
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 15899 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 
 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง  
เดือนตุลำคม : 6 – 13 ต.ค. (วนัหยุดชดเชย) // 13 – 20 ต.ค. (วนัหยุดชดเชย)  //  27 ต.ค. – 3 พ.ย.  
เดือนพฤศจิกำยน  :  1 – 8 พ.ย. // 17 – 24 พ.ย. // 22 – 29 พ.ย. 
เดือนธันวำคม  :   วนัที ่8 – 15 ธ.ค. (วนัหยุดรัฐธรรมนูญ) 
 
วนัแรก     กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภูมิ) – มิลำน ( อติำล)ี 
17.30 น.  คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 7 เคำน์เตอร์ P สำยกำรบินกำร์ต้ำ แอร์เวย์ QR 

เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระ และบตัรท่ีนัง่ข้ึนเคร่ือง 

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

19.40 น.  ออกเดินทางสู่ มิลำน โดยสายการบินการ์ตา้ แอร์เวยส์ายการบินระดบั 5 ดาว ดว้ยเท่ียวบินท่ี QR981 ( 19.40 
น. – 22.50 น. ) / QR123  ( 01.15 น. – 06.35 น. ) แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินโดฮา ประเทศการ์ตา้  บริกำร
อำหำรและเคร่ืองด่ืมตลอดเทีย่วบิน  

 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


วนัทีส่อง       มิลำน – มหำวหิำรแห่งมิลำน – ซีร์มิโอเน่ 
06.35 น. เดินทางถึง สนำมบินนำนำชำติมิลำนประเทศอิตาลี  น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร

เรียบร้อยแลว้ รถโคช้ปรับอากาศมาตรฐานยโุรป น าท่านเดินทางไปยงั เมืองมิลาน เป็นเมืองหลวงของแควน้ลอม
บาร์เดีย และเป็นเมืองส าคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณท่ี
ราบลอมบาร์ดี มีช่ือเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซ่ึงมิลานถูกจดัให้เป็น
เมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม 
นอกจากน้ีมิลานยงัเป็นท่ีรู้จกัจากประเพณีคริสตม์าสท่ีเรียกว่า ปาเนตโตเน 
(Panettone) อุตสาหกรรม ผา้ไหม และแหล่งผลิตรถยนต ์อลัฟา โรมีโอ รวม
ไปถึง สโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลาน และ สโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน  ถ่ำยรูปกับ มหำวิหำรแห่งมิลำน (Duomo 
di Milano) เป็นสัญลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดของเมืองมิลำน และเป็นวหิารหินอ่อนสถาปัตยกรรมโกธิกท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในโลก ซ่ึงใชเ้วลาสร้างนานถึง 500 ปี ลกัษณะเด่นของวิหารท่ีนอกเหนือจากความวิจิตรงดงามแลว้ ยงัประดบั
ประดาไปดว้ยรูป้ันนบักวา่ 3000 รูป ท่ีสวยงามไม่แพก้นั  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร     
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางลดัเลาะริมทะเลสาบกนัต่อไปยงัเมืองซีร์มิโอเน่ (SIRMIONE) เมือง UNSEEN ของ

ประเทศอิตาลี เป็นเมืองเก่าแก่มีอายมุากกวา่ 2,000  ปี ตวัเมืองซีร์มิโอเน่จึงถูกลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบทั้งสองดา้น 
และถึงแม้ซีร์มิโอเน่จะเป็นแค่เมืองเล็กๆ แต่ก็มีเสน่ห์ดึงดูดใจ
นกัท่องเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี   นอกจากน้ีเมืองน้ียงัมีช่ือเสียงเร่ืองน ้ าพุ
ร้อนธรรมชาติท่ีผุดข้ึนมาจากใต้ทะเลสาบ ซ่ึงถูกค้นพบโดยชาว
โรมนัตั้งแต่เม่ือ 2,000 ปีท่ีผา่นมา เช่ือกนัว่าเป็นน ้ าพุร้อนท่ีมีอุณหูมิ
ถึง 69 องศาเซลเซียสและอุดมไปดว้ยแร่ธาตุก ามะถนั ซ่ึงเป็นแร่ธาตุ
ท่ีส าคญัในการใชรั้กษาโรคของชาวโรมนัในสมยันั้น อิสระให้ท่าน
ได้เดินเล่นในย่านเมืองเก่าพร้อมชมวิวทะเลสาบตดักบัเทือกเขาหิมะเป็นฉากหลงัเป็นภาพท่ีจะตราตรึงท่าน
ตลอดไป  

ค ่า   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (อาหารพื้นเมือง) 
 พกัคา้งคืน ณ   Palace Hotel Desenzano หรือเทียบเท่า  
 

วนัทีส่ำม ซีร์มิโอเน่ – ล่องเรือทะเลสำบกำดำร์ – โบซำลโน่  
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 หลงัอาหารเชา้น าท่านล่องเรือทะเลสำบกำร์ดำ (GARDA LAKE) ทะเลสาบ

ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในอิตาลี น าท่านล่องเรือทะเลสาบการ์ดา ชมความ
สวยงามของวิวทิวทศัน์ ของทะเลสาบน ้ าจืด ท่ีเกิดจากน ้ าแข็งละลายจาก
เทือกเขาแอลป์  ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเทรนโต 
(TRENTO) เมืองหลวงของ Trentino Alto Adige ซ่ึงเป็นพื้นท่ีของอิตาลีท่ี
ตั้งอยูท่างตอนเหนือของคาบสมุทร ดว้ยภูมิศาสตร์ระดบัภูมิภาคของหุบเขา
ภูเขาแม่น ้าและทะเลสาบนกัท่องเท่ียวสามารถเพลิดเพลินไปกบัทั้งความเป็นป่าและความมีชีวติชีวาของศิลปะ 



เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร    
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโบลซำโน (BOLZANO) เมืองท่ีถือวา่เป็นประตูสู่อุทยานแห่งชาติโดโลไมต์ โบล

ซาโนเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคทีโรลใต ้(SOUTH TYROL) ซ่ึงลอ้มรอบ
ดว้ยแม่น ้ า ท่ีน่ีแม่น ้ า TALVERA จะไหลลงไปในแม่น ้ า ISRACO และมา
รวมกนัเป็นแม่  น ้ า ADIGE เนินเขาท่ีเป็นป่า ทุ่งหญา้ ไร่องุ่นและเทือกเขา 
DOLOMITES ในทางทิศตะวนัออกนั้นเหมาะกบัการพกัผ่อนแบบผ่อน
คลายอยา่งยิง่ ชม เมืองเก่า  วิหาร โบสถ์ CHIESA DEI DOMENICAN และ
อนุสาวรียท่ี์จตุัรัสกลางเมือง PIAZZA DELLE ERBE แถบถนนคนเดิน PIAZZA WALTHER และยา่นอาเขต
โบลซาโน  

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 พกัคา้งคืน ณ FOUR POINTS SHERATON BOLZANO BOZEN  หรือเทียบเท่า  
 

วนัทีส่ี่ ออร์ติเซ่ – น่ังกระเช้ำชมววิยอดเขำ SECEDA – พำร์มำ 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   
 น าท่านเดินทางสู่เมืองเล็ก ๆ แต่แฝงดว้ยมนตเ์สน่ห์แห่งขุนเขาโดโล

ไมต์ ท่านจะได้ชมวิวสองขา้งทางระหว่างการเดินทางสู่ หมู่บ้ำน
ซำนตำแมดเดเลนำ  ตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา FUNES โดยมีกลุ่มเขาโอ
เดลตั้งอยู่เป็นฉากหลงั ท่านจะไดช้มความงามของ CHURCH OF 
SANTA MAGDALENA    น าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองออร์ติเซ่ 
(ORTISEI) เมืองแห่งศูนยก์ลางของการท่องเท่ียวในแถบอุทยานแห่งชาติโดโลไมตท่ี์อยูใ่นหุบเขา มีเทือกเขา
ลอ้มรอบสวยงามยิ่งนกั ระหวา่งทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัอากาศอนับริสุทธ์ิ ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามตลอด
เส้นทาง ไปยงัจุดบริการกระเช้าข้ึนสู่บนเนินเขา น าท่านน่ังกระเช้ำ
เพื่อข้ึนไปชมความงามของ ยอดเขำ Seceda เพื่อชมวิวทิวทศัน์บน
ทุ่งหญา้ราบเลียบบนภูเขา ท่านจะได้ชมยอดเขาแหลมเหมือนฟัน
ฉลาม ซ่ึงก็คือกลุ่มยอดเขา Odel group หรือ Geisler group อีกมุม
หน่ึงซ่ึงเป็นยอดเขาเล่ืองช่ือท่ีนกัท่องเท่ียวจะตอ้งมาเยือน ดว้ยความ
แปลกเหมือนแผ่นหินเอียงๆเ ฉียงๆ จากบนน้ีมีทางเทรคก้ิง
หลากหลายเส้นทางข้ึนไปสู่ยอดอ่ืนๆ ดว้ย  ท่ียอดมีจุดให้ชมวิวมุมกวา้ง  และเดินปีนเขาต่อไปยงัจุดไฮไลทข์อง 
Seceda ซ่ึงจุดน้ีจะเห็นยอดเนินคลา้ยเปลวไฟท่ีแข็งเป็นหิน จึงมีคน
ตั้งสมญานามวา่ “Flame frozen in stone” อิสระให้ท่านเดินเล่นลดั
เลาะสู่จุดชมวิวต่างๆ  เดินเล่นถ่ายรูปตามอทัธยาศยั หมายเหตุ: การ
นั่งกระเช้า หากมีปัญหาสภาพอากาศหรือมีเหตุขัดข้องท าให้ไม่
สามารถข้ึนชมได ้ทางบริษทัของดรายการการนัง่กระเชา้เพื่อความปลอดภยั และพาเท่ียวรายการอ่ืนทดแทน  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร    



บ่าย  น าท่านเดินทางผา่นเมืองเทรนโต เพื่อเขา้สู่เมืองพำร์มำ หรือ ปำร์มำ (PARMA) หน่ึงเมืองในเขตแควน้เอมิเลีย
โรมญัญา มีช่ือเสียงในดา้นการผลิตแฮม, ชีส ตน้ก าเนิดของพาร์มาแฮมท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก และยงัมีความโดด
เด่นทางดา้นสถาปัตยกรรม และเป็นท่ีตั้งของสโมสรฟุตบอลพาร์ม่า  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 พกัคา้งคืน BEST WESTERN HOTEL FARNESE ณ หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีห้่ำ ซำน จิมิญญำโน่ – เซียน่ำ – จตุรัสเปียซซ่ำ เดล คมัโป – เคียนเซียโน่เทอร์เม 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
  จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองซำน จิมิญญำโน่ (SAN GIMIGNANO) ชมบา้นเรือนอาคารหลากสีสันท่ีตั้งอยู่

บนเนินเขา เขา้สู่เขตเมืองเก่าแก่ซ่ึงมีมาตั้งแต่สมยัยุคกลาง ตวัเมือง
ตั้งอยู่บนเนินเขาลอ้มรอบไปด้วยก าแพงสูงท่ีเป็นปราการ  ป้องกนั
ขา้ศึกมาตั้งแต่สมยัโบราณ เม่ือเดินผ่านประตูเมืองเขา้มาแลว้จะเห็น
ถนนและอาคารสูงในสไตล์โรมาเนสก์และโกธิกท่ีเรียงรายไปตาม
เส้นทางถนนท่ีเร่ือยสูงข้ึนไปดา้นบนจนบรรจบกบัจตุัรัสใจกลางเมือง 
“จตุัรัสเดลล่าซิสเทอน่า” (PIAZZA DELLA CISTERNA) ท่ีใจกลาง
จตุัรัสเราจะไดเ้ห็นบ่อน ้ าท่ีเป็นแหล่งน ้ าส าคญัของเมืองในยุคอดีต เมืองซานจีมิญญาโนมกัถูกเรียกวา่เป็นเมือง
แห่งหอคอย (THE TOWN OF FINE TOWERS)  เพราะไม่วา่จะอยูส่่วนไหนของเมืองเราก็จะมองเห็นหอคอย
สูงท่ีมีอยูม่ากถึง 14 แห่ง ซ่ึงเป็นส่วนท่ีหลงเหลือไดรั้บการดูแลรักษาถึงปัจจุบนั 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร    
 น าท่านออกเดินทางสู่เมืองเซียน่ำ เมืองสวยแห่งทศัคานี น าท่านเยีย่มชมจตุรัสเปียซซ่ำ เดล คัมโป ท่ีไดช่ื้อวา่สวย

แปลกตาเพราะมีรูปทรงเป็นรูปพดั ลาดเอียงแบบขั้นบนัได ตั้งอยู่ดา้นหน้าศาลาว่าการเมืองเซียน่า เดินเล่นชม
เมือง บา้นเรือนต่างๆ ถึงแมดู้เก่าแก่ แต่ยงัคงถูกใช้งานเป็นท่ีอยู่อาศยั
และร้านคา้ มีศาลากลางจงัหวดัสไตล์โกธิค  น ้ าพุเกีย โบสถ์พระแม่
นิรมล ท่ีน่ี มีเทศกาลพาลิโอแสดงในชุดพื้นเมืองทุกปีมีช่ือเสียงมาก น า
ท่านชม โบสถ์เซนต์แคทเทอรีนแห่งเซียน่า สถาปัตยกรรมแบบโกธิก
ท่ีใหญ่เมืองเซียน่า มีความงดงามทั้  งดา้นหน้าและด้านใน ภายใน
ประดบัดว้ยหินอ่อน ลวดลายด าสลบัขาวแบบศิลปะแบบเซียน่า งาน
จิตรกรรมภาพฝาผนงัและฉากชีวิตของนกับุญแคทเธอรีนต่างๆ สร้างข้ึนในช่วงปี ค.ศ.1347 เพื่ออุทิศแก่นกับุญ
หญิงเซ็นต์แคทเทอลีน่า ท่ีเป็นทั้ งนักปรัชญา นักวิชาการ นักศาสนาศาสตร์ นักปฏิรูปพระสงฆ์และการ
บริหารงาน และแพทยข์องโบสถใ์นปี ค.ศ.1970 เธอทุ่มเทอุทิศช่วยเหลือผูป่้วยและคนจน รวมทั้งเป็นผูอุ้ปการะ
สตรีของอเมริกนัคาทอลิก เธอถือเป็น 1 ใน 2 ของนกับุญอุปถมัภข์องอิตาลีท่ีไดรั้บการยกยอ่ง ไดเ้วลาอนัสมควร
เดินทางสู่เมือง เคียนเซียโน่ เทอร์เม (CHIANCIANO TERME) หน่ึงในเมืองพกัผอ่นตากอากาศช่ือดงัของคนอิ
ตาเลียน 

ค ่ำ   บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   
   พกัคา้งคืน ณ Grand Hotel Excelsior Chianciano Terme หรือเทียบเท่า  
 



วนัทีห่ก เคียนเซียโน่เทอร์เม – โรม –  โคลอสเซียม  – วหิำรแพนเธออน – น ำ้พเุทรว ี – บันไดสเปน  – ช้อปป้ิง 
เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น าท่าน เขา้สู่ กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลี ซ่ึงเป็นเมืองขนาดใหญ่ท่ีสุดของแควน้ลาซิโอ มีทั้งความเก่า

และความใหม่ซ้อนแทรกอยู่ด้วยกันแทบจะแยกไม่ออก โรมเป็น
ศูนยก์ลางของความเจริญในยุคโบราณ และอาณาจกัรโรมนัไดแ้ผ่ขยาย
ออกไปทุกทิศทุกทางชนิดท่ีมีค ากล่าวว่า “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” 
จากนั้ นคณะแวะถ่ายรูปท่ีระลึกด้านหน้า สนำมกีฬำโคลอสเซียม 
โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก เคยเป็นสนามกีฬายกัษ์
ท่ีสามารถจุคนไดก้วา่ 50,000 คน การออกแบบอยา่งชาญฉลาดสร้างใหส้นามกีฬามีลกัษณะเป็นรูปวงรี เพื่อให้ผู ้
เขา้ชมรู้สึกเขา้ใกล้นักกีฬา ถือเป็นตน้แบบของสนามกีฬาในปัจจุบนั จากนั้นให้ ท่านถ่ายภายคู่กบัประตูชัย
คอนสแนติน สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะ 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร    

บ่าย น าท่านชม วหิำรแพนเธออน เป็นสถาปัตยกรรมส าคญั สร้างข้ึน โดยจกัรพรรดิมาร์คุส 
วิบซานิอุส อะกริบปา จุดมุ่งหมายในการสร้างไม่ชดัเจนต่อมามีการสร้างใหม่ในสมยั
จกัรพรรดิฮาเดรียน ใน ค.ศ. 126 และซ่อมใหญ่ในปี ค.ศ. 202 โดยจกัรพรรด์ิ เซพติมิอุส 
เซเวรุส และคาราคาลา การก่อสร้างในสมยัจกัรพรรดิฮาเดรียนมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็น
เทวสถานของเทพเจา้โรมนั 7 องคห์รือเทพแห่งดาวในระบบสุริยะ APOLLOพระอาทิตย ์
DIANA พระจนัทร์ MARS องัคาร  MERCURY พุธ JUPITER พฤหสั VENUS ศุกร์ 
SATURN เสาร์ ลกัษณะเด่นของตวัวหิารคือมีหลงัคาทรงกลมและโคง้
เป็นคร่ึงวงกลมวางอยูบ่นเสาหินแกรนิตขนาดมหึมา วิหารมีความสูง
ถึง 43.3 เมตร รายละเ อียดของโดมหลังคาภายในวิหาร รวมถึง
โครงสร้างท่ีแข็งแรงและยืนหย ัดมานานกว่าสองพันปี  ตั้ งแ ต่
คริสตษ์ตวรรษท่ี 7 เป็นตน้มา วิหารแห่งน้ีถูกใช้เป็นโบสถ์โรมนัแคธ
อริค อุทิศแด่พระแม่มารีและผูพ้ลีชีพเพื่อศาสนา น าท่านชม น ้ำพุเทรวี่ เป็นน ้ าพุท่ีสวยงามและมีช่ือเสียงมาก
ท่ีสุดในโลก ช่ือ “เทรวี่” นั้นมาจากค าว่า“ตรีวิอุม” หมายถึงพบกนัของถนนสามสาย เป็นอนุสรณ์สไตล์บารอค 
ออกแบบและก่อสร้างโดย นิโคลา ซาลวี่ ซ่ึงองคส์มเด็จสันตะปาปา ครี
เมนต์ท่ี 12ได้มอบหมายให้สร้างข้ึนในปี 1732 การก่อสร้างด าเนิน
เร่ือยมาจนกระทัง่ภายหลงัการส้ินพระชนม์สมเด็จสันตะปาปาท่ี เออร์
บนั ท่ี 8ได้หยุดชะงกัลง และด าเนินการสร้างต่อมาจนแล้วเสร็จในปี 
1762 รวม ใช้เวลาทั้ งส้ิน 30ปี ทางระบายน ้ า เวอร์โก้ บริเวณลาน
ดา้นหนา้นั้นก่อสร้างมากวา่ 2000ปี คร้ังสมยัโรมโบราณซ่ึงปกครองโดยจกัรพรรดิออกสัตสั ซ่ึง ตรงเวลา 19 ปี 
ก่อนคริสตศกัราช รูปป้ันแกะสลกัท่ีเลิศหรูอลงัการท่ีอวดโฉมใหผู้ไ้ปเยอืนไดย้ลนั้น ไดแ้นวคิดจากความยิ่งใหญ่
ของเทพเจา้เนปจูน “เทพแห่งทอ้งทะเล” ว่ากนัวา่ หากใครท่ีไดโ้ยนเหรียญลงไปในน ้ า เขาหรือเธอผูน้ั้นจะได้
กลบัมาเยือนอีกในสักวนั จากนั้นให้คณะได้ถ่ายรูปภาพคู่ บันไดสเปน เป็นบนัไดในกรุงโรม ประเทศอิตาลี 
ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี ช่ือ Francesco de Sanctis  เช่ือมระหวา่ง Piazza di Spagna และ 



Piazza Trinità dei Monti เป็นบนัไดท่ีกวา้งท่ีสุดและยาวท่ีสุดในทวีป
ยโุรป มีขั้นบนัไดทั้งหมด 138 ขั้น ใชส้ าหรับเดินเล่นหรือเลือกซ้ือสินคา้
ต่างๆ ท่ีย่าน บนัไดสเปน นับว่าเป็นแหล่งพกัผ่อนของชาวอิตาลีและ 
นกัท่องเท่ียวหลากหลายเช้ือ ใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้แบรนดช์ั้นน าจากของโลก 

ค ่ำ   บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   
   พกัคา้งคืน ณ Holiday Inn Parco dei Medici หรือเทียบเท่า  
 
วนัทีเ่จ็ด โรม –  นครวำติกนั – CASTEL ROMANO DESIGNER OUTLET  – กรุงเทพ  
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   
  จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ นครรัฐวำติกัน รัฐอิสระท่ีปกครองตนเอง

เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิก น ำท่ำนเข้ำชม
ภำยใน มหำวิหำรเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล ้ าค่าท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
โลกซ่ึงตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปป้ันแกะสลกั “เพียตา้” ผลงาน
ของศิลปินเอก ไมเคิลแองเจโล  เสาพลบัพลาท่ีออกแบบโดย เบอร์นินี 
และยอดโดมขนาดใหญ่ซ่ึงปัจจุบนัเป็นส่ิงล ้าค่าคู่บา้นคู่เมืองของอิตาลี 

  จากนั้น น าท่านออกเดินทางสู่ Castel Romano Designer Outlet อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าในเครือ 
McArthurGlen Outlet ไม่วา่จะเป็น BURBERRY, MS SIXTY, GEOX, GALLO, DOCKSTEPS, HUGO 
BOSS, SAMSONITE, NIKE FACTORY, ROBERTO CAVALLI, VALENTINO, STEFANEL, 
QUICKSILVER, LINDT, LEVI’S DOCKERS, SALVATORE FERRAGAMO, BALDININI และอ่ืนๆอีก
มากมาย เพื่อชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จนกระทัง่ไดเ้วลานดัหมายน าท่านเดินทางสูสนามบิน ลโีอนำร์โด้ ดำวนิช่ี 

23.05 น. คณะอ ำลำกรุงโรมประเทศอิตำลีออกเดินทำงสู่กรุงเทพมหำนคร ด้วยเที่ยวบิน  QR 114  ( 23.05 น. – 05.35 น. ) 
/ QR 832 ( 08.15 น. – 19.00 น. )  แวะเปลีย่นเคร่ืองทีก่รุงโดฮำ ประเทศกำร์ต้ำ  

 
วนัทีแ่ปด สนำมบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ) 
19.00 น. เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดี...พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

ขอบคุณท่ำนทีใ่ช้บริกำร 
 
 
 
 
 
 
 

 



 อิตำลี โดโลไมต์ 8 วัน 5 คืน  
โดย QATAR AIRWAYS  

อตัรำค่ำบริกำร 
ผู้ใหญ่ 

(พกัห้องคู่) 
พกัเดีย่ว 
จ่ำยเพิม่ 

วนัที ่ 6 – 13 ต.ค. (วนัหยดุชดเชย) 59,999 13,000 

วนัที ่ 13 – 20 ต.ค. (วนัหยุดชดเชย) 59,999 13,000 

วนัที ่ 27 ต.ค. – 3 พ.ย.  59,999 13,000 

วนัที ่ 1 – 8 พ.ย. 57,555 13,000 

วนัที ่ 17 – 24 พ.ย. 57,555 13,000 

วนัที ่ 22 – 29 พ.ย. 57,555 13,000 

วนัที ่8 – 15 ธ.ค. (วนัหยุดรัฐธรรมนูญ) 59,999 13,000 
 

** รำคำดังกล่ำวอำจมีกำรปรับเปลีย่นหำกสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็ภำษีน ำ้มันและภำษีสนำมบินเพิม่เติม ** 
 ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญำตให้เด็กอำยุมำกกว่ำ 6 ปีขึน้ไป เข้ำพกัแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

** รูปภำพในโปรแกรมทัวร์เป็นกำรตกแต่งเพ่ือกำรโฆษณำเท่ำน้ัน ** 
 

***หมำยเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธ์ิในกำรยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงรำคำกรณีผู้ร่วม      เดินทำงน้อยกว่ำ 20 ท่ำน*** 

ส ำหรับท่ำนทีเ่ป็นมุสลมิ ,  ทำนมังสวรัิติ  , ไม่ทำนหมู  , ไม่ทำนเน้ือ , ไม่ทำนไก่ , ไม่ทำนปลำ  โปรดแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 
สัปดำห์  
 
* ในกรณเีล่ือนกำรเดินทำงกลบั ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนท าการยืน่วซ่ีา ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายใน
การเล่ือนตัว๋ และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสำรประกนั,เอกสำรโรงแรมทีอ่ยู่ต่อ  
***หมำยเหตุข้อส ำคัญทีท่่ำนควรทรำบ*** 
1.)ในการยื่นวีซ่า ทางบริษทั จะท าการนดัหมายกบัสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้  าหนดวนัและเวลาให้เขา้ไปยื่นวีซ่า เป็น
การยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะให้เขา้ไปยื่นวีซ่า 15 วนัก่อนเดินทาง)  ซ่ึงอตัราค่าใชจ่้ายรวมอยูใ่นรายการทวัร์
แลว้ 
2) ในกรณีที่ท่ำนไม่สำมำรถมำย่ืนวีซ่ำตำมวันที่บริษัทแจ้งไว้ ท ำให้วันย่ืนวีซ่ำเหลือน้อยกว่ำ 15 วันก่อนกำรเดินทำง ท่ำน
จะต้องจ่ำยเงินค่ำวซ่ีำเพิม่ท่ำนละ 2,600 บำท (PREMIUM + FAST TRACK) เงินจ านวนน้ี ท่านสามารถจ่ายเงินท่ีตวัแทนยืน่
วซ่ีาดว้ยตวัท่านเองในวนัท่ีท่านยืน่วซ่ีา  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัรำนีร้วม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวนัเดินทำงไปและกลบัพร้อมคณะ (น ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 

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

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

เคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยู่ในภูมิประเทศทีม่ีอำกำศหนำวเยน็, รำคำโรงแรมอำจมีกำรปรับขึน้หลำยเท่ำตัว หำกวันเข้ำ
พกัตรงกบัช่วงงำนเทศกำล งำนแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท ำให้ต้องมีกำรเปลีย่นย้ำยเมือง โดยทำงบริษัทฯ จะ
ค ำนึงถึงควำมเหมำะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
8)    ค่าวซ่ีาท่องเท่ียวยโุรปแบบ SCHENGEN (ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมย่ืนวซ่ีำให้ ไม่ว่ำวซ่ีำจะผ่ำนหรือไม่) 
9)    ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 



10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE 
INSURANCE LIMITED (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ เท่านั้น ท่ำนใดต้องกำรซ้ือประกันสุขภำพเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัท
ทวัร์ 

 
อตัรำนีไ้ม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณต้ีองกำรใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  
4)    ค่าน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 30 กิโลกรัม  และมีจ านวนมากกวา่ 2 ช้ิน (ระเบียบของสำยกำรบิน)  
5)  ค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์ 16 ยูโรต่อท่ำน 
6)  ค่ำทปิพนักงำนขับรถในยุโรป (ท่ำนละ 12 ยูโร) 
***กรุณำพจิำรณำเง่ือนไขต่ำงๆ และเง่ือนไขกำรยกเลกิทวัร์ของบริษัท ก่อนท่ำนท ำกำรจองทวัร์*** 
 

เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ยกเว้นช่วงเทศกำลคริสต์มำส / 
เทศกำลปีใหม่ / เทศกำลสงกรำนต์  มัดจ ำท่ำนละ 40,000 บำท 

 ส่วนทีเ่หลือช ำระทนัทหีรือก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 30 วนัไม่ว่ำผลของวีซ่ำจะออกหรือไม่ออกก็ตำม มิฉะน้ันจะถือว่ำ
ท่ำนยกเลกิกำรเดินทำงโดยอตัโนมัติ 

 การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ30,000
บาท) ยกเว้นช่วงเทศกำลคริสต์มำส / เทศกำลปีใหม่ / เทศกำลสงกรำนต์  มัดจ ำท่ำนละ 40,000 บำท 

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

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 

 ทางบริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง
สถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจาก
ทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

 ในกำรย่ืนวีซ่ำ ท่ำนจะต้องเดินทำงมำย่ืนวีซ่ำด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต เพ่ือมำสแกรน
ลำยนิว้มือ โดยมีเจ้ำหน้ำทีข่องบริษัทคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก 

 เอกสำรต่ำงๆทีใ่ช้ในกำรย่ืนวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่าน
ท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น 
มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีำทีท่่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 



- ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ ค่ำด ำเนินกำรและ ค่ำบริกำร  4,500 บำท 
- ค่ำตั๋วเคร่ืองบินทีอ่อกมำจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีำ ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตั๋ว
เคร่ืองบินถ้ำออกตั๋วมำแล้วไม่สำมรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืน
ได ้ 
- ค่ำห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้ และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% 
ในทนัที  
หำกท่ำนผ่ำนกำรพจิำรณำวซ่ีำ แล้วยกเลกิกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรยดึค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100%ไม่ว่ำกรณีใดๆ
ทั้งส้ิน 

 ในกรณีที่ทำงบริษัทขอเอกสำรเพิม่เติมแต่ท่ำนไม่ส่งเอกสำรตำมที่ขอมำให้ทำงบริษัท / เอกสำรของท่ำนไม่
น่ำเช่ือถือ / มีกำรปลอมแปลงเอกสำร / มำไม่ทันเวลำนัดหมำยตำมที่สถำนทูตก ำหนด (มำสำย) / ไม่รับ
โทรศัพท์สถำนทูต / กำรใช้ค ำพูดไม่สุภำพกับสถำนทูต และส่งผลท ำให้วีซ่ำไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกสถำน
ฑูต ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินให้ท่ำน 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุใน 
รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ 

 ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ทีส่นำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้าย
ในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะน้ันท่ำนควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 
100% ก่อนทีจ่ะส ำรองยำนพำหนะ 

หมำยเหตุ   
1. กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถ
ติด  ท าใหไ้ม่สามารถกิน-เท่ียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ท่ีระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่
คืนค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวสิัยท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด 
ๆ ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดท่ีลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสม
โดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสาย
การบิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคิวยาวจนท าให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา 
มาตราฐานการบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบในส่วนท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น 
พาสปอร์ต, ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 

 
 
 



เอกสำรประกอบกำรขอวซ่ีำอติำล ี
 

เอกสำรประกอบกำรขอวซ่ีำทวัร์ (ใช้เวลำพจิำรณำวซ่ีำ 15 วนัท ำกำร และต้องมำแสดงตนทีส่ถำนฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมีหน้ำว่ำงเหลือ
ส ำหรับประทบัวซ่ีำอย่ำงน้อย 2 หน้ำ 

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

3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร/ ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณี
อ่ืน 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 และ
ใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว (พอ่และเม่ตอ้งมาแสดงตวั 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 พร้อมแนบหลกัฐานของ
บิดาหรือมารดาหรือผูท่ี้เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น  

8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านั้น**จดหมายรับรองการท างานให้
ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง ( ตวัจริงอายไุม่
เกิน 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/ปีท่ีเร่ิม
ท างาน , เงินเดือน ในจดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทัและตราประทบับริษทัดว้ย พมิพ์เป็นภำษำองักฤษเท่ำน้ัน ( ตวัจริง
อายไุม่เกิน 1 เดือน ) 



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

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

9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่ำน้ัน) 
9.1  ส ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์เท่ำน้ัน พร้อมหนังสือรับรองทำงกำรเงินจำกธนำคำร (BANK CERTIFICATE) เป็น
ภาษาองักฤษ **ตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนัเท่านั้น**   (กรุณำน ำสมุดเงินฝำกเล่มจริงมำวนัทีย่ื่นวซ่ีำด้วย) 

 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 โดยการปรับยอดสมุด
ในบญัชี ตอ้งปรับสมุดก่อนวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 7 วนั เช่นท่านไดคิ้วยืน่วซ่ีาวนัท่ี 18 กนัยายน 2557 ส าเนาสมุดบญัชีท่ีท่านตอ้งใช้
ในการยืน่วซ่ีา ตอ้งปรับสมุด ณ วนัท่ี 12 กนัยายน 2557 หรือ หลงัจากนั้น หากท่านปรับสมุดบญัชีก่อนหนา้นั้น จะใชเ้ป็น
เอกสารแสดงหลกัฐานทางการเงินไม่ได ้สถานฑูตจะขอเอกสารเพิ่มเติม อยา่งไรก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริษทั
ทวัร์ฯ เพื่อเตรียมการล่วงหนา้ และ ส่ง Fax สมุดบญัชีหนา้สุดทา้ยท่ีไดท้  าการปรับสมุดมาใหท้างบริษทัทวัร์ เพื่อใชใ้นการ
แนบเป็นเอกสารยืน่วซ่ีาต่อไปได ้ หรือ ถ่ายเอกสารหนา้ท่ีปรับสมุดภายใน 7 วนั และถือมาเพิ่มเติมในวนัท่ียืน่วซ่ีา 
 การขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  (ขอเป็นภาษาองักฤษ) ตอ้งมีอายไุม่เกิน 15 วนั 
นบัจากวนัท่ีไดคิ้วยื่นวซ่ีา พร้อมทั้งตอ้งระบุ จ  านวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนงัสือรับรองดว้ย เช่นท่านไดคิ้วยืน่วซ่ีาวนัท่ี 18 
กนัยายน 2557  หนงัสือรับรองการเงินจากทางธนาคารท่ีใชใ้นการยืน่วซ่ีา ตอ้งออกให ้ ณ วนัท่ี 4 กนัยายน 2557  หรือ 
หลงัจากนั้นเท่านั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) โดยไม่
ตอ้งระบุวนั และประเทศท่ีเดินทาง (ช่ือในหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะตอ้งถูกตอ้ง
และตรงตามหนา้พาสปอร์ต วนัท่ีขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคารใหน้ าส าเนาหนา้พาสปอร์ตไปดว้ย เพื่อไม่ให้
ผดิพลาดในการออกเอกสาร) 

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ****** 
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 ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายให้หลาน
ได)้ 

- กรณีเป็นสามีภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี 
 เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
 กรณีมีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชใ้บเกิดของลูก  



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

11. ผูสู้งอายท่ีุมีอายเุกินกวา่ 70ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางไดเ้พื่อเป็นเอกสารประกอบการยืน่วซ่ีา 
12. กรณีผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีาอิตาลี ณ ประเทศท่ีท่านก าลงัศึกษาอยู ่ 
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวซ่ีาท่ีไดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้เบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัท าข้ึนจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 
 
วนัทีม่ำย่ืนวซ่ีำกรุณำน ำสมุดบัญชีธนำคำรเล่มจริงมำด้วย (กรณมีเีล่มต่อจำกสมุดเดิมรบกวนน ำเล่มเก่ำมำด้วย) 
เอกสำรทุกอย่ำงทีเ่ป็นส ำเนำ เช่น ทะเบียนบ้ำน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลีย่นช่ือ-นำมสกลุ , สูติบัตร , น ำตัวจริง
มำวนัทีย่ื่นวซ่ีำด้วย 

 
***** ส ำหรับคนที่จะใช้เล่มไปทีอ่ื่นก่อน สถำนทูตจะไม่ให้ดงึเล่มไม่ว่ำกรณใีด ๆ ***** 

 

 

 



 


