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วนัแรก กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ • สนามบินนานาชาติดูไบ       ( - / - / - ) 
18.00 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิช้ัน 4 ประตู 8 Row T เคาท์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ 

Emirate Airline (EK) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

          คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 
 
 
 
 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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20.35 น. ออกเดินทางสู่นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยเท่ียวบิน EK 373 *บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ือง* (ใชเ้วลาบิน 6 ชัว่โมง 10 นาที) 

วนัทีส่อง สนามบินนานาชาติดูไบ• มิลาน • เมืองวาเลนน่า • เมืองเบลลาจีโอ้ • ทะเลสาบโคโม่ • วิลลาเดลบัลเบียเนลโล •  

มหาวหิารดูโอโม่ • กลัเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด     (-/กลางวนั/เยน็)            

00.50 น. ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เวลาทอ้งถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 3 
ชัว่โมง) ใหท้่านผอ่นคลายอริยบทระหวา่งรอเวลาเปล่ียนเคร่ือง 

03.35 น. ออกเดินทางสู่มิลาน ประเทศอิตาลี เท่ียวบินท่ี EK101 **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** (ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 7 ชัว่โมง) 

08.15 น. ถึง ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา (Aeroporto di Milano-Malpensa) เมืองหลวงแห่งแฟชัน่ และอดีตเมืองหลวง
ของอาณาจกัรโรมนัตะวนัตกในยุคของพระเจา้คอนสแตนติน ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อย 
(เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชม.) 

จากนั้น ออกเดินทางสู่ เมืองวาเลนน่า (Varenna) (ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชม.) เมืองอนัเป็นจุดเร่ิมตน้ในการชมความงาม
ของ ทะเลสาบโคโม่ (Como Lake) ในแควน้ลอมบาร์เดีย ทางเหนือของประเทศอิตาลี  ไดช่ื้อวา่เป็นทะเลสาบท่ี
สวยท่ีสุดของประเทศอิตาลี บา้งกว้า่สวยท่ีสุดในยุโรปเลยทีเดียว พาท่านล่องเรือทะเลสาบไปยงั เมืองเบลลาจีโอ้ 
(Bellagio) ท่ีอยูบ่ริเวณสันดอนทอนัเป็นจุดแยกของทะเลสาบ บา้นเรือนและร้านรวงท่ีดูแต่งแตม้ดว้ยโทนสีเหลือง
โทนเดียวกนั จากท่ีน่ีท่านจะไดเ้ห็นวิลล่า หรือบา้นพกัสุดหรูริมทะเลสาบเรียงรายกนั โดยแต่ก่อนนั้นถือเป็นท่ี
บา้นพกัตากอากาศของเหล่าชนชั้นสูง ก่อนจะแปรเปล่ียนเป็นโรงแรม หรือบา้นของเหล่าเซเลปดงัๆ ของโลก  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นเดินทางต่อไปยงั เมืองเลนโน่ (Lenno) อนัเป็นท่ีตั้งของ วิลลาเดลบัลเบียเนลโล (Villa del Balbianello) วิล
ล่าท่ีโด่งดงัท่ีสุดของทะเลสาบโคโม่ เน่ืองจากเป็นฉากถ่ายท าภาพยนต์ระดับต านานถึง 2 เร่ือง น่ันคือ สตาร์ วอร์ส 
เอพพิโซด 2 กองทัพโคลนส์จู่โจม (Star Wars: Episode II - Attack of the Clones) ที่ออกฉากในปี 2002 และอีก
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เร่ืองน่ันคือ 007 พยคัฆ์ร้ายเดิมพันระห ่าโลก (James Bond 007 Casino Royale) ในปี 2006 โดยฉากท่ีเป็นท่ีจ าจด
ของวลิล่าแห่งน้ีคือระเบียงหินท่ียืน่ออกจากตวัอาคารและทศันียภาพของทะเลสาบท่ีทอดยาวสุดสายตา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

จากน้ัน เดินทางเขา้สู่ตวัเมืองแห่งแฟชัน่ เมืองมิ
ลาน (Milan) (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) พา
ท่ า น ถ่ า ย รู ป บ ริ เ ว ณ ด้ า น ห น้ า 
 มหาวิหารมิลาน(Duomo di Milano) หน่ึงใน
โบสถ์ศริสตส์ถาปัตยกรรมกอธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
โลก ภายในวิหารเช่ือกนัวา่มีการบรรจุหมุดตรึง
ไมก้างเขนของจริงท่ีใชใ้นการประหารชีวิตพระ
เยซูอยู่ ตวัอาคารสีขาวโด่ดเด่น สูง 157 เมตร 
กวา้ง 92 เมตร ประกอบดว้ยยอดแหลม 135 ยอด 
จุดสูงสุดของอาคารเป็นรูปป้ันพระแม่มารียท์  า
จากทองสัมฤทธ์ิสูง 4 เมตร บริเวณด้านหน้า

ตกแต่งด้วยรุปสลกัหินอ่อนท่ีวิจิตเป็นอย่างยิ่ง มหาวิหารแห่งน้ีเร่ิมก่อสร้างตั้งแต่ปี 1386 โดยตระกูลวิสคอนดิ 
และใชเ้วลาในการสร้างถึง 579 ปี โดยก่อสร้างท่ีเสร็จสมบูรณ์ในปี 1965 
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 จากน้ัน ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัชอ้ปป้ิงอาเคทท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของยุโรปท่ีกลัเลรีอาวติโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด 

(Galleria Vittorio Emanuele II) ท่ีอดัแน่นไปดว้ย แบรนดช์ั้นน าระดบัโลก ท่ีบางแบรนด์นั้นก็ยงัถือก าเนิด ณ 

เมืองแห่งน้ี อาทิ Prada, Versace, Armani, Dolce & Gabbana, Valentino รวมไปถึงแบรนด์เนมท่ีคุน้หูอีกมากมาย 

อยา่ง Gucci, LOUIS VUITTON, Swarovski เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจีน 

ทีพ่กั NH Milano Fiera หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่าม เวนิส • แกรนด์ คาแนล • จัตุรัสเซ้นท์ มาร์ก • พระราชวงัดอร์จ • น่ังเรือกอนโดล่า • เมืองโบโลญญ่า  

           (เช้า/กลางวนั/เยน็)            

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้น เดินทางไปยงั เมืองเวนิส (Venice) (ใชเ้วลาประมาณ 3.30 ชัว่โมง) เมืองท่ีไดรั้บฉายาวา่ ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก 

ตั้งอยู่ในแควน้เวเนโต ทางตะวนัออกของอิตาลี โดยเวนิสนั้นเกิดจากเกาะเล็กๆในบริเวณทะเลสาบเวนิเทียท่ีถูก
เช่ือมเขาดว้ยกนั โดยมีแกรนดค์าเนล (Grand Canal) เป็นคลองหลกัของเมือง  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ด้วยเมนูพเิศษ สปาเกต็ตีเ้ส้นหมึกแบบเวนิส 
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จากน้ัน พาท่านนัง่เรือสู่เวนิส (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) ไปยงับริเวณ จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค (St. Mark's Square) ท่ี

จักรพรรดินโปเลยีนยกย่องว่าเป็นห้องรับแขกทีส่วยทีสุ่ดของยุโรป และยงัเป็นท่ีตั้งของ มหาวิหารซันมาร์โก (San 
Marco Basilica) มหาวหิารประจ าเขตอคัรบิดรเวนิส สร้างข้ึนในแบบสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ซ่ึงหาไดย้ากใน
ปัจจุบนั เน่ืองจากถูกท าลายไปเกือบหมดส้ินในคร้ังท่ีออกโตมนัเขา้ยึด แต่วิหารแห่งน้ีอยูไ่กลจากเขตสงครามมาก 
เป็นท่ีเก็บอฐิันักบวชมาร์โกแห่งอเล็กซานเดรียท่ีชาวเวนิสน ามา ซ่ึงภายในโบสถ์นั้นจะมีภาพโมเสกบอกเล่า
เร่ืองราวในคร้ังนั้นอยู ่โดยเซ็นทม์าร์โกถือวา่เป็นนกับวชท่ีส าคญัในการเผยแพร่ศาสนาในสมยัศตวรรษท่ี 5  
ส าหรับตวัมหาวหิารจะเช่ือมกบั พระราชวงัดอร์จ (Doge's Palace) พระราชวงัแบบเวนิส-โกธิคท่ีคร้ังหน่ึงเคยเป็น
ท่ีประทบัของดยคุแห่งเวนิสคร้ังท่ีเมืองน้ียงัเป็น สาธารณะรัฐเวนิส ก่อนไดรั้บการปรับปรุงเป็นพิพิธภณัฑ์และเปิด
อยา่งเป็นทางการในปี 1923 และยงัมี หอระฆงัซันมาร์โก (St Mark's Campanile) หอระฆงัสูง 98.6 เมตร โดยอิง
การสร้างจากรูปแบบเดิมในปี 1514 และพงัทลายลงในปี 1902 ไม่ไกลกนัจะเป็นท่ีตั้งของ สะพานถอนหายใจ 
(Bridge of Sighs) สะพานซุม้โคง้ท่ีเช่ือมระหวา่งพระราชวงัดอร์จและเรือนจ า โดยสาเหตุท่ีไดช่ื้อวา่สะพานถอน 
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หายใจนั้นมีอยูห่ลายเร่ืองเล่า ไม่วา่จะเป็นการถอนหายใจของนกัโทษท่ีก าลงัเดินผา่นสะพานแห่งน้ีซ่ึงทราบดีว่า 
แสงอาทิตยท่ี์สาดผา่นเขา้มาจะเป็นแสงสุดทา้ยก่อนท่ีตนใจเขา้เรือนจ า บา้งก็วา่มีคู่รักคู่หน่ึงไดน้ัง่เรือกอนโดร่ามา
ท่ีบริเวณสะพานแห่งน้ีไดจุ้มพิตกนัและถอนหายใจดว้ยความสุขท่ีรักของตนจะเป็นนิรันดร์ แต่เร่ืองท่ีท าสะพานน้ี
โด่งดงัท่ีสุดคงหนีไม่พน้ นกัรักบนัลือโลกแห่งเวนิสอย่าง จิอาโคโม จิโรลาโม คาสโนวา ซ่ึงเป็นเพียงคนเดียวท่ี
สามารถออกจากเรือนจ าแห่งน้ีได ้โดยเร่ืองราวของชายหนุ่มมากดว้ยวาทะศิลป์คนน้ีถูกตีพิมพแ์ละโด่งดงัในปี 
1855 และถูกท าเป็นภาพยนตร์ในปี 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หากท่านสนใจน่ังเรือกอนโดล่า สามารถแจ้งทางหัวหน้าทัวร์เพ่ือประสานงานให้ได้ ทั้งนี้ไม่แนะน าให้ท่านติดต่อ
กบัเรือเองเพ่ือความปลอดภัยของท่านเน่ืองจากอาจมีมิจฉาชีพแอบแฝงตัวมา 

จากนั้น เดินทางสู่ เมืองโบโลญญ่า (Bologna) (ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมืองหลกัของแควน้เอมีเลีย-โรมญัญา อีก 1 
เมืองสุดคลาสสิคอันเป็นท่ีตั้ งของ Alma Mater Studiorum มหาวิทยาลัยท่ีก่อตั้งในปี 1088 ซ่ึงถือว่าเป็น
มหาวทิยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกท่ียงัเปิดท าการอยู ่

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

ทีพ่กั NH Bologna Villanova หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีส่ี่ เมืองโบโลญญ่า • ลา สปีเซีย • ชิงเคว แทร์เร • มานาโรร่า • ปิซ่า     (เช้า/กลางวนั/เยน็)            

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
พาท่านชม จัตุรัสแมกจิโอเร่ (Piazza Maggiore) ท่ีถือเป็น
ใจกลางเมืองประกอบไปดว้ยส่ิงปลูกสร้างส าคญัมากมาย 
อาทิ มหาวหิารซาน เปโตรนิโอ มหาวหิารโกธิคขนาดใหญ่ 
โบสถ์ ซานตามาเรีย เดล วีต้า  โบสถ์คาทอลิกท่ีแทรก
ตวัอย่างกลมกลืนกบัตวัเมือง รวมไปถือ หอคอยคู่ ท่ีเป็น
ดั่งสัญลักษณ์ของเมืองแห่งน้ี โดยสร้างข้ึนมาตั้งแต่ราว
ศตวรรษท่ี 10 เพื่อแสดงความมีอ านาจของ 2 ตระกูลใหญ่
ท่ีปกครองเมืองในขณะนั้น  
 

จากน้ัน พาท่านเดินทางสู่ เมืองลา สปีเซีย (La Spezia) (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชัว่โมง) แควน้ลิกูเรีย รีเวียร่าแห่งอิตาลี 
ตั้งอยู่ทาตะวนัตกของอิตาลี เมืองอนัเป็นจุดเร่ิมตน้ในการเท่ียวชมมรดกโลก ชิงเคว แทร์เร (Cinque Terre) 5 
หมู่บ้านชาวประมงแสนงามริมหน้าผาท่ีมีภูมิทศัน์โดดเด่นไม่เหมือนใคร อายุกว่า 1,300 ปี ประกอบไปด้วย
หมู่บา้น Monterosso , Vernazza , Corniglia , Manarola และ Riomaggiore ดว้ยลกัษณะบา้นเรือนท่ีตั้งอยูบ่ริเวณ
หน้าผาริมทะเล มีสีสันท่ีฉูดฉาดแปลกตาไปจากเมืองอ่ืนๆในอิตาลี ท าให้เป็นอีกหน่ึงจุดหมายปลายทางท่ีไม่
พลาดไม่ได ้โดยค าวา่ชิงเคว แทร์เรนั้นแปลรวมๆ ไดว้า่ Five Land หรือ แผน่ดินทั้ง 5 นัน่เอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

พิเศษสุด ! พาท่านขึน้รถไฟชม 2 หมู่บ้านที่เข้าถึงง่ายและสวยงาม นัน่คือ มานาโรร่า (Manarola) หมู่บา้นท่ีเป็น
ดัง่หนา้ปกโปรโมทหมู่บา้นมรดกโลกแห่งน้ี เพราะมกัจะเป็นหมู่บา้นแรกๆ ท่ีคนจะนึกถึง ดว้ยภาพลกัษณ์จุดเด่น
ของววิบา้นเรือนหลากสีสันตั้งลดหลัน่กนัตามแนวหนา้ผาตดักบัน ้ าทะเลสีฟ้าอมเขียว งดงามเป็นอยา่งยิ่ง จากนั้น
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พาท่านเยือนอีก 1 หมู่บา้น นัน่คือ ริโอมัจจอร์เร (Riomaggiore) ซ่ึงตั้งอยูถ่ดัจากมานาโรร่าไปเพียงเล็กนอ้ย เป็น
หมู่บา้นท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของ ชิงเคว แทร์เร มีร้านรวงต่างๆ ตั้งเรียงรายตลอด ไม่วา่จะเป็นร้านขายของ Hand 
made เส้ือผา้ ของท่ีระลึก ร้านอาหาร รวมไปถึงเจลลาโต ้ไอศกรีมไขมนัต ่าตน้ต าหรับจากแดนพาสตา้แห่งน้ี  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พาท่านเดินทางไปยงั เมืองปิซ่า (Pisa) (ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมืองทางตะวนัตกของฟลอเรนซ์ เมืองท่ีมี 
1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยคุกลางอยู ่

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

ทีพ่กั Hotel Galilei หรือเทยีบเท่า 

 

 

 



BT-EUR04_EK_OCT-DEC19 

วนัที่ห้า ปิซ่า • ฟลอเรนซ์ • จัตุรัสมีเกลนัเจโล • สะพานเวคคีโอ้ • จัตุรัสซิญญอเรีย • มหาวหิารฟลอเรนท์   

                                                 (เช้า/กลางวนั/เยน็)            

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้น พาท่าน เข้าชม จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม (Piazza Del Duomo) อนัเป็นท่ีตั้ง หอเอนเมืองปีซ่า (Leaning Tower 

of Pisa) หอระฆงัทรงกระบอก 8 ชั้น ท่ีสร้างดว้ยหินอ่อนสีขาวสูง 55.86 เมตร มีน ้าหนกัประมาณ14,500 ตนั โดย
เอกลกัษณ์และสาเหตุท่ีท าให้หอระฆงัแห่งน้ีไดเ้ป็นส่ิงมหศัจรรยข์องโลกนั้นคือการท่ีตวัอาคารมีลกัษณะเอียงไป
ทางเหนือประมาณ 3.97 องศา หอเอนแห่งปิซ่าแรกเร่ิมสร้างในปี 1174 แต่เม่ือสร้างข้ึนไปเพียง 3 ชั้น ฐานอาคารก็
เกิดการทรุดตวัลง เน่ืองจากเน้ือดินในบริเวณน้ีไม่มีชั้นหินแทรก ประกอบกบัตั้งอยูใ่กลแ้ม่น ้าอาร์โน ท าให้ดินมี
ความช้ืนและเหลวกวา่ปกติ จนท าใหต้อ้งยุติการก่อสร้างไปกวา่ 94 ปี จนกระทัง่ปี 1272 สถาปนิกนาม จีโอวานี ดี 
ซีโมเน่ (Giovanni di Simone) ไดม้าสานต่อดว้ยเทคนิกการสร้างใหเ้พดานไม่เท่ากนัเพื่อรักษาอาหารใหส้มดุล แต่
ก็ตอ้งยติุการก่อสร้างในปี 1284 จากภยัสงคราม ก่อนชั้นท่ี 7 ของอาคารจะเสร็จในปี 1319 และตวัหอระฆงัถูกเติม
จนเสร็จส้ินเม่ือปี 1372 นบัเป็นเวลาร่วม 199 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมสร้าง โดยตวัอาคารเคยเอียงมากสุดถึง 5.5 องศา 
ในปี 1990 ใหท้่านไดช้มบริเวณรอบหอระฆงัแห่งน้ีพร้อมเก็บรูปเป็นท่ีระลึก 
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จากนั้น เดินทางสู่ เมืองฟลอเร้นซ์ (Florence) (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองท่ีคร้ังหน่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอิตาลี 

และเมืองหลวงของยคุฟ้ืนฟูศิลปวทิยาการ เป็นเมืองซ่ึงเป็นทีถื่อก าเนิดของจิตรกรระดับโลกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น 
มีเกลนัเจโล ลโีอนาโด ดาวนิช่ี ราฟาเอล ซานตี และอกีมากมาย ข้ึนชมววิมุมสูงจาก จัตุรัสมีเกลนัเจโล (Piazzale 
Michelangelo) ท่ีสร้างข้ึนในปี 1869 บนเขาทางตอนใตข้องใจกลางเมือง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตรงน้ีท่านสามารถเห็นเมืองฟลอเร้นซ์ทั้งเมืองท่ีมีแม่น ้ าอาร์โนไหลผา่น มี อาสนวหิารซันตามาเรียแห่งฟลอ
เรนซ์(Santa Maria del Fiore Cathedral) ศาสนสถานท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 4 ขอยโุรป และเป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุด
ในเมือง เด่นตระหง่านดว้ยโดมสีส้มขนาดใหญ่ซ่ึงยงัเป็นท่ีถกเถียงกนัอยูว่า่ใชเ้ทคโนโลยใีดในการสร้าง โดย
สถาปนิกท่ีสามารถท าไดส้ าเร็จก็คือ ฟิลิโป้ บวัเนเลสก้ี หลงัจากตวัหลงัคาถูกทิ้งใหโ้ล่งกวา่ร้อยปีและพาท่านเดินท่ี
สะพานเวคคีโอ้ (Ponte Vecchio) สะพานท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง โดดเด่นดว้ยหนา้ตา 
เพราะวา่ไม่ใช่แค่สะพานธรรมดา แต่เป็นสะพานท่ีมีทั้งร้านคา้ โรงเต้ียม และร้านอาหารเรียงรายตลอดเส้นทาง 
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เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน  
 พาท่านชมบริเวณ จัตุรัสซิญญอเรีย (Piazza della Signoria) จตุัรัสใจกลางเมืองรูปตวั L ดา้นหนา้พระราชวงัปา

ลาซโซ่ เวคคิโอ (Palazzo Vecchio) ถือเป็นจุดใจกลางทางประวติัศาสตร์ของฟลอเรนซ์ รายลอ้มดว้ย
ประติมากรรมท่ีโด่งดงัมากมาย เช่น เพอซิอุสถือหวัเมดูซ่า จูดิธและโฮโลเฟอเนส รูปป้ันเดวดิ(จ าลอง) น ้าพุ
เนปจูน และรูปป้ันเฮอคิวลิสกบัคาคอส เป็นตน้ ซ่ึงในทุกรูปป้ันนั้นลว้นมีความหมายใหย้  าเกรงต่อตระกูลดิมิช่ีท่ี
ทรงอิทธิพลในฟลอเรนซ์ในยคุเรเนสซองส์ 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

ทีพ่กั The Gate Hotel หรือเทยีบเท่า 
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วนัที่หก ฟลอเรนซ์ • โรม • วหิารพาทีออน • น า้พุเทรวี ่• บันไดสเปน      (เช้า/กลางวนั/เยน็)            

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
เดินทางสู่ศูนย์กลางการปกครองของอิตาลีท่ี กรุงโรม (Rome) (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองหลวงของ
ประเทศ และเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรโรมนัท่ีรุ่งเรืองถือเป็นรากฐานของสังคมและวฒันธรรมของชาติ
ยโุรป ไม่วา่จะเป็น ปฏิทินตามหลกัสุริยะคติ กฎหมาย การประชุมในสภาในรูปแบบสาธารณรัฐ เป็นตน้  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น บริการท่านด้วยพซิซ่ามาการิต้า พซิซ่าต้นฉบับสไตล์อติาลทีี่บ่งบอก 

ความเป็นต้นต าหรับจากสีของธงชาติอติาล ีคือ สีแดงจากซอสมะเขือเทศ สีขาวจากชีส และสีเขียวจากออริกาโน่  

น าชม วิหารพาทีออน (Parthenon) โบสถ์ท่ีแต่เดิมนั้นเป็นศาสนสถานเหล่าศาสนาแพแกน และต่อมาได้ถูก
ดดัแปลงเป็นศริสตศาสนสถาน สร้างข้ึนราว 27 ก่อนศริสตกาล ตวัอาคารเดิมสร้างโดยมาร์คสั วิพซานิอสั อกริพ
พา ตวัอาคารนั้นเป็นหลงัคาทรงโดมมีช่องตรงกล่งเรียกวา่ช่ืองโอคูลสั เป็นความเช่ือของชาวโรมนัวา่เป็นช่องท่ี
ส่ือสารระหวา่งมนุษยแ์ละเทพเจา้ 
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จากนั้น  พาท่านชมความงามของ น า้พุเทรวี ่(Trevi Fountain) ท่ีมกักล่าวกนัวา่เป็นน ้าพุท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงใน 
โลก แต่แท้จริงแล้วน ้ าพุแห่งน้ีเป็น 1 ใน จุดพกัน ้ า
จากสะพานส่งน ้ าเท่านั้ น แต่ด้วยความสวยงามใน
รูปแบบสถานปัตยกรรมแบบบาโรก ตรงกลางมีรูป
ป้ันเนปจูนหรือเทพโพไซดอนพร้อมเหล่าอาชาอยู ่
โดยท่ีมาของช่ือน ้ าพุแห่งน้ีนั้นมาจากหญิงชาวโรม 
นามเทรวี่ท่ีไดบ้ริจากพื้นท่ีบริเวณน้ีให้เป็นสาธารณะ
ประโยชน์ บริเวณดว้ยรอบยงัมีร้านไอศครีมเจลาโต ้
รสเลิศ ของข้ึนช่ือของอิตาลีท่ีมีหลากหลายรส 

 
 
 
ถดักนัไปไม่ไกล พาท่านเดินชมและถ่ายรูปบริเวณ บันไดสเปน (Spanish Steps) บนัไดท่ีกวา้งท่ีสุดในยุโรป 
เช่ือมระหว่างจตุัรัสสปังนา กบัโบสถ์ทรีนิต้ี หากจุดโรแมนติกของปารีสคือหอไอเฟล บนัไดสเปนก็เปรียบได้
เช่นนั้น เพราะภาพยนตร์รักหลากหลายเร่ืองท่ีถ่ายท าในโรมนั้น ก็มกัจะไม่พลาดท่ีจะให้คู่พระนางบอกรักหรือ
จุมพิตกนัท่ีบนัไดแห่งน้ี นอกจากนั้นยงัมีสินคา้แบรนด์เนมหลากหลายให้ท่านไดเ้ลือกสรรคอ์ยา่งเต็มท่ี ไม่วา่จะ
เป็น Gucci, Louis Vuitton, Prada, Longchamp, Chanel, DIOR, Balenciaga เป็นตน้ แต่หากสนใจชิมกาแฟ
เอสเปรสโซ่ตน้ต าหรับ ก็มีร้านกาแฟมากมายใหท้่านไดล้ิ้มลอง 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจีน 

ทีพ่กั Hotel Capannelle หรือเทยีบเท่า 
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วนัท่ีเจ็ด นครรัฐวาติกนั • มหาวหิารเซ้นท ์ปีเตอร์ • จตุัรัสนาเวอนอร์ • โครลอสเซียม (ดา้นใน) • โรมนั ฟอร่ัม • Designer 

Outlet McArthurGlen • สนามบินนานาชาติฟูมิซิโน่      (เช้า/กลางวนั/-)            

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
พาท่านสู่ นครรัฐวาติกัน (State of the Vatican City) นครแห่งคริสจกัรท่ีอยู่ในกรุงโรม ถือเป็นศูนยก์ลาง

ของคริสศาสนิกชนนิกายโรมนัคาทอลิกเป็นท่ีประทบัของพระสันตะปาปา และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาท่ี

ส าคญั พาท่านชม มหาวิหารนักบุญปีเตอร์ (St. Peter’ Basilica) ศาสนสถานของคริสตท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลก และ

เป็นที่ฝังพระศพของพระสันตะปาปาพระองค์แรกที่ถูกลงโทษประหารชีวิตด้วยการตรึงไม้กางเขนในสมัยของ

จักรพรรดิเนโร เม่ือปี ค.ศ. 68 ถือเป็นศูนย์รวมทั้งทางกายและทางในของวาติกัน โดยมหาวิหารแห่งน้ีไดส้ร้างทบั

วิหารหลงัเดิมท่ีสร้างในสมยัศตวรรษท่ี 4 ออกแบบโดยมีเกลนัเจโลสุดยอดจิตกรร่วมสมยักบัดาวินช่ี ภายในถูก

ตกแต่งอย่างวิจิตรดว้ยหินอ่อน โดยมีประติมากรรมช่ือกอ้งโลกอยา่ง ปีเอตา้ (Pietà) เป็นรูปป้ันพระแม่นารียท์รง

โอบอุม้พระเยซูหลงัจากส้ินพระชนม ์ซ่ึงท าจากหินอ่อนเพียงกอ้นเดียวและใชเ้วลาในการแกะสลกั 7 ปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริเวณดา้นหนา้คือ จัตุรัสนักบุญปีเตอร์ (St. Peter's Square) ออกแบบโดย จาน ลอเรนโซ เบอร์นินี อีกหน่ึงประ

ติมากรผูไ้ดฉ้ายาวา่ สามารถเสกหินอ่อนให้หายใจได ้จตุัรัสสามารถจุคนไดป้ระมาณ 60,000 คน ตรงกลางมีเสา

โอบีสิสหินแกรนิตแดง สูง 25.5 เมตร จากอียิปต์ ซ่ึงเป็นการแสดงถึงแสงยานุภาพของโรมนัท่ีมีต่อประเทศใน

ยโุรปและแถบเมดิเตอร์เรเนียนในขณะนั้น  
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จากน้ัน  พาท่านชมภายใน โคลอสเซ่ียม (Colosseum)  หรือช่ืออยา่งเป็นทางการวา่ ฟราเวียนแอมฟิเธียเตอร์ อีก 1 ใน 7 ส่ิง

มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ต้นแบบของสนามกฬีาของโลก เป็นแหล่งบันเทงิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโรมัน สร้างข้ึนในสมยั

ของจกัพรรดิเวสปาเซียนในปี ค.ศ. 70 ก่อนเปิดอย่างเป็นทางการในอีก 10 ปีต่อมาในสมยัพระเจา้ไททสั เป็น

สนามกีฬาท่ีจะเป็นการประชนัการต่อสู่ระหวา่งเหล่านกัรบกลาดิเอเตอร์ดว้ยกนัเอง และกบัสัตวดุ์ร้าย เช่น สิงโต 

ช้าง แรด เป็นตน้ โดยบา้งก็กล่าวกนัว่าการต่อสู้ในโคลอสเซ่ียมท าให้สัตวบ์างชนิดแทบจะศูนยพ์นัธ์ุเลยทีเดียว 

การสร้างอาคารแบบอฒัจนัทร์กลม 3 ชั้นขนาดใหญ่แห่งน้ียงัถือวา่เป็นการผลิตซีเมนตแ์ห่งแรกๆ ของโลกอีกดว้ย 

ถดักนัไม่ไกล 
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พาท่านถ่ายรูปด้านหน้า กบั โรมันฟอร่ัม (Roman’s Forum) 

อดีตศูนย์กลางทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของ

อาณาจกัรโรมนั โดยบริเวณน้ีนั้นเป็นท่ีตั้งของประตูชยั 2 แห่ง 

ท่ีเป็นต้นแบบของฝร่ังเศส นั่นคือ ประตูชัยคอนสแตนติน 

สร้างข้ึนในคร้ังท่ีพระเจา้คอนสแตนตินไดช้ยัชนะเหนือพระ

เจ้าแมกเซนเทียส และประตูชัยไททัสท่ีสร้างข้ึนหลังจาก

ไดรั้บชยัชนะเหนือเมืองเยลูซาเล็มในปีค.ศ. 81 

  

 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารไทย 

 

 พาท่านสู่ จัตุรัสนาโวนา (Piazza Navona) อนัเป็นท่ีตั้งของน ้ าพุจตุมหานที ซ่ึงเป็นการน าน ้ าจากแม่น ้ าท่ีส าคญั

ของโลกจาก 4 ทวปีมารวมท่ีน่ี ประกอบไปดว้ย แม่น ้ าคงคา แม่น ้ าไนล์ แม่น ้ าดานูบ และแม่น ้ าพลาตา้ แต่เดิมนั้น

จตุัรัสแห่งน้ีเคยเป็นสนามกีฬามาก่อน ปัจจุบนัเป็นจุดศูนยร์วมของบรรดาศิลปินท่ีมกัจะมาวาดและจ าหน่ายรูป

สวยๆ กนัท่ีบริเวณน้ีรวมไปถึงร้านรวง คาเฟ่ต ์เคลา้กบัสถาปัตยกรรมแบบยโุรป ท าใหมี้องคป์ระกอบท่ีสวยงาม 
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จากนั้น พาท่านเดินทางสู่ Designer Outlet McArthurGlen ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาเลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นม ทั้งในและนอก

ประเทศ ทั้ง Burberry Nike Fossil Superdry DIESEL Calvin Klein และอีกมากมาย 

อสิระอาหารเยน็ เพ่ือความสะดวกและไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงของท่าน 

17.00  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน (Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino) 
เพื่อใหท้่านไดมี้เวลาท าการคืนภาษี (Vat Refund) 

20.50 น ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี EK096 **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

บนเคร่ือง  

วนัทีเ่ก้า ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ • อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ     ( - / - / - ) 

05.30 น. ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 3 
ชัว่โมง) ใหท้่านผอ่นคลายอริยบทระหวา่งรอเวลาเปล่ียนเคร่ือง 

08.55 น. ออกเดินทางสู่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เท่ียวบินท่ี EK370 **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 7 ชัว่โมง) 

18.05 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดว้ยความประทบัใจ 
************************************************************* 

 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว (หน่วย : บาท) 
 

วนัเดนิทางและราคา มหัศจรรย์ แกรนด์อติาล ี8 วนั 5 คืน 
 โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) 

เร่ิมเดนิทาง เดนิทางกลบัถึง เทีย่วบิน ผู้ใหญ่ 

เดก็อายุ 2-11 ปี 
พกักบั 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
(เตยีงเสริม) 

เดก็อายุ 2-11 ปี พกั
กบั 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
(ไม่มเีตยีง) 

พกัเดีย่ว 

02 พ.ย. 62 09 พ.ย. 62 EK373 / EK101 

EK096 / EK370 
59,900 59,900 51,900 6,000 

02 ธ.ค. 62 09 ธ.ค. 62 59,900 59,900 51,900 6,000 

** คณะเดินทางจ านวน 30 ท่านต่อกรุ๊ป** 
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รายละเอียดเพิ่มเติม ราคา 
ชั้นธุรกิจ EK (BKK-MXP/FCO-BKK) เพิ่มเงินจากราคาเดิม ***กรุณาเช็คกบัทาง
เจา้หนา้ท่ีค่ะ 

100,000 – 150,000 

ในกรณีลูกคา้มีตัว๋แลว้ EK (BKK-MXP/FCO-BKK) หกัออก 20,000 
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อตัราค่าบริการรวม 
 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั Economy Class ไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป (BKK-MXP/FCO-BKK) สายการบินเอมิเรตส์ Emirate 

Airlines (EK)  
 ภาษีน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 30 กก.กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่าท่ีพกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ, น ้าด่ืมบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
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 ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวคนไทย 
 ทิปส าหรับคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน ประมาณ 2 ยโูร/ท่าน/วนั 
 ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน  50,000 USD / เง่ือนไขเป็นไปตามกรมธรรม ์
เง่ือนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีท่ีไดรั้บอุบติัเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรัพยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดินทาง 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ 3,500 บาท / ท่าน 
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์, ซกัรีดท่ีไม่ไดร้ะบุไว้

ในรายการ 
 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกด ์หวัหนา้ทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียมวนัละ 100 บาท รวมทั้งทริป  8 วนั  800 บาท/ท่าน 
 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 20 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษทัจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
หรือเปล่ียนแปลงราคาค่าทวัร์เพิ่ม เพื่อท าการออกเดินทาง โดยจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 20 วนัก่อนการเดินทาง 
2. กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 30,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 
วนัมิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 35 วนั) 
3. กรณียกเลิก 

3.1 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตอ้งท าก่อนการเดินทาง 45 วนั บริษทัฯ จะคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด ยกเวน้ในกรณี

วนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษท์างบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน 

3.2ยกเลิกการเดินทางหลงัช าระเตม็จ านวนทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน 
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4. กรณีเจบ็ป่วย 
4.1 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการ 
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง 
ไดต้ามความเป็นจริง 

5.กรณีท่ีท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน,ตัว๋รถทวัร์,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ี
เจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋หรือช าระค่าทวัร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บินหรือเวลาบินโดยไม่ได้
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้หากเกิดขอ้ผดิพลาดใดๆ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 
6. ในการจองทวัร์ควรเผือ่เวลาจองทวัร์อยา่งนอ้ย 40-45 วนั ก่อนวนัเดินทางท่ีระบุไว ้เน่ืองจากมีผลในการจองคิววีซ่า ในกรณีท่ี
ท่านท าการจองเขา้มาล่าชา้กวา่ท่ีก าหนดไว ้รบกวนสอบถามทางเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง 
7. หลงัการจองทวัร์  20 วนั กรุณาแนบสแกนCOPY หนา้พาสปอร์ตและใบกรอกขอ้มูลค าร้องในการขอยืน่วซ่ีาส่งกลบัมา เพื่อ
กรอกขอ้มูลขอคิวในการยื่นวีซ่า 
8. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ 
ซ่ึงเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไข ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 
9. กรณีท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ซ่ึงเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
รับผดิชอบทุกกรณี 
 

โรงแรมท่ีพกัและสถานทีท่องเท่ียว 
 ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯขอแนะน า

ใหท้่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบัเตียงพบัเสริม หรือไม่มี
หอ้งพกัแบบ 3 เตียงเลย 

 การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกนั อาจท าให้ห้องพกัแบบเด่ียวSingle ห้องคู่ Twin/Double 
อาจจะไม่ติดกนัหรืออยูค่นละชั้น 

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจมีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งพกัแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 กรณีมีการจดังานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในภูมิภาคท่ีมีอุณหภูมิต ่า จะมีบริการเคร่ืองปรับอากาศ
เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น 

 บางสถานท่ีในยุโรปอาจปิดในวนัอาทิตย ์หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวนัเดินทางตรงกบัวนัเหล่าน้ี 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ หากทราบเวลาท่ีแน่นอนก่อนเดินทาง 
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รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษทัฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 เท่ียวบิน, ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 
 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว

เท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผดิชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได)้ 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประทว้ง,การนดั
หยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคา้
จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจาก
อุบติัเหตุในรายการท่องเท่ียว (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของบริษทัทวัร์) 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ, เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของนกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ
เดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปล่ียน
ช่ือไดห้ากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่าน ้ามนัหรือค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิปรับราคาตัว๋
ดงักล่าว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 
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 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถึงจะยงัไม่หมดอายกุ็ตาม อาจท าใหท้่าน
โดนปฎิเสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรท่ีท าใหใ้บหนา้เปล่ียนไป ดงันั้น ท่านตอ้งท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติใหท้่านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์วา่ท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะ
ไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึงรายละเอียด
อายคุรรภท่ี์ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางและรายการทวัร์อย่างละเอยีดทุก

หน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
 

 เอกสารการขอวซ่ีาเชงเกน้  (ประเทศอิตาลี) 

*** สถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑใ์นการยืน่เอกสารตลอดเวลา*** 

1.  หนงัสือเดินทางเล่มปัจจุบนัท่ีมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และมีหนา้ว่างไม่น้อยกวา่ 3 หนา้  ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ท่ีเคย

ไดรั้บวซ่ีาจากประเทศในกลุ่มเชงเกน้ หรือวซ่ีาประเทศ อ่ืนๆ ใหท้่านแนบมาดว้ย 

2. รูปถ่ายสี 2 ใบ (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พื้นหลงัสีขาวอายไุม่เกิน 6 เดือน  หา้มถ่ายดว้ยตวัเอง   

รูปจะตอ้งเป็นภาพหน้าตรง  กรุณารวบผมให้เห็นใบหน้าให้ชดัเจน และมองเห็นหูทั้งสองขา้ง  

ห้ามสวมแวน่หรือเคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์  ห้ามสวมแวน่ และห้ามตกแต่งภาพจาก

คอมพิวเตอร์ โดยสถานทูตจะมีการเปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกบัวซ่ีา ท่ีท่านเคยไดรั้บยอ้นหลง

ไป 6 เดือน หากพบวา่ท่านใชรู้ปถ่ายเคยมีวซ่ีาท่ีเกิน 6 เดือนแลว้ ท่านตอ้งถ่ายรูปใหม่ และโปรด

เลือกเส้ือผา้ท่ีไม่ซ ้ ากบัชุดเดิม ทางสถานทูตฯ เขม้งวดเร่ืองรูปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด ท่านอาจตอ้ง

เสียเวลาไปถ่ายรูปและตอ้งมาแสดงตวัใหม่ในการยืน่วซ่ีา 

3. ส าเนาบตัรประชาชน 
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4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 

5. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ,เปล่ียนนามสกุล 

6. ใบสมรส,ใบหยา่,สูติบตัร(เด็กท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี )  

7. หลกัฐานการท างาน 

 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ  (คดัลอกไวไ้ม่เกิน 
1 เดือนนบัจากวนัท่ียืน่วซ่ีา)  แปลเป็นภาษาองักฤษ  

 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ (ทพ.4), (พค. 0403) 
 กรณีผูเ้ดินทางเป็นพนกังานบริษทัฯจดหมายรับรองการท างานฉบบัภาษาองักฤษ(ตวัจริง) ระบุช่ือ นามสกุล เลขท่ี

พาสปอร์ต ตามพาสปอร์ต ต าแหน่ง เงินเดือน  ระยะเวลาวา่จา้ง  วนัท่ีไดรั้บอนุมติัใหล้า  (ใหใ้ช ้“TO WHOM IT 
MAY CONCERN” ไม่ตอ้งระบุช่ือสถานทูตในการยืน่ ) 

 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ: ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงานท่ีสังกดั(มีอายไุม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัท่ียืน่วซ่ีา) 
 กรณีราชการท่ีเกษียณอาย ุ ตอ้งแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ าเหน็จบ านาญ 
 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ และระบุชั้นปีท่ีศึกษา เป็น

ภาษาองักฤษ(มีอายไุม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัท่ียืน่วซ่ีา) 
 อาชีพอิสระ โปรดเขียนจดหมายแนะน าตวัช้ีแจงสถานะและรายไดข้องตวัเองเป็นภาษาองักฤษ 

** ในกรณีท่ี เด็กอายตุ  ่ากวา่ 20  ปี ** 

กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์:เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติม ดงัน้ี 

 เดินทางกบับุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่บิดาและมารดา บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขต
หรืออ าเภอ เท่านั้นและใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

 เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ ระบุว่า 
มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

 เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ ระบุว่า 
มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา) 

 ในกรณีท่ีบิดามารดา ได้แยกทางกันนั้น จ  าเป็นท่ี บิดา หรือ มารดา จะต้องแสดงหนังสือ ปกครองบุตรท่ีถูกต้องทาง

กฏหมาย ( ป.ค. 14 ) พร้อม แปลเป็นภาษาองักฤษ  หรือ ถา้ในกรณีทะเบียนหย่า ระบุชดัเจนว่า ผูเ้ยาว ์อยู่อ  านาจการ

ปกครอง ของ บิดา หรือ มารดา ก็ใชแ้ทนกนัได ้พร้อม แปลเป็น ภาษา องักฤษ พร้อมใบสูติบตัร ของผูเ้ยาว ์เพื่อใชใ้นการ

เช่ียมโยงความสัมพนัธ์ 
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8. หลกัฐานทางการเงิน   

ส าเนา BOOK BANK ส่วนตวัยอ้นหลงั 6 เดือน และ จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee)  ซ่ึงจะตอ้งเป็นบญัชี

เดียวกนัเท่านั้น ดงัน้ี 

● จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ท่ีออกโดยทางธนาคาร ระบุ To whom it may concern (ไม่ตอ้งระบุ

สถานทูต) โดยตอ้งเป็นฉบบัจริงและระบุจ านวนเงินมี ซ่ึงจะตอ้งออกจดหมายมาไม่เกิน  30   วนันบัจากวนัท่ีจะยื่นวีซ่า 

พร้อมทั้งส าเนา BOOK BANK ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยท่ียอดเงินคงเหลือตอ้งมี 6 หลกัข้ึนไป ต่อ 1 ท่าน และอพัเดทยอดเงิน 

ณ เดือนปัจจุบนัท่ียืน่วซ่ีา (ตอ้งมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ หา้ม!!! ท าการโอนเงินเขา้ไปเป็นยอดใหญ่ในคร้ังเดียวก่อน

การยืน่วซ่ีาเด็ดขาด!) 

● กรณีเงินฝากประจ า ท่ีไม่สามารถปรับยอดได ้ท่านตอ้งขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร (STATEMENT) 

โดยให้ธนาคารระบุวา่ท่านมีเงินคงอยู่ในบญัชีฝากประจ า (ออกจดหมายรบรองเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น) และในการขอ

หนงัสือรับรองตอ้งมีอายไุม่เกิน 30 วนั นบัจากวนัท่ีไดคิ้วยื่นวีซ่า และ ให้แนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากประจ ายอ้นหลงัมา

ดว้ย 

(สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี) 

 ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิ่มเติม ดงัน้ี 

● จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย (ภาษาองักฤษเท่านั้น) 

● หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรองค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น, ส าเนาทะเบียนสมรส 

        -  พอ่, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้

- สามี ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้

- เพื่อนและสามีภรรยาท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตร ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหก้นัได ้

- ปู่, ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได ้

●  กรุณาแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือน ของผูรั้บรองค่าใชจ่้ายพร้อมทั้งอพัเดทยอดเงิน ณ เดือนปัจจุบนั 

(ไม่เกิน 30 วนั นบัจากวนัท่ียื่นวีซ่า)และหนงัสือรับรองเงินฝากท่ีออกให้โดยธนาคาร(Bank Guarantee)โดยตอ้งระบุช่ือผู ้

เดินทาง ท่ีตอ้งการจะรับรองค่าใชจ่้าย 
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**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตวัจริงท่ีตอ้งน าติดตวัมาในวนัท่ีตอ้งสแกนลายน้ิวมือ  
 บตัรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปล่ียนช่ือ เปล่ียนนามสกุล /สูติบตัร (กรณีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ) 

 สมุดเงินฝากธนาคาร ใหต้รงกบับญัชีในการขอยืน่วซ่ีา 

 เวลาการอนุมติัผลวซ่ีาจะอยู ่ 10-15 วนั ท าการ ไม่รวมวนัหยดุ เสาร์-อาทิตย ์และ วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์หรือ ในบางกรณี

อาจใชร้ะยะพิจารณานานกวา่ท่ีก าหนด         

 ระหวา่งพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้

 ค่าแปลเอกสารทุกอยา่งไม่รวมอยูใ่นค่าด าเนินการของทวัร์ 

 การพิจารณาผล VISA ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาใดๆทั้งส้ิน  

บริษทัเป็นเพียงตวัแทนท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น ขอ้มูลและเอกสารทุกอยา่งตอ้งเป็นความจริง

ความบิดเบียน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ี VISA ไม่ผา่นทุกกรณี *** 
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ข้อมูลค าร้องขอย่ืน วซ่ีา ประเทศอติาล ี (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 

*****  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีา ***** 

ประวตัส่ิวนตวั (PERSONAL INFORMATION) 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว/ด.ช/ด.ญ  .......................................................................................................................................(ตามหนา้พาสปอร์ต) 

ช่ือ- นามสกลุ (กรณีท่ีเคยมีการเปล่ียนช่ือ - นามสกลุ ) ………………………………………………….………………………………………………………. 

สถานะภาพ :  แต่งงาน / MARRIED    โสด / UN MARRIED   หย่าร้าง / DIVORCE  

ศาสนา/RELIGION  ...........................................................................................................................................................................................................................         

ท่ีอยู/่ADDRESS :……………………………... หมู่ท่ี................  ตรอก/ซอย.....................................  ต าบล/แขวง.......................................  

อ าเภอ/เขต.......................................................................... จงัหวดั ....................................................  รหสัไปรณีย ์.............................................. 

เบอร์มือถือ * .........................................................................    E-MAIL: * ....................................................................................................... 

ประวตัคิรอบครัว( FAMILY INFORMATION ) 

ช่ือสามี/ภรรยา .................................................................................. วนัเกิด คู่สมรส  .................................สญัชาติ........................................ 

สถานท่ีเกิด......................................................................... อาย ุ..................................    เบอร์โทร ................................................................ 

มบุีตร จ านวน ........................................... คน  

1. ช่ือ .................................................................................. วนัเกิด.....................................จงัหวดัท่ีเกิด....................................................... 

2. ช่ือ .................................................................................. วนัเกิด.....................................จงัหวดัท่ีเกิด....................................................... 

3. ช่ือ .................................................................................. วนัเกิด.....................................จงัหวดัท่ีเกิด....................................................... 

มพีี ่หรือ น้อง รวม ......................................... คน  

1. ช่ือ-นามสกลุ .................................................................. เพศ................................วนัเกิด ......................................................................... 

อาชีพ.................................................... ท่ีอยูปั่จจุบนั..................................................................................................................................... 

2. ช่ือ-นามสกลุ .................................................................. เพศ................................วนัเกิด ........................................................................ 

อาชีพ.................................................... ท่ีอยูปั่จจุบนั.................................................................................................................................... 
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3. . ช่ือ-นามสกลุ .................................................................. เพศ................................วนัเกิด .................................................................... 

อาชีพ.................................................... ท่ีอยูปั่จจุบนั.................................................................................................................................. 

ประวตักิารศึกษา (PROFESTION INFORMATON) 

ระดบัการศึกษา ....................................................... สถานท่ีจบการศึกษา ................................................................................................... 

ประวตักิารท างาน (PROFESTION INFORMATION ) 

อาชีพ /OCCUPATION : ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 

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

ลกัษณะงานท่ีท า ............................................................................................................................................................................................... 

เบอร์โทรติดต่อ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ท่ีอยู/่ADDRESS : .......................................  หมู่ท่ี................  ตรอก/ซอย.....................................  ต  าบล/แขวง...........................................                 
อ าเภอ/เขต................................................ จงัหวดั .........................................................  รหสัไปรณีย ์.......................................................... 

ท่านเคยได้รับวซ่ีาเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือ ไม่ .............................................................................................................................  

หากเคยมวีซ่ีาเชงเก้นภายใน 3 ปี ได้รับจากสถานทูตประเทศอะไร...........................................................................................................  

วนัทีเ่คยเข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น ........................................................................................................................................... 

(ดูได้จากตราประทบั ตม. ใน PASS PORT ทีไ่ด้เข้าและออกจากกลุ่มประเทศเชงเก้น) 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวซ่ีาหรือไม่                            เคย                                      ไม่เคย  

หากเคยถูกปฎเิสธเพราะสาเหตุใดถึงถูกปฎเิสธ  ........................................................................................................................................... 

 ช่ือ/นามสกลุ ผุ้ตดิต่อทีไ่ทย (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................................................. 

ท่ีอยู/่ADDRESS : ......................................หมู่ท่ี................  ตรอก/ซอย............................................  ต  าบล/แขวง..........................................                    
อ าเภอ/เขต.......................................................... จงัหวดั ..................................................  รหสัไปรณีย ์..................................................... 

เบอร์มือถือ  .........................................................................    E-MAIL : ....................................................................................................... 
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