
 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 23016 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลท์การเดนิทางแกรนด์อติาล ี
มิลาน – ดูโอโม่ – เวโรน่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – เมืองฟลอเรนซ์ – โบสถซ์านตา มาเรีย – เมืองปิซ่า 

หอเอนแห่งเมืองปิซ่า – เมืองเซียน่า – เมืองทิโวร่ี – La Reggia Designer Outlet – เมืองเนเปิลส์  
เมืองซอร์เรนโต ้– ปอมเปอี – กรุงโรม – กรุงวาติกนั – โคลอสเซียม – น ้าพุเทรวี ่– ชอ้ปป้ิงบนัไดสเปน 



 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
พฤษภาคม – มิถุนายน 2565 

(กรุณาส ารองท่ีนัง่ล่วงหนา้ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยืน่วซ่ีา) 

วนัแรกของการเดนิทาง(1)    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี – มิลาน 
17.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์  

สายการบินเอทิฮดั แอร์ไลน์  
19.30 เหิรฟ้าสู่กรุงอาบูดาบี โดยสายการบินเอทิฮดั แอร์เวยส์ Etihad Airways เท่ียวบินท่ี EY407 
23.10 ถึงสนามบินกรุงอาบูดาบี น าท่านเปล่ียนเคร่ืองสู่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี 
 

วนัที่สองของการเดนิทาง(2)  มิลาน – ดูโอโม่ – เวโรน่า – เมสเตร้    
03.05 เหิรฟ้าสู่เมืองมิลาน...โดยสายการบินเอทิฮดั แอร์เวยส์ Etihad Airways เท่ียวบินท่ี EY081 
07.55 เดินทางถึงเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมิ

ลาน เมืองส าคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี จากนั้นน าคณะเกบ็ภาพ “ป้อม
ปราการสฟอร์เซสโก้” ปราสาทสวยงามหลงัน้ี
ไดเ้คยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูลวิสคอน
ติ ต่อมาเป็นท่ีพ  านักของผูน้ าเผด็จการในช่วง
ศตวรรษท่ี 15 คือ ตระกูลสฟอร์ซา  มีเวลาให้
ท่านไดถ่้ายภาพกบัมุมสวยๆ ของน ้ าพุท่ีโพยพุ่ง
บริเวณดา้นหน้าปราสาทสฟอร์เซสโก ้น าท่าน
ชม “มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม” 
สัญลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดของเมือง อนัมีขนาด
ใหญ่โตมโหฬาร สร้างข้ึนด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ปัจจุบนัเป็น 
“โบสถ์แคธอลิกท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก” ลานดา้นหนา้เป็นท่ีตั้งของพระราชานุสาวรียพ์ระเจา้วิคเตอร์เอ็ม
มานูเอลท่ี 2 ทรงมา้ รายลอ้มดว้ยอาคารท่ีเก่าแก่คลาสสิคและชอ้ปป้ิงมอลลท่ี์สวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่ านออก เ ดินทาง สู่  “เ มือง เว โร

น่า”(VERONA) ประตูสู่อิตาลีเป็นเมืองท่ีใหญ่ 
และส าคัญเป็นอันดับ 2 ในแควน้เวเนโตรอง
จากเวนิส น าท่านชมเมืองเวโรนาไดรั้บสมญา
นามวา่ "LITTLE ROMAN" เพราะยงัคงสภาพ

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


 

 

ส่ิงก่อสร้างจากสมยัโรมนัไวอ้ยา่งสมบูรณ์และถา้ยอ้นไปในศตวรรษท่ี 13-14 มีความเจริญสูงสุดถือว่าเป็นยุด
ทองไม่แพก้รุงโรม เมืองเวโรน่าโด่งดงัมาจากนิยายรักอมตะเร่ืองเอกของนกัประพนัธ์ “วิลเลี่ยมเชกส์เปียร์” ท่ีช่ือ
วา่ “โรมิโอ แอนด์ จูเลยีต” น าคณะเดินทางเขา้ชมยา่นเมืองเก่าท่ียงัคงสภาพบา้นเรือนแบบโบราณ จากนั้นน าท่าน
สู่ “จตุรัสเออร์เบ” ท่ีรายลอ้มไปดว้ยคฤหาสน์วงัเก่าของตระกูลท่ีเคยปกครองเวโรน่าระหวา่งทางผา่นชมความ
ยิง่ใหญ่ภายนอกของ“โรมัน อารีน่า”สนามกีฬากลางแจง้แบบโบราณในสมยัโรมนั เดินทางเขา้สู่“อดีตบ้านของจู
เลียต”ปัจจุบนัหนา้บา้นจูเลียตคือร้านArmani ชมระเบียงหินอ่อนเล็กๆ ท่ีจูเลียตเคยยืนอยู่โดยมีโรมิโอ  มาคอย
เฝ้าขอความรักอยูด่า้นล่างบริเวณบา้นมีรูปป้ันจูเลียตท่ีเป็นบรอนซ์ป้ันโดยN.Costantiniวา่กนัวา่ใครอยากสมหวงั
ในเร่ืองความรักก็ให้ไปจบัท่ีหนา้อกของจูเลียต นอกจากน้ีภายในบริเวณก าแพงบา้นจูเลียตยงัมีการเขียนแสดง
ความรักกนัมากมายจนแทบไม่เห็นสีก าแพงเดิม และยงัมีบริการโทรศพัท์ส าหรับคนท่ีไม่ไดม้ากบัคนรักให้ได้
เซยฮ์ลัโหลหากนัวา่โทรมาจากบา้นจูเลียตแห่งน้ีน าท่านเดินทางขึน้สู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีไป
ยงั “ เมืองเวนิส เมสเตร้” ราชินีแห่งทะเล เอเดียตริกเมืองหลวงของแควน้ เวเนโต  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: Delfino Ambasciatori Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                                               
 
วนัที่สามของการเดนิทาง(3)      เวนิส – ฟลอเรนซ์ – โบสถ์ซานตา มาเรีย – ปราโต้ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่าเรือตรอนเชโต ้จากน้ันลงเรือเข้าสู่“ เมืองเวนิส ”เมืองอนัแสนโรแมนติกซ่ึงเป็นจุดหมาย

ปลายทางของคู่รักจากทัว่โลกเมืองเวนิสไดรั้บฉายาวา่ราชินี แห่งทะเลอาเดรียตริก (Queen of the Adriatic), เมือง
แห่งสายน ้ า (City of Water), เมืองแห่ง
สะพาน (City of Bridges), และ เมืองแห่ง
แสงสวา่ง (The City of Light) เรือน าท่าน
เดินทางเขา้สู่“เกาะซานมาร์โค ”ศูนยก์ลาง 
ของเมืองเวนิส พร้อมน า คณะเดินทางเขา้
สู่บริเวณ “จตุรัสซานมาโค”  ระหวา่งการ
เดินท างชมอนุสาวรียข์อง พระเจา้วิคเตอร์
เอมานูเอลท่ี2 ถ่ายภาพคู่กบั “ สะพานถอน
หายใจ ” สะพานแห่งสัญลกัษณ์ท่ีเช่ือมต่อ
กบั พระราชวงัดอร์จ ชมความสวยงามของ “พระราชวงัดอร์จ” (ภายนอก)อนัเป็นท่ีประทบัของเจา้เมืองเวนิส ใน
ยคุท่ียงัเป็นรัฐอิสระอีกทั้งยงัเป็นศูนยกล์างของการปกครองแควน้ ในยุคสมยันั้น ชม“โบสถ์เซนตม์าร์ค” ซ่ึงเป็น

โบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ท่ี “ใหญ่ท่ีสุด” ในยุโรปตะวนัตก ให้ท่านได้สัมผัสคลองแห่งเวนิสอันแสนโรแมน



 

 

ติกโดยการ “ น่ังเรือกอนโดร่า” Gondora ทีม่ช่ืีอเสียงระดับโลก (ไม่รวมในรายการทัวร์กรุณาติดต่อ
หัวหน้าทวัร์) 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางเขา้ชม “เมืองฟลอเรนซ์”Florence เมืองท่ีไดรั้บฉายาวา่ “เมืองท่ีมีความงามเป็นอมตะ” เป็นเมือง

ต้นแบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ซ่ึง
เ ป็นเ มือง ท่ี มีความ เจ ริญสูง สุดในช่วง
ศตวรรษท่ี 13-16 ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและ
ศิลปวฒันธรรมเป็นนครโบราณอนัยิ่งใหญ่
ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยมัง่คัง่และร ่ ารวยกวา่กรุงโรม 
เป็นถ่ินก าเนิดของศิลปินระดับโลก2ท่าน 
คือ “ลีโอนา  โด ดาวินชีและ ไมเคิลแองเจล
โล” น าคณะเดินเท่ียวชมเขตเมืองเก่า Old 
Town ซ่ึงไดถู้กจดัใหเ้ป็นเขตเมืองปลอดมลพิษไม่อนุญาตให้รถยนตว์ิ่งผา่นภายในเมืองสัมผสัสถาปัตยกรรมอนั
แสนงดงามเต็มไปด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ท่ีหาชมได้ยากยิ่งจากเมืองไหน เท่ียวชม “จัตุรัสเพียซซ่าซิน
ยอเรตตา” ชมสถาปัตยกรรม อนัโดดเด่นของเมืองท่ี “มหาวหิารซานตามาเรียเดลฟิออเร” เป็นวิหารท่ีมียอดโดม
ขนาดใหญ่สัญลกัษณ์แห่งเมืองฟลอเรนซ์ จากนั้นออกเดินทางเขา้สู่ใจกลางเมืองชม “โบสถ์ซันตาโคเช่” โบสถ์
ขนาดใหญ่ซ่ึงใชเ้ป็นสถานท่ีฝังศพของศิลปินช่ือกอ้งโลก“ไมเคิลแองเจลโล และ กาลิเลโอ” และศิลปินช่ือดงั
ของเมือง จากนั้นน าท่านขา้มแม่น ้าอาร์โน ออกเดินทางสู่เมืองปราโต ้

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  / น าคณะเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  

พกัที่: Galilei Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                                               
 
วนัที่ส่ีของการเดนิทาง(4)       ปราโต้ – ปิซ่า – หอเอนแห่งเมืองปิซ่า – เซียน่า  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางเขา้สู่“เมืองปิซ่า” เมืองแสนสวยริมฝ่ังแม่น ้ าอาร์โน และยงัเป็นบา้นเกิด “กาลิเลโอ” ศิลปินท่ีมี
ช่ือเสียงของอิตาลีน าคณะเปล่ียนเป็นรถ 
Shutter Bus เขา้ชมความมหัศจรรยข์อง 
“หอเอนแห่งเมืองปีซ่า”1 ใน 7 ส่ิง
มหัศจรรย์ของโลก  ถูกสร้างด้วยหินอ่อน 
สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้นโดยเร่ิมสร้างเม่ือปี ค.ศ.
1174 แล้วเสร็จเม่ือ ค.ศ.1350 ใช้เวลา
ก่อสร้างนานถึง 176 ปี ส าหรับหอเอนปิซ่า



 

 

น้ีภายในมีเสาหินอ่อนทีสลกัลวดลายดว้ยฝีมือจิตรกรช่ือดงัแห่งยุคไดส้ลกัลวดลายไวส้วยงามมากส่วนสาเหตุท่ี
เอียงนั้นเกิดข้ึนหลงัจากเม่ือสร้างเสร็จแลว้ ฐานไดท้รุดไปขา้งหน่ึงเม่ือวดัดูปรากฏว่าเอียงออกจากแนวด่ิงของ
ฐานถึง 14 ฟุต แต่ก็ยงัไม่ลม้ยงัคงเอียงอยูเ่ช่นทุกวนัน้ี เมืองแห่งน้ียงัเป็นบา้นเกิดของนกัวิทยาศาสตร์ และนกั
ดาราศาสตร์เอกของโลก “กาลเิลโอ” ซ่ึงเขาไดพ้ิสูจน์กฎการณ์ดึงดูดของโลกโดยปล่อยวตัถุให้ตกมาจากท่ีสูงเขา
สังเกตพบว่าไม่ว่าวตัถุหนกัหรือเบา ต่างตกถึงพื้นดินพร้อมกนั และให้ชาวโลกรู้ โดยท าการทดลองปล่อยลูก
บอลจากหอเอนปิซ่าแห่งน้ีและเขายงัเป็นคนแรกท่ีใชก้ลอ้งโทรทศัน์(Telescope) ส่องดูดาวเม่ือประมาณ 400 ปี
ก่อนและไดป้ระกาศส่ิงท่ีคน้พบซ่ึงทา้ทายความเช่ือของคนในสมยันั้นซ่ึงเช่ือกนัวา่โลกเป็นศูนยก์ลางของสุริยะ
จกัรวาลแต่กาลิเลโอยืนยนัว่าดวงอาทิตยต่์างหากเป็นศูนยก์ลางของสุริยะจกัรวาล จนท าให้เขาถูกจบัคุมขงัใน
ท่ีสุด ชมความสวยงามของ“หอสวดมนต์ที่สร้างในสไตล์โรมันเนสก์”จตุรัสดูโอโมแห่งปิซาได้รับเลือกโดย
องค์การยูเนสโกให้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก เม่ือปี ค.ศ.1987 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเซียน่า” เมืองดงัแห่งยุคกลางของอิตาลีและเป็นเมืองท่ีมีศิลปะโกธิค ตลอดทั้งใจ

กลางเมืองเก่าของเซียนาได้รับเลือกโดย
องคก์ารยูเนสโกให้ข้ึนทะเบียนเป็น  โลก
เม่ือปี ค.ศ.1995 เชิญเยี่ยมจตุรัสเปียซซ่า 
เดล คมัโป Piazza del Campo ซ่ึงไดรั้บยก
ยอ่งวา่เป็นมรดกโลก และ เคยเป็นบา้นขอ
งาลิโอนักแข่งมา้ท่ีมีช่ือกระฉ่อนท่ีสุดใน
โลก จตุรัสเปียซซ่า เดล คมัโป ท่ีไดช่ื้อว่า
สวยแปลกตาเพราะมีรูปทรงเป็นรูปพัด 
ลาดเอียงแบบขั้นบนัได ตั้งอยูด่า้นหนา้ศาลาวา่การเมืองเซียน่า เดินเล่นชมเมือง บา้นเรือนต่างๆ ถึงแมดู้เก่าแก่ แต่
ยงัคงถูกใช้งานเป็นท่ีอยู่อาศยัและร้านคา้ มีศาลากลางจงัหวดัสไตล์โกธิค น ้ าพุเกีย โบสถ์พระแม่นิรมล ท่ีน่ีมี
เทศกาลพาลิโอแสดงในชุดพื้นเมืองทุกปีมีช่ือเสียงมา 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  / น าคณะเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั 

พกัที่:  HOTEL ANNA SIENA NORD  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                                               
                     
วนัที่ห้าของการเดนิทาง(5)      เซียน่า – ทิโวร่ี – ช้อปป้ิง เอาท์เลท็ “La Reggia Designer Outlet”               
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่ า นออก เ ดินท าง สู่ เ มื อ ง ทิ โว ร่ี (TIVOLI) 
ดินแดนท่ี เ ป็น ส่วนห น่ึงของแคว้นลาซิโอ 
(LAZIO) ตั้งอยู่บนหน้าผาสูง เหนือแม่น ้ าอาเนียน

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


 

 

(ANIENE) น าท่านชมบริเวณเนินเขาทิบูทิน(TIBURTINE) ท่านจะไดพ้บวา่ทิวทศัน์สวยงามสุดลูกหูลูกตาจะ
เปิดตอ้นรับปลุกประสาทสัมผสัทุกอย่างให้สดช่ืน มีชีวิตชีวา โดยเฉพาะเหล่าวิลล่าพกัร้อนของชนชั้นสูงใน
สมยัก่อนเพื่อสัมผสักบัความโรแมนติกจบัใจ  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ La Reggia Designer Outlet ศูนย์เอาท์เล็ทที่ใหญ่และมีสินค้าหลากหลายที่สุด มี

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

ค ่า อิสระกบัอาหารม้ือค ่าตามอธัยาศยัเพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

พกัที่: RAMADA , NAPLES หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                                               
 

วนัที่หกของการเดนิทาง(6)        เนเปิลส์ – ซอร์เรนโต้ – ปอมเปอ ี– โรม   
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองซอร์เรนโต้” (SORRENTO) ท่ีมาของเพลง “คัมแบค ทู ซอร์ เรนโต้” และเป็น
บา้นเกิดของ เอนริโก คารูโซ (ENRICO CARUSO) นกัร้องโอเปราช่ือดงั เป็นเมืองในฝัน ท่ีงดงามล ้าเลิศ เมืองท่ี
มีทศันียภาพสวยงามน าท่านเดินทางต่อสู่
เมืองเนเปิลส์ (Naples) หรือท่ีนิยมเรียก
เ ป็ น ภ า ษ า อิ ต า ลี ว่ า  เ มื อ ง น า โ ป ล ี
(Napoli) คืออีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ื อ เ สี ย ง แ ล ะ มี ค ว า ม ส า คั ญ ท า ง
ประวั ติ ศ าส ต ร์  ศิ ล ปะ  ว ัฒนธร รม 
สถาปัตยกรรม ดนตรี และศาสตร์การ
ท าอาหาร ท่ีไดรั้บการยอมรับจากทัว่โลก 
อีกทั้ งยงัเป็นเมืองหลวงของจังหวดัเน
เปิลส์ (Province of Naples ) และ แควน้กมัปาเนีย (Campania)แควน้ท่ีตั้งอยูท่างทิศใตข้องประเทศอิตาลีนัน่เอง 
น าท่านออกเดินทางสู่ “ เมืองปอมเปอ ี” 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชม “ เมืองปอมเปอี ” น าชม

เมืองโบราณ 2,000 ปี ท่ีถูกท าลายโดย
ลาวาของภูเขาไฟ วิโซเวียส ซ่ึงภูเขาไฟ
ลูกน้ีระเบิดเอาดินโคลนเถา้ถ่าน และหิน
ละลายทบัถมจมลงไปในดินในชั่วเวลา
ไม่ก่ีนาทีเม่ือ พ.ศ.662 ประชาชนนบัหม่ืน



 

 

ตอ้งถูกฝังทั้งเป็นตายดว้ยความทุกขท์รมาน โดยไม่มีโอกาสหนีรอดออกมาไดเ้ลย และปอมเปอี ก็ถูกลืมไปจาก
ความทรงจ าของชาวโลกต่อมาไดมี้การฟ้ืนฟูศึกษาประวติัศาสตร์โบราณช่ือปอมเปอีจึงถูกคน้พบแต่ไม่มีใคร
ทราบว่าอยู่ท่ีไหน จนกระทัง่ พ.ศ.2291 ไดพ้บร่องรอยของซากเมือง เม่ือร้ือดินท่ีทบัถมออกมาหมดแลว้ก็พบ
ซากเมืองท่ีใหญ่โต และสร้างดว้ยหินอย่างแข็งแรง บางแห่งพบ “ซากชาวปอมเปเอียน และสัตว์เลีย้งของเขาที่
ตายกลายเป็นหินยังคงสภาพเดิมทุกประการ ” แต่ทวา่ภาพนั้นจะเห็นลกัษณะของความหวาดกลวัต่อความตาย
ไดเ้ป็นอยา่งดีบางคนนัง่เอามือปิดหนา้ตายบางคนนัง่ซบกบัก าแพงบา้นตายก็มี ปอมเปอีจึงได ้ ช่ือวา่ “ ซากเมือง
แห่งความตาย ”  จากนั้นน าคณะออกเดินทางสู่ “กรุงโรม” Rome เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของแควน้ลาซี
โอและประเทศอิตาลี ตั้งอยูท่างตอนกลางของประเทศ มีประวติัศาสตร์ยาวนานมากกวา่ 2,800 ปี 

ค ่า             บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร   
พกัที่: IH HOTELS ROMA Z3 หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                          
                      
วนัที่เจด็ของการเดนิทาง(7)     โรม – ชมเมือง – กรุงวาตกินั – โคลอสเซียม – น า้พุเทรวี ่ 
                      ช้อปป้ิงบันไดสเปน – กรุงเทพฯ              
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางเขา้สู่ “ นครรัฐวาติกัน ” 
“ ประเทศเอกราช ” หรือ “ รัฐอิสระท่ีเล็ก
ท่ีสุดในโลก ” น าท่านเขา้ชมภายในของ 
“มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์” ซ่ึงเป็น
ส่ิงก่อสร้างท่ีใหญ่และส าคญัท่ีสุดในนคร
รัฐวาติกัน เป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ของ
พระศาสนจกัรโรมนัคาทอลิกท่ี   มีขนาด 
“ ใหญ่ท่ีสุดในโลก ” ไดรั้บการออกแบบ
โดย “ ไมเคิลแองเจลโล ” น าคณะเขา้สู่
ภายในมหาวิหารซ่ึงประดับประดาไป
ดว้ยงานศิลปะช้ินเอกมากมาย อาทิเช่น “ ปิเอตา้ ” ( The Pieta ) รูปแกะสลกัหินอ่อนแม่พระมารีอุม้พระศพของ
พระเยซูเจา้ไวบ้นตกั จากนั้นรถโคช้แล่นผ่านสถานท่ีส าคญัต่างๆ พร้อมชมสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ภายในกรุง
โรม อาทิ “ จัตุรัสเวเนเซีย ” Piazza Venezia จตุรัสท่ียิ่งใหญ่ใจกลางกรุงโรม ผ่านชมระเบียงปาลาสโซ สถานท่ี
ใชก้ล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ  “ อนุสาวรีย์พระเจ้าวคิเตอร์ เอม็มานูเอล็ที ่2 ” ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็น
พระบิดาของชา  อิตาลี “ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะและท่ีมาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุง
โรม” จากนั้นชมร่องรอยของศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ “โรมันฟอร่ัม” 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

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


 

 

บ่าย ให้คณะไดล้งจากรถพร้อมถ่ายภาพคู่กบั “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬา
กลางแจง้ขนาดใหญ่ท่ีมีโครงสร้างเกือบสมบูรณ์ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม  โดยนบัเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่
ท่ีสุดเท่าท่ี เคยมีการสร้างข้ึนมาในสมัยอาณาจักรโรมัน ระหว่างทาง ท่านจะสามารถชมความงดงาม
สถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ของกรุงโรม น า
คณะท่านชมความสวยงามของ “น ้าพุ
เทรวี่” ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของกรุง
โรม น ้ าพุแห่งน้ี เร่ิมเป็นท่ีรู้จักและมี
ช่ือเสียงจากภาพยนตร์เร่ือง  " Three 
Coins in the Fountain " นกัท่องเท่ียวท่ี
ได้เดินทางมาเยี่ยมชมน ้ าพุแห่งน้ีมีความ
เช่ือกนัว่า การโยนเหรียญลงไปแลว้จะได้
กลับมาเยือนกรุงโรมอีกคร้ังจากนั้ นน า
คณะท่าน เดินทางชม ช่อง “โอคูลูส” ช่องแสงซ่ึงเป็นวงกลมขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางหลงัคาโดมของ “วิหาร
แพนธีออน” ภายในวหิารแพนธีออนยงัใชเ้ป็นสถานท่ีฝังศพกษตัริย ์บุคคลในราชวงศแ์ละบุคคลส าคญั เช่น พระ
ศพของกษตัริย ์2 พระองคสุ์ดทา้ยของอิตาลีคือ พระเจา้วิกเตอร์ เอมมานูเอลท่ี 2 และพระเจา้อุมแบร์โตท่ี 1 และ
ยงัมีศพของราฟาเอล จิตรกรชาวอิตาลีท่ีอายุน้อยท่ีสุดในบรรดาจิตรกรผูย้ิ่งใหญ่ในยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยา น าท่าน
คณะท่านเดินทางต่อไปยงั “ ย่านบันไดสเปน ” สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง และเป็นสัญลกัษณ์อีกอย่างหน่ึง
ของกรุงโรม  เป็นสถานท่ีนดัพบของหนุ่มสาววยัรุ่นของอิตาลีซ่ึงในเขตบริเวณน้ีเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโรมนั
ท่ีสวยงาม ให้ท่านได้ถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึกหรืออิสระเลือกช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงันานาชนิด อาทิ 
Gucci ,Louis Vuitton ,Prada ,Bally ,Chanel สินคา้พื้นเมืองอนัเล่ืองช่ือ *** อิสระอาหารม้ือค ่าเพื่อความสะดวก
ในการชอ้ปป้ิง ***    

พกัที่: IH HOTELS ROMA Z3 หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                          
 

วนัที่แปดของการเดนิทาง(8)       กรุงโรม – อาบูดาบ ี– กรุงเทพฯ 
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
10.20 เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับ อิมิเรทส์ โดยสายการบินเอทิฮดั แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี EY086 
18.25 เดินทางถึงสนามบินกรุงอาบูดาบี น าท่านต่อเคร่ืองสู่กรุงเทพฯ  
22.30 เหิรฟ้ากลบัสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอทิฮดั แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี EY402 
 

วนัที่เก้าของการเดนิทาง(9)      กรุงเทพฯ 
08.05 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%E1%BE%B9%B8%D5%CD%CD%B9
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

 

******************************************************** 
 

***หมายเหตุ    โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าชา้อนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง 
โดย ไดม้อบหมายให ้หวัหนา้ทวัร์ผูน้  าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่
คณะเป็นส าคญั*** 

 

อตัราค่าบริการ 
ช่วงออกเดินทาง 

 
ผูใ้หญ่พกั 

หอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
( มีเตียงเสริม ) 

พกัท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ่ม 

 
16 – 24 พฤษภาคม 2565 69,900 69,900 69,900 14,000 
23 – 31 พฤษภาคม 2565 69,900 69,900 69,900 14,000 
02 – 10 มิถุนายน 2565 69,900 69,900 69,900 14,000 
13 – 21 มิถุนายน 2565 69,900 69,900 69,900 14,000 
20 – 28 มิถุนายน 2565 69,900 69,900 69,900 14,000 

ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าทีบ่ริษทัฯ 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลาน//โรม-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถ
เกิน 12ช.ม./วนั  

 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่น
แถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ 
อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ หากท่านอายเุกิน 75 ปี หรือไม่ได้
เดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (900 บาท) 
3. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยโูรต่อวนั / (14 ยโูร) 
4. ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท้่านไม่วา่ท่านจะผา่นการ

พิจารณาหรือไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริการยืน่วีซ่า ท่านละ 5,500 บาท 
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
6. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
7. ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางข้ึนเคร่ืองขากลบัแบบไม่เกิน 72 ชัว่โมง ตามมาตราการของภาครัฐประมาณ ท่านละ150-160 

ยโูร  
 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท เม่ือจอง พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความ
สะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะ
มีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

4. กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผา่น

การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วน
ท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้
ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวซ่ีา แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ี
จะส ารองยานพาหนะ 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้งการันตีท่ีนัง่กบั

สายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอ
คืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนัข้ึนไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 



 

 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่าน) 

 หนังสือเดนิทาง (ตวัจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็นฟัน 

ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด  

*** กรณีค้าขาย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือส าเนาใบ
เสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน พร้อม
สลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีข้าราชการ: หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิป
เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู ่อายุ
ยอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 หนังสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชีระบุ
อยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถแนบ 
Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพ่ิมเติมในการยื่นได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวนั ) 

 หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเขา้ร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดช่ือให้
ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
โดยตอ้งท าแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตวัจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 

***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สาม/ีภรรยา และญาต ิ(สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กนัได้) *** 

 กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมี
จดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ โดยระบุประเทศและวนัเดินทาง 
(ตวัจริง) 

 ส าเนาบัตรประชาชน   / ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / ส าเนาสูตบัิตร 1 ชุด (กรณีอายุต า่กว่า 20 ปี) 

 ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ อย่างละ 1 ชุด (ถ้าม)ี 
*** กรณีที่สถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตวัจริงทั้งหมด ไปในวนันัดสัมภาษณ์ด้วย *** 

***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอ่ืนเพิ่มเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการพจิารณาอนุมตั ิออกวซ่ีาส าหรับสถานทูต ***   

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  



 

 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม
ทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีา 
 ของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทาง
อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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