AIRWAYS (QR) 

เทีย่วบนิขาไป     QR833 BKK-DOH 20.55-23.40 // QR123  DOH-MXP  01.45-07.15 
เทีย่วบนิขากลบั   QR132 FCO-DOH 16.40-23.10 // QR834 DOH-BKK 01.40-12.40+1 
 

วนัทีห่นึง่ กรุงเทพฯ  ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ- ทา่อากาศยานโดฮา แวะเปลีย่นเคร ือ่ง 
 
 
17.00 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกช ัน้4 ประตู 8 เคานเ์ตอร ์Q 

สายการบนิ กาตารแ์อรเ์วย ์โดยมีเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบัตรทีน่ั่ง โหลดสัมภาระ 

20.55 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิกรุงโดฮา  โดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิ
ที ่QR833 

23.40 น.    เดนิทางถงึทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์แวะพกัเปลีย่นเคร ือ่ง  
 
วนัทีส่อง      สนามบนิมลิาโน มลัเพนซา - มลิาน – มหาวหิารแหง่มลิาน - แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล – เมสเตร 

 อาหาร เทีย่ง,เย็น 

 
01.45  น. น า ท่ า น เดิ น ท า ง สู่  ก รุ ง มิ ล า น  ป ร ะ เท ศ อิ ต า ลี  โ ด ย ส า ย ก า ร บิ น ก า ร์ต้ า แ อ ร์ เ ว ย ์ 

                เทีย่วบนิที ่QR123    
07.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน มลิาโน มลัเพนซา Milan Malpensa Airport 

(MXP) กรุงมลิานอติาล ีน าทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง และพิธี
การทางศุลกากรและตรวจรับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านสู่จุดศูนยก์ลาง

ของเมอืงมลิาน )ระยะทาง52กม./1ชม.( ถงึเมืองมลิาน มลิาน Milan หรอืที่
คนอติาเลยีนเรยีกว่า มลิาโน ่(Milano) เป็นเมืองหลวงทางแฟชันของโลก
แข่งกับปารีสในประเทศฝรั่งเศส เป็นศูนย์กลางทางธุรก ิจของอิตาล ี
นอกจากนัน้ยังมภีาพวาดเฟรสโกท้ีม่ีชือ่เสยีงโดง่ดัง และโรงละครโอเปรา่อัน
ลอืชือ่ เป็นตน้ จากนัน้น าทา่นไปชมและถา่ยรูปทีก่สัเตลโล สฟอรเ์ซสโก 
Castello Sforzesco )ชมดา้น
นอก(เป็นป้อมปราสาทเก่าแก่
หลายรอ้ยปีอันเป็นแหล่งรวม
แกลลอรี่และพิพิธภัณฑ์ที่มี
ชื่ อ เสี ย งข อ ง มิ ล าน   เป็ น
ปราสาท อันเก่าแก่ที่มีอายุ
มากกว่าหา้รอ้ยน้ีเป็นปราสาท

ในศตวรรษที่ 15 ที่ตั ้งอยู่ใจ
กลางเมืองของมลิาน จากนัน้น าทา่นไปชมมหาวหิารแหง่มลิาน Duomo di 
Milano )ถา่ยรปูดา้นนอก( มหาวหิารน้ีสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ทีถ่อืว่ามีความใหญโ่ตเป็นอันดับสามของ
โลก เร ิม่สรา้งในปี 1386 แตก่ว่าจะเสร็จตอ้งใชเ้วลากวา่ 400 ปี ดา้นนอกมีหลังคายอดเรยีวแหลมทีท่ าจากหนิอ่อน
จ านวน 135 ยอด และมีรปูปั้นหนิอ่อนจากสมัยตา่งๆ กว่า 2,245 ช ิน้ ยอดทีส่งูทีส่ดุมีรปูปั้นทองขนาด 4 เมตรของ
พระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่  จากนั้นใหท้่านอิสระชอ้ป ป้ิงสินคา้แบรนด์เนมชื่อดังของโลก อาทิเช่น 
LV,PRADA,GUCCI, TOD’S ณ แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล )Galerie Victor Emmanuel) (รา้น Prada 
รา้นแรกของโลก( และทา่นสามารถถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึจากดา้นในซึง่เป็นอาคารกระจกทีเ่กา่แกแ่ละสวยงาม  



 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) เมนูอาหาร
ทอ้งถิน่  

บา่ย  น าท่านเดินทางสู่ เวนิส เมสเตร  Venice Mestre ฝ่ังแผ่นดินใหญ ่
)ระยะทาง264กม./4ชม.( เป็นเมืองเล็กๆ ที่สวยงามเต็มไปดว้ย
สวนสาธารณะ รา้นดีไซเนอรแ์บรนดดั์ง และจัตุรัสที่มีแลนดม์ารก์เก่าแก  ่
สัมผัสไดถ้งึความงดงามของอาคารประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอิตาลใีน

แบบดัง้เดมิ เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักแรมก่อนเดนิทางไปสู่
เกาะเวนสิซึง่หา่งกันไม่กีน่าท ี

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี  (มือ้ที2่) เมนูอาหารจนี 
 หลงัอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

   ทีพ่กั: Novotel Venice Mestre Castellana หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง( 

 
วนัทีส่าม        เมสเตร - ทา่เรอืตรอนเคตโต ้- เกาะเวนสิ – เมอืงโบโลญญา่                         
                      อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น  

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที3่) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้Tronchetto Pier เป็นทา่เรอืทีม่ีเรอื
บรกิารในการเดนิทางไปในทีต่า่ง ๆ ของเมือง เพื่อชมทวิทัศน์ธรรมชาตขิอง 
2 ฝ่ังคลองโดยทางเรอื นับเป็นเมืองที่คลองมากกว่าถนนอีกเมืองหนึง่ของ
โลก น าท่านน่ังเรอืสู ่เกาะเวนสิ )Venice Island) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ 
เม ืองเวนิสไดร้ับฉายาว่า ราช ินีแห่งทะเลเอเดรียติก )Queen of the 
Adriatic) เมืองแห่งสายน ้า เมืองแห่งสะพานและเมืองแห่งแสงสว่าง ถูก
สรา้งขึน้จากการเชือ่มเกาะเล็กๆจ านวนมากเขา้ดว้ยกันในบรเิวณทะเลสาบเว
นเิทีย ซึง่เป็นสวนหนึ่งของทะเลอาเดรียตกิ เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็น
เมืองทีใ่ชค้ลองในการคมนาคมมากทีส่ดุ ชมความสวยงามของ  จตุัรสัซาน
มาร์โค )Piazza San Marco หรือ Saint Mark Square) เป็นจัตุรัสกลาง
เมืองเวนสิ ทีข่ ึน้ชือ่ว่าสวยทีส่ดุแหง่หนึง่ในอติาล ีลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรม
อันงดงาม อาท ิโบสถเ์ซนตม์ารก์ )St. Mark’s Basilica) เดมิทีเ่ป็นโบสถ์
สว่นตัวของผูค้รองเมอืงในสมัยนัน้ พระราชวังดอจส ์)Doge’s Palace), ลโีอ
เน่ )Lione) รปูปั้นสงิโตตัวใหญต่ดิปีกพรอ้มถอืหนังสอื ซึง่ถอืเป็นสัญลักษณ์
ประจาเมืองเวนสิ เดนิชมตัวเมืองจนถงึสะพานรอิลัโต เป็นสะพานทีเ่กา่แก่
ทีส่ดุในเวนสิและเป็นสะพานแรกทีข่า้ม Grand Canal (คลองแกรนดค์าแนล( 
ชมสะพาน Bridge of Sighs สะพานสะอืน้ หรอืบางคนเรยีกว่า "สะพาน
แหง่การทอดถอนใจ” ซึง่ทอดขา้มดา้นหลังวังของผูป้กครองเวนสิในอดตี ไป

ยังคุกที่อยู่อีกฟากฝ่ังคลอง ว่ากัน  ว่าสะพานแห่ง  น้ีคือจุดหายใจเฮือก
สดุทา้ยแหง่อสิรภาพของเหล่านักโทษ และคุกแหง่น้ีเองเป็นที่คมุขังนักรัก
กระเดือ่งนามคาสโนว่า ในต านานเลา่ว่าการจูบบนเรือกอนโดลา่ใตส้ะพาน
แหง่น้ีจะน าไปสู่ความรักนรัินดร์ นับเป็นหนึ่งในจุดที่โรแมนตกิทีส่ดุจุดหนึ่ง
ในเวนิส อิสระใหท้่านเดนิชมความโรแมนตกิของเกาะแห่งน้ี หรือท่านยัง

สามารถสัมผัสประสบการณ์ล่องเรอืกอนโดลา่ ชมความงามของเกาะเว
นสิ (ไมร่วมในคา่ทวัร)์ ใหท้า่นสัมผัสบรรยากาศอยา่งเต็มอิม่ 
 

เที่ยง          รบัประทานอาหารกลางวนั  ที่ Da Bruno (ม ื้อที่4) เมนูอาหาร

ทอ้งถิน่  
 
บา่ย น าทา่นเดนิทางกลับสูท่า่เรอืตรอนเคตโต ้ จากนั้นน าทา่นขึน้รถคันเดมิน า

ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบโลญญ่า (Bologna) (ระยะทาง 156 กม. ประมาณ 
2.15 ชม.) เมืองหลวงของแควน้เอมีเลียโรมัญญา โดยตัวเมืองนั้นตัง้อยู่
ระหว่าง แม่น ้าโปกับเทอืกเขาแอแพนไนน์ นอกจากนั้นยังเป็นหนึง่ในเมือง
ยคุกลางที ่ไดร้ับการรักษาไว ้อยา่งดทีีส่ดุแหง่หนึง่ในยโุรป และยังเป็นทีตั่ง้
ของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดคือ“Alma Mater Studiorum” ชมบรเิวณ 
จัตุรัสมัจโจเล ่)Piazza Maggiore) จัตุรัสขนาดใหญท่ี่ตัง้อยู่ใจกลาง เมือง



 

เกา่ ทีล่อ้มรอบดว้ยโบสถ ์ซาน เปโตรนโิอ )Basilica of San Petronio) ซติี ้ฮอล ลานน ้าพุเทพเนปจูน )Fontana Del 
Nettuno) และอาคารปาลาซโซ เดล โพเดสตา )Palazzo Del Podesta) ใหท้า่นเดนิชมเมืองและถา่ยรปูตามอัธยาศัย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่) เมนูอาหารจนี 
 หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั 

 ทีพ่กั: Hotel NH Bologna Villanova หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง( 
 

วนัทีส่ ี ่     โบโลญญา่ - ลา สเปเซยี - ชงิเกว แตรเ์ร – เมอืงปิซ่า – จตุัรสัดูโอโม ่- หอเอนปิซ่า     

                อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที6่) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืง ลา สเปเซยี )La Spezia( )ระยะทาง223กม./ 3.15 
ชม.( เมืองในเขตลกิูเรียทางตอนเหนือของอิตาลี อยูร่ะหว่าง เมืองเจนัว 
และปิซ่า บนทะเลลิกูเรีย เป็นเมืองท่าส่งกลิ่นอายความมีชีวิตชีวา 
ผสมผสานกบัอา่วทีม่ีความคกึคักและทอ้งถนนทีค่ลาคล า่ไปดว้ยกจิกรรมใน
ทอ้งถิน่มากมาย และเป็นหนึง่ในอ่าวที่มีความส าคัญทางดา้นการคา้และ
การทหาร อีกทั ้งยังเป็นที่ตัง้ของสถานที่ส าคัญทางประวัตศิาสตร์และ

วัฒนธรรมดว้ย 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่ ) เมนูอาหารทอ้งถิน่ 
น าท่านเดินทางสู่สถานี La Spezia Centrale Railway Station น า
ทา่นเปลีย่นการเดนิทางโดยสารรถไฟสูด่นิแดนท ัง้หา้ )Five Land) แห่ง 
ชงิเกว แตรเ์ร )Cinque Terre) ตัง้บนหนา้ผาสงูชันเหนือทะเลเมดเิตอรเ์ร
เนียน ตดิทะเลบรเิวณชายฝ่ังแควนลกิเูรยี ชม 2 ใน 5 หมู่บา้นไดแ้ก ่หมู่บา้น
ประมงเล็กๆ รโิอแมก จโิอเร ่(Rio-Maggiore) หมู่บา้นชาวประมงทีส่วยทีส่ดุ
ในโลก เป็นชุมชนชาวประมงเก่าที่มีท าเลทีน่่ามหัศจรรย์ คอืแต่ละหมู่บา้น
ปลกูสรา้งอยูบ่นภเูขาหรอืหนา้ผาสงู ปัจจุบันแมยั้งมีการท าประมงกันอยูบ่า้ง 
แตก่็ไม่มากนัก เน่ืองจากชาวบา้นหันมาท าธรุกจิท่องเทีย่วเพื่อตอ้นรับเหล่า
นักเดนิทางทีแ่วะเวียนเขา้มาชมไข่มุกน ้างามของอิตาลีเม็ดน้ีเสียมากกว่า 
และ ชมหมู่บา้นประมง มานาโรลา่ (Manarola) หมู่บา้นชาวประมงทีเ่ล็กทีสุ่ดของแควน้ แตก่ลับกลายเป็นแหล่ง
ทอ่งเทีย่วที่สามารถดงึดดูใหนั้กเดนิทางจากทั่วโลกตา่งก็อยากที่  จะมาเยอืน ณ หมู่บา้นแห่งน้ี กจิกรรมหลักของ
นักทอ่งเทีย่วเมื่อมาถงึทีน่ี่ก็คอืการเดนิชมเมืองไปตามถนนสายเล็กทีลั่ดเลาะตัดผ่านตัวเมืองไปตามความลานชัน 
เป็นบรรยากาศทีส่ดุแสนจะเพลดิเพลนิ จากนัน้เดนิทางสูส่ถานีเลแวนโต ้ (Levanto) เปลีย่นการเดนิทางขึน้รถโคช้
เพื่อเดนิทางสูปิ่ซา่   จากนัน้  น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงปิซ่า Pisa (ระยะทาง
105 กม./ 1.30 ชม.( อดตีเมืองทา่เรอืชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนและเป็น
ทีตั่ง้ของหอเอนปิซา่ น าทา่นชม จตุัรสักมัโป เดย ์มริาโกล ีหรอื จตุัรสัดู
โอโม่ Piazza del Duomo หรอืทุ่งมหศัจรรย  ์เป็นบรเิวณที่ลอ้มรอบดว้ย
ก าแพงใจกลางเมืองปิซา่ และเป็นทีตั่ง้ของมหาวหิารเกา่แก่ทีม่ีขนาดใหญ่
ทีส่ดุ และน าทา่นชมถา่ยรปู 1 ใน 7  ส ิง่มหัศจรรยข์องโลก หอเอนปิซ่า ) 
Leaning Tower of Pisa( ใหท้า่นเดนิเล่น ถา่ยรปูกับหอเอนปิซา่ที่สรา้งขึน้
เพื่อเป็นหอระฆังแหง่วหิารประจ าเมือง แตเ่พียงการเร ิม่ต ้ นของการสรา้งถงึ
บรเิวณชัน้ 3 ก็เกดิการทรดุตัวและตอ้งหยดุการกอ่สรา้งจนถัดมาอีกรว่ม 100 
ปี ถงึไดส้รา้งตอ่จนเสร็จสมบูรณ์และยังเป็นสถานทีก่าลเิลโอ เคยมาพสิจูน์
เรือ่งแรงโนม้ถว่งของโลก และการตกของวัตถดุว้ย น าทา่นเดนิทางสู ่เขต
เมอืงเกา่ของฟลอเรนซ ์(ระยะทาง90 กม./ 1.30 ชม.( 

 เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่8 ) เมนูอาหารจนี  
 หลงัอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั 

  ทีพ่กั:   Hotel Repubblica Marinara หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

 (ชือ่โรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวัน
เดนิทาง( 

 
 



 

วนัทีห่า้     ปิซา่ – ฟลอเรนซ ์– นครวาตกินั – กรุงโรม   

                 อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟลอเรนซ ์)Florence) หรอื เมืองฟีเรนเซ )Firenze ) 
)86กม. 1.30 ชม. ( ทีไ่ดร้ับเลอืกโดยองคก์ารยเูนสโกใหข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดก
โลก เมื่อปี ค.ศ. 1982 น าท่านเดนิชมความสวยงามบรเิวณ จตุัรสัดูโอโม 
Duomo Santa Maria Del Fiore ทีตัง้ของมหาวหิารแหง่เมืองฟลอเรน้ซ ์ที่
สวยงามและยิง่ใหญ่ จตุัรสัชิกนอเรยี )piazza della signoria) เป็นจัตุรัส
สวยงามดว้ยประตมิากรรมมากมายทีตั่ง้เรยีงรายอยู่ดา้นหนา้ของพระราชวัง
เวคคโิอ เช่น รปูแกะสลักเพอรซ์อิุส วีรบุรษุกรกีโบราณตอนบ่ันคอเมดซูา่ รูป
แกะสลักเฮอร์คิวลีส และรูป
ส ลั ก   the Rape of the 
Sabine Women ถ่ า ย รู ป
ดา้นหนา้ ปาลาซโซ เวคคโิอ 
Palazzo Vecchio ห รื อ  Old 
Palace พระราชวังเก่าแก่ใน
เมืองฟลอเรนซ์ สรา้งส าเร็จใน
ปี ค.ศ.1322 มีสัญลักษณ์คือ
หอระฆัง Campanile ในอดีต

ใช เ้ป็นสถานที่แจง้ข่าวสาร
ใหก้ับชาวเมือง ทางการจะตีระฆังสง่สัญญาณ หากมีไฟไหม,้น ้าท่วม, ขา้ศกึโจมต ีฯลฯ ถอืเป็นสถานที่ประวัตศิาสตร์
ส าคัญของฟลอเรนซ ์ชมสะพานปอนเต เวคคโิอ )Ponte Vecchio) สะพานเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืง เป็นสะพานเดยีวของ
ฟลอเรนซท์ีร่อดพน้การทาลายจากชว่งสง  ครามโลกมาได ้ทอดขา้มแม่น ้าอารโ์น ซึง่อดตีเป็นแหลง่ขายทองค าทีเ่กา่แก่
ของฟลอเรนซแ์ละยังคงอนุรักษ์บรรยากาศแบบด่ังเดมิไวไ้ดอ้ยา่งด ีชมทัศนียภาพของตัวเมืองทีม่ีแมน่ ้าอารโ์น ไหลผ่าน
นครทียั่งคงรักษาสถาปัตยกรรมโบราณไวอ้ยา่งน่าชืน่ชม สะพานเกา่แกท่ีส่รา้งขึน้เพื่อใชใ้นการสัญจรขา้มแม่น ้าอารโ์น 
บนสะพานนัน้เป็นทีตั่ง้ของอาคารรา้นคา้ ซึง่เป็นตัวแทนจ าหน่ายงานศลิปะ อัญมณี และของทีร่ะลกึจ านวนมากอสิระให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่0) เมนูอาหารจนี 
บา่ย น าท่านสู ่นครวาตกินั Vatican City (ระยะทาง233กม./ 3 ชม.( ซึง่เป็นรัฐ

อสิระ มีขนาดเล็กมากเพียง 250 ไรแ่ละเป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิาย
โรมันคาทอลกิ เป็นเมืองแห่งศาสนจักรและที่ประทับของพระสันตะปาปา 
ประมุขสูงสดุแห่งศาสนา หรอืทีเ่รยีกสัน้ๆ ว่า“โป๊ป” น าทา่นถ่ายรูปดา้นหนา้ 
มหาวหิารเซนตปี์เตอร  ์St.Peter Basilica แห่งนครรัฐวาตกิัน ทีง่ดงามดว้ย
ศลิปะในยคุเรเนซองส ์ใชเ้วลาสรา้งถงึ 150 ปี และยังไดร้ับการตกแตง่อยา่งโอ่
อ่าและหรหูรา ดา้นหนา้มหาวหิาร  เป็นลานกวา้งเรยีกวา่ St.Peter’s Square 
ประกอบไปดว้ยน ้าพุ 2 ดา้น และเสาโอเบลกิส ์1 ตน้ ลอ้มรอบไปดว้ยเหลา่เทพ
เทวาบนหลังคาและก าแพงสูง)ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเขา้ Vatican Museum และ Sistine Chapel ( จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่กรุงโรม )Rome))ระยะทาง6ก.ม./15นาท(ี  เมอืงหลวงของประเทศอติาล ี 273กม. 4ชม. 
กรงุโรมเป็นเมอืงหลวงและเมืองทีใ่หญท่ีส่ดุของแควน้ลาซโีอและประเทศอติาลจีา้ มีคนอาศัยประมาณ 2.5 ลา้นคนแน่ะ 
ถอืเป็นเมืองทอ่งเทีย่วทีส่วยและน่าไปทีส่ดุอีกเมืองหนึง่ของอติาลเีลยละ่คะ่ มีประวัตศิาสตรย์าวนานมากกว่า 2,800 ปี 
ทัง้สถาปัตยกรรม ประตมิากรรม สถานทีเ่ทีย่วตา่งๆ คลกุเคลา้ความคลาสสคิสไตล ์

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่1) เมนูอาหารทอ้งถิน่ 

หลังอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพั่ก 

 ทีพ่กั:  Hotel Pisana (*EX Holiday Inn Rome Pisana*) หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง( 
 
 
 

 
 
 



 

วนัทีห่ก       กรุงโรม – โคลอสเซีย่ม – จตุัรสัโรมนั – น า้พุเทรวี ่– บนัไดสเปน – สนามบนิลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีอติาล ี

                   อาหาร เชา้  

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่2) 
 น าทา่นสูช่ ื่นชมกับสถาปัตยกรรมและประวัตศิาสตร์แหง่ความยิง่ใหญ ่น า

ทา่นสัมผัสความยิง่ใหญ่ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ของโลกที่ โคลอสเซี่ยม 
)Colosseum) (ถา่ยรปูดา้นนอก( เป็นสนามกฬีากลางแจง้ขนาดใหญตั่ง้อยู่
ใจกลางกรงุโรม เร ิม่สรา้งขึน้ ในสมัยจักรพรรดเิวสปาเซยีนแหง่อาณาจักร
โรมัน  และสรา้งเสร็จ ในสมัยของจักรพรรดติตัิสในครสิตศ์ตวรรษที1่ หรือ
ประมาณปี ค.ศ.80 อัฒจันทร์เป็นรูปวงกลมก่อดว้ยอิฐและหนิทรายวัด
โดยรอบไดป้ระมาณ 527เมตร สูง 57เมตร ใกล ้ๆ กันนั้นเป็น ประตูชยั
คอนสแตนตนิ (Arch of Constantine) ถอืวา่เป็นมรดกส าคัญของประเทศ
อติาลอีีกที่หนึ่ง โดยสรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึชัยชนะของกรุงคอสสแตนตนิ 
เป็นซุม้ประตทูีใ่หญ่ทีสุ่ดของโรมันมีความสงูถงึ 21 เมตร จากนัน้ชมและ
ถา่ยรปู จตุัรสั  โรมนั )Roman Forum( ซึง่อยูใ่กล ้ๆ กันกับโคลอสเซี่ยม 
จัตุรัสโรมันถอืว่าเป็นศูนยก์ลางดา้นต่างๆ จากนั้นน าท่านชม น า้พุเทรวี ่
)Trevi Fountain) ซึง่มีรปูปั้นของเทพเจา้เนปจูนตัง้โดดเดน่อยูก่ลางน ้าพ ุ
เป็นหนึง่ในสัญลักษณ์ทีส่ าคัญของกรงุโรม เป็นสถานทีนั่กทอ่งเทีย่วมาโยน
เหรียญเสี่ยงทายตามเรือ่งราวจากภาพยนตร์เรือ่ง Three Coins in The 
Fountain จากนัน้น าทา่น อสิระตามอัธยาศัยกับการเลอืกซื ้อสนิคา้แฟชั่น
และของทีร่ะลกึในบรเิวณ ยา่นบนัไดสเปน (The Spanish Step) ซึง่เป็น

แหล่งแฟชั่นชัน้น าสดุหร ูBRANDNAME ดังๆ มากมายพรอ้มทัง้รา้นคา้
ปลกีรวมถงึรา้นอาหาร รา้นไอศครมี มากมายใหเ้ลอืกชมิ และยัง เป็ นแห
ลง่นัดพบของชาวอติาเลีย่น สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิลี
โอดารโ์น ดารว์นิช ีเพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดนิทางและสัมภาระเตรยีม
ตัวเดนิทางกรงุเทพฯ  

16.40 น.   ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดย กาตาร์แอรเ์วย ์ เที่ยวบินที ่

QR132  
23.10 น.   เดนิทางถงึทา่อากาศยานโดฮา  รอเปลีย่นเคร ือ่ง  
 

วนัทีเ่จ็ด        ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ        

 
01.40 น.   เดนิทางกลบัประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่QR834  
12.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยน์ทัวรก์ับบรษัิททีม่ีโปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ )ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ20ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่( โดย
ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้  
3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
- กรณุาช าระมัดจ า ทา่นละ 20,000 บาท  
กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืน่วีซา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทัวร ์



 

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง  
- กรณีบรษัิทตอ้งออกต๋ัวหรอืวีซา่ออกใกลวั้นเดนิทาง ทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง )จะตอ้งมีอายเุหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับและ
จ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวีซา่ไม่ต า่กว่า 3หนา้( **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ
ไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เน่ืองจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  
และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมื่อทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   )ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มต๋ัวกรุ๊ปเท่านัน้ไม่สามารถเลือ่นวันได(้ 
2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดับใกลเ้คยีงกันหรอืเมืองใกลก้ันกรณีทีพั่กเต็มหรอืชว่งไฮซซ่ัีน 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร ือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืข ึน้เคร ือ่งได ้7กโิลกรมั และคา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิ
ตามเงื่อนไขของแตล่ะสายการบนิทีม่ีการเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสัมภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  
6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกันภัยแบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล  โดยจะมีความคุม้ครองเบื้องตน้ ดังน้ี  
- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอุบัตเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกันภัยทีม่ีอายมุากกว่า 16 ปี หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 3,000,000 บาท 
  ผูเ้อาประกันภัยทีอ่ายนุอ้ยกว่า 16 ปี หรอืมากกว่า 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลตอ่เน่ืองในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท  
  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทัง้น้ีการท าประกันน้ีจากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ 
ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตุในการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้น้ี ทา่นสามารถ

ศกึษาเงือนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถ
แจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
7. คา่วีซา่แชงเกน้ เขา้ประเทศอติาล ี 
8. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนา้ มันตามรายการทัวร ์ณ วันที่ 2 พ.ค. 2561 ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บเพิม่กรณ๊สายการบิน
เรยีกเก็บเพิม่ 

9.คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ )กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน( 
 
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)  
4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
 

กรณีวซี่าไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทูต(วซี่าไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เช่นคา่วซี่าและคา่บรกิารยืน่วซี่า/คา่มดัจ าต ัว๋เคร ือ่งบนิและคา่แลนด ์

 
7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่า
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ีผูร้ว่มคณะไม่ถงึ 20ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมีการปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  



 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมื่อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด  
7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม หรอืปรับเป็นเมืองใกลเ้คยีงกัน  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้น้ีข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกัน
ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ   
12. การประกันภัย บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัย 
แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทัง้น้ีการท า
ประกันน้ีจากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุใน
การเดนิทางเทา่น ัน้ แตทั่ง้น้ี ทา่นสามารถศกึษาเงือนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีทา่น
ตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้  
14. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ  
 
 

เอกสารในการขอยืน่วซ่ีาเชงเกน้ (ประเทศอติาล)ี 

ระยะเวลาด าเนนิการยืน่ 10 วนัท าการ 
** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 

1. พาสปอรต์ ทียั่งไมห่มดอาย ุ และมอีายไุม่ต า่กว่า 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุ หากหมดอายกุรณุาน าไปตอ่อายกุอ่นน าสง่ และมี
จ านวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้เพือ่ตดิวีซา่ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไมก่็ตาม ควร
น าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถานฑตู  
 

2. รูปถา่ย รูปสหีนา้ตรงปจัจุบนั ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิว้ หรอื 4.5x3.5 cm จ านวน 2 ใบ 
และมอีายไุม่เกนิ 3 เดอืน หา้มตกแตง่รปู หา้มสวมแว่นสายตา หา้มมีเครือ่งประดับ ตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ย
จากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ )ใบหนา้ใหญ ่ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ( 

 
3. เอกสารสว่นตวั 

ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาบัตรขา้ราชการ 
ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบัตร(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ)  แปลเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 
ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ )ถา้เคยทกีารเปลีย่น( แปลเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 
 
)กรณีเด็กอายุต า่กวา่20ปี( แปลเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 
ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาสูตบิตัร / หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา / ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา  
 



 

4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการท างานจากบรษัิททีท่า่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ โดยระบุต าแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนใน
ปัจจุบัน,วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบับรษัิทน้ีและชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปยโุรป หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกติ
หลังครบก าหนด ภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 
 
4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเร ิม่ท างานและชว่งเวลาทีอ่นุมัตใิห ้
ลาหยดุเพื่อเดนิทางไปยโุรป เทา่นัน้ไม่ตอ้งระบุชือ่ประเทศ หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนด และตอ้งมี
อายไุม่เกนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วีซา่  ตอ้งเป็นภาษาองักฤษ  และเป็นหลกัฐานปจัจุบนัเทา่น ัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั โดยชื่อ
ลกูคา้ทีร่ะบุในหนังสอืรับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
4.2 กรณีเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบียนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื
หุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซ็นชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบรษัิทฯ (คัดลอกไม่เกนิ 3 เดอืน และเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้)  
4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองตัวจรงิจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยูเ่ป็นภาษาอังกฤษ
เทา่นัน้ (สถานทตูไม่รับเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไม่ว่าเป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมีอายไุม่เกนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วีซา่) 
 เด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี 

จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาจะตอ้งมีใบรับรองจากมารดา หรอืหากเด็ก
เดนิทางกับมารดาจะตอ้งมีใบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็กไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดา จะตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง
ไปตา่งประเทศจากทัง้บดิาและมารดา พรอ้มมีการรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้บับตุรกบัผูท้ีบุ่ตรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปท าทีส่ านักงานเขตที่
ท าเบียนบา้นอยู่  (พรอ้มแนบบัตรประชาชน ของบิดาและมารดา) โดยมีนายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและ
ประทับตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง  และบดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ทีรั่บยืน่วีซา่ดว้ย กรณีเด็กที่
บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ีอ านาจปกครองบุตรแตเ่พียงผู ้
เดยีว 
4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย  
4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบียนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใชห้ลักฐานการเงนิของตัวเองหรอื
ของสามีก็ได ้ในกรณีทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางไปกบัสามี จะตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยจากสามี เป็นภาษาอังกฤษ      พรอ้มกบัเขยีน
ชือ่-นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ ของสาม ีและบุตร ทีม่ีดว้ยกัน) 
4.6 กจิการไม่จดทะเบียน อาท ิFreelance, ธรุกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ตอ้งเขยีนหนังสือแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอียดการ
ท างาน แหล่งที่มาของรายได ้พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รปูถ่ายรา้น สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดนิ เป็นตน้              )เป็น
ภาษาอังกฤษ( 

5. หลกัฐานการเงนิ 

 
5.1 ผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้่ายเอง ส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย์ตัวจรงิ หรือส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากประจ าส่วนตัว 

ยอ้นหลัง 6 เดอืน 1 ชดุ )โดยปรับสมุดบัญชขีองท่านใหถ้งึปัจจุบันดว้ย) ควรเลอืกเล่มที่มีการเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ และมี
จ านวนไม่ต า่กว่า 6 หลัก เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงนิเพียงพอ ทีจ่ะครอบคลมุกับคา่ใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมื่อกลับสู่
ภมูลิ าเนา 

** กรณีไมม่ีการอัพเดตสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยภ์ายในระยะเวลา 6 เดอืน ตอ้งขอ Statement จากธนาคารเทา่นัน้ ** 

a. ผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกคา่ใชจ้่ายเอง ตอ้งเขยีนหนังสอืรับชีแ้จงความสัมพันธ ์)Sponsot Letter( และขอหนังสือรับรอง

คา่ใชจ้่าย โดยใหบุ้คคลทีอ่อกคา่ใชจ้่ายใหเ้ป็นผูข้อหนังสอืรับรอง BANK SPONSOR หรอื BANK GUARANTEE ทีอ่อกจาก

ทางธนาคารเท่านัน้ (ฉ บับภาษาอังกฤษ )โดยระบุชื่อเจา้ของบัญชี บุคคลที่ออกค่าใชจ้่าย สะกดชื่อ – สกุล ใหต้รงตามหนา้

พาสปอรต์ และระบุชือ่ผูเ้ดนิทาง สะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายืน่ขอจากธนาคารลว่งหนา้ บางแหง่อาจใชเ้วลา

ด าเนนิการประมาณ 3 วัน  และ 

5.3 กรณีทีบ่รษัิทของทา่นเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง ใหก้ับผูเ้ดนิทางทัง้หมด ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออกจดหมาย
อีกหนึง่ฉบับเพื่อแสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลับมาท างานของทา่น โดยระบุรายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตผุลทีจั่ดการ
เดนิทางน้ีในจดหมายดว้ย  

 

)เอกสารมอีาย ุ1 เดอืนกอ่นวันยืน่ค ารอ้งขอวซีา่( 
 

**กรณุาปรบัอพัเดตสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์กอ่นแสดงตวัย ืน่ขอวซี่า 3-5 วนั เทา่น ัน้ ** 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีงนิฝากประจ า** 
 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลย ืน่วซี่าเชงเกน้ กรณุากรอกขอ้มูลเป็นภาษาอังกฤษ 



 

กรณุากรอกแบบฟอรม์ที่แนบมาใหต้รงกับความเป็นจรงิ เน่ืองจากเป็นขอ้มูลทีต่อ้งส่งใหก้ับทางสถานทูตพิจารณาวีซา่ ทาง
บรษัิทฯไม่สามารถกรอกแทนทา่นไดเ้พราะถา้ขอ้มูลผดิพลาด ทา่นอาจจะถกูปฏเิสธวีซา่ได ้

 
 

รายละเอียดเกีย่วกับชือ่,นามสกลุ,วันเดอืนปีเกดิ,ญาตพิีน่อ้ง,สถานทีเ่กดิ และจ านวนบตุรของผูเ้ดนิทาง การบดิเบือนขอ้เท็จจรงิ
ประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าทา่นจะถกูปฏเิสธวีซา่ สถานทตู
ไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ หากสถานทตูมีการสุม่
เรยีกสัมภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมือในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ี
บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใครข่อ
รบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กัน 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ีซ่าแลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพื่อใหอ้ยู่ในดุลยพินจิของ
สถานทตูเรือ่งวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท 
 

** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร** 
 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มูลยืน่วซีา่เชงเกน้ )ประเทศอติาล(ี 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น )กรอกขอ้มูลเป็นภาษาอังกฤษ( 
 

1. ชือ่ - นามสกลุ )ภาษาไทย(       .................................................................................................... 
2. ชือ่ - นามสกลุ )ภาษาอังกฤษ(   .................................................................................................... 
3. ชือ่ / นามสกลุเดมิ )ตอนเกดิ)     ................................................................................................... 
4.เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  .............................................................................................. 
5. วัน-เดอืน-ปีเกดิ   ..............................................  อาย ุ............. ปี   สถานทีเ่กดิ ............................. 
6. เพศ   ชาย          หญงิ 

7. ทีอ่ยูปั่จจบัุน ตรงตามส าเนาทะเบียนบา้น )ภาษาอังกฤษ( 
............................................................................................................................................................. 
................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อีเมลแ์อดเดรส .............................................. 
โทรศัพทม์อืถอื ..........................................................  โทรศัพทบ์า้น .......................................................... 
8. อาชพีปัจจุบัน .................................................... 
    ต าแหน่งงาน )ตรงกบัทีร่ะบุในหนังสอืรับรองการงาน(  ...................................................................... 
9. ชือ่สถานทีท่ างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย )หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบุอยา่งชดัเจน( 
.............................................................................................................................................................. 
ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ........................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ์............. โทรศัพทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อีเมล ์.......................... 
10. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 
11. รายไดอ้ื่นๆนอกเหนือจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลัก ......................................................................................... 
      แหลง่ทีม่าของรายไดนั้น้ .......................................................................................................................... 
 

12. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส   ⃣   แตง่งาน)ไมจ่ดทะเบยีน( 
  ⃣   หยา่   ⃣   ม่าย   ⃣   อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา    ⃣   แยกกันอยู ่

13. ชือ่-สกลุคูส่มรส )ถา้มี( .............................................  วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ..................... 
14. ชือ่-สกลุของบดิา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ ...................... 
15. ชือ่-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ...................... 
16. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้มี ขอรายละเอียด ดังน้ี 
      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 
      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 
17. ยอดเงนิคงเหลอืในบัญชอีอมทรัพย ์)ทีท่า่นใชแ้สดงกับสถานฑตูเพื่อยืน่ค ารอ้งขอวีซา่(  

............................................................................................................ 

18. วีซา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 



 

ไม่เคย 

เคยได ้ ใชไ้ดตั้ง้แตวั่นที ่.............................................. ถงึวันที ่.................................................. 

19. เคยถกูพมิพ์ลายนิว้มอืเพือ่การขอวีซา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

                    ไม่เคย  เคย  )กรณุาระบวัุน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ(  ……………………………………… 

20.  ทา่นเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  )เหตผุลในการปฏเิสธ( ................................................................. 

21. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

           ตัวผูข้อวีซา่เอง    มีผูอ้ื่นออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 
     เช็คเดนิทาง     กรณุาระบุชือ่ .............................................................. 

   บัตรเครดติ    
   เงนิสด 

** กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น ** 
** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร** 

- หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดูประวตักิารเดนิทางของทา่น 
- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ กรุณากรอกขอ้มลูการท างานของทา่นเป็นภาษาองักฤษให้

ครบถว้น ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ต าแหนง่ของทา่น / ลกัษณะงาน / รายไดต้อ่เดอืน  
 
หมายเหตุ : การอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีง
ตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


