
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 15886 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมู่บ้านเซนต์ปอลเดอวองซ์ อนัเป็นเมืองโบราณที่สร้างด้วยหินล้อมรอบด้วยก าแพงเมือง 
น าท่านสู่ดินแดนสวรรค์ของนักท่องเทีย่ว เมือง ซานตา มาเกอร์ริต้า เป็นอกีเมืองหน่ึงทีม่คีวามสวยงาม 

เมืองปอร์โตฟิโน เป็นเมืองตากอากาศทีม่ช่ืีอเสียงทีสุ่ดของอติาล ีฉายาราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนียน 
ชิงเคว เตเร่  หมู่บ้านชาวประมงทีส่วยทีสุ่ดในโลก เทีย่วชม หมู่บ้านมานาโรล่า  และ หมู่บ้านริโอแมกจินยอเร  

ถ่ายรูปกบั หอเอนเมืองปิซา 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก    
นครรัฐวาติกนั เทีย่วชมมหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล า้ค่าทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก 

สนามกฬีาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก 
 
 

 
 



 
 
ก าหนดการเดนิทาง   
 
เดือนตุลาคม : 6 – 13 ต.ค. (วนัหยุดชดเชย) // 13 – 20 ต.ค. (วนัหยุดชดเชย)  //  27 ต.ค. – 3 พ.ย.  
เดือนพฤศจิกายน  :  1 – 8 พ.ย. // 17 – 24 พ.ย. // 22 – 29 พ.ย. 
เดือนธันวาคม  :   วนัที ่8 – 15 ธ.ค. (วนัหยุดรัฐธรรมนูญ) 

วันแรก กรุงเทพฯ – มิลาน (อิตาลี) 

17.00 น.  คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ P สายการบินการ์ต้าแอร์เวย์  QATAR 
AIRWAY  สายการบินระดบั 5 ดาว โดยมีเจา้หน้าท่ีของทางบริษทัคอยให้การตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวก
ดา้นสัมภาระบตัรท่ีนัง่ข้ึนเคร่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

19.40 น.  ออกเดินทางสู่ มิลาน โดยสายการบินการ์ตา้ แอร์เวยส์ายการบินระดบั 5 ดาว ดว้ยเท่ียวบินท่ี QR981 ( 19.40 น. 
– 22.50 น. ) / QR123  ( 01.15 น. – 06.35 น. ) แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินโดฮา ประเทศการ์ตา้  บริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืมตลอดเที่ยวบิน  

 

http://bit.ly/2NMk5YE


วันที่สอง มิลาน – มองติการ์โล(โมนาโก) – มหาวิหารโมนาโก – นีซ (ฝร่ังเศส) 

06.35 น.   เดินทางถึง สนามบินมาลเพนซ่า – มิลาน หรือ มิลาโน่ เมืองหลวงของแควน้ลอมบาร์เดียในภาคเหนือของ
ประเทศอิตาลี หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ รถโคช้ปรับอากาศมาตรฐานยุโรปพร้อมคนขบัผูช้  านาญเส้นทาง
น าท่าน ออกเดินทางสู่ โมนาโก หรือ ราชรัฐโมนาโก เจา้ของฉายาไมอาม่ี
แห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นนครรัฐในยุโรปตะวนัตกทางตอนใตข้อง
ฝร่ังเศส เป็นประเทศเอกราชขนาดเล็กเป็นอนัดบั 2 ของโลก รองจาก
นครรัฐวาติกนั  มีพื้นท่ี 1.95 ตารางกิโลเมตร มีประชากรหนาแน่นท่ีสุด
ในโลก ส่วนใหญ่พูดภาษาฝร่ังเศส เพราะเคยอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ
ฝร่ังเศสตั้งแต่ปี ค.ศ. 1861 และไดแ้ยกตวัเป็นอิสระภายหลงั มีรายได้
หลกัจากแหล่งท่องเท่ียว, สถานบนัเทิง, คาสิโน และการแข่งรถ ฟอร์มูล่าวัน กรองปรีซ์ ท่ีจดัข้ึนเป็นประจ าทุกปี 
และยงัเป็นเมืองตากอากาศของบุคคลส าคญัทัว่โลก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเทีย่วชม มองติการ์โล เมืองหลวงของนครรัฐแห่งน้ี ซ่ึงตั้งอยูบ่นภูเขากบัทะเลสวย และเป็นแหล่งคาสิโนช่ือ

ดงัท่ีมีความหรูหรา และงดงาม ซ่ึงบรรดาเศรษฐีนิยมมาเท่ียวและเป็นอีกจุดท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัโมนาโกอยา่งมาก มี
เรือยอทช์หรูจอดเรียงรายเต็มท่าเรือ ณ บริเวณเขตเมืองเก่าโมนาโก วิลล์ น าท่านชม มหาวิหารโมนาโก ท่ีเคยใชจ้ดั
งานพระราชพิธีอภิเษก  สมรสของเจา้หญิงเกรซ-เคลลีแห่งโมนาโก สตรีผูสู้ง
ศกัด์ิท่ีชีวติเปรียบเสมือนเทพนิยาย จากหญิงสาวธรรมดาท่ีโชคชะตาพลิกผนั
ให้เป็นเจา้หญิงในราชวงั วนัน้ีเธอเป็นต านานท่ีไม่ใช่เพียงเจา้หญิงผูเ้ลอโฉม 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองนีซ เมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของ
ฝร่ังเศสในแควน้ท่ีช่ือวา่ โพรวองซ์-แอลป์-โค้ต-ดาซูร์ ริมฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เร
เนียน มีชายหาดหินท่ีสวยงามระหวา่งเมืองมาร์แซยข์องฝร่ังเศสกบัเมืองเจนวัของอิตาลี มีประชากรอยู ่347,060 คน 
เป็นเมืองชั้นน าของรีสอร์ตแถบเฟรนช์ริเวียร่า มีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมาย เช่น หมู่บา้นท่ีเป็นป้อมปราการ, โบสถ์
หลายสไตล์, บริเวณท่าเรือยอร์ช, พิพิธภณัฑ์ และอาร์ตแกเลอร่ี, สวนสัตว,์ การแสดงของสัตวน์ ้ า, สวนสาธารณะ, 
ถนนสวยงาม, สถานท่ีมีตึกสวยๆ เป็นตน้ น าท่านผา่นชมเมืองนีซในส่วนท่ีเป็นความสวยงามของอาคารบา้นเรือนท่ี
ติดริมทะเลและยา่นถนนท่ีเรียกวา่ พร็อมเมอนาดเดซ์อ็องเกลส์ ฝ่ังน ้ าสีครามและเมืองรีสอร์ทท่ีมีความแตกต่างใน
เร่ืองค่าครองชีพท่ีแพงจากผูค้นท่ีมีก าลงัซ้ือมาอาศยัท่ีเมืองนีซ ดว้ยอากาศท่ีอบอุ่นจากแสงอาทิตยม์ากเป็นพิเศษ
นัน่เอง ผูรั้กการอาบแดดและถือเป็นแฟชัน่คนรวยท่ีท าอยา่งไรให้สีผิว เป็นสีน ้ าตาลหรือเพื่อเรือนร่างมีร่องรอยของ
การเผาของแดดริมทะเล น่ีคือแฟชัน่ ค่านิยมของชาวเมืองนีซ   

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร หลงัม้ืออาหารน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั   
 พกัคา้งคืน ณ   PARK INN NICE BY RADISSON หรือเทียบเท่า   
 

วันที่สาม เซนต์ปอลเดอวองซ์ – กราส – คานส์ – ปาเล่ เด เฟส ติวาล  – นิช 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



น าท่านไปชม หมู่บ้านเซนต์ปอลเดอวองซ์ อนัเป็นเมืองโบราณท่ีสร้าง
ดว้ยหินลอ้มรอบดว้ยก าแพงเมือง ตั้งอยู่บนเนินสูงท่ีมองเห็นชายหาด
ริเวยีร่า เสน่ห์อนัจบัใจของทศันียภาพเป็นแรงบนัดาลใจให้เหล่าศิลปิน
หลัง่ไหลมา ดินแดนแห่งน้ีเห็นได้จากรอยจารึกช่ือหรือผลงานของ
ศิลปินอนัโดดเด่นไม่วา่จะเป็นภาพเขียนหรือรูปป้ันแกะสลกั อิสระให้
ท่านเดินเล่นในตรอกแคบๆ ของหมู่บา้นมีร้านขายงานศิลปะและของ
ท่ีระลึกเรียงรายงดงามราวกบัภาพวาด จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองกราส เพื่อให้ท่านไดเ้ขา้ชม โรงงานผลิต
น า้หอม ท่ีก่อตั้งข้ึนมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 16 ชมกระบวนการผลิตน ้าหอมดว้ยการสกดั และการกลัน่ตลอดจนห้อง
จดันิทรรศการแสดงประวติัความเป็นมาของการผลิตน ้ าหอม และคอลเล็กชัน่ขวดน ้ าหอมต่างๆ เมืองกราสหรือท่ี
รู้จกักนัในนาม “เมืองหลวงแห่งโลกน า้หอม” การผลิตน ้าหอมทั้งหลายส่วนใหญ่เร่ิมตน้ท่ีน่ี โรงงานผลิตน ้ าหอมท่ีมี
ประวติัศาสตร์ยาวนานเปิดให้ท่านไดช้มเร่ืองราว และขั้นตอนการผลิต  ออกเดินทางสู่เมืองคานส์ อีกเมืองหน่ึงท่ี
ตั้งอยูท่างตอนใตข้องฝร่ังเศส ซ่ึงมีอากาศอบอุ่นและมีแสงแดดตลอดทั้งปี จึงเป็นเมืองตากอากาศท่ีผูค้นนิยมกนัมาก
ท่ีสุด และยงัเป็นสถานท่ีจดัเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลกอีกดว้ย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านช่ืนชมกบับรรยากาศความงามของเมืองแห่งเทศกาลหนงันานาชาติ ท่ีจดัข้ึนประมาณเดือนพฤษภาคมของทุก

ปี หากใครท่ีคลัง่ไคลด้าราแลว้ละก็พลาดไม่ไดท่ี้กบัการวดัรอยมือดาราคนโปรดท่ีหนา้ ปาเล่ เด เฟส ติวาล ท่ีเหล่า
ดาราช่ือดงัทั้งหลายไดป้ระทบัรอยมือไวใ้ห้เป็นท่ีระลึก เมืองคานส์ยงัเต็มไปดว้ยโรงแรมหรูหราริมชายหาดริเวียร่า 
และถนนที่ทอดยาวริมชายหาดที่เรียกอีกช่ือหน่ึงว่า ลา พร็อมเมอนาด เดอ ลา ครัวเซท นอกจากน้ียงัมีท่าจอดเรือ
ยอร์ช ของบรรดามหาเศรษฐีทั้งหลายดว้ย อิสระให้ท่านไดเ้พลินกบัการชอ้ปป่ิง สินคา้แบรนด์เนมมากมายหลาย
ยีห่อ้ อิทิเช่น หลุยส์ วคิตอง พราดา โรเล็กซ์ ฯลฯ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองนิซ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร(อาหารพืน้เมือง) หลงัม้ืออาหารน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 
 พกัคา้งคืน ณ   PARK INN NICE BY RADISSON หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ส่ี นิช – เจนัว – ลิกูเรีย – ซานตา มาเกอร์ริตา – ปอร์โตฟิโน – เจนัว – น ้าพุจัตุรัสเฟอราร่ี – มหาวิหารซาน
ลอเรนโซ่ 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางผา่นเส้นทางอนัแสนสวยขา้มพรมแดนจากฝร่ังเศสสู่เมืองเจนัว แคว้นลิกูเรีย ของประเทศอิตาลี  มี

อาณาเขตส่วนใหญ่ติดต่อกบัทะเลเมดิเตอร์เรเน่ียน  ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของอิตาลี เป็นแควน้ท่ีมีพื้นท่ีนอ้ย
ท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 3 ของประเทศโดยมีเมืองหลวงคือเจนวั แควน้ลิกูเรียเป็นสถานท่ียอดนิยมของนกัท่องเท่ียว เพราะ
มีชายหาดท่ีสวยงาม มีเมืองเล็ก ๆ ท่ีตั้งอยูริ่มชายฝ่ังอยูม่ากมาย เป็นสถานท่ีพกัผอ่นตากอากาศอนัดบัตน้ ๆ ของโลก 
และบางแห่งมีคุณค่าจนไดรั้บข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก 



 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านสู่ดินแดนสวรรคข์องนกัท่องเท่ียว เมือง ซานตา มาเกอร์ริต้า ตั้งอยูบ่นชายฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเน่ียน 

เดินทางไม่ไกลจากเมืองเจนวัมากนกั เมืองน้ีถือไดว้า่เป็นอีกเมืองหน่ึงท่ีมีความสวยงามและมีเอกลกัษณ์ของแควน้น้ี
ดว้ยอาคารบา้นเรือนแบบอาร์ต นูโวท่ีตกแต่งดว้ยสีสันฉูดฉาด แดง เหลือง ชมพู ดูมีชีวติชีวา หรือจะเป็นวิลล่าต่าง ๆ 
ท่ีสร้างอยูบ่นเนินเขาท่ีรายลอ้มเมืองน้ีพร้อมกนัน้ียงัมีชายหาดท่ีสวยงาม ท่าเรือยอร์ชของบรรดาเศรษฐีจากทัว่ทุกมุม
โลก   จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองปอร์โตฟิโน ฉายาราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนียน อดีตเป็นหมู่บา้นชาวประมง
เล็ก ๆ ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นเมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของอิตาลี ดว้ยความสวยงามของภูมิประเทศ ชายหาดท่ี
สวยงาม และอากาศท่ีเย็นสบายตลอดปี บา้นเรือนสร้างข้ึนตามเนินเขาริมชายฝ่ังดว้ยสีสันอนัสวยงาม บางช่วงเป็น
ท่าเทียบเรือยอร์ชท่ีดูหรูหรา ถือไดว้า่เป็นอีกเมืองท่ีน่าเดินทางมาพกัผอ่นยิ่งนกั จากนั้นอิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นใน
ตวัเมืองเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึกพร้อมเก็บภาพความประทบัใจกนัตามอธัยาศยั ได้เวลานัดหมาย   น าท่าน
เดินทางไปยัง เมืองเจนัว บา้นเกิดของคริสโตเฟอร์ โคลมับสั นกัเดินทางผูย้ิ่งใหญ่คน้พบทวีปอเมริกา เป็นเมืองท่า
พาณิชยส์ าคญัของอิตาลี มีอายุกว่าแก่กวา่สองพนัปี ปัจจุบนัเป็นเมืองศูนยก์ลางเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมผลิต
รถยนตข์องอิตาลีไดแ้ก่ เฟียต, อลัฟ่าโรมีโอ, แลนเซีย มีตึกเก่าสมยัโรมนัยอ้นยุค อาคารบา้นเรือนท่ีค่อนขา้งแออดั 
บริเวณอ่าวเจนัวเป็นท่ีทอดไวด้้วยเรือส าราญ เรือยอชท์หรู เรือใบสีขาว เรือโบราณจ าลองขนาดยกัษ์ และมี
ประภาคารสูงตระหง่าน กลางเมืองท่ีน่ีมี น า้พุจัตุรัสเฟอราร่ี ท่ีนกัท่องเท่ียวชอบไปถ่ายรูปไวเ้ป็นท่ีระลึกกนั จากน้ัน
น าท่านชม มหาวิหารซานลอเรนโซ่ (St. Lawrence Church)  สร้างข้ึนในแบบโรมาเนสก์ และโกธิก ราวศตวรรษท่ี 
14 เป็นโบสถป์ระจ าตระกูลเมดิซิผูท้รงอ านาจในอดีต  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร หลงัม้ืออาหารน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 
 พกัคา้งคืน ณ   MERCURE GENOVA SAN BIAGIO  หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้า เจนัว – เลวันโต – ซิงเกว เตเรว์ – ลาสปีเซีย – หอเอน ปิซ่า   

เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเลวนัโต เป็นอีกเมืองหน่ึงท่ีมีความสวยงามของภูมิภาคลิกูเลีย ท่ีส าคญัเมืองน้ีเป็นท่ีพ  านกัของ

ขุนนางคนส าคญัตั้งแต่สมยัอาณาจกัรโรมนั ท าให้มีวิลล่าสวย ๆ ตั้งเรียงรายอยูบ่นเนินเขาพร้อมกนัน้ียงัเป็นเมืองท่ี
ปลูกตน้มะกอกคุณภาพดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของอิตาลีก็วา่ได ้จากน้ันน าท่านเปลี่ยนการเดินทางด้วยรถไฟสู่เส้นทางการ
ท่องเท่ียวอนัสุดแสนโรแมนติค เดินทางเชา้ไปยงั ชิงเคว เตเร่ ซ่ึงเป็นดินแดนทั้งห้าประกอบดว้ยหมู่บา้นชาวประมง



ท่ีสร้างอยู่ริมฝ่ังทะเล โดยเป็นหมู่บา้นทั้งห้าต่างสร้างอยู่บนหน้าผาริม
ชายฝ่ัง บ้านเรือนต่าง ๆ มีการทาสีท่ีฉูดฉาดสวยงามแปลกตาเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั   เป็นเมืองเก่าแก่ซ่ึงก่อตั้งมากวา่ 1,300 ปีท่ีแลว้ ชิง
เคว เตเร่ ตั้งอยูใ่นเมืองลา สเปเซีย (La Spezia) แควน้ลิกูเรีย (Liguria) 
ซ่ึงถือวา่เป็นแควน้ท่ีเป็นริเวยีร่าของประเทศอิตาลีเลยก็วา่ได ้ จากนั้นน า
ท่านชมความงามของ หมู่บ้านมานาโรล่า ซ่ึงเป็นหน่ึงในหมู่บา้นท่ีสวย
และข้ึนช่ือ จากนั้นน าท่านไปบนัทึกภาพความประทบัใจ ณ  จุดชมวิวของหมู่บา้นมานาโรล่า ซ่ึงจะมีหมู่อาคารท่ีมี
สีสรรหลากหลายเฉดสีซ่ึงสวยงามและน่าประทบัใจยิง่นกั อิสระให้ท่านไดเ้ดินชมความสวยงามพร้อมเลือกซ้ือของ
ฝากของท่ีระลึก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร(อาหารพืน้เมือง) 
บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านริโอแมกจินยอเร  หมู่บา้นสวยอีกหมู่บา้นหน่ึงของ ชิงเควเ่ทเรตั้งอยูใ่นโตรก

ของหน้าผาอาคารคารบา้นเรือนต่างๆ ท่ีมีสีสรรหลากหลายเฉดสีสวยงามและข้ึนช่ือในเร่ืองไวน์ จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ เมืองลาสปีเซีย เมืองใหญ่อนัดบัสองของแคว้นลิกูเลีย เป็นเมือง
ท่าท่ีมีความส าคญัมาตั้งแต่สมยัอาณาจกัรโรมนัอนัยิง่ใหญ่ ดว้ยพื้นท่ีริมฝ่ัง
ทะเลท่ีเป็นอ่าวเหมาะส าหรับหลบพายใุนช่วงท่ีคล่ืนลมแรงท าให้ถือไดว้า่
เป็นศูนย์กลางทางการเดินเรือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั จากนั้นน าท่าน
ความสวยงามของเมืองจนไดเ้วลานดัหมายน าท่านออกเดินทางสู่เมืองปิ
ซ่า ออกเดินทางสู่เมือง ปีซ่า ซ่ึงตั้งอยู่ระหวา่งเชิงเขา MONTE PISANO 
ทางตะวนัตกของแคว้นทสัคานี อดีตเมืองท่าริมชายฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนฝ่ังตะวนัตก ท่ีมีช่ือเสียงของชาวโรมนั
ช่วงศตวรรษท่ี 11-13 บา้นเกิดของนกัดาราศาสตร์เอกของโลก กาลิเลโอ กาลิเลอิ  น าท่านนัง่รถบสัทอ้งถ่ินประจ า
เมืองเขา้สู่ ศูนยก์ลางของเมืองท่ี จัตุรัสแคมโป สถานท่ีตั้งของ อาคารแบ็บติสตรีทรงกลม, มหาวิหารประจ าเมือง 
สร้างข้ึนดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโรมนัเนสก ์และ หอระฆงั ท่ีเอนเอียงเพราะความผิดพลาดในการก่อสร้าง จนท าให้
ได้ช่ือว่า หอเอนปีซ่า และนับว่าเป็นส่ิงมหัศจรรย์อีกช้ินหน่ึงของโลก อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตาม
อธัยาศัย   หอเอนเมืองปิซา ตั้งอยูท่ี่เมืองปิซา ในจตุัรัสเปียซซา เดล ดูโอโม 
หอระฆงัของศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก เป็นหอทรงกระบอก 8 ชั้น 
สร้างดว้ยหินอ่อนสีขาว สูง 183.3 ฟุต (55.86 เมตร) หอเอนเมืองปิซาถูก
ประกาศให้เป็นมรดกโลก โดยหอเอนเมืองปิซ่ายงัเป็น 7 ส่ิงมหศัจรรยข์อง
โลกยุคกลางอีกด้วย ปัจจุบนัน้ี เร่ิมสร้างเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม ค.ศ.1173 
สร้างเสร็จเม่ือปี 1350 ใชเ้วลาสร้างประมาณ 175 ปี แต่การก่อสร้างหยุดชะงกัเม่ือสร้างไปไดถึ้งชั้น 3 เน่ืองจากพื้น
ใตดิ้นเป็นพื้นดินท่ีน่ิม ท าให้ยุบตวั ต่อมาในปี ค.ศ.1272 โดย Giovanni di Simone สร้างให้เอนกลบัไปอีกดา้นหน่ึง
เพื่อใหส้มดุล แต่การก่อสร้างในคร้ังน้ี ก็ตอ้งหยุดชะงกัลงอีกคร้ังเน่ืองจากเกิดสงคราม ต่อมาก็มีการสร้างหอต่อข้ึน
อีกและสร้างเสร็จ 7 ชั้น ในปี ค.ศ.1319 แต่หอระฆงัถูกสร้างเสร็จในปี ค.ศ.1372 โดยใชเ้วลาสร้างทั้งหมด 177 ปี 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร หลงัม้ืออาหารน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 
 พกัคา้งคืน ณ   HOTEL GALILEI หรือเทียบเท่า 



 

วันที่หก ปิซ่า – เซียน่า – โรม    

เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านสู่ เมืองเซียน่า หรือท่ีชาวอิตาลีเรียกวา่ ซิเอน่าเป็นอีกเมืองท่ีมีความสวยงามเป่ียมไปดว้ยมนตเ์สน่ห์อีกเมือง

ของแควน้ทสัคานี เชียน่าเป็นเมืองคา้ขายแข่งกบัฟลอเรนซ์จนตอ้งมีทหารท าสงครามกนัอยูบ่่อยคร้ัง  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 
 จากนั้นน าท่านถ่ายรูปในย่านเมืองเก่าของเซียน่าหรือท่ีเรียกกนัวา่ เปียซซ่า เดล คัมโป ซ่ึงเป็นลานกวา้งรูปทรงคลา้ย

เปลือกหอยอยูห่นา้ศาลาวา่การ น าท่านไปถ่ายดา้นหนา้ มหาวิหารแห่งเซียน่า 
มหาวิหารท่ีส าคัญท่ีสุดของเมืองเซียน่า โดยรอบจะเป็นร้านค้าและ
ร้านอาหาร ท่ีท่านจะประทบัใจมิรู้ลืม ไดเ้วลานดัหมายน าท่านเดินทางเขา้สู่  
กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลี ซ่ึงเป็นเมืองขนาดใหญ่ท่ีสุดของแควน้
ลาซิโอ มีทั้งความเก่าและความใหม่ซอ้นแทรกอยูด่ว้ยกนัแทบจะแยกไม่ออก 
โรมเป็นศูนยก์ลางของความเจริญในยุคโบราณ และอาณาจกัรโรมนัได้แผ่ขยายออกไปทุกทิศทุกทางชนิดท่ีมีค า
กล่าววา่ “ถนนทุกสายมุ่งสู่ กรุงโรม”  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร หลงัม้ืออาหารน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 
 พกัคา้งคืน ณ BEST WESTERN TOR VERGATA หรือเทียบเท่า 
 

วันที่เจ็ด นครวาติกัน – โคลอสเซียม – น า้พรุเทรวี –วิหารแพนเธออน – บันไดสเปน – ช้อปป้ิง – โรม – กรุงเทพ  

เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
  หลงัอาหารเช้าน าท่านเดินทางสู่ใจกลางเมืองเขา้สู่ นครวาติกัน รัฐอิสระซ่ึงท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในโลก และยงัเป็น

ศูนยก์ลางของศาสนาคริสตจกัรโลก น าท่านถ่ายรูปท่ีระลึกบริเวณด้านหน้า
ลานกวา้งของ มหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ ซ่ึงมีทางเดินทางเดินคร่ึงวงกลมสองดา้น
เป็นผลงานช้ินเอกของเบอร์นิน่ี จากน้ันน าท่านเข้าชมภายในมหาวิหารซ่ึงมี
ขนาด  ใหญ่ท่ีสุดโลก ซ่ึงจุผูค้นไดถึ้ง 50,000 คน ซ่ึงประดบัประดาไปดว้ยงาน
ศิลปะช้ินเอกมากมาย เช่น ปีเอต้า รูปแกะสลกัหินอ่อนพระแม่มารีอุม้พระเยซู
ไวบ้นตกั และ ยอดโดมขนาดใหญ่ ซ่ึงมีภาพเขียนอนังดงามวิจิตรผลงานของ
ศิลปินเอก ไมเคิล แองเจโล ตรงกลางมหาวหิารมี ศาลาคาโนปี ซ่ึงเป็นแท่นบูชาในโบสถ์ออกแบบอยา่งวิจิตรพิสดาร
โดย เบอร์นิน่ี  สมควรแก่เวลาน าท่านไปพบกับ 7 ส่ิงมหัศจรรย์แห่งหน่ึงของโลกน่ันคือ โคลอสเซ่ียม ส่ิงก่อสร้าง
งดงามซ่ึงถือไดว้่าเป็นเอกลกัษณ์ของกรุงโรม เคยเป็นสนามกีฬายกัษ์ท่ีสามารถจุคนไดก้ว่า 50,000 และทางดา้น
ตะวนัตกของโคลอสเซียมยงัมี ประตูชัย สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะของ จกัรพรรดิคอนสแตนติน อิสระให้ท่านชมและ
ถ่ายรูปท่ีระลึกตามอธัยาศยัถึงเวลานัดหมายน าท่านนั่งรถผ่านชมร่องรอยของศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ี โรมนัฟอร่ัม เขา้สู่ จตุัรัสเวเนเซีย ชม ระเบียงปาลาสโซ่ ท่ีกล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินี และ อนุสาวรีย์
พระเจา้วคิเตอร์ เอม็มานูเอล็ท่ี 2 หรือพระบิดาของชาวอิตาลี จากน้ันน าท่านชม น า้พุเทรวี ่ซ่ึงจดัไดว้า่เป็นน ้ าพุท่ีสวย



ท่ีสุดแห่งหน่ึงในโรม ออกแบบก่อสร้างดว้ยหินอ่อนตามสไตล์บารอกท่ีงดงาม
อลงัการดว้ยฝีมือของ นิโคลา ซัลเวยี วา่กนัวา่ถา้มาโรมแลว้ไมไ้ดเ้ห็นน ้ าพุเทรวี่
ก็เท่ากบัมาไม่ถึงโรม และเม่ือไปถึงแลว้ก็ตอ้งโยนเหรียญไวเ้พื่อเป็นท่ีระลึก
และเป็นเคล็ดวา่จะไดก้ลบัมาเยอืนโรมอีก  

เทีย่ง **อิสระอาหารเท่ียง** 
จากนั้นน าท่านชม วิหารแพนเธออน เป็นสถาปัตยกรรมส าคญั สร้างข้ึน โดย
จกัรพรรดิมาร์คุส วิบซานิอุส อะกริบปา จุดมุ่งหมายในการสร้างไม่ชัดเจน
ต่อมามีการสร้างใหม่ในสมยัจกัรพรรดิฮาเดรียน ใน ค.ศ. 126 และซ่อมใหญ่
ในปี ค.ศ. 202 โดยจกัรพรรด์ิ เซพติมิอุส เซเวรุส และคาราคาลา การก่อสร้าง
ในสมยัจกัรพรรดิฮาเดรียนมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเทวสถานของเทพเจา้โรมนั 7 องค์หรือ
เทพแห่งดาวในระบบสุริยะ APOLLOพระอาทิตย์ DIANA พระจนัทร์ MARS องัคาร  
MERCURY พุธ JUPITER พฤหสั VENUS ศุกร์ SATURN เสาร์ ลกัษณะเด่นของตวัวิหารคือ
มีหลงัคาทรงกลมและโคง้เป็นคร่ึงวงกลมวางอยูบ่นเสาหินแกรนิตขนาดมหึมา วหิารมีความสูง
ถึง43.3  เมตร รายละเอียดของโดมหลงัคาภายในวิหาร รวมถึงโครงสร้างท่ีแข็งแรงและยืน
หยดัมานานกวา่สองพนัปี ตั้งแต่คริสตษ์ตวรรษท่ี 7 เป็นตน้มา วิหารแห่งน้ีถูกใชเ้ป็นโบสถ์โรมนัแคธอริค อุทิศแด่
พระแม่มารีและผูพ้ลีชีพเพื่อศาสนาสมควรแก่เวลาน าท่านเดินเล่นที่ย่าน “บันไดสเปน” แหล่งพกัผอ่นของหนุ่มสาว
ชาวอิตาเลียน เตม็ไปดว้ยนกัท่องเท่ียวหลากหลายเช้ือชาติ และเป็นแหล่ง      ช็อปป้ิงช่ือดงัเรียงรายไปดว้ยสินคา้แบ
รนดเ์นมของอิตาลีและแบรนดด์งัจากทัว่โลก ถึงเวลานดัหมายน าท่านเดินทางสู่ สนามบินลโีอนาร์โด้ ดาวนิช่ี 

23.05 น. คณะอ าลากรุงโรมประเทศอิตาลีออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร ด้วยเที่ยวบิน  QR 114  ( 23.05 น. – 05.35 น. ) / 
QR 832 ( 08.15 น. – 19.00 น. )  แวะเปลีย่นเคร่ืองทีก่รุงโดฮา ประเทศการ์ต้า 

 

วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ) 

19.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดี...พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

ขอบคุณท่านทีใ่ช้บริการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 อิตาลี ฝร่ังเศสตอนใต้ 8  วัน 5 คืน  
โดย QATAR AIRWAYS  

อตัราค่าบริการ 
ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งคู)่ 
พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

วนัที ่6 – 13 ต.ค. (วนัหยดุชดเชย) 56,555 12,000 
วนัที ่13 – 20 ต.ค. (วนัหยดุชดเชย) 56,555 12,000 

วนัที ่27 ต.ค. – 3 พ.ย. 56,555 12,000 

วนัที ่1 – 8 พ.ย. 54,555 12,000 

วนัที ่17 – 24 พ.ย. 54,555 12,000 

วนัที ่22 – 29 พ.ย. 54,555 12,000 

วนัที ่8 – 15 ธ.ค. (วนัหยุดรัฐธรรมนูญ) 56,999 12,000 
 

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่นหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษีน า้มันและภาษีสนามบินเพิม่เติม ** 
 ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึน้ไป เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพ่ือการโฆษณาเท่าน้ัน ** 
 

***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธ์ิในการยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน*** 

ส าหรับท่านที่เป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเน้ือ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์  
 
* ในกรณเีล่ือนการเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนท าการยืน่วซ่ีา ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการ
เล่ือนตัว๋ และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมทีอ่ยู่ต่อ  
***หมายเหตุข้อส าคัญทีท่่านควรทราบ*** 
1.)ในการยื่นวีซ่า ทางบริษทั จะท าการนดัหมายกบัสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้  าหนดวนัและเวลาให้เขา้ไปยื่นวีซ่า เป็นการ
ยืน่วซ่ีาแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะใหเ้ขา้ไปยืน่วซ่ีา 15 วนัก่อนเดินทาง)  ซ่ึงอตัราค่าใชจ่้ายรวมอยูใ่นรายการทวัร์แลว้ 
2) ในกรณีที่ท่านไม่สามารถมาย่ืนวีซ่าตามวันที่บริษัทแจ้งไว้ ท าให้วันย่ืนวีซ่าเหลือน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ท่านจะต้อง
จ่ายเงินค่าวีซ่าเพิ่มท่านละ 2,600 บาท (PREMIUM + FAST TRACK) เงินจ านวนน้ี ท่านสามารถจ่ายเงินท่ีตวัแทนยื่นวีซ่าดว้ย
ตวัท่านเองในวนัท่ีท่านยืน่วซ่ีา  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อตัรานีร้วม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ทีร่ะบุวนัเดินทางไปและกลบัพร้อมคณะ (น ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 

กิโลกรัม / กระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 
2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 

ช่ัวโมง/วนั) 
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  
5)    ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้หลายเท่าตัว หากวนัเข้าพกัตรงกับช่วงงาน
เทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท าให้ต้องมีการเปลีย่นย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 



8)    ค่าวซ่ีาท่องเท่ียวยโุรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมย่ืนวซ่ีาให้ ไม่ว่าวซ่ีาจะผ่านหรือไม่) 
9)    ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 
10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ เท่านั้น ท่านใดต้องการซ้ือประกนัสุขภาพเพิม่เติมโปรดติดต่อบริษัททวัร์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณต้ีองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  
4)    ค่าน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 30 กิโลกรัม  และมีจ านวนมากกวา่ 2 ช้ิน (ระเบียบของสายการบิน)  
5)  ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ 16 ยูโรต่อท่าน 
6)  ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรป (ท่านละ 12 ยูโร) 
***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทวัร์*** 
 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ยกเว้นช่วงเทศกาลคริสต์มาส / 
เทศกาลปีใหม่ / เทศกาลสงกรานต์  มัดจ าท่านละ 40,000 บาท 

 ส่วนที่เหลือช าระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะน้ันจะถือว่า
ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ 

 การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหน้า 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ30,000
บาท) ยกเว้นช่วงเทศกาลคริสต์มาส / เทศกาลปีใหม่ / เทศกาลสงกรานต์  มัดจ าท่านละ 40,000 บาท 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกกะทนัหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการท่ีไดช้ าระไปแลว้จ านวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 

 ทางบริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 
เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 ในการย่ืนวซ่ีา ท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพ่ือมาสแกรนลายนิ้วมือ 
โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 



 กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่าธรรมเนียมวซ่ีา ค่าด าเนินการและ ค่าบริการ  4,500 บาท 
- ค่าตั๋วเคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วันย่ืนวซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบิน
ถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได ้ 
- ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที  
หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งส้ิน 

 ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารของท่านไม่
น่าเช่ือถือ / มีการปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตก าหนด (มาสาย) / ไม่รับ
โทรศัพท์สถานทูต / การใช้ค าพูดไม่สุภาพกบัสถานทูต และส่งผลท าให้วีซ่าไม่ผ่านการพจิารณาจากสถานฑูต 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินให้ท่าน 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุใน 
รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% 
ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   
1. กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  
ท าใหไ้ม่สามารถกิน-เท่ียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ท่ีระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่คืน
ค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวสิัยท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด ๆ 
ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดท่ีลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสมโดย
ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคิวยาวจนท าให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา มาตราฐาน
การบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบในส่วนท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, 
ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 

 



เอกสารประกอบการขอวซ่ีาอติาล ี
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาทวัร์ (ใช้เวลาพจิารณาวซ่ีา 15 วนัท าการ และต้องมาแสดงตนทีส่ถานฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมีหน้าว่างเหลือ
ส าหรับประทบัวซ่ีาอย่างน้อย 2 หน้า 

2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 2X1.5 นิว้ จ  านวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พืน้ฉากหลงัสีขาวเท่าน้ัน อายรูุปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั้ง 2  รูป) 
และกรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูป หา้มใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บ๊ิกอายในการถ่ายรูป / หา้มใส่
เคร่ืองประดบัในการถ่ายรูป 

3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร/ ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณีอ่ืน ๆ  
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น 
6. ส าเนาสูติบตัร (ส าหรับเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และให้
ระบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว (พ่อและเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่ 
มารดายนิยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่ 
บิดายนิยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  (พอ่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.4 กรณีพอ่และแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวติ ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยนืยนั 
7.5 ใหแ้นบส าเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบส าเนาบตัรประชาชนของพอ่และแม่) 
7.6 เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น 
เช่น ส าเนาใบหยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผิดชอบเด็ก เด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมี
หลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดา
หรือมารดาหรือผูท่ี้เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น  

8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านั้น**จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO 
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 

8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ ( ส าเนาอายไุม่เกิน 3 เดือน ) 
8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ ( ส าเนา) 
8.3 กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทัฯ : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุช่ือ-นามสกุล , ต  าแหน่ง , วนั/เดือน/ปีท่ีเร่ิมท างาน 

, เงินเดือน ในจดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทัและตราประทบับริษทัดว้ย พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 
เดือน ) 



8.4 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน ( ใส่ปี เป็น ค.ศ. เท่านนั้น หา้มใส่ปี
เป็น พ.ศ.) ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 
8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวา่ก าลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา พมิพ์เป็น
ภาษาองักฤษเท่าน้ัน / พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา  ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 

8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ท าธุรกิจส่วนตวั, ท าอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย
สถานท่ีท างานมาดว้ย รูปถ่ายอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ   

9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน) 
9.1  ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่าน้ัน พร้อมหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) เป็น
ภาษาองักฤษ **ตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนัเท่านั้น**   (กรุณาน าสมุดเงินฝากเล่มจริงมาวนัทีย่ื่นวซ่ีาด้วย) 

 เงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาท ต่อการยืน่วซ่ีา 1 ท่าน และ ตอ้งมีการเขา้
ออกของเงินสม ่าเสมอ หา้มท าการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วีซ่าเด็ดขาด!!) 

**ถา้ในสมุดบญัชีธนาคารการเงินไม่ไดอ้พัเดททุกเดือนรบกวนใหข้อสเตทเมน้จากธนาคาร (ขอสเตทเมน้เป็นภาษาไทย)** 
 การปรับสมุดบญัชีธนาคาร ท่านตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั และ ถ่ายส าเนายอ้นหลงั 6 เดือน โดยการปรับยอดสมุดใน
บญัชี ตอ้งปรับสมุดก่อนวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 7 วนั เช่นท่านไดคิ้วยืน่วซ่ีาวนัท่ี 18 กนัยายน 2557 ส าเนาสมุดบญัชีท่ีท่านตอ้งใชใ้น
การยืน่วซ่ีา ตอ้งปรับสมุด ณ วนัท่ี 12 กนัยายน 2557 หรือ หลงัจากนั้น หากท่านปรับสมุดบญัชีก่อนหนา้นั้น จะใชเ้ป็นเอกสาร
แสดงหลกัฐานทางการเงินไม่ได ้สถานฑูตจะขอเอกสารเพิ่มเติม อยา่งไรก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริษทัทวัร์ฯ เพื่อ
เตรียมการล่วงหนา้ และ ส่ง Fax สมุดบญัชีหนา้สุดทา้ยท่ีไดท้  าการปรับสมุดมาใหท้างบริษทัทวัร์ เพื่อใชใ้นการแนบเป็นเอกสาร
ยืน่วซ่ีาต่อไปได ้ หรือ ถ่ายเอกสารหนา้ท่ีปรับสมุดภายใน 7 วนั และถือมาเพิ่มเติมในวนัท่ียืน่วซ่ีา 
 การขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  (ขอเป็นภาษาองักฤษ) ตอ้งมีอายไุม่เกิน 15 วนั นบั
จากวนัท่ีไดคิ้วยืน่วซ่ีา พร้อมทั้งตอ้งระบุ จ  านวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนงัสือรับรองดว้ย เช่นท่านไดคิ้วยืน่วซ่ีาวนัท่ี 18 กนัยายน 
2557  หนงัสือรับรองการเงินจากทางธนาคารท่ีใชใ้นการยืน่วซ่ีา ตอ้งออกให ้ ณ วนัท่ี 4 กนัยายน 2557  หรือ หลงัจากนั้น
เท่านั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) โดยไม่ตอ้งระบุวนั 
และประเทศท่ีเดินทาง (ช่ือในหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะตอ้งถูกตอ้งและตรงตาม
หนา้พาสปอร์ต วนัท่ีขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคารใหน้ าส าเนาหนา้พาสปอร์ตไปดว้ย เพื่อไม่ใหผ้ดิพลาดในการ
ออกเอกสาร) 

****** สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนัในทุกกรณ ี****** 
10.  ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

10.1 จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น – หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรอง
ค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พอ่, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี 
ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่, ยา่, ตา, ยาย, ลุง, ป้า, นา้, อา ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายให้หลานได)้ 

- กรณีเป็นสามีภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี 
 เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 



 กรณีมีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชใ้บเกิดของลูก  

10.2 กรุณาแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้ก าหนดในขอ้ 9 ท่ีจะใชย้ืน่วซ่ีา 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พร้อมทั้งใน หนงัสือ
รับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตอ้งระบุช่ือผูถู้กรับรองค่าใชจ่้ายดว้ย 

11. ผูสู้งอายท่ีุมีอายเุกินกวา่ 70ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางไดเ้พื่อเป็นเอกสารประกอบการยืน่วซ่ีา 
12. กรณีผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีาอิตาลี ณ ประเทศท่ีท่านก าลงัศึกษาอยู ่ 
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวซ่ีาท่ีไดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้เบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัท าข้ึนจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 
 
วนัทีม่าย่ืนวซ่ีากรุณาน าสมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงมาด้วย (กรณมีเีล่มต่อจากสมุดเดิมรบกวนน าเล่มเก่ามาด้วย) 
เอกสารทุกอย่างทีเ่ป็นส าเนา เช่น ทะเบียนบ้าน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ , สูติบัตร , น าตัวจริงมา
วนัทีย่ื่นวซ่ีาด้วย 

 
***** ส าหรับคนที่จะใช้เล่มไปทีอ่ื่นก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดงึเล่มไม่ว่ากรณใีด ๆ ***** 

 



 


