
  

  

  

  
  

รหสัโปรแกรม : 16885 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

เหนือ จรด ใต ้ล่องเรอืสู ่เกาะคาปรีเหนือ จรด ใต ้ล่องเรอืสู ่เกาะคาปรี  99  วนั 6 คืนวนั 6 คืน  

มิลานมิลาน--เวนิสเวนิส--ลอ่งเรอืเกาะเวนิสลอ่งเรอืเกาะเวนิส--เวโรน่าเวโรน่า--ฟลอเรนซ์ฟลอเรนซ์--หอเอนปิซ่าหอเอนปิซ่า--SSHHOOPPIINNGG  OOUUTT  LLEETT  

เนเปิลเนเปิล--เกาะคาปรีเกาะคาปรี--ปอมเปอีปอมเปอี--โรมโรม--โคลอสเซีโคลอสเซียมยม--วาตกินัวาตกินั--โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์  

ก าหนดการ ก าหนดการ ::    ราคาน้ีรวมราคาน้ีรวมค่าค่าวีซ่าเชงเกน้เรยีบรอ้ยแลว้วีซ่าเชงเกน้เรยีบรอ้ยแลว้  

วนัวนัแรกของการเดิแรกของการเดินทางนทาง            สนามบนิสุวรรณภมิู สนามบนิสุวรรณภมิู --  มิลานมิลาน  

17.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T ประตู 9  

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) พบกบัเจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยอานวยความสะดวก 

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

 

20.35 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงมลิาน (MILANO)  ประเทศอิตาล ีโดยเที่ยวบนิที่ EK373/EK101 

วนัวนัที่สองของการเดินทางที่สองของการเดินทาง                มิลาน มิลาน --  เวโรนา เวโรนา --  เวนิเวนิส ส   

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ : 0050-0345 น. *.*.*.   

07.45 น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึ สนามบนิเมอืงมลิาน (MILANO) ประเทศอติาล ี เมอืงศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจทีส่  าคญัของ

อติาล ีเมอืงทีข่ึ้นชื่อว่าเป็นเมอืงหลวงแห่งแฟชัน่ ….หลงัผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้   

น าท่านเดนิทางสู่ บรเิวณสนามฟุตบอลของทมีงูใหญ่ อนิเตอรม์ลิาน ณ สโมสรฟตุบอลอนิเตอรน์าซอิองนลัเล ่ 

มลิาโน (FOOTBALL CLUB INTERNAZIONALE MILANO) 

จากนัน้น าท่าน ชม (ภายนอก) ปราสาทสฟอรเ์ซสโก ้เคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูลวสิคอนต ิต่อมาเป็นที่

พ  านกัของผูน้ าเผดจ็การในช่วงศตวรรษที ่15 คือ ตระกูลฟอรซ์า อสิระใหท่้านไดถ้่ายภาพตามอธัยาศยั 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

ชมโบสถดู์โอโมแ่ห่งมลิาน โบสถใ์หญ่อนัดบั 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธคิที่หรูหรา และใชเ้วลาในการสรา้ง

นานเกอืบ 500 ปี โดยเริ่มสรา้งต ัง้แต่ ปี ค.ศ.1386 และทีน่่าทึง่ของโบสถ ์กค็ือการตกแต่งประดบัประดาทีเ่นน้

ความหรูหราอย่างเตม็ทีโ่ดยเฉพาะรูปปัน้รอบตวัอาคาร มจี านวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามอืของโบสถม์อีาคารทรง

กากบาทหลงัหน่ึง และหลงัคามงุดว้ยกระเบื้องโปร่งใส เรยีกกนัว่า“อาเขต” 

สรา้งขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณ์แก่กษตัรยิว์คิเตอรเ์อมมานูเอลที่ 2 ปฐมกษตัรยิ ์

ของอติาลใีนการรวมชาต ิ 

น าท่าน ชอ้ปป้ิงภายในอาคารแกลเลอเรีย วคิตอริโอ เอมานูเอล 2 ชอ้ปป้ิง

อาเขตทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก มชีื่อเรียกเลน่ๆว่าเป็นหอ้งนัง่เลน่

ของเมอืงมลิาน เพราะนอกจากจะมสีนิคา้แบรนดเ์นมราคาแพงขายแลว้ ยงัมรีา้นกาแฟทีเ่รียกกนัว่า ไซด ์วอลค์ 

คาเฟ่ สามารถนัง่จิบ คาปูชิโน นัง่ดูหนุ่มสาว แต่งกายดว้ยเสื้อผา้ทนัสมยั ดงันัน้หากท่านไมค่ิดจะชอ้ปป้ิงหรอืนัง่

กนิกาแฟกค็วรทีจ่ะตอ้งไปเดินเลน่ชมความงดงามของอาคารหลงัน้ีใหไ้ด ้หรอืหากท่านยงัติดใจในเรื่องชอ้ปป้ิง ก็

สามารถไปชอ้ปป้ิงต่อไดย้งัถนนเวยี มอนเตน้โปเลโอเน่ ซึง่ถอืเป็นย่านชอ้ปป้ิงที่ขึ้นชื่อทีสุ่ดของเมอืงน้ี ต ัง้อยู่

ระหว่างโบสถดู์โอโมก่บัลานกวา้งแห่งหน่ึง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงเวโรน่า (VERONA) หน่ึงในหวัเมอืงใหญ่ของแควน้และเป็นเมอืงที่ใหญ่เป็นอนัดบัที ่

3 ทางภมูภิาคตะวนัออกเฉียงเหนือของอติาล ีและยงัเป็นหน่ึงในเมอืงท่องเที่ยวทีส่  าคญัของอิตาลตีอนเหนืออกี

ดว้ย   ....น าท่านชมย่านเมอืงเก่าทีย่งัคงเสน่หข์องความเป็นเมอืงยุคกลางไวไ้ดอ้ย่างครบถว้น เมอืงเวโรน่าแห่งน้ี

ยงัมชีื่อเสยีงดว้ยการเป็นเมอืงโลเกช ัน่ของวรรณกรรมชื่อดงัอย่าง โรมโิอแอนดจ์ูเลยีต  ...ชม (ภายนอก) บา้น 

โรมโิอ&จูเลยีต (CASA DI GIULIETTA) บา้นปูนสขีาวที่มจีดุเด่นคือ ระเบยีง สถานที่ๆ  โรมโิอและจูเลยีตได ้

พบรกักนั จดุน้ีเองทีด่งึดูดนกัท่องเทีย่วมากมายมายงัเมอืงเวโรน่า เพือ่ชมตน้ก าเนิดของต านานความรกัชื่อดงั 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเวนิส (VENICE) ราชนีิแห่งทะเลเอเดยีตรกิ เมอืงหลวงของแควน้เวเนโต 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  RUSSOTT HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สามของการเดินทาง         วนัที่สามของการเดินทาง           เวนิส เวนิส --  เกาะเวนิส เกาะเวนิส --  เวนิสเวนิส  --  ฟลอเรนซ์ฟลอเรนซ์  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 …น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอืตรอนเชโต ้ เพือ่ลงเรอืเดนิทางสู่ เกาะเวนิส เมอืงท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัการกลา่วขานว่าโร

แมนติกทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก “เมอืงทีใ่ชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน” มเีกาะเลก็ใหญ่กว่า 118 เกาะ และมี

สะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง ..เดนิทางสู่ เกาะซานมารโ์ค ศูนยก์ลางของนครเวนิส ผ่านชม สะพานถอนหายใจ 

ทีเ่ชื่อมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึง่เคยเป็นที่ประทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดตี อกีท ัง้ยงัเป็นศูนยก์ลาง

ของการปกครองแควน้ในยุคสมยันัน้อกีดว้ย ชมจตัรุสัเซนตม์ารค์ ทีม่โีบสถเ์ซนตม์ารค์เป็นฉากหลงั สรา้งดว้ย

สถาปตัยกรรมไบแซนไทน ์...อสิระเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืงของเวนิสตามอธัยาศยั .... 

 น าท่าน ลอ่งเรอืกอนโดล่า (ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ีรายการน้ีไมร่วมอยู่ในค่าทวัร ์ในกรณีน า้ไมข่ึ้นสูงเกนิไป

และฝนไมต่ก ท่านสามารถแจง้หวัหนา้ทวัร ์ค่าเรอืท่านละประมาณ 20.-Euro ซึง่เรอืต่อล  าสามารถนัง่ได ้5-6 

ท่าน) เพือ่ชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนิสสู่ คลองใหญ่ (GRAND CANAL) คลองทีก่วา้งที่สุดของเกาะ และงาน

ก่อสรา้งที่แสดงใหเ้หน็ถงึความเป็นอจัฉริยะดา้นสถาปตัยกรรมที ่สะพานเรยีลอลัโต ้(ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล)  



 

 น าท่านลงเรอืเพือ่เดนิทางกลบัสู่ฝัง่ที่ท่าเรอืตรอนเชโต ้…. 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงฟลอเรนซ ์(FLORENCE) เป็นเมอืงตน้แบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส ์ซึง่เป็นเมอืงที่

ม ีความเจรญิสูงสุดในช่วงศตวรรษที่ 13-16 ….น าท่าน เดนิชมเขตเมอืงเก่า ชมจตัุรสัเพยีซซ่าซนิยอเรตตา ชม

สถาปตัยกรรมอนัโดดเด่นของเมอืงที่มหาวหิารซานตา มาเรยี เดลฟิ ออเร เป็นวหิารทีม่ยีอดโดมขนาดใหญ่

สญัลกัษณแ์ห่งเมอืงฟลอเรนซ…์ ชมโบสถซ์นัตาโคเช่ โบสถข์นาดใหญ่ซึง่ใชเ้ป็นสถานทีฝ่งัศพของศิลปินชื่อกองโลก 

ไมเคิลแอง เจลโล และกาลเิลโอ และศิลปินชื่อดงัของเมอืง  ชมจตัรุสัเดลลาซญิญอเรีย (PIAZZA DELLA 

SIGNORIA) ทีม่คีวามสวยงามและมเีอกลกัษณ์โดดเด่นอยางมาก เน่ืองจากเป็นที่ต ัง้ของรูปปัน้เดวดิ อนั 

เป็นผลงานทีม่ชีื่อเสยีงของ ไมเคิล แองเจโล 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  FLORENCE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สี่วนัที่สี่ของการเดินทาง       ของการเดินทาง         ฟลอเรนซ ์ฟลอเรนซ ์--  ปิซ่าปิซ่า  --  เซียน่าเซียน่า    

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปิซ่า (PISA) (85 กม.) แควน้ทสัคานีเป็นเมอืงทีเ่ป็นทีรู่จ้กัอย่างดเีกี่ยวกบัหอเอนเมอืงปิซ่า 

ซากโบราณวตัถขุองเมอืงที่ยงัหลงเหลอืจากศตวรรษที ่5 ก่อนคริสตกาลเป็นเมอืงทีเ่คยมคีวามส าคญัอย่างมาก

ดา้นการคา้ขายในแถบทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนในช่วงประมาณศตวรรษที ่11 

น าท่าน ถ่ายภาพกบัหอเอนเมอืงปิซ่า (LEANING TOWER OF PISA) เป็น

หอคอยหนิอ่อนทีพ่สิดารสูง 54 เมตร ม ี8 ช ัน้ แต่ละข ัน้มเีสาหนิอ่อนทีส่ลกั

ลวดลายวจิติร ไดล้งมอืสรา้งเมือ่ ค.ศ. 1174 ไปเสรจ็ในปี ค.ศ. 1350 ใช ้

เวลานานถงึ 176 ปี ซึง่เป็นสิง่ก่อสรา้งทีใ่ชเ้วลาสรา้งนานทีสุ่ดในโลกความน่า

อศัจรรยอ์ีกอย่างคือ เมือ่เริ่มสรา้งได ้4-5 ช ัน้ หอน้ี เริ่มเอยีง แต่ไมถ่งึกลบั

พงัทลายลงมาเพราะแรงทีจ่ดุศูนยถ์่วงเมือ่ลากดิ่งลงมาไมอ่อกนอกฐานจงึไมล่ม้

ยงัทรงตวัอยู่ได ้เมือ่สรา้งเสรจ็ยอดของหอเอยีงออกจากแนวดิ่งของฐานถงึ 4 เมตร และหอเอนน้ีช่วยใหก้าลเิลโอ

นกัวทิยาศาสตร ์ชาวอติาเลยีน ผูม้ชีื่อเสยีงของโลกไดท้ดลองเรื่องอตัราเรว็ของเทหว์ตัถทุี่ตกลงมาจากทีสู่ง ที่ขึ้น

ชื่อในดา้นความสมัพนัธข์องการสรา้งกบัแรงโนม้ถ่วงของตวัอาคารทีส่มดุลกนัโดยบงัเอญิไดช้ื่อว่าเป็น หน่ึงในเจด็

สิง่มหศัจรรยข์องโลกสมยักลาง และเป็นสญัลกัษณอ์ย่างหน่ึงของอติาล ี

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเซยีน่า (SIENA) (123 กม.) เมอืงท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงและไดร้บัความนิยมจาก

นกัท่องเทีย่วมากเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศอิตาล ีโดยเมอืงเซยีนานัน้เป็นเมอืงหลวงของจงัหวดัเซยีนา

(PROVINCE OF SIENA) จงัหวดัในแควน้ทสัคานี (TUSCANY) ซึง่เป็นแควน้ในภาคกลางของประเทศ

อติาล…ี น าท่าน ชมจตัรุสัเปียซ่า เดลคิมโป ทีไ่ดช้ื่อว่าสวยแปลกตาเพราะมรูีปร่างทรงรูปพกัลาดเอียงแบบ

ข ัน้บนัได ตัง้อยู่ดา้นหนา้ศาลาว่าการเมอืงเซยีน่า ...อิสระใหท่้านเดนิเลน่ถ่ายรูปตามอธัยาศยั.. 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั ALEXANDER HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

 



 

วนัที่ห ้วนัที่หา้ของการเดินทาง      าของการเดินทาง        เซียเซียน่น่าา  --  ทโิวลีทโิวลี  --  OOUUTTLLEETT  --  เนเปิลเนเปิล  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงทโิวล ี(TIVOLI) (241 กม.) ส่วนหน่ึงของแควน้ลาซโิอ (LAZIO) ตัง้อยู่บนหนา้ผาสูง 

เหมอืนแมน่ า้อาเนียน (ANIENE) ...อสิระชมเนินเขา TIBURTINE ท่านสามารถสมัผสัความสดชื่นกบัดินแดน

สุดแสนโรแมนติกและเก็บภาพตามอธัยาศยั... 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  แลว้น าท่านเดนิทางสู่  LA REGGIA DESIGNER OUTLET (193 กม.) อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิง ตามอธัยาศยั... 

ค า่  *.*.*. อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั *.*.*.   

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเนเปิล  (NAPLE) (29 กม.) ซึง่ในสมยัก่อนเคยเป็นราชอาณาจกัรทีม่เีจา้ครองนคร และ

ประเทศต่างๆกม็ทูีตมาประจ าที่น่ีเช่นประเทศองักฤษ เป็นเมอืงที่เจริญรุ่งเรอืงมากในสมยักรกีในฐานะเป็นเป็น

ดนิแดนส่วนหน่ึงของกรีซโบราณและเรยีกว่า NEAPOLIS (เมอืงใหม่) เพราะมเีมอืงเก่าชื่อปาเลโปลสิ แลว้เมอืง

ท ัง้สองน้ีไดเ้ตบิโตคู่กนัมาจงึรวมเป็นเมอืงเดียวกนัชื่อ NEAPOLIS น่ีเอง คือทีม่าของชื่อ เนเปิล ในปจัจบุนั ซึง่

ในภาษาอิตาลเีรยีกกนัว่า นาโปล ี 

ทีพ่กั   HOLIDAY INN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัวนัที่หกที่หกของการเดินทาง        ของการเดินทาง            เนเปิล เนเปิล --  เกาะคาปร ีเกาะคาปร ี--  ถ ้าบูลกรอ๊ตโต ้ถ ้าบูลกรอ๊ตโต ้ --  เนเปิลเนเปิล  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

 

จากนัน้น าท่านเดนิทาง ออกจากโดยเรอืไฮโดรฟอย สู่เกาะคาปรี เกาะสวรรคข์องบรรดานกัท่องเที่ยว เคยเป็นที่

ประทบัตากอากาศของจกัรพรรดิ์แห่งอาณาจกัรโรมนั ทีโ่ปรดใหเ้ป็นวมิานฉิมพลรีมิฝัง่ทะเล ...ชมทวิทศันอ์นั

สวยงามของ เกาะคาปรี (CAPRI) ท่ามกลางทอ้งฟ้าสคีรามน า้ทะเลสนี า้เงนิเขม้ เมอืงเลก็ๆ 

โบสถแ์ละตึกอาคารทีเ่ตม็ไปดว้ยบรรยากาศของการน่าพกัผ่อน และเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึ... 

น าท่าน ลอ่งเรอืเพือ่เขา้ชมถ า้บูลกรอ๊ตโต ้(BLUE GROTTO) ที่ถกู

คน้พบในปี ค.ศ.1826 สูงจากระดบัน า้ทะเลเพยีงเมตรเศษๆ ..ซึง่เป็น

ประตมิากรรมธรรมชาติทีม่ชีื่อเสยีงไปท ัว่โลก ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของ

เกาะภายในถ า้จะมสีฟ้ีามรกตของน า้ทะเลสะทอ้นกบัแสงอาทติยท์ีส่าด

ส่องมาจากปากทางเขา้ 

ของถ า้...หมายเหต ุ: ราคาลอ่งเรือเขา้ถ  า้ไม่รวมในรายการทวัรเ์น่ืองจากขึ้นอยู่กบัน า้ขึ้นน า้ลง ถา้รวมในรายการ

ทวัรแ์ลว้น า้ขึ้นวนัที่ไปถงึและเขา้ถ า้ไมไ่ดท้างเรอืจะไมค่ืนเงนิ น่ีคือเหตผุลทีไ่มร่วมในรายการทวัร์ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  อาหารพื้นเมอืง 

บา่ย ...น าท่านเดนิทาง ออกจากโดยเรอืไฮโดรฟอย กลบัสู่ฝัง่ แลว้

เดนิทางสู่ เมอืงเนเปิล (NAPLES) ทีม่ปีระวตัอินัยาวนาน เป็น

เมอืงหลวงของแควน้กมัปาเนีย ...เมอืงทีม่บีทบาทส าคญัใน

คาบสมทุรอิตาลมีาตลอด 2,800.-ปี ต ัง้อยู่ทีช่ายฝัง่ดา้นตะวนัตก

ของอติาลตีิดกบัอ่าวเนเปิลสก์ึ่งกลางระหว่างพื้นทีภ่เูขาไปสองแห่ง คือ ภเูขาไฟวสุิเวยีส และกมัปีเฟลเกรย.์.. 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

https://www.wonderfulpackage.com/article/v/394/


 

ทีพ่กั   HOLIDAY INN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัวนัที่ที่ เจด็เจด็ของการเดินทาง        ของการเดินทาง            เนเปิลเนเปิล  --  ปอมเปอ ีปอมเปอ ี--  โรมโรม  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปอมเปอ ี(POMPEI) (25 กม.) นครเมอืงโบราณทีถ่กูฝงับางส่วนใกลก้ลบัเนเป้ิล ซึง่คร ัง้

น่ึงเคยในปี ค.ศ.79 ภเูขาไฟวซูิเวยีสถลม่พ่นทบัลาวาถามท ัง้เมอืง ....น าท่านชมย่านเมอืงเก่า... 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ กรุงโรม (ROMA) (242 กม.) เมอืงหลวงขนาดใหญ่ของประเทศอิตาล ีทีม่ที ัง้ความเก่า

และความใหม่ซอ้นแทรกอยู่ดว้ยกนัอย่างกลมกลนื ต ัง้อยู่บนแควน้ลาซโิอ (LAZIO) ตรงช่วงกลางของประเทศมี

แมน่ า้ไทเบอร ์(TIBER) ไหลผ่านกลางเมอืง โรมจงึถูกแบง่ออกเป็น 2 ส่วน สถานทีส่  าคญั และเมอืงเก่าโรมนัจะ

อยู่ทางฝัง่ขวาของแมน่ า้ ส่วนฝัง่ซา้ยเป็นรฐัวาตกินั และเขตทราสเตเวเร (TRASTEVERE) ซึง่เป็นทีอ่ยู่อาศยัของ

ผูม้ฐีานะ และปจัจุบนัเป็นแหลง่รา้นอาหาร และคาเฟ่แบบเก๋ๆ ทนัสมยั เดนิทางถงึ กรุงโรม… 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั   ROME HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัวนัที่ที่แปดแปดของการเดินทาง        ของการเดินทาง            โรม โรม --  ชมเมือง ชมเมือง --  ดูไบ ดูไบ --  ประเทศไทยประเทศไทย  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

น าท่าน เขา้ชมภายในมหาวหิารเซนตปี์ เตอร ์(SAN PIETRO) ในกรุงวาตกินันครรฐั อสิระศูนยก์ลางศาสนา

ครสิตนิ์กายโรมนัคาทอลกิ ชมความยิง่ใหญ่ของศิลปะการออกแบบผลงานอนัล  า้ค่าโดย

ปรมาจารยบ์ราเมนเตร้าฟาเอล และไมเคิล 

แองเจโล  

น าท่าน ชมกรุงโรม เมอืงหลวงของประเทศ

อติาลซีึง่มอีดีตอนัยิง่ใหญ่ และเกรยีงไกรใน

ยุคจกัรวรรดโิรมนัเรอืงอ านาจเมือ่ราวกว่า 2,000 ปีทีผ่่านมาแลว้ เขา้สู่ 

นครวาตกินั รฐัอสิระทีป่กครองตนเองเป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตนิ์กายโรมนัคาทอลกิ ชมความงดงาม

ตระการตาของ มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์สถาปตัยกรรมล า้ค่าทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลกซึง่ตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชม

รูปปัน้แกะสลกั “เพยีตา้” ผลงานของศิลปินเอก ไมเคิลแองเจโล เสาพลบัพลาทีอ่อกแบบโดย เบอรนิ์นี และยอด

โดมขนาดใหญ่ซึง่ปจัจบุนัเป็นสิง่ล  า้ค่าคู่บา้นคู่เมอืงของอติาลี  … 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านถ่ายรูปที่ระลกึดา้นหนา้สนามกฬีาโคลอสเซยีม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก เคย

เป็นสนามกฬีายกัษท์ีส่ามารถจคุนไดก้ว่า 50,000 คน และ ประตูชยัคอนส

แตนตนิ สญัลกัษณแ์ห่งชยัชนะและทีม่าของ ถนนทกุสายมุง่สู่กรุงโรม 

 ..ชมน า้พเุทรวีจ่ดุก าเนิดของเสยีงเพลง  ทรคีอยนอ์อฟเดอรฟ์าวดเ์ท่น ที่

โด่งดงั ชมความสวยงามของงานประตมิากรรมหนิอ่อนแบบบารอ็ค ซึง่เป็น

เรื่องราวของเทพมหาสมทุร ตามต านานกลา่วไวว้่าหากใครไดม้าถงึน า้พแุห่ง

น้ีแลว้โยนเหรยีญอธิษฐานทิ้งไวจ้ะไดก้ลบัมาเยอืนกรุงโรมอีกคร ัง้หน่ึง....น าท่านชมย่านบนัไดสเปนแหลง่พกัผ่อน

ของชาวอติาลซีึง่เตม็ไปดว้ยนกัท่องเทีย่ว  หลากหลายเชื้อชาติ….อสิระใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยัหรอืท่านจะช ้



 

อปป้ิงสนิคา้แบรนดต์ามอสิระย่านถนน VIA CONDOTTI ... แลว้น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ เพือ่เดนิทางกลบัสู่

กรุงเทพฯ  

20.50 น.  (เวลาทอ้งถิน่) ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบนิที่ EK096/EK372  

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ : 0530-0930 *.*.*. 

วนัวนัที่ที่ เกา้เกา้ของการเดินทางของการเดินทาง            ประเทศไทยประเทศไทย  

18.40 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดภิาพ…. 

*.*.*. @@ *.*.*. 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พัก เชน่ กรณีทีเ่มอืงนัน้มกีารจัดงาน 

TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พักเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 

 
กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหต ุ 
1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไม่สามารถ

ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตให ้
เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทาง

ราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  

 
2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ
ลว่งหนา้ 20.- วนักอ่นการเดนิทาง  

 
5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีที่

ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะ

อากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วม
เดนิทางเป็นส าคญั…. 

 

อตัราค่าใชจ้า่ย  

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตยีงเสรมิ 

พกัเด่ียวเพิม่ 

31 ม.ค. – 8 ก.พ. 

21 – 29 ก.พ. / 27 มี.ค. – 4 เม.ย. 
52,999.- 9,500.- 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของภาษีน ้ามนัและ/หรือภาษีประกนัภยัการเดินทาง และค่าวีซ่า ***  

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหวา่งประเทศ ที่เกี่ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ทา่นไดท้ าการจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้

ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ กอ่นการช าระเงนิคา่ต ัว๋ดงักลา่ว ถา้เกดิขอ้ผิดพลาด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการรบัผิดชอบทกุกรณี 

หมายเหต ุ  :  ราคาเด็กตอ้งมีอายุระหว่าง 2-11 ปี  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ 

ต่อจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศ 

เน่ืองจากอยู่ในภมูปิระเทศที่มอีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาล

ต่างๆและงานแฟร,์การประชุม อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบรษิทัจะ

ค านึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

ขอ้มลูเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple 

Room) อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไมไ่ดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจาก

โรงแรมนัน้ไม่สามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 



 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ า่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ใน

การปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีางอาบน า้ 

ซึง่ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอุบตัิเหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจ็บป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและ

การเคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 

1.5 ลา้นบาท]เท่านัน้ 

6. ค่าวซี่าเชงเกน้ 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกั 

เกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่า

กระเป๋าเดินทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิรถ, local guide, tour leader, โรงแรม 70.- ยูโร / ท่าน 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมดัจ า 30,000 บาท 

ภายใน 1 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะขอรบัลูกคา้รายต่อไป  

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง พรอ้มช าระเตม็จ านวน 

 กรณียกเลกิการเดินทาง (ทกุกรณี) เกบ็คา่ทวัรเ์ตม็จ านวน  

ขอ้มลูเพิ่มเติมเรื่องต ัว๋เครื่องบนิ  

1.ทางบริษทัไดส้  ารองทีน่ ัง่พรอ้มช าระเงนิมดัจ าค่าต ัว๋เครื่องบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทวัร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิ์การเรยีกเก็บเงนิเตม็จ านวน  



 

2. หากตัว๋เครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์เรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายเตม็จ านวน   

3. นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคุีณสมบตัิตรงตามที่สายการบนิก าหนด เช่น ตอ้ง

เป็นผูท้ี่มร่ีางกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกั

ประมาณ 20 กโิลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ี่มปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ที่

เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 บริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าใชจ่้ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม 

จ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดนิทางอื่นทีเ่ดนิทางในคณะเดียวกนั

บริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

 กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะท าการเลือ่น 

การเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าต ัว๋หรือ

ค่าต ัว๋เครื่องบนิ(กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) และค่าธรรมเนียมวซี่าตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเกบ็  

 กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทาง 

บริษทัฯ ขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยืน่วซี่า / ค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ (กรณี

ออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

 กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ ไมคื่นค่าทวัรท์ ัง้หมด  

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตผุลใดๆตามทาง 

บริษทัของสงวนสทิธิ์ในการ ไมคื่นค่าทวัรท์ ัง้หมด  

หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน  

(ผูใ้หญ่ ) และ/หรอื ผูร่้วมเดินทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดคีืนเงนิให ้

ท ัง้หมดหกัค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสุดวสิยัที่ทาง บริษทัฯ ไม่ 

สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที่ยวบนิ รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาต

ใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ 

(เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทาง หากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธ 

การเขา้ประเทศไมว่่าในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจ 

ของสถานฑูต เรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติิในนามของบริษทัฯ เมือ่ท่านไดช้ าระ

เงนิมดัจ าหรอืท ัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บริษทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถอืว่าท่าน

รบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 

 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ 



 

ถงึแมว้่าท่านจะถกูปฏเิสธวซี่า สถานทูตไมค่ืนค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระ

ค่าธรรมเนียมใหมทุ่กคร ัง้  

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่านทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย 

และโปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิ่มเตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของ 

ทางสถานทูตเรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบริษทัฯเมือ่ท่านได ้ช าระเงนิ

มดัจ าหรอืท ัง้หมด จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบริษทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยท ัง้หมด  

 ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยื่นวซี่า แต่ในการพจิารณาอนุมตัิวซี่า จะอยู่ในดุลพนิิจ 

ของทาง 

สถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแก่ท่านไดท้างบรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน้ี่ 

 เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทุกครัง้มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบ

ค่าใชจ่้ายใดๆท ัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตสุุดวสิยั

ต่าง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณล์่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั  

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤติไมน่่ารกัหรอืมพีฤติกรรมเป็นทีร่กัเกียจ 

ของคนส่วนใหญ่เช่นไมร่กัษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืว่ามา

กลุม่ใหญ่แลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุ่นวานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดินทางเป็นส่วนใหญ่) 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรบัรองแพทย)์ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุต า่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อน 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอื่น 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุป 

ร่วมกนั) 

 ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัว่าทวัร์ 

นัน้ๆ ยนืยนัการเดนิทางหากท่านออกตัว๋โดยไมไ่ดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บรษิทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบ

ค่าใชจ่้ายนัน้ได ้

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงาน 

ภายใน 20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้

หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขที่บริษทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตวั หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง 

เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 



 

ขอ้ความซึ่งถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูมี้เกยีรติซึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมที่ พกั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดินทาง ท ัง้น้ี

ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบในอุบตัิเหตุหรือความเสยีหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบตัิเหตุรวมถงึ

ภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน

เงนิตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที่ยวบนิ, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น,  ตลอดจนการถูก

ปฏเิสธออกวซี่าจากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑตู รวมถงึผูม้อี  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย 

(โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสทิธิพเิศษทางการทูต ) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการ

เดนิทางท่องเทีย่วท ัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษิทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหตุ ตามเงือ่นไขที่บริษทัฯ ที่รบัประกนั

ในกรณีทีผู่ร่้วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดินทางออก หรือ เขา้

ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎิบตัิตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคติด ต่อเฉพาะพื้นที่มี

การปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจ

มกีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้น้ีการขอสงวนสิทธิ

ดงักล่าว บรษิทั จะยดึถอืและค านึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกยีรต ิซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้น้ี” 
 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าอิตาลี 
ใช้เวลาท าการอนุมัติวีซ่าประมาณ 15 วันท าการ 
ยืน่วีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่า VFS Global (สีลมคอมเพล็กซ์) 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 
ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องน าส่งเข้าสถานทูตและระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้ 
หมายเหตุ: การยื่นวีซ่าแต่ละครั้งกบับริษัททัวร์ จะต้องท าการยื่นวซี่า ประเภทหมู่คณะ เท่านั้น โดยการยื่นเป็นหมู่คณะ ต้องมจี านวน  
15.- คน ขึ้นไป  โดยทางศูนยร์ับยืน่ จะเป็นผู้ก าหนดวันยื่นวีซ่าเท่านัน้ ถ้าหากผู้เดินทางไม่สามารถไปยืน่วีซ่าในวันที่ก าหนดได้ อาจมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิ (Premium) ดังนี ้ 
•ในกรณีที่เหลือระยะเวลายื่นวีซ่าน้อยกว่า 15 วัน นับจากวันเดินทาง มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,600 บาท  
**ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน ผู้เดินทางต้องช าระกับทางศูนย์รับยื่นโดยตรง* 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่าอย่าง 
น้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือ
เดินทางจะต้องไม่ช ารุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  
2. รปูถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จ านวน 3 ใบ (พ้ืน 
หลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ 
รูปไม่เลอะหมึก) 
3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง  



 

**Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6เดือน (รบกวนลูกค้าท ารายการเดินบัญชี ยอดเงินในบัญชีขั้นต่ า 100,000.-
โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า และหากบัญชีกระโดดเดือนต้อง
ขอเป็น Statement เท่านั้น)  
ชื่อ นามสกุล ตรงตามหน้า PASSPOST (เจ้าของบัญชี) 
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม้น และชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษต้องตรง
ตามหน้าพาสปอร์ต (ออกไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่น) (ใช้ทั้ง 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้) 
3.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พ่ีน้อง ที่มีสายเลือด
เดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านั้น) 
3.2.1. ต้องท าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เป็นภาอังกฤษเท่านั้น 
3.2.2. ถ่ายส าเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ออกให้ และผู้ที่ถูกรับรองค่าใช้จ่ายให้ เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร 
ทะเบียนบ้าน **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจ า และบัญชียอดติดลบ* 
4. หลักฐานการท างาน  
-เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน 
หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 
-เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท างาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” 
แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” 
แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
5. เอกสารส่วนตัว 
-ส าเนาทะเบียนบ้าน กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-บัตรประชาชน กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ้ามี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
6. กรณีเดก็อายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอม
ระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุ
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอต้นสังกัด พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้า



 

พาสปอร์ตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 
*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องท าจดหมายชี้แจงว่าท าไมไม่มี passport *** 
-กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่
สถานทูตด้วย ทั้งสองท่าน (เฉพาะคิวเดี่ยวเท่านั้น) 
7. ท่านไม่จ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่านั้น 

 
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพ่ิมเติม 

 



 

 
 


