
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
ก ำหนดกำรเดนิทำง  
เดือนมถุินำยน     : 5 – 12 ม.ิย.  
เดือนกรกฏำคม     :  24 – 31 ก.ค.  ( วนัอำสำฬหบูชำ และวนัเฉลมิฯ ร.10 ) 
เดือนสิงหำคม :  7 – 14 ส.ค. (วนัแม่แห่งชำติ) 
 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ – มิลำน 

17.30 น.   คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคำน์เตอร์ Q สำยกำรบิน QATAR AIRWAYS (QR) 
เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระบตัรท่ีนัง่ข้ึนเคร่ือง 

20.55 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงมิลำน  ประเทศอิตำลี โดยเท่ียวบินท่ี QR833/ QR123 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินโดฮา  
บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมตลอดเทีย่วบิน 



 
วนัทีส่อง มิลำน – เมืองตำกอำกำศโคโม่ – ล่องเรือทะเลสำบโคโม – เวโรน่ำ  

07.15 น. เดินทางถึง เมืองมลิำน (MILANO) หรือ มิลาโน่ มีช่ือเสียงในดา้นแฟชัน่ ศิลปะ และเคร่ืองหนงั เป็นเมืองแห่งแฟชัน่
ส าคญัเมืองหน่ึงของโลก ในลกัษณะเดียวกบั นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน มิลำน เป็นเมืองหลวงของแควน้ลอมบาร์เดีย
ในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี มีประชากร
ประมาณ1,308,500 คน และมีช่ือเสียงเก่ียวกบัประเพณีคริสตม์าสท่ีเรียกวา่ ปำ
เนตโตเน อุตสาหกรรม ผา้ไหม และแหล่งผลิตรถยนต ์อลัฟา โรมีโอ รวมไปถึง
สโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลานและเอซีมิลาน,มีภาพวาดเฟรสโกท่ี้มีช่ือเสียงโด่ง

ดงั,โรงละครโอเปร่า น าท่านชม ดูโอโม่ (DUOMO) หรือ มหำวหิำรแห่งเมือง
มลิำน (เป็นโบสถท่ี์ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ในยุโรป) ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
โลก เร่ิมสร้างเม่ือเม่ือปี ค.ศ.1386 แต่งานเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1813 รวมระยะเวลาการก่อสร้างกวา่ 427 ปี  การ
ตกแต่งภายนอกเป็นหลงัคายอดเรียวจ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจากทุกยคุทุกสมยักวา่ 2,245 ช้ิน บนยอด
ของวหิารมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตร (13 ฟุต) ของพระแม่มาดอนน่าซ่ึงตั้งเด่นเป็นสง่าอยู ่นกัประพนัธ์ชาวองักฤษ ดี 

เอช ลอวเ์รนซ์ เรียก วหิำรดูโอโม่ วา่เป็น วิหำรทีส่ร้ำงเลยีนแบบเม่น น าท่านชม แกลเลอรี วคิเตอร์เอม็มำนูเอล ท่ี
นบัวา่เป็นชอ้ปป้ิงมอลลท่ี์สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองมิลาน อนุสาวรียข์องกษตัริยว์คิเตอร์ เอม็มานูเอล 
ท่ี 2 ผูริ้เร่ิมการรวมชาติหวัเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรียข์องศิลปินช่ือดงัในยคุเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือลิโอนาร์
โด ดาร์วนิซ่ี ท่ีอยูใ่นบริเวณ ดา้นหนา้ของโรงละครสกาล่า 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  

น าท่านเดินทางสู่เมืองโคโม่ ซ่ึงตั้งอยู ่ ในแควน้ลอมบาร์เดีย ทางเหนือของประเทศอิตาลี บริเวณเชิงเทือกเขาแอลป์ 
มีพื้นท่ี 146 ตารางกิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสาม
ของอิตาลี รองจากทะเลสาบการ์ดาและทะเลสาบมจัจอเรเมืองโคโม่น้ีถือ
วา่เป็นเมืองพกัตากอากาศยอดนิยมของชาวยุโรปเลยก็วา่ได ้ น าท่าน 

ล่องเรือทะเลสำบโคโม่ ชมบรรยากาศอนัสวยงามสุดแสนประทบัใจ
ของทะเลสาบโคโม่ หลงัจากนั้นอิสระใหท้่านเดินเล่นชมความสวยงาม

ของเมืองโคโม่ ไดเ้วลานดัหมายน าท่านเดินทางสู่เมือง   เมืองเวโรนำ (VERONA) เมืองท่ีโด่งดงัมาจากนิยายรัก
อมตะเร่ืองเอกของวลิเล่ียม เชกส์เปียร์ ช่ือโรมิโอและจูเลียต 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 ทีพ่กั Best Western Ctc Hotel Verona หรือระดับเทียบเท่ำ 
 

วนัทีส่ำม เวโรน่า – เกาะเวนิส    

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั 



น าท่านชม ย่ำนเมืองเก่ำ ท่ียงัคงสภาพบา้นเรือนแบบโบราณ น าท่านสู่ จตุรัสเออร์เบ ท่ีรายลอ้มไปดว้ยคฤหาสน์, วงั
เก่าของตระกูลท่ีเคยปกครองเวโรน่า ระหวา่งทาง ผ่ำนชม ความยิง่ใหญ่ภายนอก

ของ โรมนั อำรีน่ำ สนามกีฬากลางแจง้แบบโบราณในสมยัโรมนั เพลิดเพลินกบั
การ ช้อปป้ิงสินค้ำ ท่ี ระลึก และ สินค้ำแบรนด์เนม ท่ีมีใหท้่านไดเ้ลือกอยา่ง

มากมายตามอธัยาศยับริเวณ จัตุรัสเมืองเก่ำ น าท่านชม อดีตบ้ำนของจูเลยีต 
ปัจจุบนัหนา้บา้นจูเลียตคือ ร้ำนArmani ชม ระเบียงหินอ่อนเลก็ๆ ท่ีจูเลียตเคยยนื
อยูโ่ดยมีโรมิโอมาคอยเฝ้าขอความรักอยูด่า้นล่างตั้งอยูท่ี่บา้นเลขท่ี 27 ถนน แคปเปลโล (Cappello) ใน เมืองเวโรนำ 
(Verona) บริเวณบา้นมีรูปป้ันจูเลียตท่ีเป็นบรอนซ์ป้ันโดย N.Costantini วา่กนัวา่ใครอยากสมหวงัในเร่ืองความรักก็ให้
ไปจบัท่ีหนา้อกของจูเลียต นอกจากน้ีภายในบริเวณก าแพงบา้นจูเลียตยงัมีการเขียนแสดงความรักกนัมากมายจนแทบ
ไม่เห็นสีก าแพงเดิม และยงัมีบริการโทรศพัทส์ าหรับคนท่ีไม่ไดม้ากบัคนรักใหไ้ดเ้ซยฮ์ลัโหลหากนัวา่โทรมาจากบา้น

จูเลียตแห่งน้ี  น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (VENICE) เมืองบนเกาะ เจา้ของฉายา รำชินีแห่งทะเลเอเดรียติก ถูกสร้าง
ข้ึนจากการเช่ือมเกาะเล็กๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกนัในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทะเลเอเดรียติก
และยงัเป็นบา้นเกิดของนกัเดินทางผูย้ิง่ใหญ่ มาร์โคโปโล น าท่าน ล่องเรือขา้มไปยงัเกาะเวนิส ผา่นชมบรรดา
บา้นเรือนของนครกลางน ้าแห่งน้ี มืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการกล่าวขานวา่โรแมนติกท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก “เมืองท่ีใช้
เรือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมมากกวา่ 400 แห่ง 

กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  

เดินทางสู่ เกำะซำนมำร์โค ศูนยก์ลางของนครเวนิสระหวา่งทางท่านจะไดช้มอนุสาวรียข์องพระเจา้วคิเตอร์เอมานู
เอลท่ี 2 บิดาของชาวอิตาเล่ียน ใหท้่านไดถ่้ายภาพคู่กบัสะพานถอนหายใจ ท่ีเช่ือมต่อระหวา่ง “Doge Palace” ซ่ึงเคย
เป็นท่ีประทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนิซในอดีต อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของ
การปกครองแควน้ในยคุสมยันั้นอีกดว้ย ชม จตุัรัสเซนตม์าร์คโค ท่ีมีโบสถ์
เซนตม์าร์คเป็นฉากหลงั สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกช้
อปป้ิงสินคา้พื้นเมืองของเวนิซตามอธัยาศยั อาทิ เคร่ืองแกว้มูราโน่ ตน้ต ารับ
ของการเป่าแกว้ของชาวมูราโน่ เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดย
เคร่ืองแกว้แต่ละช้ินมีรูปแบบ และคุณภาพเป็นท่ียอมรับจากนกัท่องเท่ียวทัว่โลก หรือล่องเรือกอนโดล่าชมความ
สวยงามของเกาะเวนิส  ไดเ้วลานดัหมายน าคณะลงเรือเดินทางกลบัสู่ฝ่ังท่ี ท่ำเรือตรอนเชโต้  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
                   ทีพ่กั Delfino Venice Mestre หรือเทียบเท่ำ 
 

วนัทีส่ี่  เวนิส – ฟลอเรนซ์ – หอเอนปิซ่ำ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ ระหวา่งทางใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยัเพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนัสวยงาม
ของสองขา้งทางตลอดการเดินทาง เมืองฟลอเรนซ์ เมืองตน้ต ารับแห่งศิลปะแบบเรเนอ-ซองส์และยงัเป็น



แหล่งก าเนิดของศิลปินระดบัโลก น าท่านชม จัตุรัสเดลลำซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ท่ีตั้งอยูใ่นเขตเมือง
เก่าฟลอเรนซ์ มีรูปแกะสลกัแสดงอยูม่ากมาย อาทิเช่น รูปแกะสลกัเพอร์ซุส วรีบุรุษกรีก

โบรำณ, รูปแกะสลกัเฮอร์คิวลสิ, รูปแกะสลกัเดวดิ (จ ำลอง) สะพำนเวคคิโอ (PONTE 
VECCHIO) สะพานเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองท่ียงัคงหลงเหลืออยูจ่นถึงปัจจุบนั จุดเด่นของ
สะพานอยูท่ี่มีสีเหลืองทองอร่ามบวก กบัสองฟากของสะพานจะถูกสร้างเป็นตึกแถว ซ่ึงถูกใช้
เป็นร้านขายของ บริเวณน้ีกล่าวไดว้า่เป็นยา่นชอ้ปป้ิงของฟลอเรนซ์ มีทั้งร้านคา้เป็นหอ้งๆ 
และแบบรถเขน็ น าชม โบสถ์ซำนตำ มำเรีย เดลฟิโอเร (BASILICA DI SANTA MARIA DEL 
FIORE) โบสถท่ี์สร้างข้ึนในช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ออกแบบโดยฟิลิปโป บรูเนลเลสกี ดา้นหนา้โบสถป์ระดบั
ตกแต่งดว้ยหินอ่อนสีขาว เขียว และชมพู สัญลกัษณ์ของเมืองฟลอเรนซ์  

กลำงวนั      รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่ำ ซ่ึงอยูท่างดา้นทิศตะวนัตกของประเทศอิตาลี น าท่านถ่ายรูปกบั หอเอนเมืองปิซ่ำ 1 ใน 
7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก ท่ีเมืองปีซา   ประเทศอิตาลี  เป็นหอทรงกระบอก 8 ชั้น สร้างดว้ยหินอ่อนสูง 181 ฟุต เร่ิม
สร้าง  เม่ือค.ศ.1174 แต่การก่อสร้างตอ้งหยดุชะงกัลงเม่ือ
ก่อสร้างไปไดป้ระมาณ 4-5 ชั้น เน่ืองจากพื้นดินใตอ้าคาร
เร่ิมยบุลงจากการท่ีรากฐานของอาคารไม่มัน่คงพอ
อยา่งไรก็ตามต่อมาไดมี้การก่อสร้างเพิ่มเติมจนเสร็จส้ิน
เรียบร้อยเม่ือปีค.ศ.1350ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงบางส่วน
ของโครงสร้างดา้นบนไปจากแผนผงัเดิมเพื่อถ่วงดุลกบัการเอียงของหอ โดยรวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งส้ิน  176  ปี แต่
ตวัหอก็ยงัเอนไปจากแนวตั้งฉากถึง14ฟุตปัจจุบนัน้ีไดปิ้ดไม่ใหน้กัท่องเท่ียวข้ึนไปชมขา้งบนแลว้   เน่ืองจากวา่หอจะ
เอนลงเร่ือยๆ ซ่ึงบรรดาวศิวกรก าลงัหาทางท่ีจะหยดุย ั้งการเอนและอนุรักษใ์หมี้สภาพเอียงไวใ้หอ้นุชนรุ่นหลงัไดช้ม
ไปอีกนานๆ ส าหรับหอเอนปิซาน้ีภายในมีเสาหินอ่อนท่ีสลกัลวดลายดว้ยฝีมือจิตรกรช่ือดงัแห่งยคุไดส้ลกัลวดลายไว้
สวยงามมาก  ณ  ท่ีหอเอนปิซาแห่งน้ีเป็นท่ีท่ีกาลิเลโอข้ึนไปท าการทดลองทางวทิยาศาสตร์เก่ียวกบัแรงดึงดูดของโลก  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 ทีพ่กั Hotel Galilei หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัที่ห้ำ   ปิซ่ำ – THE MALL OUTLET    – เซียน่า  

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองเลคควโิอ เป็นท่ีตั้งของเดอะมอลล์เอ๊ำเลท THE MALL OUTLET    ศูนยร์วมสินคา้นานาชนิด
ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้กระเป๋า รองเทา้ นาฬิกา แว่นตา ของฝากของทีระลึกสินคา้แบรนด์เนมชั้นน าจากทัว่โลกต่างมา
รวมกนัท่ีน่ีกว่า 150 ร้านคา้ อิสระให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้ราคาโปรโมชัน่ท่ีแข่งกนัลดราคาเอาใจ
นกัท่องเท่ียวกนัตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  เพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิงอสิระอำหำรกลำงวนั ณ ศูนย์อำหำรของเอ๊ำเลท    



น าท่านสู่ เมืองเซียน่ำ หรือท่ีชาวอิตาลีเรียกวา่ ซิเอน่าเป็นอีกเมืองท่ีมีความ
สวยงามเป่ียมไปด้วยมนต์สเน่ห์อีกเมืองของแควน้ทสัคานี เชียน่าเป็นเมือง
คา้ขายแข่งกบัฟลอเรนซ์จนตอ้งมีหารท าสงคราวกนัอยูบ่่อยคร้ัง  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (อำหำรพืน้เมือง) 
 ทีพ่กั Hotel Executive Siena หรือเทยีบเท่ำ 
 

วนัที่หก  เซียน่า –กรุงโรม –นครรัฐวำติกนั –สนำมกฬีำโคลอสเซียม  

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั 

ให้ท่านได้ถ่ายรูปในย่ำนเมืองเก่ำของเซียน่ำหรือท่ีเรียกกนัว่า เปียซซ่ำ เดล คัมโป ซ่ึงเป็นลานกวา้งรูปทรงคล้าย
เปลือกหอยอยูห่นา้ศาลาวา่การ โดยรอบจะเป็นร้านคา้และร้านอาหาร ท่ีท่านจะประทบัใจมิรู้ลืม ไดเ้วลานดัหมาย 
น าท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (ROME) เมืองหลวงของอิตาลี อยูใ่นแควน้ลาซิโอเป็นท่ีตั้งของนครรัฐวาติกนั ซ่ึงเป็น
ดินแดนท่ีประทบัของพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิกอีกดว้ย  

กลำงวนั      รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

น าท่านเดินทางเขา้สู่ นครรัฐวำติกนั รัฐอสิระทีป่กครองตนเองเป็น
ศูนย์กลำงของศำสนำคริสต์นิกำยโรมนัคำทอลกิ น ำท่ำนเข้ำชม
ภำยใน มหำวหิำรเซนต์ปีเตอร์ ท่ีพ  านกัขององคส์ันตะปาปาจอห์นพอลท่ี 2 
ท่ีมีการตกแต่งอยา่งโอ่อ่าหรูหรา ชม รูปป้ันแกะสลกั “ เพยีต้ำ ” ผลงานของ 
ไมเคิลแองเจโล  เสาพลบัพลา ท่ีออกแบบโดยเบอร์นินี และ ภาพเขียนสีเฟรสโกต่้างๆ  ยอดโดมบารอคขนาดใหญ่ท่ี

หาชมไดอ้ยากในปัจจุบนั ลว้นเป็นส่ิงล ้าค่าคู่บา้นคู่เมือง จากนั้นคณะแวะถ่ายรูปท่ีระลึกดา้นหนา้ สนำมกฬีำ
โคลอสเซียม โบรำณสถำนเก่ำแก่ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก     เคย
เป็นสนามกีฬายกัษท่ี์สามารถจุคนไดก้วา่ 50,000 คน การออกแบบอยา่งชาญ
ฉลาดสร้างใหส้นามกีฬามีลกัษณะเป็นรูปวงรี เพื่อใหผู้เ้ขา้ชมรู้สึกเขา้ใกล้
นกักีฬา ถือเป็นตน้แบบของสนามกีฬาในปัจจุบนั จากนั้นให ้ท่านถ่ายภายคู่
กบัประตูชยัคอนสแตนติน สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะและท่ีมาของ “ ถนนทุก
สายมุ่งสู่กรุงโรม ” 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 ทีพ่กั Black Hotel   หรือเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีเ่จ็ด  กรุงโรม – น ำ้พุเทรวี ่– บันไดสเปน – วหิำรแพนเธออน – กรุงเทพฯ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั 

จากนั้นน าท่านชม วหิำรแพนเธออน เป็นสถาปัตยกรรมส าคญั สร้างข้ึน 
โดยจกัรพรรดิมาร์คุส วบิซานิอุส อะกริบปา จุดมุ่งหมายในการสร้างไม่
ชดัเจนต่อมามีการสร้างใหม่ในสมยัจกัรพรรดิฮาเดรียน ใน ค.ศ. 126 และ
ซ่อมใหญ่ในปี ค.ศ. 202 โดยจกัรพรรด์ิ เซพติมิอุส เซเวรุส และคาราคาลา 



การก่อสร้างในสมยัจกัรพรรดิฮาเดรียนมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเทวสถานของเทพเจา้โรมนั 7 องคห์รือเทพแห่งดาว
ในระบบสุริยะ APOLLOพระอาทิตย ์ DIANA พระจนัทร์ MARS องัคาร  MERCURY พุธ 
JUPITER พฤหสั VENUS ศุกร์ SATURN เสาร์ ลกัษณะเด่นของตวัวหิารคือมีหลงัคาทรงกลมและ
โคง้เป็นคร่ึงวงกลมวางอยูบ่นเสาหินแกรนิตขนาดมหึมา วหิารมีความสูงถึง ๔๓.๓ เมตร 
รายละเอียดของโดมหลงัคาภายในวหิาร รวมถึงโครงสร้างท่ีแข็งแรงและยนืหยดัมานานกวา่สอง
พนัปี ตั้งแต่คริสตษ์ตวรรษท่ี ๗ เป็นตน้มา วหิารแห่งน้ีถูกใชเ้ป็นโบสถโ์รมนัแคธอริค อุทิศแด่พระ

แม่มารีและผูพ้ลีชีพเพื่อศาสนา น าท่านชม น ำ้พเุทรวี ่ เป็นน ำ้พทุีส่วยงำมและมช่ืีอเสียงมำกทีสุ่ดในโลก ช่ือ 
“เทรวี่” นั้นมาจากค าวา่“ตรีวอุิม” หมายถึงพบกนัของถนนสามสาย เป็น
อนุสรณ์สไตลบ์ารอค ออกแบบและก่อสร้างโดย นิโคลา ซาลวี ่ซ่ึงองคส์มเด็จ
สันตะปาปา ครีเมนตท่ี์ 12 ไดม้อบ  หมายใหส้ร้างข้ึนในปี 1732 การก่อสร้าง
ด าเนินเร่ือยมาจนกระทัง่ภายหลงัการส้ินพระชนมส์มเด็จสันตะปาปาท่ี เออร์
บนั ท่ี 8ไดห้ยดุชะงกัลง และด าเนินการสร้างต่อมาจนแลว้เสร็จในปี 1762 
รวม ใชเ้วลาทั้งส้ิน 30ปี ทางระบายน ้า เวอร์โก ้บริเวณลานดา้นหนา้นั้นก่อสร้างมากวา่ 2000ปี คร้ังสมยัโรมโบราณซ่ึง
ปกครองโดยจกัรพรรดิออกสัตสั ซ่ึง ตรงเวลา 19 ปี ก่อนคริสตศกัราช รูปป้ันแกะสลกัท่ีเลิศหรูอลงัการท่ีอวดโฉมให้ผู ้
ไปเยอืนไดย้ลนั้น ไดแ้นวคิดจากความยิง่ใหญ่ของเทพเจา้เนปจูน “เทพแห่งทอ้งทะเล” วา่กนัวา่ หากใครท่ีไดโ้ยน

เหรียญลงไปในน ้า เขาหรือเธอผูน้ั้นจะไดก้ลบัมาเยอืนอีกในสักวนั จากนั้นใหค้ณะไดถ่้ายรูปภาพคู่ บันไดสเปน เป็น
บนัไดในกรุงโรม ประเทศอิตาลี ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี ช่ือ Francesco de Sanctis  เช่ือมระหวา่ง 
Piazza di Spagna และ Piazza Trinità dei Monti เป็นบนัไดท่ีกวา้งท่ีสุดและยาวท่ีสุดในทวปียโุรป มีขั้นบนัไดทั้งหมด 
138 ขั้น ใชส้ าหรับเดินเล่นหรือเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ ท่ียา่น บนัไดสเปน นบัวา่เป็นแหล่งพกัผอ่นของชาวอิตาลีและ 
นกัท่องเท่ียวหลากหลายเช้ือชาติ(รับประทำนอำหำรกลำงวนัอสิระตำมอธัยำศัย)  ใหท้่านไดอิ้สระหรือเลือกซ้ือสินคา้
ต่างๆเพื่อเป็นการส่งทา้ย ในบริเวณยา่น “ บันไดสเปน ”ไดเ้วลานดัหมายน าท่านเดินทางสู่ สนามบิน  

22.40 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี QR 114 / QR 832 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินโดฮา บริกำรอำหำรและ
เคร่ืองด่ืมตลอดเทีย่วบิน      

 

วนัทีแ่ปด กรุงเทพฯ 

19.00 น. เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดี...พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

ขอบคุณท่ำนทีใ่ช้บริกำร 

 

 
 
 
 



 อิตำลีตอนเหนือ 8 วัน 5 คืน โดย QATAR 
AIRWAYS  

อตัรำค่ำบริกำร 
ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งคู)่ 
พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

5 – 12 ม.ิย.61 53,555 10,000 
24 – 31 ก.ค. ( วนัอำสำฬหบูชำ และวนัเฉลมิฯ ร.10 ) 57,555 10,000 
7 – 14 ส.ค. (วนัแม่แห่งชำติ) 57,555 10,000 

 
** รำคำดังกล่ำวอำจมีกำรปรับเปลีย่นหำกสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็ภำษีน ำ้มันและภำษีสนำมบินเพิม่เติม ** 

 ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญำตให้เด็กอำยุมำกกว่ำ 6 ปีขึน้ไป เข้ำพกัแบบไม่มีเตียงเสริม ** 
 
***หมำยเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธ์ิในกำรยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงรำคำกรณีผู้ร่วม      เดินทำงน้อยกว่ำ 20 ท่ำน*** 
 
* ในกรณเีล่ือนกำรเดินทำงกลบั ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนท าการยืน่วซ่ีา ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการ
เล่ือนตัว๋ และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสำรประกนั,เอกสำรโรงแรมทีอ่ยู่ต่อ  
***หมำยเหตุข้อส ำคัญทีท่่ำนควรทรำบ*** 
1.)ในการยื่นวีซ่า ทางบริษทั จะท าการนดัหมายกบัสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้  าหนดวนัและเวลาให้เขา้ไปยื่นวีซ่า เป็นการ
ยืน่วซ่ีาแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะใหเ้ขา้ไปยืน่วซ่ีา 15วนัก่อนเดินทาง)  ซ่ึงอตัราค่าใชจ่้ายรวมอยูใ่นรายการทวัร์แลว้ 
2). ถ้ำหำกท่ำนต้องกำรย่ืนวีซ่ำก่อนที่สถำนทูตแจ้งก ำหนดเวลำให้เข้ำไปย่ืนวีซ่ำกับทำงบริษัทมำ (ขอย่ืนวีซ่ำแบบเดี่ยว)  ท่ำน
จะต้องมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม ท่ำนละ 2,200 บำท (PREMIUM) เงินจ านวนน้ี ท่านจ่ายเงินท่ีตวัแทนยื่นวีซ่าดว้ยตวัท่านเองในวนัท่ี
ท่านยืน่วซ่ีา  
3) ในกรณี วันย่ืนวีซ่ำ แหลือน้อยกว่ำ 15วันก่อนกำรเดินทำง ท่ำนจะต้องจ่ำยเงินค่ำวีซ่ำเพิ่มท่ำนละ 2,600 บำท(PREMIUM+  
FAST TRACK) เงินจ านวนน้ี ท่านจ่ายเงินท่ีตวัแทนยืน่วีซ่าดว้ยตวัท่านเองในวนัท่ีท่านยืน่วซ่ีา  
 
อตัรำนีร้วม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ (น ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 กิโลกรัม/

กระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 
2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกนิ 12 

ช่ัวโมง/วนั) 
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  
5)    ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ 

เน่ืองจำกอยู่ในภูมิประเทศที่มีอำกำศหนำวเยน็, รำคำโรงแรมอำจมีกำรปรับขึน้หลำยเท่ำตัว หำกวนัเข้ำพกัตรงกับช่วงงำน
เทศกำล งำนแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท ำให้ต้องมีกำรเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถึงควำม
เหมำะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 



8)    ค่าวซ่ีาท่องเท่ียวยโุรปแบบ SCHENGEN (ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมย่ืนวซ่ีำให้ ไม่ว่ำวซ่ีำจะผ่ำนหรือไม่) 
9)    ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 
10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 
อตัรำนีไ้ม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณต้ีองกำรใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  
4)    ค่าน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 30 กิโลกรัม  และมีจ านวนมากกวา่ 2 ช้ิน (ระเบียบของสำยกำรบิน)  
5)  ค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์ 20 ยูโรต่อท่ำน. 
6)  ค่ำทปิพนักงำนขับรถในยุโรป (ท่ำนละ 15 ยูโร) 
 
***กรุณำพจิำรณำเง่ือนไขต่ำงๆ และเง่ือนไขกำรยกเลกิทวัร์ของบริษัท ก่อนท่ำนท ำกำรจองทวัร์*** 
เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 20,000 บาท  
 กรณีวีซ่าไม่ผา่นการพิจารณาจากทางสถานทูต บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า โดยจะคืนเงินส่วน

ท่ีเหลือและหกัค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง ใหภ้ายใน 10 วนั 
 ส่วนที่เหลือช ำระทันทีหรือก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วันไม่ว่ำผลของวีซ่ำจะออกหรือไม่ออกก็ตำม มิฉะน้ันจะถือว่ำ

ท่ำนยกเลกิกำรเดินทำงโดยอตัโนมัติ 

 การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ 20,000
บาท) 

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

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 

 ทางบริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 
เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 ในกำรย่ืนวซ่ีำ ท่ำนจะต้องเดินทำงมำย่ืนวซ่ีำด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต เพ่ือมำสแกรนลำยนิว้มือ 
โดยมีเจ้ำหน้ำทีข่องบริษัทคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก 

 เอกสำรต่ำงๆทีใ่ช้ในกำรย่ืนวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยื่นวซ่ีาท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีำทีท่่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี ้



- ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำและค่ำด ำเนินกำร 4,500 บำท ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะ 
  ผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่ำมัดจ ำตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินทีอ่อกมำจริง ณ วันย่ืนวซ่ีำ ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วซ่ีา หาก 
  ท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบินถ้ำออกตั๋วมำแล้วไม่สำมรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ปจะ
ไม่สามรถ REFUND คืนได ้ถา้ยงัไม่  ออกตัว๋   ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 
- ค่ำห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนยดึค่ามดัจ า 
  หอ้งใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100%  
  ในทนัที  
หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรยึดค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100%ไม่ว่ำกรณีใดๆ
ทั้งส้ิน 

 ในกรณีที่ทำงบริษัทขอเอกสำรเพิ่มเติมแต่ท่ำนไม่ส่งเอกสำรตำมที่ขอมำให้ทำงบริษัท และส่งผลท ำให้วีซ่ำไม่ผ่ำนกำรพิจณำ
จำกสถำนฑูต ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินมัดจ ำให้ท่ำน 

 ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ี
จะส ารองยานพาหนะ 

 ส ำหรับท่ำนที่จะออกตั๋วเคร่ืองบินภำยในประเทศ โปรดแจ้งทัวร์ก่อนเพ่ือขอค ำยืนยันว่ำโปรแกรมที่ท่ำนจองสำมำรถออก
เดินทำงได้ หำกท่ำนออกตั๋วโดยไม่ได้รับกำรยืนยนั และทำงทวัร์มีกำรเปลี่ยนแปลงไฟล์บิน หรือจ ำนวนคนไม่ถึงตำมก ำหนด
ทีอ่อกเดินทำง ทำงทวัร์จะไม่รับผดิชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทุกกรณ ี
 

หมำยเหตุ   
1. กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  
ท าใหไ้ม่สามารถ     กิน-เท่ียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ท่ีระบุ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่คืน
ค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวสิัยท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด ๆ 
ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดท่ีลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสมโดย
ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคิวยาวจนท าให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา มาตราฐาน
การบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบในส่วนท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, 
ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 

เอกสำรประกอบกำรขอวซ่ีำอิตำลี 



 

เอกสำรประกอบกำรขอวซ่ีำทวัร์ (ใช้เวลำพจิำรณำวซ่ีำ 15 วนัท ำกำร และต้องมำแสดงตนทีส่ถำนฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมีหน้ำว่ำงเหลือ
ส ำหรับประทบัวซ่ีำอย่ำงน้อย 2 หน้ำ 

2. รูปถ่ำยปัจจุบันหน้ำตรง 2X1.5 นิว้ จ  านวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พืน้ฉำกหลงัสีขำวเท่ำน้ัน อายรูุปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั้ง 2  รูป) 
และกรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูป 

3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร/ ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณีอ่ืน ๆ  
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น 
6. ส าเนาสูติบตัร (ส าหรับเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และให้
ระบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว (พ่อและเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่ 
มารดายนิยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่ 
บิดายนิยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  (พอ่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.4 กรณีพอ่และแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวติ ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยนืยนั 
7.5 ใหแ้นบส าเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบส าเนาบตัรประชาชนของพอ่และแม่) 
7.6 เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น 
เช่น ส าเนาใบหยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผิดชอบเด็ก เด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมี
หลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดา
หรือมารดาหรือผูท่ี้เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น  

8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านั้น**จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO 
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 

8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ ( ส าเนาอายไุม่เกิน 3 เดือน ) 
8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ ( ส าเนา) 
8.3 กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทัฯ : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน ใน
จดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทัและตราประทบับริษทัดว้ย พมิพ์เป็นภำษำองักฤษเท่ำน้ัน ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 

8.4 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน พมิพ์เป็นภำษำอังกฤษเท่ำน้ัน ( ใส่ปี เป็น ค.ศ. เท่านนั้น หา้มใส่ปี
เป็น พ.ศ.) ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 
8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวา่ก าลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา พมิพ์เป็น
ภำษำองักฤษเท่ำน้ัน / พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา  ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 



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

9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่ำน้ัน) 
9.1  ส ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์เท่ำน้ัน พร้อมหนังสือรับรองทำงกำรเงินจำกธนำคำร (BANK CERTIFICATE) เป็น
ภาษาองักฤษ **ตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนัเท่านั้น**   (กรุณำน ำสมุดเงินฝำกเล่มจริงมำวนัทีย่ื่นวซ่ีำด้วย) 

 กรณีเงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาท ต่อการยืน่วซ่ีา 1 ท่าน และ ตอ้งมีการ
เขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ หา้มท าการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วซ่ีาเด็ดขาด!!) 
 การปรับสมุดบญัชีธนาคาร ท่านตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั และ ถ่ายส าเนายอ้นหลงั 6 เดือน โดยการปรับยอดสมุดใน
บญัชี ตอ้งปรับสมุดก่อนวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 7 วนั เช่นท่านไดคิ้วยืน่วซ่ีาวนัท่ี 18 กนัยายน 2557 ส าเนาสมุดบญัชีท่ีท่านตอ้งใชใ้นการ
ยืน่วซ่ีา ตอ้งปรับสมุด ณ วนัท่ี 12 กนัยายน 2557 หรือ หลงัจากนั้น หากท่านปรับสมุดบญัชีก่อนหนา้นั้น จะใชเ้ป็นเอกสารแสดง
หลกัฐานทางการเงินไม่ได ้ สถานฑูตจะขอเอกสารเพิ่มเติม อยา่งไรก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริษทัทวัร์ฯ เพื่อ
เตรียมการล่วงหนา้ และ ส่ง Fax สมุดบญัชีหนา้สุดทา้ยท่ีไดท้  าการปรับสมุดมาใหท้างบริษทัทวัร์ เพื่อใชใ้นการแนบเป็นเอกสาร
ยืน่วซ่ีาต่อไปได ้ หรือ ถ่ายเอกสารหนา้ท่ีปรับสมุดภายใน 7 วนั และถือมาเพิ่มเติมในวนัท่ียืน่วซ่ีา 

**ถา้ในสมุดบญัชีธนาคารการเงินไม่ไดอ้พัเดททุกเดือนรบกวนใหข้อสเตทเมน้จากธนาคาร (ขอสเตทเมน้เป็นภาษาไทย)** 
 การขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  (ขอเป็นภาษาองักฤษ) ตอ้งมีอายไุม่เกิน 15 วนั นบั
จากวนัท่ีไดคิ้วยืน่วซ่ีา พร้อมทั้งตอ้งระบุ จ  านวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนงัสือรับรองดว้ย เช่นท่านไดคิ้วยืน่วซ่ีาวนัท่ี 18 กนัยายน 
2557  หนงัสือรับรองการเงินจากทางธนาคารท่ีใชใ้นการยืน่วซ่ีา ตอ้งออกให ้ ณ วนัท่ี 4 กนัยายน 2557  หรือ หลงัจากนั้น
เท่านั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) โดยไม่ตอ้งระบุวนั และ
ประเทศท่ีเดินทาง (ช่ือในหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะตอ้งถูกตอ้งและตรงตามหนา้
พาสปอร์ต วนัท่ีขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคารใหน้ าส าเนาหนา้พาสปอร์ตไปดว้ย เพื่อไม่ให้ผดิพลาดในการออก
เอกสาร) 

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

10.1 จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น – หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรอง
ค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พอ่, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี 
ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่, ยา่, ตา, ยาย, ลุง, ป้า, นา้, อา ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายให้หลานได)้ 

- กรณีเป็นสามีภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี 
 เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
 กรณีมีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชใ้บเกิดของลูก  

10.2 กรุณาแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้ก าหนดในขอ้ 9 ท่ีจะใชย้ืน่วซ่ีา 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พร้อมทั้งใน หนงัสือ
รับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตอ้งระบุช่ือผูถู้กรับรองค่าใชจ่้ายดว้ย 

11. ผูสู้งอายท่ีุมีอายเุกินกวา่ 70ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางไดเ้พื่อเป็นเอกสารประกอบการยืน่วซ่ีา 
12. กรณีผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีาอิตาลี ณ ประเทศท่ีท่านก าลงัศึกษาอยู ่ 



 
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวซ่ีาท่ีไดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้เบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัท าข้ึนจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 

 
วนัทีม่ำย่ืนวซ่ีำกรุณำน ำสมุดบัญชีธนำคำรเล่มจริงมำด้วย (กรณมีเีล่มต่อจำกสมุดเดิมรบกวนน ำเล่มเก่ำมำด้วย) 
เอกสำรทุกอย่ำงทีเ่ป็นส ำเนำ เช่น ทะเบียนบ้ำน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลีย่นช่ือ-นำมสกุล , สูติบัตร , น ำตัวจริงมำ
วนัทีย่ื่นวซ่ีำด้วย 

 
***** ส ำหรับคนที่จะใช้เล่มไปทีอ่ื่นก่อน สถำนทูตจะไม่ให้ดงึเล่มไม่ว่ำกรณใีด ๆ ***** 


