
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 17377 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

มิลาน – ดูโอโม่ – เวโรน่า – เมสเตร้ - เวนิส – ฟลอเรนซ์ – โบสถ์ซานตา มาเรีย – ปราโต้ – ปิซ่า 
หอเอนแห่งเมืองปิซ่า – เซียน่า - ปอมเปอ ี- La Reggia Designer Outlet – เนเปิลส์ 

โรม - กรุงวาตกินั - โคลอสเซียม - น า้พุเทรวี ่-  ช้อปป้ิงบันไดสเปน 
ก าหนดการเดนิทาง 

27 ก.พ.-05 ม.ีค.//05-12 ม.ีค.// 
09-16 ม.ีค.//12-19 ม.ีค.//19-26 ม.ีค.//16-23 เม.ย.//23-30 เม.ย.//30 เม.ย.-07 พ.ค.////07-14 พ.ค.//14-21 พ.ค.// 

21-28 พ.ค.//28 พ.ค.-04 ม.ิย.//04-11 ม.ิย.//11-18 ม.ิย.//18-25 ม.ิย.//25 ม.ิย.-02 ก.ค. 2563 
( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

 

วนัที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮาร์ – มิลาน 
21.30 มาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกก่อนการเดินทาง 

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

วนัที่2        มิลาน – ดูโอโม่ – เวโรน่า – เมสเตร้    
00.35 เหิรฟ้าสู่กรุงมิลาน โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG940   
07.10 ถึงสนามบินนานาชาติ มิลาโนมัลเปนซา เมืองส าคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีการด่าน

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัว
เ มืองมิลาน  เ มืองส ำคัญในภำคเหนือของ
ประเทศอิตำลี ตั้ งอยู่บริเวณท่ีรำบลอมบำร์ดี 
จากน้ันน าคณะเก็บภาพ “ป้อมปราการสฟอร์
เซสโก้” ปรำสำทสวยงำมหลงัน้ีไดเ้คยเป็นป้อม

http://bit.ly/2NMk5YE
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit


 

 

ปรำกำรของพวกตระกูลวสิคอนติ ต่อมำเป็นท่ีพ  ำนกัของผูน้ ำเผด็จกำรในช่วงศตวรรษท่ี 15 คือ ตระกูลสฟอร์
ซำ  มีเวลำให้ท่ำนไดถ่้ำยภำพกบัมุมสวยๆ ของน ้ ำพุท่ีโพยพุ่งบริเวณดำ้นหนำ้ปรำสำทสฟอร์เซสโก ้น าท่าน
ชม “มหาวหิารแห่งมิลาน หรือดูโอโม” สัญลกัษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมือง อนัมีขนำดใหญ่โตมโหฬำร สร้ำง
ข้ึนดว้ยหินอ่อนสีขำวในศิลปะแบบโกธิค ใชเ้วลำสร้ำงนำนกว่ำ 500 ปี ปัจจุบนัเป็น “โบสถ์แคธอลิกท่ีใหญ่
เป็นอนัดบั 3 ของโลก” ลำนดำ้นหนำ้เป็นท่ีตั้งของพระรำชำนุสำวรียพ์ระเจำ้วิคเตอร์เอ็มมำนูเอลท่ี 2 ทรงมำ้ 
รำยลอ้มดว้ยอำคำรท่ีเก่ำแก่คลำสสิคและชอ้ปป้ิงมอลลท่ี์สวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น ำท่ำนออกเดินทำงสู่“เมืองเวโรน่า”ประตูสู่อิตำลีเป็นเมืองท่ีใหญ่ และส ำคญัเป็นอนัดบั 2 ในแควน้เวเนโต

รองจำกเวนิส น ำท่ำนชมเมืองเวโรนำไดรั้บสมญำนำมวำ่ "LITTLE ROMAN" เพรำะยงัคงสภำพส่ิงก่อสร้ำง
จำกสมยัโรมนัไวอ้ย่ำงสมบูรณ์และถ้ำยอ้นไป
ในศตวรรษท่ี 13-14 มีควำมเจริญสูงสุดถือว่ำ
เป็นยุดทองไม่แพก้รุงโรม เมืองเวโรน่ำโด่งดงั
มำจำกนิยำยรักอมตะเร่ืองเอกของนกัประพนัธ์ 
“วิลเลี่ยมเชกส์เปียร์” ท่ีช่ือว่ำ “โรมิโอ แอนด์ จู
เลียต” น ำคณะเดินทำงเข้ำชมย่ำนเมืองเก่ำท่ี
ยงัคงสภำพบ้ำนเรือนแบบโบรำณ จำกนั้นน ำ
ท่ำนสู่ “จตุรัสเออร์เบ” ท่ีรำยล้อมไปด้วย
คฤหำสน์, วงัเก่ำของตระกูลท่ีเคยปกครองเวโรน่ำระหว่างทำงผำ่นชมควำมยิ่งใหญ่ภำยนอกของ“โรมัน อารี

น่า”สนำมกีฬำกลำงแจง้แบบโบรำณในสมยัโรมนั เดินทำงเขำ้สู่“อดีตบ้านของจูเลียต”ปัจจุบนัหน้ำบำ้นจู
เลียตคือร้ำนArmani ชมระเบียงหินอ่อนเล็กๆ ท่ีจูเลียตเคยยืนอยู่โดยมีโรมิโอ  มำคอยเฝ้ำขอควำมรักอยู่
ดำ้นล่ำงบริเวณบำ้นมีรูปป้ันจูเลียตท่ีเป็นบรอนซ์ป้ันโดยN.Costantiniวำ่กนัวำ่ใครอยำกสมหวงัในเร่ืองควำม
รักก็ใหไ้ปจบัท่ีหนำ้อกของจูเลียต นอกจำกน้ีภำยในบริเวณก ำแพงบำ้นจูเลียตยงัมีกำรเขียนแสดงควำมรักกนั
มำกมำยจนแทบไม่เห็นสีก ำแพงเดิม และยงัมีบริกำรโทรศพัท์ส ำหรับคนท่ีไม่ไดม้ำกบัคนรักให้ไดเ้ซยฮ์ลั
โหลหำกนัวำ่โทรมำจำกบำ้นจูเลียตแห่งน้ีน าท่านเดินทางขึน้สู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีไปยัง 
“ เมืองเวนิส เมสเตร้” รำชินีแห่งทะเล เอเดียตริกเมืองหลวงของแควน้ เวเนโต  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัที่ : Delfino Ambasciatori Hotel หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่3       เวนิส – ฟลอเรนซ์ – โบสถ์ซานตา มาเรีย – ปราโต้ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ำเรือตรอนเชโต้ จากน้ัน

ลงเรือเข้าสู่“ เมืองเวนิส ”เมืองอนัแสนโรแมนติ
กซ่ึงเป็นจุดหมำยปลำยทำงของคู่รักจำกทัว่โลก
เมืองเวนิสไดรั้บฉำยำว่ำรำชินี แห่งทะเลอำเด
รียตริก (Queen of the Adriatic), เมืองแห่ง



 

 

สำยน ้ ำ (City of Water), เมืองแห่งสะพำน (City of Bridges), และ เมืองแห่งแสงสวำ่ง (The City of Light) 
เรือน ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่“เกำะซำนมำร์โค ”ศูนยก์ลำง ของเมืองเวนิส พร้อมน ำ คณะเดินทำงเขำ้สู่บริเวณ 
“จตุรัสซานมาโค”  ระหว่ำงกำรเดินท ำงชมอนุสำวรียข์อง พระเจำ้วิคเตอร์เอมำนูเอลท่ี2 ถ่ำยภำพคู่กบั 
“ สะพานถอนหายใจ ” สะพำนแห่งสัญลกั ษณ์ท่ีเช่ือมต่อกบั พระรำชวงัดอร์จ ชมควำมสวยงำมของ 
“พระราชวงัดอร์จ” (ภำยนอก)อนัเป็นท่ีประทบัของเจำ้เมืองเวนิส ในยุคท่ียงัเป็นรัฐอิสระอีกทั้งยงัเป็นศูนยก์
ลำงของกำรปกครองแควน้ ในยุคสมยันั้น ชม“โบสถ์เซนต์มำร์ค” ซ่ึงเป็นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ท่ี “ใหญ่

ท่ีสุด” ในยโุรปตะวนัตก ให้ท่านได้สัมผสัคลองแห่งเวนิสอนัแสนโรแมนติกโดยการ “ น่ังเรือกอนโด
ร่า” Gondora ทีม่ช่ืีอเสียงระดับโลก (ไม่รวมในรายการทวัร์กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์) 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น า ท่านเดินทางเ ข้าชม “ เมืองฟลอเรนซ์”

Florence เมืองท่ีไดรั้บฉำยำว่ำ“เมืองท่ีมีควำม
งำมเป็นอมตะ” เป็นเมืองตน้แบบของศิลปะแบบ
เรอเนสซองส์ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีควำมเจริญสูงสุด
ในช่วงศตวรรษท่ี 13-16 ทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ
และศิลปวฒันธรรมเป็นนครโบรำณอนัยิ่งใหญ่
ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยมัง่คัง่และร ่ ำรวยกวำ่กรุงโรม เป็น
ถ่ินก ำเนิดของศิลปินระดบัโลก2ท่ำน คือ “ลโีอนา  โด ดาวินชีและ ไมเคิลแองเจลโล” น ำคณะเดินเท่ียวชมเขต
เมืองเก่ำ Old Town ซ่ึงไดถู้กจดัให้เป็นเขตเมืองปลอดมลพิษไม่อนุญำตให้รถยนตว์ิ่งผำ่นภำยในเมืองสัมผสั
สถำปัตยกรรมอนัแสนงดงำมเต็มไปดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ท่ีหำชมไดย้ำกยิ่งจำกเมืองไหน เท่ียวชม 
“จัตุรัสเพยีซซ่าซินยอเรตตา” ชมสถำปัตยกรรม อนัโดดเด่นของเมืองท่ี “มหาวหิารซานตามาเรียเดลฟิออเร” 
เป็นวิหำรท่ีมียอดโดมขนำดใหญ่สัญลกัษณ์แห่งเมืองฟลอเรนซ์ จำกนั้นออกเดินทำงเขำ้สู่ใจกลำงเมืองชม 
“โบสถ์ซันตาโคเช่” โบสถ์ขนำดใหญ่ซ่ึงใชเ้ป็นสถำนท่ีฝังศพของศิลปินช่ือกอ้งโลก“ไมเคิลแองเจลโล และ 
กำลิเลโอ” และศิลปินช่ือดงัของเมือง จำกนั้นน ำท่ำนขำ้มแม่น ้ำอำร์โน ออกเดินทำงสู่เมืองปรำโต ้

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :       CHARME HOTEL  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่4       ปราโต้ – ปิซ่า – หอเอนแห่งเมืองปิซ่า – เซียน่า – โรม  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางเข้าสู่“เมืองปิซ่า” เมืองแสนสวยริมฝ่ังแม่น ้ ำอำร์โน และยงัเป็นบำ้นเกิด “กาลิเลโอ” ศิลปินท่ีมี

ช่ือเสียงของอิตำลีน ำคณะเปล่ียนเป็น
รถ Shutter Bus เข้ำชมควำม
มหัศจรรย์ของ “หอเอนแห่งเมืองปี
ซ่า”1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก  ถูก
สร้ำงด้วยหินอ่อน สูง 181 ฟุต มี 8 

http://www.hotelscombined.com/Hotel.aspx?fileName=Abba_Acteon_Hotel_Valencia&languageCode=EN&currencyCode=THB&tabId=Rates&checkin=2008-05-22&checkout=2008-05-24&Adults=1&Rooms=1
http://www.hotelscombined.com/Hotel.aspx?fileName=Abba_Acteon_Hotel_Valencia&languageCode=EN&currencyCode=THB&tabId=Rates&checkin=2008-05-22&checkout=2008-05-24&Adults=1&Rooms=1
http://www.hotelscombined.com/Hotel.aspx?fileName=Abba_Acteon_Hotel_Valencia&languageCode=EN&currencyCode=THB&tabId=Rates&checkin=2008-05-22&checkout=2008-05-24&Adults=1&Rooms=1


 

 

ชั้นโดยเร่ิมสร้ำงเม่ือปี ค.ศ.1174 แลว้เสร็จเม่ือ ค.ศ.1350 ใชเ้วลำก่อสร้ำงนำนถึง 176 ปี ส ำหรับหอเอนปิซ่ำน้ี
ภำยในมีเสำหินอ่อนทีสลกัลวดลำยดว้ยฝีมือจิตรกรช่ือดงัแห่งยคุไดส้ลกัลวดลำยไวส้วยงำมมำกส่วนสำเหตุท่ี
เอียงนั้นเกิดข้ึนหลงัจำกเม่ือสร้ำงเสร็จแลว้ ฐำนไดท้รุดไปขำ้งหน่ึงเม่ือวดัดูปรำกฏว่ำเอียงออกจำกแนวด่ิง
ของฐำนถึง 14 ฟุต แต่ก็ยงัไม่ลม้ยงัคงเอียงอยู่เช่นทุกวนัน้ี เมืองแห่งน้ียงัเป็นบำ้นเกิดของนกัวิทยำศำสตร์ 
และนกัดำรำศำสตร์เอกของโลก “กาลิเลโอ” ซ่ึงเขำไดพ้ิสูจน์กฎกำรณ์ดึงดูดของโลกโดยปล่อยวตัถุให้ตกมำ
จำกท่ีสูงเขำสังเกตพบว่ำไม่ว่ำวตัถุหนักหรือเบำ ต่ำงตกถึงพื้นดินพร้อมกนั และให้ชำวโลกรู้ โดยท ำกำร
ทดลองปล่อยลูกบอลจำกหอเอนปิซ่ำแห่งน้ีและเขำยงัเป็นคนแรกท่ีใชก้ลอ้งโทรทศัน์(Telescope) ส่องดูดำว
เม่ือประมำณ 400 ปีก่อนและไดป้ระกำศส่ิงท่ีคน้พบซ่ึงทำ้ทำยควำมเช่ือของคนในสมยันั้นซ่ึงเช่ือกนัว่ำโลก
เป็นศูนยก์ลำงของสุริยะจกัรวำลแต่กำลิเลโอยนืยนัวำ่ดวงอำทิตยต่์ำงหำกเป็นศูนยก์ลำงของสุริยะจกัรวำล จน
ท ำให้เขำถูกจบัคุมขงัในท่ีสุด ชมควำมสวยงำมของ“หอสวดมนต์ที่สร้างในสไตล์โรมันเนสก์”จตุรัสดูโอโม
แห่งปิซาได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก เม่ือปี ค.ศ.1987 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเซียน่า” เมืองดงัแห่งยคุกลำงของอิตำลีและเป็นเมืองท่ีมีศิลปะโกธิค ตลอดทั้งใจ

กลำงเมืองเก่ำของเซียนำไดรั้บเลือกโดยองคก์ำรยูเนสโกให้ข้ึนทะเบียนเป็น  โลกเม่ือปี ค.ศ.1995 เชิญเยี่ยม
จตุรัสเปียซซ่ำ เดล คมัโป Piazza del 
Campo ซ่ึงได้รับยกย่องว่ำเป็นมรดก
โลก และ เคยเป็นบ้ำนของำลิโอนัก
แข่งม้ำท่ีมี ช่ือกระฉ่อนท่ีสุดในโลก 
จตุรัสเปียซซ่ำ เดล คัมโป ท่ีได้ช่ือว่ำ
สวยแปลกตำเพรำะมีรูปทรงเป็นรูปพดั 
ลำดเอียงแบบขั้นบนัได ตั้งอยูด่ำ้นหนำ้
ศำลำว่ำกำรเมืองเซียน่ำ เดินเล่นชม
เมือง บำ้นเรือนต่ำงๆ ถึงแมดู้เก่ำแก่ แต่
ยงัคงถูกใชง้ำนเป็นท่ีอยูอ่ำศยัและร้ำนคำ้ มีศำลำกลำงจงัหวดัสไตล์โกธิค น ้ ำพุเกีย โบสถ์พระแม่นิรมล ท่ีน่ีมี
เทศกำลพำลิโอแสดงในชุดพื้นเมืองทุกปีมีช่ือเสียงมำ น าท่านออกเดินทางสู่ “กรุงโรม” Rome เมืองหลวง
และเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของแควน้ลำซีโอและประเทศอิตำลี ตั้งอยูท่ำงตอนกลำงของประเทศ มีประวติัศำสตร์
ยำวนำนมำกกวำ่ 2,800 ปี 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  / น าคณะเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั 
พกัที่ :      IH HOTELS ROMA Z3 หรือเทยีบเท่าระดับใกล้เคยีง 
วนัที่5       โรม – ปอมเปอ ี- La Reggia Designer Outlet - เนเปิลส์   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5


 

 

 น ำท่ำนชม “ เมืองปอมเปอ ี” น าชมเมืองโบราณ 2,000 ปี ท่ีถูกท ำลำยโดยลำวำของภูเขำไฟ วิโซเวียส ซ่ึงภูเขำ
ไฟลูกน้ีระเบิดเอำดินโคลนเถ้ำถ่ำน และ
หินละลำยทบัถมจมลงไปในดินในชัว่เวลำ
ไม่ก่ีนำทีเม่ือ พ.ศ.662 ประชำชนนบัหม่ืน
ต้อง ถูกฝังทั้ ง เ ป็นตำยด้วยควำมทุกข์
ทรมำน โดยไม่มีโอกำสหนีรอดออกมำได้
เลย และปอมเปอี ก็ถูกลืมไปจำกควำมทรง
จ ำของชำวโลกต่อมำได้มีกำรฟ้ืนฟูศึกษำ
ประวติัศำสตร์โบรำณช่ือปอมเปอีจึงถูก
ค้นพบแต่ไม่ มี ใครทรำบว่ำอยู่ ท่ี ไหน 
จนกระทัง่ พ.ศ.2291 ไดพ้บร่องรอยของซำกเมือง เม่ือร้ือดินท่ีทบัถมออกมำหมดแลว้ก็พบซำกเมืองท่ีใหญ่โต 
และสร้ำงดว้ยหินอยำ่งแข็งแรง บำงแห่งพบ “ซากชาวปอมเปเอียน และสัตว์เลีย้งของเขาที่ตายกลายเป็นหิน
ยังคงสภาพเดิมทุกประการ ” แต่ทวำ่ภำพนั้นจะเห็นลกัษณะของควำมหวำดกลวัต่อควำมตำยไดเ้ป็นอย่ำงดี
บำงคนนัง่เอำมือปิดหนำ้ตำยบำงคนนัง่ซบกบัก ำแพงบำ้นตำยก็มี ปอมเปอีจึงได ้ ช่ือวำ่ “ ซากเมืองแห่งความ
ตาย ”  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคา 
บ่าย จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ La Reggia Designer Outlet ศูนย์เอาท์เล็ทที่ใหญ่และมีสินค้าหลากหลายที่สุด 

มีเวลำให้ท่ำนชอ้ปป้ิงสินคำ้แบรนด์เนม อำทิเช่น BIALETTI, Calvin Klein, D&G,DIESEL, Paul Smith, 
POLO, LEVI'S, REPLAY ฯลฯ  

ค ่า อสิระกบัอาหารม้ือค ่าตามอธัยาศัยเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
พกัที่ :      RAMADA , NAPLES  หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่6       เนเปิลส์ – โรม - ชมเมือง – กรุงวาตกินั – โคลอสเซียม – น า้พุเทรวี ่ 
 ช้อปป้ิงบันไดสเปน   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านออกเดินทางสู่ “กรุงโรม” Rome เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของแควน้ลำซีโอและประเทศอิตำลี 

ตั้งอยู่ทำงตอนกลำงของประเทศ มีประวติัศำสตร์ยำวนำนมำกกวำ่ 2,800 ปี น าท่านเดินทางเข้าสู่ “ นครรัฐ
วาติกนั ” “ ประเทศเอกรำช ” หรือ “ รัฐอิสระท่ีเล็กท่ีสุดในโลก ” น ำท่ำนเขำ้ชมภำยในของ “มหาวิหารเซนต์
ปีเตอร์” (ขอสงวนสิทธ์ิในการงดการเข้าชมภายในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรณี มีการจัดงานพิธีต่างๆ ซ่ึง
ไม่อาจเข้าชมได้ หรือในกรณี   คิวต่อแถวในการเข้าชมยาวมากเพ่ือไม่ให้เป็นผลกระทบกับรายการท่องเที่ยว
อ่ืนๆในโปรแกรมทวัร์) ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้ำงท่ีใหญ่และส ำคญัท่ีสุดในนครรัฐวำติกนั เป็นสถำนท่ีศกัด์ิสิทธ์ของ
พระศำสนจกัรโรมนัคำทอลิกท่ีมีขนำด “ ใหญ่ท่ีสุดในโลก ” ไดรั้บกำรออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจลโล ” 
น ำท่ำนเขำ้สู่ภำยในมหำวิหำรซ่ึงประดบัประดำไปดว้ยงำนศิลปะช้ินเอกมำกมำย อำทิเช่น “ ปิเอตำ้ ” ( The 
Pieta ) รูปแกะสลกัหินอ่อนแม่พระมำรีอุม้พระศพของพระเยซูเจำ้ไวบ้นตกั จำกนั้นน ำท่ำนนั้งรถโคช้แล่น

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99


 

 

ผ่ำนสถำนท่ีส ำคัญต่ำงๆ พร้อมชม
สถำปัตยกรรมอันเก่ำแก่ภำยในกรุง
โรม อำทิ “ จัตุรัสเวเนเซีย ” Piazza 
Venezia จตุรัสท่ียิ่งใหญ่ใจกลำงกรุง
โรม  ผ่ า นชมระ เบี ย งป าล าส โซ 
สถำนท่ีใชก้ล่ำวสุนทรพจน์ของมุสโส
ลินีในโอกำสต่ำงๆ  “ อนุสาวรีย์พระ
เจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 ” ซ่ึงได้
ช่ือว่ำเป็นพระบิดำของชำ  อิตำลี 
“ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลกัษณ์
แห่งชัยชนะและท่ีมำของ “ถนนทุก
สายมุ่งสู่กรุงโรม” จำกนั้นชมร่องรอย
ของศูนยก์ลำงแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิ  “โรมันฟอร่ัม” ให้ท่ำนได้
ลงจำกรถพร้อมถ่ำยภำพคู่กบั “สนาม
กีฬ า โ ค ลอส เ ซี ยม ” 1  ใ น  7  ส่ิ ง
มหัศจรรย์ของโลก  สนำมกีฬำ
กลำงแจ้งขนำดใหญ่ท่ีมีโครงสร้ำง
เกือบสมบูรณ์ตั้งอยูใ่จกลำงกรุงโรม  โดยนบัเป็นส่ิงก่อสร้ำงท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดเท่ำท่ีเคยมีกำรสร้ำงข้ึนมำใน
สมยัอำณำจกัรโรมนั ระหวำ่งทำง ท่ำนจะสำมำรถชมควำมงดงำมสถำปัตยกรรมอนัเก่ำแก่ของกรุงโรม 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของ “น ้าพุเทรวี”่ ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของกรุงโรม น ้ ำพุแห่งน้ี เร่ิมเป็นท่ีรู้จกั

และมีช่ือเสียงจำกภำพยนตร์เร่ือง " Three Coins in the Fountain " นกัท่องเท่ียวท่ีไดเ้ดินทำงมำเยี่ยมชม
น ้ ำพุแห่งน้ีมีควำมเช่ือกนัว่ำ กำรโยนเหรียญลงไปแล้วจะได้กลบัมำเยือนกรุงโรมอีกคร้ังจำกนั้นน ำท่ำน 
เดินทำงชม ช่อง “โอคูลูส” ช่องแสงซ่ึงเป็น
วงกลมขนำดใหญ่อยู่ตรงกลำงหลงัคำโดม
ของ “วิหารแพนธีออน” ภำยในวิหำร
แพนธีออนยงัใช้เป็นสถำนท่ีฝังศพกษตัริย ์
บุคคลในรำชวงศ์และบุคคลส ำคัญ เช่น 
พระศพของกษตัริย ์2 พระองคสุ์ดทำ้ยของ
อิตำลีคือ พระเจ้ำวิกเตอร์ เอมมำนูเอลท่ี 2 
และพระเจำ้อุมแบร์โตท่ี 1 และยงัมีศพของ
รำฟำเอล จิตรกรชำวอิตำลีท่ีอำยุน้อยท่ีสุดในบรรดำจิตรกรผูย้ิ่งใหญ่ในยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยำ น ำท่ำนเดินทำง
ต่อไปยงั “ ย่านบันไดสเปน ” สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง และเป็นสัญลกัษณ์อีกอย่ำงหน่ึงของกรุงโรม  

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%E1%BE%B9%B8%D5%CD%CD%B9


 

 

เป็นสถำนท่ีนดัพบของหนุ่มสำววยัรุ่นของอิตำลีซ่ึงในเขตบริเวณน้ีเต็มไปดว้ยสถำปัตยกรรมโรมนัท่ีสวยงำม 
ใหท้่ำนไดถ่้ำยภำพไวเ้ป็นท่ีระลึก 

ค ่า อสิระกบัอาหารม้ือค ่าตามอธัยาศัยเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

พกัท่ี :         IH HOTELS ROMA Z3  หรือเทยีบเท่าระดับใกล้เคยีง 

วนัที่7        โรม – กรุงเทพฯ  
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 ท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือให้ท่านได้มีเวลาท า TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน อาหาร

กลางวนัอสิระตามอธัยาศัย 
13.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 945 
วนัที่8       กรุงเทพฯ 
06.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดย ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจ
ตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

09-16 ม.ีค. 63 42,900 42,900 42,900 14,900 

ก.พ.-ม.ีค. 63 49,900 49,900 49,900 15,900 

30 เม.ย.-07 พ.ค. 63 47,900 47,900 47,900 15,900 

เม.ย.-ม.ิย. 63 52,900 52,900 52,900 15,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

 



 

 



 

 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลำน//โรม-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมี

อุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำ
ใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำ
ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 



 

 

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่า
 ท่านจะผ่านการพจิารณาหรือไม่กต็าม 4,800 บาท) 

 ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก 30,000 ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์หรือส่ง E-MAIL ส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง 

Passport  มำยงับริษทั และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำร
เดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ 
จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำกบริษทัจะตอ้งใช้

เอกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยืน่วีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอให้คณะครบ 20 
ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วีซ่ำให้กบัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยื่นวีซ่ำดว้ยตวัเอง 
ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำมประสงค์จะยื่นวีซ่ำ
ท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่
เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วีซ่ำให้กบัทำงท่ำน 

 กรณวีซ่ีาที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้

ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 120 วนั (ตำมกฎของแต่ละ
สำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพกัในการเข้าพกั ถ้าคณะออกเดนิทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจ าห้องพักทุกคืน ของการเดินทางหากท่าน
ไม่ปรากฏตัวตามวนัที่เข้าพกั ทางโรงแรมจะต้องยดึค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษทัฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเข้าใจ(ทั้งนีข้ึน้อยู่กับ
การต่อรองระหว่างบริษทัฯกบัแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พกัต่างประเทศเพ่ือที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นส าคญั) 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษทัเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณท่ีานเดนิทางมาจากต่างจังหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพาหนะ

อย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดนิทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

 
 



 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลทีต้่องการันตมีดัจ ากบัสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA(ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่
เกิน 3 เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการ เ งิน อ่ืนๆ  ส ามารถ ย่ืนแนบ เพิ่ ม เติ ม ไ ด้  ทั้ ง นี้ เ พ่ื อ ใ ห้หลั กฐ านการ เ งินของ ท่ านสม บูร ณ์ ท่ สุ ด )  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อ

แต่ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือ

ให้ตรงกับหน้ำพำสปอร์ต และหมำยเลขบัญชีเล่มเดียวกับส ำเนำท่ีท่ำนจะใช้ยื่นวีซ่ำ (ใช้เวลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
*เ ด็ ก ต้ อ ง ท ำ เ อ ก ส ำ ร รั บ ร อ ง บั ญ ชี จ ำ ก ท ำ ง ธ น ำ ค ำ ร บิ ด ำ ห รื อ ม ำ ร ด ำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้ง
สองคน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธ
วซ่ีำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำง
บริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวน
ท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวี
ซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  



 

 

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น กำร
ปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
กำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่ำนหลงัจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจ
เปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 

 


