
  

 
 
 

 

รหัสโปรแกรม : 24086 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แวะเที่ยวมิลาน มีช่ือเสียงในด้านแฟช่ันและศิลปะ พร้อมถ่ายรูปกบัมหาวิหารแห่งมิลาน 
เมืองซีร์มิโอเน่ เมืองอนัซีนของประเทศอติาล ีเมืองเก่าแก่มีอายุมากกว่า 2,000  ปี  
ล่องเรือทะเลสาบการ์ดา ชมความสวยงามของทะเลสาบท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในอติาล ี 

จตุรัสเปียซซ่า เดล คัมโป ท่ีได้ช่ือว่าสวยแปลกตาเพราะมีรูปทรงเป็นรูปพดั ลาดเอยีงแบบข้ันบันได  
นครรัฐวาติกนั เท่ียวชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล า้ค่าท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก 

สนามกฬีาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก  
 

 

 

 



วันแรก     กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – มิลาน ( อติาล)ี 
17.30 น.  คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ P สายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ QR 

เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและบตัรท่ีนัง่ขึ้นเคร่ือง 
19.40 น.  ออกเดินทางสู่ มิลาน โดยสายการบินการ์ตา้ แอร์เวยส์ายการบินระดบั 5 ดาว ดว้ยเท่ียวบินท่ี QR981 ( 19.40 

น. – 22.50 น.) / QR123 (01.15 น. – 06.35 น. ) แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินโดฮา ประเทศการ์ตา้  
 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมตลอดเท่ียวบิน  

วันท่ีสอง       มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน – ซีร์มิโอเน่ 
06.35 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมิลานประเทศอิตาลี  น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร

เรียบร้อยแลว้ รถโคช้ปรับอากาศมาตรฐานยโุรป น าท่านเดินทางไปยงั เมืองมิลาน เป็นเมืองหลวงของแควน้ลอม
บาร์เดีย และเป็นเมืองส าคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี มีช่ือเสียงในด้าน
แฟชั่นและศิลปะ ซ่ึงมิลานถูกจดัให้เป็นเมืองแฟชั่นในลกัษณะเดียวกบั นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม 
นอกจากน้ีมิลานยงัเป็นท่ีรู้จกัจากประเพณีคริสต์มาสท่ีเรียกว่า ปาเนตโตเน (Panettone) อุตสาหกรรม ผา้ไหม 
และแหล่งผลิตรถยนต์ อลัฟา โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลาน และ สโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน  
ถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งมิลาน เป็นสัญลักษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมืองมิลาน (ประมาณ 52 กม.) และเป็นวิหาร
หินอ่อนสถาปัตยกรรมโกธิกท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกซ่ึงใช้เวลาสร้างนานถึง 500 ปี ลักษณะเด่นของวิหารท่ี
นอกเหนือจากความวิจิตรงดงามแลว้ยงัประดบัประดาไปดว้ยรูป้ันนบักวา่ 3000 รูป ท่ีสวยงามไม่แพก้นั  
 
 
 
 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 1) 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางลดัเลาะริมทะเลสาบต่อไปยงัเมืองซีร์มิโอเน่ (SIRMIONE) เมือง UNSEEN ของประเทศ

อิตาลี (ประมาณ 135 กม.)  เป็นเมืองเก่าแก่มีอายุมากกว่า 2,000  ปี ตัวเมืองซีร์มิโอเน่จึงถูกล้อมรอบด้วย
ทะเลสาบทั้งสองดา้น และถึงแมซี้ร์มิโอเน่จะเป็นแค่เมืองเล็ก ๆ แต่ก็มีเสน่ห์ดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี   
นอกจากน้ีเมืองน้ียงัมีช่ือเสียงเร่ืองน ้ าพุร้อนธรรมชาติท่ีผุดขึ้นมาจากใตท้ะเลสาบ ซ่ึงถูกคน้พบโดยชาวโรมนั
ตั้งแต่เม่ือ 2,000 ปีท่ีผ่านมา เช่ือกนัว่าเป็นน ้ าพุร้อนท่ีมีอุณหภูมิถึง 69 องศาเซลเซียสและอุดมไปด้วยแร่ธาตุ
ก ามะถนั ซ่ึงเป็นแร่ธาตุท่ีส าคญัในการใช้รักษาโรคของชาวโรมนัในสมยันั้น อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นในย่าน
เมืองเก่าพร้อมชมวิวทะเลสาบตัดกับเทือกเขาหิมะเป็นฉากหลังเป็นภาพท่ีจะตราตรึงท่านตลอดไป  
 
 
 
 

 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) (ม้ือท่ี 2) 
 พกัคา้งคืน ณ   Palace Hotel Desenzano หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 1) 



วันท่ีสาม ซีร์มิโอเน่ – ล่องเรือทะเลสาบกาดาร์ – โบซาลโน่  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (ม้ือท่ี 3) 
 หลงัอาหารเชา้น าท่านล่องเรือทะเลสาบการ์ดา (GARDA LAKE) ทะเลสาบท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในอิตาลี ชม

ความสวยงามของวิวทิวทศัน์ ของทะเลสาบน ้าจืด ท่ีเกิดจากน ้าแขง็ละลายจากเทือกเขาแอลป์  ไดเ้วลาอนัสมควร
น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเทรนโต (TRENTO) เมืองหลวงของ Trentino Alto Adige ซ่ึงเป็นพื้นท่ีของอิตาลีท่ี
ตั้งอยูท่างตอนเหนือของคาบสมุทรดว้ยภูมิศาสตร์ระดบัภูมิภาคของหุบเขาภูเขาแม่น ้าและทะเลสาบนกัท่องเท่ียว
สามารถเพลิดเพลินไปกบัทั้งความเป็นป่าและความมีชีวิตชีวาของศิลปะ 
 
 
 
 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 4) 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโบลซาโน (BOLZANO) (ประมาณ 52 กม.)   เมืองท่ีถือว่าเป็นประตูสู่อุทยาน

แห่งชาติโดโลไมต ์โบลซาโนเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคทีโรลใต ้(SOUTH TYROL) ซ่ึงลอ้มรอบดว้ยแม่น ้า ท่ีน่ี
แม่น ้ า TALVERA จะไหลลงไปในแม่น ้ า ISRACO และมารวมกนัเป็นแม่น ้ า ADIGE เนินเขาท่ีเป็นป่า ทุ่งหญา้ 
ไร่องุ่นและเทือกเขา DOLOMITES ในทางทิศตะวนัออกนั้นเหมาะกบัการพกัผ่อนแบบผ่อนคลายอย่างยิ่ง ชม 
เมืองเก่า  วิหาร โบสถ ์CHIESA DEI DOMENICANI และอนุสาวรียท่ี์จตัุรัสกลางเมือง PIAZZA DELLE ERBE 
แถบถนนคนเดิน PIAZZA WALTHER และยา่นอาเขตโบลซาโน 

  
 
 
 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 5) 
 พกัคา้งคืน ณ FOUR POINTS SHERATON BOLZANO BOZEN  หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 2) 
 

วันท่ีส่ี ออร์ติเซ่ – นั่งกระเช้าชมวิวยอดเขา SECEDA – พาร์มา 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 6) 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองเล็ก ๆ แต่แฝงดว้ยมนต์เสน่ห์แห่งขุนเขาโดโลไมต ์ท่านจะไดช้มวิวสองขา้งทางระหว่าง

การเดินทางสู่ หมู่บ้านซานตาแมดเดเลนา  ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา FUNES โดยมีกลุ่มเขาโอเดลตั้งอยู่เป็นฉาก
หลงั ท่านจะไดช้มความงามของ CHURCH OF SANTA MAGDALENA น าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองออร์ติเซ่ 
(ORTISEI) (ประมาณ 41 กม.)   เมืองแห่งศูนยก์ลางของการท่องเท่ียวในแถบอุทยานแห่งชาติโดโลไมต์ท่ีอยู่ใน
หุบเขา มีเทือกเขาลอ้มรอบสวยงามยิง่นกั ระหว่างทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัอากาศอนับริสุทธ์ิ ชมวิวทิวทศัน์
ท่ีสวยงามตลอดเส้นทาง ไปยงัจุดบริการกระเชา้ขึ้นสู่บนเนินเขา น าท่านนั่งกระเช้าเพื่อขึ้นไปชมความงามของ 
ยอดเขา Seceda เพื่อชมวิวทิวทศัน์บนทุ่งหญา้ราบเลียบบนภูเขา ท่านจะไดช้มยอดเขาแหลมเหมือนฟันฉลาม ซ่ึง
ก็คือกลุ่มยอดเขา Odel group หรือ Geisler group อีกมุมหน่ึงซ่ึงเป็นยอดเขาเล่ืองช่ือท่ีนกัท่องเท่ียวจะตอ้งมาเยือน 



ดว้ยความแปลกเหมือนแผ่นหินเอียงๆเฉียงๆ จากบนน้ีมีทางเทรคก้ิงหลากหลายเส้นทางขึ้นไปสู่ยอดอ่ืนๆ ดว้ย  
ท่ียอดมีจุดให้ชมวิวมุมกวา้ง  และเดินปีนเขาต่อไปยงัจุดไฮไลทข์อง Seceda ซ่ึงจุดน้ีจะเห็นยอดเนินคลา้ยเปลว
ไฟท่ีแขง็เป็นหิน จึงมีคนตั้งสมญานามวา่ “Flame frozen in stone” อิสระใหท้่านเดินเล่นลดัเลาะสู่จุดชมวิวต่าง ๆ  
เดินเล่นถ่ายรูปตามอธัยาศยั หมายเหตุ: การนั่งกระเช้า หากมีปัญหาสภาพอากาศหรือมีเหตุขดัขอ้งท าให้ไม่
สามารถขึ้นชมได ้ทางบริษทัของดรายการการนั่งกระเช้าเพื่อความปลอดภยั และพาเท่ียวรายการอ่ืนทดแทน  
 
 
 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (ม้ือท่ี 7) 
บ่าย น าท่านเดินทางผา่นเมืองเทรนโต เพื่อเขา้สู่ เมืองพาร์มา หรือ ปาร์มา (PARMA)  (ประมาณ 317  กม.)  หน่ึงเมือง

ในเขตแควน้เอมิเลียโรมญัญามีช่ือเสียงในดา้นการผลิตแฮม,ชีสตน้ก าเนิดของพาร์มาแฮมท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก
และยงัมีความโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมและเป็นท่ีตั้งของสโมสรฟุตบอลพาร์ม่า  
 
 
 

 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (ม้ือท่ี 8) 
 พกัคา้งคืน NOVOTEL PARMA CENTRO HOTELณ หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 3) 
 

วันท่ีห้า ซาน จิมิญญาโน่ – เซียน่า – จตุรัสเปียซซ่า เดล คัมโป – เคียนเซียโน่เทอร์เม 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 9) 
 
 
 
 
 
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาน จิมิญญาโน่ (SAN GIMIGNANO) (ประมาณ 234 กม.) ชมบา้นเรือนอาคารหลาก

สีสันท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขา เขา้สู่เขตเมืองเก่าแก่ซ่ึงมีมาตั้งแต่สมยัยคุกลาง ตวัเมืองตั้งอยูบ่นเนินเขาลอ้มรอบไปดว้ย
ก าแพงสูงท่ีเป็นปราการป้องกนัขา้ศึกมาตั้งแต่สมยัโบราณ เม่ือเดินผ่านประตูเมืองเขา้มาแลว้จะเห็นถนนและ
อาคารสูงในสไตลโ์รมาเนสก์และโกธิคท่ีเรียงรายไปตามเส้นทางถนนท่ีสูงขึ้นไปดา้นบนจนบรรจบกบัจตุัรัสใจ
กลางเมือง จัตุรัสเดลล่าซิสเทอน่า (PIAZZA DELLA CISTERNA) ท่ีใจกลางจตุัรัสเราจะได้เห็นบ่อน ้ าท่ีเป็น
แหล่งน ้ าส าคญัของเมืองในยุคอดีต เมืองซานจีมิญญาโนมกัถูกเรียกว่าเป็นเมืองแห่งหอคอย (THE TOWN OF 
FINE TOWERS)  เพราะไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของเมืองเราก็จะมองเห็นหอคอยสูงท่ีมีอยู่มากถึง 14 แห่ง ซ่ึงเป็น
ส่วนท่ีหลงเหลือไดรั้บการดูแลรักษาถึงปัจจุบนั 



เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (ม้ือท่ี 10) 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเซียน่า (ประมาณ 41 กม.) เมืองสวยแห่งทศัคานี น าท่านเยีย่มชมจัตุรัสเปียซซ่า เดล 

คัมโปท่ีไดช่ื้อวา่สวยแปลกตาเพราะมีรูปทรงเป็นรูปพดัลาดเอียงแบบขั้นบนัไดตั้งอยูด่า้นหนา้ศาลาวา่
การเมืองเซียน่าเดินเล่นชมเมืองบา้นเรือนต่างๆถึงแมดู้เก่าแก่แต่ยงัคงถูกใชง้านเป็นท่ีอยูอ่าศยัและร้านคา้มีศาลา
กลางจงัหวดัสไตลโ์กธิค  น ้าพุเกีย โบสถพ์ระแม่นิรมล ท่ีน่ีมีเทศกาลพาลิโอแสดงในชุดพื้นเมืองทุกปีมีช่ือเสียง
มาก น าท่านชม โบสถ์เซนต์แคทเทอรีนแห่งเซียน่า สถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีใหญ่เมืองเซียน่า มีความงดงามทั้ง
ดา้นหนา้และดา้นใน ภายในประดบัดว้ยหินอ่อนลวดลายด าสลบัขาวแบบศิลปะแบบเซียน่า งานจิตรกรรมภาพ
ฝาผนงัและฉากชีวิตของนกับุญแคทเธอรีนต่าง ๆ สร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1347 เพื่ออุทิศแก่นกับุญหญิงเซ็นตแ์คท
เทอลีน่า ท่ีเป็นทั้งนกัปรัชญา นกัวิชาการ นกัศาสนาศาสตร์ นกัปฏิรูปพระสงฆแ์ละการบริหารงาน และแพทย์
ของโบสถใ์นปี ค.ศ.1970 เธอทุ่มเทอุทิศช่วยเหลือผูป่้วยและคนจน รวมทั้งเป็นผูอุ้ปการะสตรีของอเมริกนั
คาทอลิก เธอถือเป็น 1 ใน 2 ของนกับุญอุปถมัภข์องอิตาลีท่ีไดรั้บการยกยอ่ง ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางสู่เมือง 
เคียนเซียโน่เทอร์เม(CHIANCIANOTERME)หน่ึงในเมืองพกัผอ่นตากอากาศช่ือดงัของคนอิตาเลียน 
 
 
 

 
 
 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (ม้ือท่ี 11) 
   พกัคา้งคืน ณ Four Points By Sheraton Sienaหรือเทียบเท่า (คืนท่ี 4) 
วันท่ีหก เคียนเซียโน่เทอร์เม – โรม – โคลอสเซ่ียม  – วิหารแพนเธออน – น ้าพุเทรวี่  – บันไดสเปน  – ช้อปป้ิง 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 12) 
 น าท่านเขา้สู่ กรุงโรม (ประมาณ 234 กม.)  เมืองหลวงของประเทศอิตาลี ซ่ึงเป็นเมืองขนาดใหญ่ท่ีสุดของแควน้

ลาซิโอ มีทั้งความเก่าและความใหม่ซอ้นแทรกอยูด่ว้ยกนัแทบจะแยกไม่ออก โรมเป็นศูนยก์ลางของความเจริญ
ในยุคโบราณ และอาณาจกัรโรมนัไดแ้ผ่ขยายออกไปทุกทิศทุกทางชนิดท่ีมีค ากล่าวว่า “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุง
โรม” จากนั้นคณะแวะถ่ายรูปท่ีระลึกดา้นหนา้ สนามกฬีาโคลอสเซ่ียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย์
ของโลก เคยเป็นสนามกีฬายกัษท่ี์สามารถจุคนไดก้ว่า 50 ,000 คน การออกแบบอย่างชาญฉลาดสร้างให้สนาม
กีฬามีลกัษณะเป็นรูปวงรี เพื่อให้ผูเ้ขา้ชมรู้สึกเขา้ใกลน้กักีฬา ถือเป็นตน้แบบของสนามกีฬาในปัจจุบนั จากนั้น
ให ้ท่านถ่ายภายคู่กบัประตูชยัคอนสแตนติน สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะ 

 
 
 

 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (ม้ือท่ี 13) 



บ่าย น าท่านชม วิหารแพนเธออน เป็นสถาปัตยกรรมส าคญั สร้างขึ้นโดยจกัรพรรดิมาร์คุส วิบซานิอุส อะกริบปา 
จุดมุ่งหมายในการสร้างไม่ชดัเจนต่อมามีการสร้างใหม่ในสมยัจกัรพรรดิฮาเดรียน ใน ค.ศ. 126 และซ่อมใหญ่
ในปี ค.ศ. 202 โดยจกัรพรรดิ เซพติมิอุส เซเวรุส และคาราคาลา การก่อสร้างในสมยัจกัรพรรดิฮาเดรียนมี
วตัถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเทวสถานของเทพเจ้าโรมนั 7 องค์หรือเทพแห่งดาวในระบบสุริยะ APOLLO พระ
อาทิตย์ DIANA พระจันทร์ MARS อังคาร  MERCURY พุธ JUPITER พฤหัส VENUS ศุกร์ SATURN เสาร์ 
ลกัษณะเด่นของตวัวิหารคือมีหลงัคาทรงกลมและโคง้เป็นคร่ึงวงกลมวางอยู่บนเสาหินแกรนิตขนาดมหึมา 
วิหารมีความสูงถึง 43.3 เมตร รายละเอียดของโดมหลงัคาภายในวิหาร รวมถึงโครงสร้างท่ีแข็งแรงและยืนหยดั
มานานกว่าสองพนัปี ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 7 เป็นตน้มา วิหารแห่งน้ีถูกใช้เป็นโบสถ์โรมนัคาทอลิก อุทิศแด่
พระแม่มารีและผูพ้ลีชีพเพื่อศาสนา จากนั้นน าท่านชม น ้าพุเทรวี่ เป็นน ้ าพุท่ีสวยงามและมีช่ือเสียงมากท่ีสุดใน
โลก ช่ือ “เทรว่ี” นั้นมาจากค าวา่“ตรีวิอุม” หมายถึงพบกนัของถนนสามสาย เป็นอนุสรณ์สไตลบ์ารอค ออกแบบ
และก่อสร้างโดย นิโคลา ซาลว่ี ซ่ึงองคส์มเด็จสันตะปาปา ครีเมนตท่ี์ 12ไดม้อบหมายใหส้ร้างขึ้นในปี 1732 การ
ก่อสร้างด าเนินเร่ือยมาจนกระทัง่ภายหลงัการส้ินพระชนม์สมเด็จสันตะปาปาท่ี เออร์บนั ท่ี 8ไดห้ยุดชะงกัลง 
และด าเนินการสร้างต่อมาจนแลว้เสร็จในปี 1762 รวม ใชเ้วลาทั้งส้ิน 30 ปี มีทางระบายน ้ าเวอร์โก ้บริเวณลาน
ดา้นหนา้นั้นก่อสร้างมากว่า 2,000 ปี คร้ังสมยัโรมโบราณซ่ึงปกครองโดยจกัรพรรดิออกสัตสั ซ่ึงตรงเวลา 19 ปี 
ก่อนคริสตศ์กัราช รูปป้ันแกะสลกัท่ีเลิศหรูอลงัการท่ีอวดโฉมใหผู้ไ้ปเยือนไดย้ลนั้น ไดแ้นวคิดจากความยิ่งใหญ่
ของเทพเจา้เนปจูน “เทพแห่งทอ้งทะเล” ว่ากนัว่า หากใครท่ีไดโ้ยนเหรียญลงไปในน ้ า เขาหรือเธอผูน้ั้นจะได้
กลบัมาเยือนอีกในสักวนั จากนั้นให้คณะได้ถ่ายรูปภาพคู่ บันไดสเปน เป็นบนัไดในกรุงโรม ประเทศอิตาลี 
ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี ช่ือ Francesco de Sanctis  เช่ือมระหว่าง Piazza di Spagna และ 
Piazza Trinità dei Monti เป็นบันไดท่ีกวา้งท่ีสุดและยาวท่ีสุดในทวีปยุโรป มีขั้นบันไดทั้งหมด 138 ขั้น ใช้
ส าหรับเดินเล่นหรือเลือกซ้ือสินค้าต่างๆ ท่ีย่านบันไดสเปน นับว่าเป็นแหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีและ
นกัท่องเท่ียวหลากหลายเช้ือชาติ   

 
 
 
 
 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 14) 
   พกัคา้งคืน ณ IH Hotel Roma Z3หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 5) 
 
วันท่ีเจ็ด โรม – นครวาติกนั – CASTEL ROMANO DESIGNER OUTLET – กรุงเทพ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 15) 
  จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ นครรัฐวาติกัน รัฐอิสระท่ีปกครองตนเองเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์นิกาย

โรมนัคาทอลิก น าท่านเข้าชมภายใน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล ้ าค่าท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกซ่ึง
ตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปป้ันแกะสลกั “เพียตา้” ผลงานของศิลปินเอก ไมเคิลแองเจโล  เสาพลบัพลาท่ี
ออกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซ่ึงปัจจุบนัเป็นส่ิงล ้าค่าคู่บา้นคู่เมืองของอิตาลีจากนั้น น าท่าน
ออกเดินทางสู่ Castel Romano Designer Outlet อิสระใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้ในเครือ McArthurGlen Outlet ไม่



ว่ าจะ เ ป็น  BURBERRY, MS SIXTY, GEOX, GALLO, DOCKSTEPS, HUGO BOSS, SAMSONITE, NIKE 
FACTORY, ROBERTO CAVALLI, VALENTINO, STEFANEL, QUICKSILVER, LINDT, LEVI’ S 
DOCKERS, SALVATORE FERRAGAMO, BALDININI และอ่ืนๆอีกมากมาย เพื่อช้อปป้ิงตามอัธยาศัย 
จนกระทัง่ไดเ้วลานดัหมายน าท่านเดินทางสู่สนามบิน ลโีอนาร์โด้ ดาวินช่ี 

 
 
 
 
 

23.05 น. คณะอ าลากรุงโรมประเทศอติาลอีอกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร ด้วยเท่ียวบิน  QR 114  ( 23.05 น. – 05.35 น.) / 
QR 832 ( 08.15 น. – 19.00 น. )  แวะเปลีย่นเคร่ืองท่ีกรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า  

 
วันท่ีแปด สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ) 
19.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดี...พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

ขอบคุณท่านท่ีใช้บริการ 
 

 

 อิตาลี  โดโลไมต์ 8 วัน 5 คืน  
โดย QATAR AIRWAYS  

อตัราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ 

(พกัห้องคู่) 
พกัเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ 

วันที่ 20 – 27 กนัยายน 65 89,999 15,000 

วันที่  4 – 11 ตุลาคม 65 89,999 15,000 

วันที่ 17 – 24 ตุลาคม 65 88,888 15,000 

วันที่ 13 – 20 ธันวาคม 65 88,888 15,000 
 

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่นหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษีน ้ามันและภาษีสนามบินเพิม่เติม ** 
 ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึน้ไป เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพ่ือการโฆษณาเท่านั้น ** 
 
 
 
 
 



***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธิ์ในการยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน*** 

ส าหรับท่านท่ีเป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเน้ือ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์  
 
* ในกรณีเล่ือนการเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนท าการยืน่วีซ่า ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายใน
การเล่ือนตัว๋ และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมท่ีอยู่ต่อ  
***หมายเหตุข้อส าคัญท่ีท่านควรทราบ*** 
1.)ในการยื่นวีซ่า ทางบริษทั จะท าการนดัหมายกบัสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้  าหนดวนัและเวลาให้เขา้ไปยื่นวีซ่า เป็น
การยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะให้เขา้ไปยื่นวีซ่า 15 วนัก่อนเดินทาง)  ซ่ึงอตัราค่าใชจ่้ายรวมอยู่ในรายการทวัร์
แลว้ 
2) ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถมาย่ืนวีซ่าตามวันท่ีบริษัทแจ้งไว้ ท าให้วันย่ืนวีซ่าเหลือน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ท่าน
จะต้องจ่ายเงินค่าวีซ่าเพิม่ท่านละ 2,600 บาท (PREMIUM + FAST TRACK) เงินจ านวนน้ี ท่านสามารถจ่ายเงินท่ีตวัแทนยื่น
วีซ่าดว้ยตวัท่านเองในวนัท่ีท่านยืน่วีซ่า  
 
อตัรานีร้วม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวันเดินทางไปและกลบัพร้อมคณะ (น ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 25 

กิโลกรัม / กระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 
2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 

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

เคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้หลายเท่าตัว หากวันเข้า
พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท าให้ต้องมีการเปลีย่นย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะ
ค านึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
8)    ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมย่ืนวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่) 
9)    ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 
10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท  กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ เท่านั้น ท่านใดต้องการซ้ือประกันสุขภาพเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัท
ทัวร์ 

 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  
4)    ค่าน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 25 กิโลกรัม  และมีจ านวนมากกวา่ 2 ช้ิน (ระเบียบของสายการบิน)  



5)  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 16 ยูโรต่อท่าน 
6)  ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป (ท่านละ 12 ยูโร) 
***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลกิทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทัวร์*** 
 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่ง 

• กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 35,000 บาท  
• ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกกต็าม มิฉะนั้นจะถือว่า

ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ 

• การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ35,000
บาท)  

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

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 

• ทางบริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง
สถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจาก
ทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

• ในการย่ืนวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพ่ือมาสแกรน
ลายนิว้มือ โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่าน
ท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น 
มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

• กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผ่านหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าด าเนินการและ ค่าบริการ  5,500 บาท 
- ค่าตั๋วเคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตั๋ว
เคร่ืองบินถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืน
ได ้ 
- ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้ และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% 
ในทนัที  
หากท่านผ่านการพจิารณาวีซ่า แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆ
ท้ังส้ิน 



• ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารของท่านไม่
น่าเช่ือถือ / มีการปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามท่ีสถานทูตก าหนด (มาสาย) / ไม่รับ
โทรศัพท์สถานทูต / การใช้ค าพูดไม่สุภาพกับสถานทูต และส่งผลท าให้วีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากสถาน
ฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินให้ท่าน 

• กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุใน 
รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ 

• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 
100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   
1. กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถ
ติด  ท าใหไ้ม่สามารถกิน-เท่ียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ท่ีระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่
คืนค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด 
ๆ ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดท่ีลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสม
โดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคิวยาวจนท าให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา มาตราฐาน
การบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบในส่วนท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต
, ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาอติาล ี
เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้เวลาพจิารณาวีซ่า 15 วันท าการ และต้องมาแสดงตนท่ีสถานฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนขึ้นไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมีหน้าว่างเหลือ
ส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 

2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 2X1.5 นิว้ จ านวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พื้นฉากหลงัสีขาวเท่านั้น อายรูุปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั้ง 2  
รูป) ไม่เห็นฟัน หา้มใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บ๊ิกอายในการถ่ายรูป / หา้มใส่เคร่ืองประดบัในการถ่ายรูป 

3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร/ ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณี
อ่ืน ๆ  

4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น 
6. ส าเนาสูติบตัร (ส าหรับเด็กต ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์)  



7. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งท าหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากทางอ าเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น) 
โดยเอกสารระบุวา่อนุญาตใหเ้ดินทางไปต่างประเทศกบัใครและระบุความสัมพนัธ์วา่เป็นอะไรกนัอยา่งชดัเจน **พร้อม
แปลเป็นภาษาองักฤษและรับรองเอกสาร+ประทบัตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น** (พ่อและแม่ตอ้งมาแสดงตวั 
ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกบับิดา  มารดาตอ้งท าหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากทางอ าเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น) โดย
เอกสารระบุวา่มารดาอนุญาตใหเ้ดินทางไปต่างประเทศกบับิดาและระบุช่ือบิดา **พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษและรับรอง
เอกสาร+ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น** (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา  บิดาตอ้งท าหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากทางอ าเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น) โดย
เอกสารระบุวา่บิดาอนุญาตใหเ้ดินทางไปต่างประเทศกบัมารดาและระบุช่ือมารดา **พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษและ
รับรองเอกสาร+ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น** (พ่อตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 

7.4 กรณีพ่อและแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวิต ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยนืยนั 
7.5 ใหแ้นบส าเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบส าเนาบตัรประชาชนของพ่อและแม่) 
7.6 เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น 
เช่น ส าเนาใบหยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผิดชอบเด็ก เด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมี
หลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น ใบปกครองบุตร (ปค.14) จากทาง อ าเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น)  , 
หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดาหรือมารดาหรือผูท่ี้เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น  

**พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษและรับรองเอกสาร+ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น** 
8. หลกัฐานการท างาน  

8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ(ส าเนาอายไุม่เกิน 3 เดือน) 
8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้(ส าเนา) 
8.3 กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทัฯ : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุช่ือ-นามสกุล , ต าแหน่ง , วนั/เดือน/ปีท่ีเร่ิม
ท างาน , เงินเดือน ในจดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทั เบอร์โทร และตราประทบับริษทัดว้ย จดหมายรับรองการท างานให้
ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง พมิพ์เป็น
ภาษาองักฤษเท่านั้น (ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน) 

8.4 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY 
CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น (ใส่ปี เป็น ค.ศ. 
เท่านนั้น หา้มใส่ปีเป็น พ.ศ.) (ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน)  
8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวา่ก าลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา พมิพ์เป็น
ภาษาองักฤษเท่านั้น (ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน) / พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา   

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

9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น) 
9.1  สเตทเม้นจากธนาคาร ย้อนหลงั 6 เดือน  (ขอสเตทเมน้เป็นภาษาไทย)** (กรุณาน าสมุดเงินฝากเล่มจริงมาวันท่ีย่ืนวีซ่า) 



9.2 การขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  (ขอเป็นภาษาองักฤษ) ตอ้งมีอายไุม่เกิน 15 วนั 
นบัจากวนัท่ีไดค้ิวยื่นวีซ่า จดหมายรับรองจากธนาคารใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) 
โดยไม่ตอ้งระบุวนั และประเทศท่ีเดินทาง (ช่ือในหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะตอ้ง
ถูกตอ้งและตรงตามหนา้พาสปอร์ต วนัท่ีขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคารใหน้ าส าเนาหนา้พาสปอร์ตไปดว้ย เพื่อ
ไม่ใหผ้ิดพลาดในการออกเอกสาร) 
▪ เงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาท ต่อการยืน่วีซ่า 1 ท่าน และ ตอ้งมีการเขา้
ออกของเงินสม ่าเสมอ หา้มท าการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วีซ่าเด็ดขาด!!) 
▪ ก่อนยืน่วีซ่า 7 วนั  รบกวนปรับสมุดบญัชี ใหมี้ยอดล่าสุด 7 วนั ก่อนถึงวนัยื่นวีซ่า  และส าเนาหนา้ท่ีปรับสมุด + หนา้แรก
ท่ีมีช่ือบญัชี น ามายื่นเพิ่มเติมในวนัท่ียืน่วีซ่า  หากน าสมุดไปปรับแลว้ไม่มียอด รบกวนน าเงินเขา้ หรือ น าเงินออก เผื่อจะได้
มียอดในการปรับสมุด 

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ****** 
10.  ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

10.1 จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น – หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรอง
ค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี 
ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่ , ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได)้ 

- กรณีเป็นสามีภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี 
▪ เขียนจดหมายช้ีแจงเป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
▪ กรณีมีลูกดว้ยกนัใหใ้ชใ้บเกิดของลูก  
10.2 กรุณาแนบส าเนาการเงินตามขอ้ก าหนดในขอ้ 9 ท่ีจะใชย้ืน่วีซ่า 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย  

11. ผูสู้งอายท่ีุมีอายเุกินกวา่ 70 ปี บริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางไดเ้พื่อเป็นเอกสารประกอบการยืน่วี
ซ่า 
12. กรณีผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่าอิตาลี ณ ประเทศท่ีท่านก าลงัศึกษาอยู ่ 
 
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าท่ีไดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้เบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัท าขึ้นจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 
 
วันท่ีมาย่ืนวีซ่ากรุณาน าสมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงมาด้วย (กรณีมีเล่มต่อจากสมุดเดิมรบกวนน าเล่มเก่ามาด้วย) 
เอกสารทุกอย่างท่ีเป็นส าเนา เช่น ทะเบียนบ้าน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลีย่นช่ือ-นามสกุล , สูติบัตร , น าตัวจริงมาวันท่ีย่ืนวีซ่า
ด้วย 
 

***** ส าหรับคนท่ีจะใช้เล่มไปท่ีอ่ืนก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ากรณีใด ๆ ***** 
 

กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า : 
1.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านั้น 
2. การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมายอ่ืนใดในหนงัสือเดินทาง ถือวา่ “ หนงัสือเดินทางช ารุด ” อาจถูกปฎิเสธเขา้ประเทศ
ต่างๆ หรือถูก Blacklist หา้มเขา้ประเทศนั้นอีก 



 
หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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