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นอร์ทเทิร์น ไนซ์ ออฟ อิตาลี 11 วัน 8 คืน 
โรม-ฟลอเร้นซ์-ปิซ่า-ซิงเควเทอร์เร่ ดินแดน 5 หมู่บ้าน-ราพัลโล่ 

ซานตามาร์เกอริต้า-พอร์โตฟิโน-่มิลาน 
เวนิส-นั่งเรือกอนโดล่า-พักโรงแรมบนเกาะเวนิส-เซียน่า 
โรม-เข้าชมพิพิธภัณฑ์นครวาติกัน-ช้อปปิ้งบันไดสเปน 

ชิมอาหารสไตล์อิตาเลี่ยนหลากหลาย พักใจกลางเมืองกรุงโรม 
                    

          โดยสายการบินระดับ 5 ดาว 
 
บริษัทฯ ขอน าท่านเดินทางข้ามขอบฟ้าสู่ประเทศอิตาลี ประทับใจกับดินแดนอันยิ่งใหญ่และเคยรุ่งเรืองมาในอดีตกับ

จักรวรรดิ์โรมันอันแสนศักดิ์สิทธิ์บนคาบสมุทรอิตาลี พบกับวัฒนธรรม, ศิลปะ และสถาปัตยกรรมอันงดงามต่างๆ มากมายหลาย
แห่ง และยังเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางแห่งคริสตศาสนาโลกแห่งนครวาติกันกับเมืองต่าง ๆ ดังนี้ :- 
โรม เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ชมเมืองและสถานท่ีที่เป็น 1  ใ น  7  สิ่ ง

มหัศจรรย์ของโลกและนครวาติกัน มหาวิหารที่เป็นศูนย์กลางแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิคของโลก 
ฟลอเร้นซ์  นครที่รุ่งเรืองสุดในช่วงยุคทองของศิลปะอิตาลี เมืองที่ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดก

โลก เมื่อปี ค.ศ. 1982 มี จัตุรัสดูโอโม ทีตั้งของ มหาวิหารแห่งเมืองฟลอเร้นซ์ ที่สวยงามและยิ่งใหญ่  
ปิซ่า เมืองท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศอิตาลี  อดีตเมืองท่าเรือชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเป็นที่ตั้งของหอ

เอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 
ซิงเควเทอร์เร่  หมู่บ้านเล็กๆ บริเวณริมชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี ที่มีความหมายว่ า ดินแดนทั้งห้า The Five Land หรือ

ดินแดนแห่งความงดงาม ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนบริเวณชายฝั่งแคว้นลิกูเรีย ประกอบ
ไปด้วย 5 หมู่บ้าน ที่ซ่อนตัวเองอยู่ห่างไกลจากสายตาของคนภายนอก ซึ่งได้แก่ Monterosso Al Mare, 
Vernazza Corniglia, Manarola และ Riomaggiore โดยทั้ง 5 หมู่บ้านนี้มีหุบเขาล้อมรอบ มีแม่น ้าเป็นฉาก
ด้านหน้า ท าให้สถานที่แห่งนี้มีความสวยงามตามธรราชาติราวกับภาพวาดของจิตรกรเอก  

ราพัลโล่ เมืองริมทะเลอิตาเลี่ยนริเวียร่า ที่ได้รับความนิยมจากชาวยุโรป ที่ตั้งของโบสถ์เซ้นต์มาร์ติน โบสถ์ขนาดใหญ่ของ
เมือง โบสถ์ซานต์จอร์โจแม็กจอเร่ คริสตจักรในนิกายเบเนดิก โบสถ์ที่สร้างจากหินอ่อนสีขาวในสไตล์คลาสสิค
เรอแนสซองส์ 

ซานตามาร์เกอริต้า  ดินแดนสวรรค์ของนักท่องเที่ยว อยู่บนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองเจนัว เป็นอีก
เมืองหนึ่งที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์ด้วยอาคารบ้านเรือแบบอาร์ตนูโวที่ตกแต่งด้วยสีสันฉูดฉาด แดง 
เหลือง ชมพู ดูมีชีวิตชีวา และวิลล่าต่างๆ ที่สร้างอยู่บนเนินเขาที่รายล้อมเมืองนี้ และมีชายหาดสวยงามพร้อม
ท่าจอดเรือยอร์ชของเหล่าบรรดาเศรษฐีจากท่ัวทุกมุมโลก  

พอร์โตฟิโน่ ฉายาราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนี่ยน หรือ Pearl of the World 
มิลาน เมืองใหญ่และมีจ านวนประชากรสูงที่สุดในอิตาลี และยังได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมของแฟชั่นดีไซน์เนอร์ชื่อดังของ

อิตาลี  
เวนิส เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเป็นจ านวนมากมายในแต่ละปี อดีตเมืองที่เคยร ่ารวย

ที่สุดแห่งหนึ่งในยุคกลางเกาะเวนิสประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ ล่องเรือพร้อมสัมผัส
บรรยากาศอันแสนโรแมนติค 

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%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81


เซียน่า เมืองใหญ่อันดับ 2 ของแคว้นทัศคานี อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว
มากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศอิตาลี และเมืองเซียน่ายังได้รับการประกาศเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การ
ยูเนสโกอี้กด้วย  

 
ก าหนดการเดินทาง 2565 
10-20 ส.ค. / 1-11 ก.ย. / 15-25 ก.ย. / 6-16 ต.ค. / 13-23 ต.ค.    
 

วันแรก  กรุงเทพฯ  
23.30 น. นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ P สายการบิน Qatar Airways 

เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 
  **กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ 
  ก าหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนท าการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็oรายการซีรี่
  และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
  เล็กน้อย** 
 

วันที่สอง โดฮา-โรม-ฟลอเรนซ์-ปราโต้ 

02.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที ่QR837 
05.45 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อให้ท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง  
08.45 น. น าท่านออกเดินทางจากสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ 

QR131 
13.55 น. เดินทางถึงกรุงโรม ประเทศอิตาลี หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 

น าท่านเดินทางสู่เมืองฟลอเรนซ์ Florence นครที่รุ่งเรืองสุดในช่วงยุคทองของศิลปะอิตาลี (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3.30 ชั่วโมง)   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ปราโต้ Prato เพื่อน าท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Charme หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่สาม ปราโต้-ฟลอเรนซ-์หอศิลป์อุฟฟิซี-เขตเมืองเก่าฟลอเรนซ์-ปิซ่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 เดินทางสู่เมืองฟลอเรนซ์ น าท่านเข้าชมหอศิลป์อุฟฟิซี (Uffizi Gallery) พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีชื่อเสียงมาก

ที่สุดแห่งหนึ่งของอิตาลี ที่มีผู้สนใจเข้าชมเป็นจ านวนมากทุกวัน เพราะที่นี่เป็นที่รวมงานศิลปะตระกูลช่างฟลอ
เรนทีนและเรอแนสซองส์ที่มากที่สุดในโลก โดยเป็นของสะสมของตระกูลเมดิซี ภายในแบ่งเป็นห้องต่างๆ ตาม
ยุคสมัยและห้องศิลปิน และภาพวาดที่เข้าชมกันมากคือ The Birth of Venus (ก าเนิดวีนัส) และ Primavera 
(ฤดูใบไม้ผลิ) ผลงานของซานโดร บอตติเชลลี (Sandro Botticelli) นอกจากนี้ยังมีผลงานของศิลปินในยุคเรอ
นาสซองส์ให้ได้เลือกชมอีกถึง 45 ห้อง จากนั้นน าท่านชมเขตเมืองเก่าฟลอเรนซ ์ที่ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนส
โก้ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1982 เดินชมความสวยงามบริเวณ จัตุรัสดูโอโม่ ที่ตั้งของมหาวิหาร
แห่งเมืองฟลอเร้นซ์ ที่สวยงามและยิ่งใหญ่ ชมจัตุรัสซิกนอเรีย, สะพานเก่าเวคคิโอ ที่ทอดข้ามแม่น ้าอาร์โน ซึ่ง

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%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


อดีตเป็นแหล่งขายทองค าที่เก่าแก่ของฟลอเร้นซ์และยังคงอนุรักษ์บรรยากาศแบบดั่งเดิมไว้ได้อย่างดี  ชม
ทัศนียภาพของตัวเมืองที่มีแม่น ้าอาร์โนไหลผ่านนครที่ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมโบราณไว้อย่างน่าชื่นชม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองปิซ่า Pisa (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของ

ประเทศอิตาลี และเป็นเมืองหลักส าคัญในเขตแคว้นทัสคานี และได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ.1987 น าท่านชมเมืองปิซ่า อดีตเมืองท่าเรือชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเป็นที่ตั้ง
ของหอเอนปิซ่า ชมจัตุรัสกัมโป เดย์ มิราโกลี หรือ จัตุรัสดูโอโม่ คือบริเวณที่ล้อมรอบด้วยก าแพงใจกลาง
เมืองปิซ่าและเป็นที่ตั้งของมหาวิหารเก่าแก่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด น าท่านชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก หอ
เอนปิซ่า ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า ที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นหอระฆังแห่งวิหารประจ าเมือง แต่เพียง
การเริ่มต้นของการสร้างถึงบริเวณชั้น 3 ก็เกิดการทรุดตัวและต้องหยุดการก่อสร้างจนถัดมาอีกร่วม 100 ปี ถึง
ได้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์และยังเป็นสถานที่กาลิเลโอ เคยมาพิสูจน์เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกและการตกของ
วัตถุด้วย     

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง ให้ท่านชิมเพนเน่พาสต้าสไตล์อิตาเลี่ยน 
  จากนั้นน าท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Galilei หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่สี่  ปิซ่า-ลา สเปเซีย-ซิงเควเทอร์เร่-ราพัลโล่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมือง ลา สเปเซีย La Spezia เมืองในเขตลิกูเรีย ตอนเหนือของประเทศอิตาลี อยู่ระหว่าง

เมอืงเจนัวและปิซ่า บริเวณอ่าวลิกูเรีย หนึ่งในอ่าวที่มีความส าคัญทางด้านการค้าและการทหาร (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง) น าท่านเปลี่ยนการเดินทางต่อโดยรถไฟสู่เมืองซิงเควเทอร์เร่ Cinque Terre หมู่บ้านเล็กๆ 
ที่ตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี ที่มีความหมายว่าดินแดนทั้งห้า The Five Land หรือดินแดนแห่ง
ความงดงาม ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนบริเวณชายฝั่งแคว้นลิกูเรีย ประกอบไปด้วย 5 
หมู่บ้าน ที่ซ่อนตัวเองอยู่ห่างไกลจากสายตาของคนภายนอก แผ่นดินที่ยากจะเข้าถึงได้โดยง่าย ได้แก่ 
Monterosso Al Mare, Vernazza Corniglia, Manarola และ Riomaggiore โดยทั้ง 5 หมู่บ้านนี้มีหุบเขา
ล้อมรอบ มีแม่น ้าเป็นฉากด้านหน้า ท าให้สถานที่แห่งนี้มีความสวยงามตามธรราชาติราวกับภาพวาดของจิตรกร
เอก ประกอบกับเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้
อีกด้วย ซึ่งหมู่บ้านทั้งห้านี้ยังคงสภาพดั้งเดิมมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 11 น าท่านเดินเล่นชมความงามของหมู่บ้านที่มี
สีสันสวยงาม สร้างลดหลั่นกันตามเนินผาริมทะเล ให้ท่านเดินเล่นชมหมู่บ้านริโอแมกจิโอเร่ Riomaggiore 
หมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่มีเสน่ห์และมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุ๊กตา บ้านเรือนที่ตั้งลดหลั่นกันบนหน้าผาที่ปกคลุม
ด้วยต้นไม้เขียวขจีตัดกับน ้าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอควอยส์ โดยเฉพาะในฤดูร้อน ให้ท่านได้ถ่ายรูปตาม
อัธยาศัย จากนั้นน าท่านชมหมู่บ้านมานาโรล่า Manarola เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีความเก่าแก่ ตั้งอยู่ริมหน้าผา
สูงชันโดดเด่นด้วยสีสันสดใส โดยอุตสาหกรรมดั้งเดิม คือ การท าประมงและไวน์ ซึ่งไวน์ที่มีชื่อเสียงมีชื่อว่า 
Sciacchetra ภายในตัวหมู่บ้านมีถนนสายหลักเพียงเส้นเดียวที่ตัดผ่านกลางหมู่บ้าน มีร้านค้า คาเฟ่ ร้านอาหาร
อร่อยที่น่าแวะลิ้มรส อิสระให้ท่านเดินเล่นและถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองกับเมนูสปาเก็ตตี้สไตล์อิตาเลี่ยน 



บ่าย น าท่านเดินชมหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่ง มอนเตรอสโซ่ Monterosso Al Mare หมู่บ้านที่ใหญ่และขึ้นชื่อที ่สุด 
เนื่องจากเป็นเพียงหมู่บ้านเดียวที่มีชายหาดให้นักท่องเที่ยวลงไปนั่งเล่นพักผ่อนได้จริง และคึกคักมากในช่วง
ฤดูร้อน มอนเตรอสโซแบ่งหมู่บ้านออกเป็น 2 ด้าน หากนับจากสถานีรถไฟ ด้านทิศเหนือเป็นส่วนของบ้าน
ตากอากาศ มีร้านค้าเสียเป็นส่วนใหญ่ ส่วนทิศใต้เป็นที่ตั้งของหมู่บ้าน จะไปทางด้านทิศใต้นั้นต้องเดินลอด
อุโมงค์ที่เจาะผ่านช่องเขาเข้าไปตัวชุมชนที่นี่เป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุด และเป็นชุมชนแรกที่ก่อตั้งขึ้นในบรรดา 5 
หมู่บ้าน เดินชมภายนอกวิหารนักบุญจอห์นเดอะแบ็พทิสต์ Chiesa di San Giovanni Battista สร้างขึ้น
ในช่วงศตวรรษที่ 13-14 เป็นโบสถ์เล็กๆ มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค ท าจากหินอ่อนสลับสีขาวด า
เป็นลายขวางพาดตัววิหารทั้งด้านนอกและด้านใน มีเวลาให้ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่เมือง
ราพัลโล่ Rapallo เมืองริมทะเลอิตาเลี่ยนริเวียร่า ที่ได้รับความนิยมจากชาวยุโรป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
1.30 ชั่วโมง) ผ่านชมความงดงามของโบสถ์เซ้นต์มาร์ติน โบสถ์ขนาดใหญ่ของเมือง ผ่านชมปราสาทและป้อม
ปราการของเมืองที่ในอดีตเคยใช้เป็นแนวก าแพงป้องกันข้าศึก ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์และเป็นจุดชมวิวของเมือง 
ผ่านชมโบสถ์ซานต์จอร์โจแม็กจอเร่ คริสตจักรในนิกายเบเนดิก โบสถ์ที่สร้างจากหินอ่อนสีขาวในสไตล์คลาสสิค
เรอแนสซองส์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
  จากนั้นน าท่านเข้าสู่ที่พัก Grand Hotel Bristol Resort and Spa หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันทีห่้า  ราพัลโล่-พอร์โตฟิโน่-ซานตามาร์เกอริต้า-ราพัลโล่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองซานตามาร์เกอริต้า Santa Margherita Ligure ดินแดนสวรรค์ของนักท่องเที่ยว อยู่

บนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองเจนัว น าท่านโดยสารรถมินิบัส เพ่ือน าท่านเดินทางต่อสู่ 
เมืองพอร์โตฟิโน่ Portofino ฉายาราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนี่ยน หรือ Pearl of the World อดีตเป็นหมู่บ้าน
ชาวประมงเล็กๆ ปัจจุบันได้กลายเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดของอิตาลี ด้วยความสวยงามของภูมิ
ประเทศ ชายหาดที่สวยงาม และอากาศที่เย็นสบายตลอดปี บ้านเรือนสร้างขึ้นตามเนินเขาริมชายฝั่งด้วยสีสัน
อันสวยงาม บางช่วงเป็นท่าเทียบเรือยอร์ชที่ดูหรูหรา เป็นเมืองที่เหมาะกับการพักผ่อนตากอากาศ ซึ่งชาวเมือง
และนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวอย่างมากมายในแต่ละปี น าท่านแวะชมความงดงามของโบสถ์เซนต์มาร์ติน (St. 
Martin) ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 โบสถ์หลักของเมืองพอร์โตฟิโน โดยตัวโบสถ์นั้นมีขนาดที่ไม่ใหญ่โตแต่มี
ความสวยงามเป็นอย่างมาก และแวะถ่ายรูปความยิ่งใหญ่ของปราสาทและป้อมปราการ Castello Brown ซึ่ง
สร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 ในอดีตเคยใช้เป็นป้อมปราการป้องกันข้าศึก แต่ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ และ
ยังป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งของเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย อิสระให้ท่านเดินชมเมืองต่อตามอัธยาศัย ดื่มด ่ากับบรรยากาศสบายๆ ฟังเสียงคลื่น ชมท่าเรือยอร์ช สัมผัสวิถีชิวิ

ตริมทะเล จนได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซานตามาร์เกอริต้า Santa Margherita Ligure เป็น
อีกเมืองหนึ่งที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์ด้วยอาคารบ้านเรือนแบบอาร์ตนูโวที่ตกแต่งด้วยสีสันฉูดฉาด 
แดง เหลือง ชมพู ดูมีชีวิตชีวา และวิลล่าต่างๆ ที่สร้างอยู่บนเนินเขาที่รายล้อมเมืองนี้ และมีชายหาดสวยงาม
พร้อมท่าจอดเรือยอร์ชของเหล่าบรรดาเศรษฐีจากทั่วทุกมุมโลก ให้ท่านถ่ายรูปกับรูปปั้นกษัตริย์วิตโตรีโอ เอม
มานูเอล ที่ 2 (Vittorio Emanuele II d'Italia) ผู้รวมชาติอิตาลี และรูปปั้นคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นัก



ส ารวจผู้ค้นพบทวีปอเมริกา จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย จนได้เวลาสมควรเดินทางกลับสู่
เมืองราพัลโล่ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
  จากนั้นน าท่านเข้าสู่ที่พัก Grand Hotel Bristol Resort and Spa หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่หก  ราพัลโล่-มิลาน-ปราสาทฟอร์ซ่า-มิลานดูโอโม 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน หรือมิลาโน Milan (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองหลักของแคว้น

ลอมบาร์เดียและเป็นเมืองส าคัญทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูก
จัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับนิวยอร์ค ปารีส ลอนดอน และโรม นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักในด้าน
อุตสาหกรรมผ้าไหม และแหล่งผลิตรถยนต์ อัลฟา โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลานและสโมสร
ฟุตบอลเอซีมิลาน น าท่านแวะชมมหาวิหารเซ้นต์แอมโบรจิโอ หรือ Basilica of Sant’Ambrogio หนึ่งใน
โบสถ์ที่เก่าที่สุดในเมืองมิลาน ถูกสร้างขึ้นเพ่ืออุทิศให้กับนักบุญแอมบรอสแห่งมิล าน ตัวอาคารแสดงถึง
ประวัติศาสตร์อันยาวนานและศิลปะอันศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา เป็นตัวอย่างของงานสถาปัตยกรรมแบบโรมันใน
ยุคลอมบาร์ด โดยจะเห็นได้จากหอระฆัง 2 หลังที่เก่าแก่ที่สุด และต่อมาได้มีการบูรณะอาคารอย่างหนักปัจจุบัน
ประกอบไปด้วยอาคาร 3 ชั้น ด้านข้างประกอบไปด้วยงานศิลปะสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ หลังคาตกแต่งด้วย
งานปูนปั้นและแท่นบูชาทองค า ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ปราสาทฟอร์ซ่า Sforza 
Castle ป้อมปราการแห่งมิลานที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 โดยฟรานเซสโก้ สฟอร์
ซา ดยุคแห่งมิลานต่อมาได้มีการบูรณะเพ่ิมเติมในช่วงศตวรรษที่ 16-17 ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์และแกลเลอรี่
เก็บงานศิลปะ น าท่านเดินชมภายนอกของป้อมปราการ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย น าท่านชมจัตุรัสสกาล่าและรูปปั้นดาวินชี และให้ท่านถ่ายรูปและชมความยิ่งใหญ่ภายนอกของมหาวิหารแห่ง

เมืองมิลานหรือมิลานดูโอโม มหาวิหารหินอ่อนแบบกอธิคที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในยุโรป สร้างในปี ค.ศ.1386 
ด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิคผสมผสานกันเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ ใช้เวลาสร้าง
นานถึง 500 ปี มีความวิจิตรงดงามและประดับประดาไปด้วยรูปปั้นนับกว่า 3,000 รูป มีหลังคายอดเรียว
แหลมจ านวน 135 ยอด บนสุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ มีลานกว้าง
ด้านหน้าดูโอโมที่มีอนุสาวรีย์พระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ทรงม้าคือสถานที่จัดงานส าคัญต่างๆ ในบริเวณ
เดียวกันยังเป็นที่ตั้งของ แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ที่นับว่าเป็นช้อปปิ้งอาเขตที่สวยที่สุดในอิตาลีมากว่า 
100 ปี พร้อมถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ของ ลิโอนาร์โด ดาร์วินชี จิตรกรเอกที่โด่งดังจากภาพโมนาลิซ่า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
  จากนั้นน าท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel NH Milano Fiera หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันทีเ่จ็ด มิลาน-เวนิสเมสเตร้-เกาะเวนิส-นั่งเรือกอนโดล่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99


 น าท่านสู่เมืองเวนิสเมสเตร้ Venice Mestre เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเป็น
จ านวนมากมายในแต่ละปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือทรอนเชตโต้ เพื่อข้ามสู่
เกาะเวนิส (ให้ท่านพักค้างบนเกาะเวนิส) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านชมเกาะเวนิส อดีตเมืองที่เคยร ่ารวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุคกลาง เกาะเวนิสประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่

กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่งที่ศูนย์กลางอยู่ที่ จัตุรัสเซนต์มาร์ค หรือ ซานมาร์โค 
ชุมชนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะต่างๆ ของเมืองเวนิสที่มีคลองต่างๆ มากมายนับร้อยแห่ง นับเป็นบรรยากาศที่ไม่มีที่ใด
เหมือนและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเมือง ชมสะพานสะอ้ืนที่เชื่อมระหว่างคุกหลวงและพระราชวังดอร์ดจ ชมวิหาร
เซนต์มาร์คที่งดงามด้วยการประดับด้วยโมเสคหลายล้านชิ้น จากนั้นน าท่านนั่งเรือกอนโดล่า Gondola ride 
ให้ท่านดื่มด ่าไปกับบรรยากาศของเมืองเวนิสแบบใกล้ชิด เข้าไปตามคลองต่างๆ ที่เป็นที่ตั้งของอาคารที่มี
สถาปัตยกรรมหลากหลายและที่พักมากมายพร้อมกับฟังเพลงพ้ืนเมืองจากพนักงานพายเรือ จากนั้นมีเวลาให้
ท่านเดินชมตัวเมืองจนถึงสะพานริอัลโตที่ทอดข้ามแกรนด์คาเนล อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเวนิส น าท่านแวะ
ถ่ายรูปกับพระราชวังดอจส์ Doge’s Palace พระราชวังดอจส์ เป็นที่ท าการของรัฐบาลเวนิสและที่พ านักของผู้
ด ารงต าแหน่งเจ้าเมืองในอดีต ตัวอาคารกะทัดรัดในแบบโกธิค เป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่มากว่า 800 ปีมาแล้ว 
เมื่อสมัยเวนิสยังเป็นสาธารณรัฐอิสระ ซึ่งเคยร ่ารวยและมีอ านาจมหาศาลและเคยส่งให้มาร์โคโปโลเดินทางไป
เมืองจีน และสะพาน Bridge of Sighs หรือที่รู้จักกันดีในนามของสะพานถอนหายใจ เป็นสะพานซุ้มโค้งสูงขึ้นที่
อยู่เหนือแม่น ้าที่เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างเรือนจ าและพระราชวัง สะพานอันงดงามที่แสนโรแมนติกแห่งนี้เป็น
สะพานที่เต็มไปด้วยต านานมากมายของท้องถิ่นเวนิส อิสระให้ท่านชมและเลือกซ้ือสินค้าขึ้นชื่อ อาทิ เครื่องแก้ว
เวนีเซีย หรือ หน้ากากเทศกาลคาร์นิวัล ท่านอาจใช้เวลานั่งจิบกาแฟตามร้านกาแฟ ที่ตั้งอยู่รอบจัตุรัสเซนต์
มาร์ค เพ่ือดื่มด ่ากับบรรยากาศที่แสนโรแมนติก  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมืองกับเมนูลาซานย่าสไตล์อิตาเลี่ยน 
  น าท่านเข้าสู่ที่พัก ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะเวนิส Hotel Splendid Venice หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันทีแ่ปด เกาะเวนิส-ปราโต้-เซียน่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น าท่านล่องเรือกลับสู่ฝั่งเมสเตร้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองปราโต้ Prato เมืองส าคัญอีกเมืองหนึ่งใน
แคว้นทัสคานี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 768 เมตรจากระดับน ้าทะเล และเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจาก
กรุงโรมและฟลอเร้นซ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองกับเมนูพิซซ่ามาเกอริต้าสไตล์อิตเลี่ยน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซียน่าหรือซีน่า Siena (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองใหญ่อันดับ 2 ของ

แคว้นทัศคานี อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากเป็นอันดับต้นๆ ของ
ประเทศอิตาลี และเมืองเซียน่ายังได้รับการประกาศเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้อีกด้วย น าท่านสู่ 
จัตุรัส เดล คัมโป Piazza del Campo เป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่บ่งบอกประวัติศาสตร์ของเมืองเซียน่าได้เป็น
อย่างดี และได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในจัตุรัสที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ส าคัญๆ 
จ านวนมาก น าท่านแวะชมภายนอกมหาวิหารเมืองเซียน่า Duomo di Siena มหาวิหารประจ าเมืองเซียน่า ที่
ถูกสร้างขึ้นในปี 1200 ด้วยสไตล์กอธิคและเรแนสซองส์ ที่ประดับประดาตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการและสวยงาม



มาก โดยเฉพาะด้านในของตัววิหารที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับเมืองเซียน่าไว้ได้อย่างสวยงามและเป็น
โบสถ์ 1 ใน 5 โบสถ์ท่ีสวยที่สุดในประเทศอิตาลีอีกด้วย จากนั้นชมเมืองเก่าเซียน่า Siena Old Town ที่ได้รับ
การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ.1995 ชมความเป็นเมืองเก่าสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ
หรือยุคเรอเเนสซองส์ เต็มไปด้วยอาคารต่างๆ โบสถ์และพิพิธภัณฑ์ และสัมผัสบรรยากาศของประวัติศาสตร์
และร้านค้ามากมาย จากนั้นน าท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ ปาลาซโซ พับบลิโค Palazzo Pubblico เป็น
พระราชวังที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1297 เพ่ือใช้เป็นที่ท างานของรัฐบาลเมืองเซียน่า โดยด้านข้างมีหอระฆังมานเจีย 
หรือ ทอร์เร เดล มานเกีย (Torre del Mangia) หอระฆังที่เก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1338 ซึ่งสมัยนั้นถือว่า
เป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในอิตาลี จากนั้นอิสระให้ท่านเดินถ่ายรูปหรือเลือกซื้อสินค้าพ้ืนเมืองของที่ระลึกตาม
อัธยาศัย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
  จากนั้นน าท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Four Points Sheraton Siena หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันทีเ่ก้า  เซียน่า-โรม-นครวาติกัน-พิพิธภัณฑ์นครวาติกัน-สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม-น ้าพุเทรว่ี-ช้อปปิ้ง 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่นครวาติกัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) รัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริสต์
นิกายโรมันคาทอลิก ที่ตั้งของมหาวิหารเซ้นปีเตอร์ น าท่าน เข้าชมของพิพิธภัณฑ์นครวาติกัน Vatican 
Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ทางด้านศาสนาและศิลปะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในรัฐวาติกัน แห่งกรุงโรม ซึ่งเป็นสถานที่
ที่เก็บรวบรวมผลงานทางศิลปะของศาสนจักรคาทอลิกท่ีมีอายุหลายร้อยปีไว้ให้ชม โดยเฉพาะไฮไลท์ของผลงาน
ชิ้นเอกของศิลปินระดับโลกหลายท่าน เช่น Michelangelo และ Raphael และภายในยังได้รับการตกแต่งอย่าง
สวยงาม พิพิธภัณฑ์วาติกันแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมเด็จพระสันตะปาปาจูเลิยสที่ 2 ในช่วงต้นศตวรรษที่ 16 มี
โบสถ์ซิสเตียเป็นห้องสุดท้ายที่โดดเด่นสะดุดตา บริเวณเพดานของพิพิธภัณฑ์ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามโดด
เด่นด้วยฝีมือของ Michelangelo และมีห้องพักที่ได้รับการตกแต่งโดย Raphael ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีหอศิลป์
และห้องโถงรวมกันมากกว่า 54 ห้อง จนนับได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยทีเดียว ส าหรับ
ห้องที่เป็นไฮไลต์อย่างห้อง Sistine Chapel นั้นเป็นห้องที่มีภาพวาดที่โด่งดังอย่าง The creation of Adam 
นอกจากห้องที่เป็นไฮไลต์นี้แล้วยังมีห้องอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ เช่น ห้องอียิปต์ เป็นต้น หรือจะเป็นภาพวาดน ้ามันที่
สวยงาม หรือจะเป็นผนังที่ได้รับการตกแต่งด้วยภาพผนังที่เป็นภาพแกะสลักนูนที่สวยงาม นอกจากนี้แล้วยังมี
อีกหนึ่งไฮไลต์ที่เรียกได้ว่าเป็นมุมมหาชนที่ไม่ว่าใครมาเยือนยังพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะพลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาด นั้นก็
คือในส่วนของบริเวณบันไดวนที่สวยงามก่อนที่จะออกจากพิพิธภัณฑ์ โดยบันไดจะวนม้วนเป็นวงกลม โดยหาก
ขึ้นไปบนสุดแล้วเมื่อมองลงมาก็จะเห็นบันไดม้วนวนลงไปครบทุกชั้นไล่ระดับอย่างสวยงาม   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย น าท่านชมกรุงโรม นครหลวงแห่งสาธารณรัฐอิตาลี อดีตแห่งจักรวรรดิโรมัน อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มาเมื่อกว่า 

2,000 ปี ชื่นชมกับสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ โรมเป็นมหานครที่มีสีสันเฉพาะตัว ชม
และถ่ายรูปภายนอกของสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม สิ่งก่อสร้างที่เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งเป็นสนาม
กีฬายักษ์ที่จุคนได้กว่า 50,000 คน ให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก รวมถึงผ่านชมประตูชัยแห่งคอนสแตนติน 
Arch of Constantine โดยสร้างขึ้นเพ่ือระลึกถึงชัยชนะของกรุงคอสสแตนติน เป็นซุ้มประตูที่ใหญ่ที่สุดของ
โรมันมีความสูงถึง 21 เมตร, อนุเสาวรีย์วิกเตอร์เอ็มมานูเอ็ล หรือ Altare Della Patria อนุเสาวรีย์ที่สร้างขึ้น



เพ่ือเป็นเกียรติของวิกเตอร์เอ็มมานูเอ็ล พระราชาองค์แรกของอิตาลีที่มีอ านาจแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร และที่นี่
ยังเป็นอนุสรณ์ทหารที่กล้าหาญเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 1 อีกด้วย จากนั้นน าท่านสู่บริเวณ น ้าพุเทรวี่ Trevi 
Fountain หนึ่งในสัญลักษณ์ที่ส าคัญของกรุงโรม สถานที่นักท่องเที่ยวมาโยนเหรียญเสี่ยงทายตามเรื่องราวจาก
ภาพยนตร์เรื่อง Three Coins in The Fountain และ Spanish Step หรือบันไดสเปน แหล่งผู้คนและวัยรุ่น
มานั่งเล่นและเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ และให้เวลาท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ อาทิ Rimowa, 
Michael Kors, Gucci, Tag Heuer, Armani, Bally, Gabs, Bvlgari, Mido, Longchamp, Rado, 
Ferragamo เป็นต้น  *เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค ่าตาม
อัธยาศัย*    

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักใจกลางเมืองกรุงโรม Grand Hotel Palatino หรือระดับ
เทียบเท่า 

วันทีสิ่บ  โรม-สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 อิสระให้ท่านพักผ่อนหรือเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควรน าท่านเช็คเอ๊าท์ที่พัก แล้ว

เดินทางสู่สนามบินลีโอนาร์โดดาวินชี กรุงโรม เผื่อเวลาให้ท่านส าหรับการท าคืนภาษี 
16.35 น. น าท่านออกเดินทางจากกรุงโรม โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR132 
22.55 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 
 

วันทีส่ิบเอด็ โดฮา (ประเทศกาตาร์) - สนามบินสุวรรณภูมิ 
02.20 น. น าท่านออกเดินทางจากสนามบินนครโดฮา ประเทศกาต้าร์  โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ 

QR836 
13.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ..  

**กรณีที่บางท่านเดินทางกลับต่างประเทศหรือต่างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนท าการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่
และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เล็กน้อย** 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ที่ไม่คาดคิดหรือ
มีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์  หรือสถานที่ใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานที่ปิดโดยมิได้รับแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า  บริษัทฯ ขออนุญาตท าการเปลี่ยนแปลงสถานที่อ่ืนๆ ทดแทนให้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคัญ 

 
อัตราค่าเดินทางปี 2565 
10-20 ส.ค. / 1-11 ก.ย. / 15-25 ก.ย. / 6-16 ต.ค. / 13-23 ต.ค.    



 
**ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการท่านละ 4,500 บาท โดยเรียกเก็บและช าระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย** 
 

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน ้ามัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง ** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

หมายเหตุ 

  อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจ านวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่น้อยกว่า 20 ท่าน **ไม่มีราคาเด็ก** ตามข้อก าหนด    
 และเงื่อนไขของบริษัทฯ และจะต้องช าระมัดจ าหลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที 

● เนื่องจากเป็นตั๋วโปรโมชั่น จองแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนคนเดินทางได้รวมทั้งไม่สามารถ Refund ตั๋วได้  
 กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษัททัวร์ กรุณา

ตรวจสอบวันและเวลาการเดินทางของท่านและแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถ
ยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้  

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-21 วันท าการ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารส าหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทั้งนี้เพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินการ
ขอวีซ่า และทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้วมือ 

 เดินทางไปท่องเที่ยวอิตาลี จ าเป็นต้องสวมใส่หน้ากากแบบ FFP2 หากไม่ปฏิบัติตาม อาจถูกปฏิเสธการเข้าเมือง 
 
อัตรานี้รวมบริการ 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน Qatar ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-โดฮา-โรม // โรม-โดฮา-กรุงเทพฯ 

 ค่าภาษีน ้ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 21 มี.ค.
2565 หากมีเพ่ิมเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน ้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการช าระเพ่ิมตามกฏและเงื่อนไขของสาย
การบิน 

 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณี
ที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม  

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีม ี

Northern Nice of Italy 11D8N-QR ก.ย. ส.ค. / ต.ค. 

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ 102,900 110,000 

ท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพ่ิมท่านละ 22,500 22,500 

ท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้วต้องการเดินทางพร้อมคณะ ท่านละ 73,500 73,500 



 ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในเขตเมืองเก่าและหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ อ านวยความสะดวกแก่ท่าน
ตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าทิปบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถรวมถึงทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางด้วยตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงิน
คุ้มครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋วโดยสาร
, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออ่ืนๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) หากสนใจซื้อประกันสุขภาพหรือประกันภัยการ
เดินทางแบบอ่ืนๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ 

 
อัตรานี้ไม่รวมบริการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบก ากับภาษีเท่านั้น) 

 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด  

 ค่าธรรมเนียมการท าหนังสือเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 4,500 บาท โดยช าระพร้อมค่าทัวร์งวด
สุดท้าย 

 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม  ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สิน
ด้วยตัวท่านเองเพ่ือป้องกันการสูญหาย 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ 

 ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว 

 ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึกและไม่มีแจกน ้าดื่มในระหว่างทัวร์ ยกเว้นน ้าดื่มระหว่างมื้ออาหาร อาทิ มื้อกลางวันและ
ค ่าท่ีก าหนดไว้ในรายการทัวร์ 

 สัญญาณ Wifi และค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพ้ืนที่สาธารณะภายในโรงแรมที่มีการให้บริการฟรีหรือบางโรงแรม
อาจมีให้บริการบนห้องพักด้วยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรม)   

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ
ค่าใช้จ่ าย อ่ืนๆ ที่ มิ ได้ คาดคิด เช่น  การปรับค่ าน ้ ามัน , ค่ าธรรมเนี ยมวีซ่ าที่ นอกเหนื อจากที่ ระบุหรือค่าแปล  
เอกสาร, ค่าบริการที่เก่ียวกับวีซ่า หรืออ่ืนๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกัน
อุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้ 

 ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test หรือ ATK ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย (การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับมาตรการของ
ประเทศปลายทางและสายการบินนั้นๆ) 

 ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย (การเปลี่ยนแปลงให้ดูประกาศจากทางภาครัฐและ
มาตรการของสายการบินนั้นๆ) 

 ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการด าเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass โดยต้องลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ 
Thailand Pass ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเดินทาง https://tp.consular.go.th/ 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการท า Vaccine Passport 

https://tp.consular.go.th/


 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกักตวัเมื่อมีการตรวจพบโควิด 

 ค่าธรรมเนียมการตรวจ RT-PCR Test และค่าโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) เมื่อเดินทางถึงไทย (การเปลี่ยนแปลง
มาตรการและการเปลี่ยนแปลงจ านวนวันให้ดูประกาศจากทางภาครัฐเป็นส าคัญ) 

 
การช าระเงิน  
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ าเป็นจ านวน 30,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน ส าหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันท าการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด 
 
การยกเลิก 
1.  หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่น าเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์

ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจ าตั๋วโดยสารเครื่องบิน , ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และ
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอ่ืนๆ 

2.  หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่น าเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจ าตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวี
ซ่า และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ 

3.  หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันท าการก่อนวันที่น าเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
4.  กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง  

หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

หมายเหตุ  

 ผู้ที่สามารถเดินทางเข้ายุโรปได้นั้น จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสตามชนิดของวัคซีน ไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยต้องเป็น
วัคซีนที่ประเทศอิตาลีให้การรับรอง และควรมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนรวมถึงวัคซีนพาสปอร์ต 

 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางก าลังจะไป หากมี เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมี
เหตุท าให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามก าหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามน าเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กอง
ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน 
ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามท่ีสายการบินก าหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเท่ียวบิน 



 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้โดยสารต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการน าสิ่งของต้องห้ามเข้าสู่
อาคารสนามบินหรือตรวจคนเข้าเมืองหรือบนเครื่องบินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาทิ อาวุธปืนทุกชนิด
และส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอัดอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเด็กเล่น/ปืนจ าลองหรือเลียนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืน
สลักเกลียว/ปืนยิงตะปู, ธนูและลูกธนูหรือหน้าไม้, กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆ่าสัตว์, สเปรย์เครื่องเทศ/สเปรย์พริกต่างๆ/
สเปรย์ไล่สัตว์/สเปรย์กรด, แก๊สน ้าตา, วัตถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มีด มีดพับ ใบมีดโกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวานทุกชนิด, 
กรรไกรที่ยาวกว่า 6 ซ.ม.เมื่อวัดจากจุดหมุน, เครื่องมือส าหรับศิลปะการต่อสู้ที่มีคมหรือปลายแปลม, ดาบ/กระบี่, แชลงหรือ
ตะขอเกี่ยวสินค้า, สว่านเจาะและหัวเจาะ, เครื่องมือช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มีคมแต่อาจก่อให้เกิด
อันตราย เช่น ไม้เบสบอล/ไม้ซอฟท์บอล/ไม้กอล์ฟ/ไม้ฮอกกี้/ไม้เลอครอส/ไม้คิว/ไม้ค ้าส าหรับเล่นสกี, กระบอง, สนับมือ, 
วัตถุระเบิดทุกชนิด/ดอกไม้เพลิง/สารเคมีหรือส่วนประกอบที่ก่อให้เกิดเพลิงเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศยาน 
และอ่ืนๆ นอกเหนือจากข้างต้นที่เป็นสิ่งต้องห้ามตามส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก าหนดและ/หรือภายใต้การ
ประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนและการประเมินภัยคุกคามของส านักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มี.ค.2563)   

 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน ้าหนักส่วนที่
เกิน 

 ท่านที่มีอาการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านที่ต้องการความช่วยเหลือและการ
ดูแลเป็นพิเศษ อาทิ ท่านที่ต้องใช้วีลแชร์ตลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอให้แจ้งทางบริษัทฯ ให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มจอง
ทัวร์ เนื่องจากกฏทางด้านการรักษาความปลอดภัย  ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รับความ
สะดวกส าหรับผู้ที่มีปัญหาข้างต้น  

 ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช , โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดที่ชัดเจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

 กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่  หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการก าหนดตลอดทั้งปี หรือก าหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดท าการ หรือปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือการเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพ่ือให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่า
เข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน 
เนื่องจากได้ช าระค่าธรรมเนียมด าเนินการจอง (Reservation Fee) ไปแล้ว  

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฎิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด 



 หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสต์มาสหรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น
ขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบ
ห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่  (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน  / 3 เตียง 
(Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 
เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยก
เป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณีที่มา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่า  
3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง

อาบน ้า ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักฐานการยื่นวีซ่าสถานทูตอิตาลี 
***การยื่นวีซ่าอิตาลี ทุกท่านต้องแสดงตัวทุกครั้งที่มีการเดินทางเพื่อสแกนลายนิ้วมือที่ศูนย์ย่ืน VFS ITALY *** 

ใช้เวลาพิจารณาอนุมัติวีซ่า 15-20 วันท าการ 
เอกสารในการขอวีซ่า  (กรุณาจัดส่งภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

***สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า*** 
1. สถานทูตอิตาลีไม่อนุญาตให้ผู้สมัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างที่สถานทูตพิจารณาวีซ่า 

2. ส าหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ีตน
พ านักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น 

3. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณาของสถานทูตง่ายขึ้น 

หมายเหตุ  กรณีลูกค้าท่านใดมีการใช้พาสปอร์ตเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า
เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน 



1. หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  
o โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดือน ผู้

เดินทางจะต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง  
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างส าหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า  
o ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ  
 
2. รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รูป 

เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลังสีขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทูตจะต้อง

สแกนรูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสื้อสีขาว)   
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้าม

ใ ส่ ห ม ว ก ห รื อ เ ค รื่ อ ง ป ร ะ ดั บ 
บดบังหน้าตา, ห้ ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสี
หรือบิ๊กอายส์ ** 
 
 

2. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
- กรณีเป็นเด็ก อายุต ่ากว่า 20 ปี  
- ใช้ส าเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
- หากเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอส าเนาสูติบัตรด้วยและกรุณาแนบ

ฉบบัแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 
3. หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ท างาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ  
4. ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว  
5. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ 
6. ส าเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล 
7. ส าเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว  
 
8. หนังสือรับรองการท างาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

 *** การสะกดชื่อ นามสกุลของผู้ยื่นค าร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสือเดินทาง มิเช่นนั้น 
สถานทูตจะไม่รับพิจารณา (ส าคัญมาก) *** 
- กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการท างานของบริษัทที่ท างานอยู่ เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้า

ท างาน, อัตราเงินเดือน, ต าแหน่งงาน (หนังสือรับรองการท างานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) เป็นต้น 
- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการท างานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุต าแหน่ง, 

อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มท างานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ ส าเนาบัตรประจ าตัว
ราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการท างานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาทะเบียนการค้า หรือ ส าเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ ส าเนาหนังสือรับรองความ
เป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต ่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน   
 หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบียนสมรส 



 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงส าเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพ่ือแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี -ภรรยา   หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน     

- กรณีท่านที่ว่างงาน ไม่มีรายได้  จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการท างานและหลักฐานทางด้าน
การเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้ แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด  (กรณีนี้หากความสัมพันธ์ไม่
สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นค าร้องขอวีซ่านี้)   

- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา  ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จาก 
โรงเรียนหรือจากสถาบัน  เป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)  
 

9. หลักฐานการเงิน   
- ใช้ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัว อัพเดทไม่เกิน 7 วันก่อนยื่นพร้อมถ่ายส าเนาย้อนหลัง 6 เดือนแสดง

ชื่อเจ้าของบัญชี  โดยชื่อและนามสกุลต้องสะกดให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต 
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าที่ต่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน

ฝากเป็นปัจจุบัน 
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต ่ากว่า 6 

เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต ่ากว่า 7 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า แต่หากใช้  statement แล้วยังคงไม่มีการ
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ท าหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ ตามความเป็นจริง อาทิ 
ไม่มีการเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ติดต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรือเหตุผลอ่ืนๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น  

- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบัญชีอ่ืนแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจ า เป็น
ต้น 

- กรณีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องท าจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษ
พร้อมระบุความสัมพันธ์เพ่ือชี้แจงต่อสถานทูต 1 ฉบับ โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีส าเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัว
ประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าต้องท าจดหมาย
รับรองค่าใช้จ่ายพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 

 
*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุม
กับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลับสู่ภูมิล าเนา  

 
10. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพ่ือรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา    โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพ่ือรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจาก
อ าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้ง
แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพ่ือรับรองแก่บุตรด้วย 



- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร 
พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง 
***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
***    กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
***   เมื่อท่านได้ช าระเงินค่ามัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯท่ีได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 
 

** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านสามารถจะต้องแจ้งความจ านงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนก าหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถน าหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน 
ท่านนั้นจะต้องมายื่นเดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  ** 

 
 ***   ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศ

ตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์อกเดินทางภายใน 20 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก   

                     
 

*********************************************************************************************************** 
 
กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกับตอนน าเอกสารส่งยื่นค าร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือ
สถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการยื่น
วีซ่าใหม่ 
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ /ไม่ได้ศึกษาแล้ว /รอศึกษาต่อ เป็นต้น 
รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 
(กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้และกรอกเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการสะกดตัวอักษรและเพื่อให้เกิดความ
สะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 
 
 
 

 



1.  ชื่อ -สกุล  (ภาษาไทย)............................................................................................................... .................... 
 
 ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................. 
 
 ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน  

 (ภาษาไทย).................................................... ......   (ภาษาอังกฤษ)..........................................................  

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วันเดือนปี เกิด .................................. ............... 

     วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายหุนังสอืเดินทาง ................................................ 

     สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ................................................. .............. 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แต่งงานจดทะเบียน    ......... แต่งงานไม่จดทะเบียน   ......... หย่า   ......... หม้าย  
 
3.   กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล........................................................................................................................ 

      วันเกิด ของสามี -ภรรยา ................................................  สถานที่ เกิด สามี -ภรรยา ................................... .. 

4.  ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)............................................................................... ................. 

    ............................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ............................. 

     ที่อยู่ปัจจุบันปัจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ)....................................... 
 
 ................................................................................................................................................................ 
 
     รหัสไปรษณีย์ ...............................................      โทรศัพท์บ้าน ................................................................... 
 
 โทรศัพท์มือถือ................................................. อีเมลล์ .................................... ............................................  
5.  ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)................................................................................ ............. 

 (กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ท านั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ....................................................................... ...........) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยู่ที่ท างานให้ชัดเจนเช่นกัน)  

  ที่อยู่สถานที่ท างาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................  

 ............................................................................................................  รหสัไปรษณีย ์............................. 



  

 ต าแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................. .................... 

 โทรศัพท์ ............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี) ................................. 
 

 กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับชั้นหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) .............................................................. . 

 กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักท่ีศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................ .............. 

 
7.  ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย............................................................................................ .............................. 
 
 ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)...................................... ..................................................................          
 
8.  ท่านเคยได้วีซ่าเชงเก้นเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่    ........ ไม่เคย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบวุันท่ี) 
 
    กรณีท่ีเคยได้วีซ่าเชงเก้น วีซ่าออกโดยสถานทูตใด......................................................................... 
 
    วีซ่าใช้เดินทางตั้งแต่วันที่ ...................................... ถึงวันท่ี ......................................... รวม ........... วนั 
   
    ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วมือหรือไม่   ........ ไม่เคย   ......... เคย  
 
    กรณีท่ีท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วแล้ว กรุณาระบุวันที่ ...............................................................  
 
9.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่   ........ ไม่เคย   ......... เคย (กรณีเคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 
 ............................................................................................................................. .................................... 
 
10.  ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่   ........ ตัวเอง   ......... มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
(กรณีที่มีผู้สนัสนุนค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกันหรือไม่ )  
 
ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านคือ ................................................................................... ...................................... 
 
ความสัมพันธ์กับท่าน ......................................................................................................... ................................ 
 
เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่   ........ เดินทางด้วยกัน   ......... ไม่ได้เดินทางด้วยกัน 



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