
 

  
 

 
 

 
 

 



 

  
 

 
 

วันที่ 1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี 

เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

15.00 น. ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเข้าหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Etihad Airways โดยมีเจ้าหน้าท่ี

ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน า

เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกเดนิทาง 

18.25 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

โดยสายการบนิ Etihad Airways เท่ียวบนิท่ี EY405 

** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 55 นาที บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

21.45 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

 

วันท่ี 2  ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยาน

นานาชาติมิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี - เมืองมิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - 

แกลเลอร่ี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลท่ี 2 - อนุสาวรีย์ลิโอ

นาร์โด ดาร์วินซ่ี - โรงละครปิอัซซ่า เดลลา สกาลา - ประตูชัยแห่งเมืองมิลาน - ปราสาทสฟอร์เซส

โก้ - เมืองเวนิส   

02.20 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตมิิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการ

บนิ Etihad Airways เท่ียวบินท่ี EY081** ใช้เวลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง 50 นาที บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

บนเคร่ืองบนิ ** 

06.50 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตมิิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี 

น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร ** เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง ** 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan) หรือ มิลาโน (Milano) ประเทศอิตาลี เป็นเมืองหลกัของแคว้นลอม

บาร์เดียและเป็นเมืองส าคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตัง้อยู่บริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี (Lombardy) ช่ือ



 

  
 

 
 

เมืองมิลานมาจากภาษาเคลต์ ค าวา่ "Mid-lan" ซึง่หมายถึง อยูก่ลางท่ีราบ เมืองมิลานมีช่ือเสียงในด้านแฟชัน่

และศลิปะ ซึง่มิลานถกูจดัให้เป็นเมืองแฟชัน่ในลกัษณะเดียวกบันิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และโรม 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) เป็นมหาวิหารท่ีมี

สถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ียิ่งใหญ่ด้วยความสงู 157 เมตร และกว้างถึง 92 เมตร ตัง้อยู่ท่ี จตัรัุสกลางเมืองมิ

ลานเปรียบเหมือนเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองมิลาน เป็นมหาวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบัสองในประเทศอิตาลี

รองจากมหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ส บาซิลิกา ท่ีตัง้อยูท่ี่นครรัฐวาตกินัเทา่นัน้  

 ** ยังไม่รวมค่าบัตรเข้าชม มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ท่านละ ประมาณ 5 ยูโร (EUR) หรือ ค านวณ 

เป็นเงนิไทย ท่านละ ประมาณ 200 บาท (THB) ** 

น าท่านเดินทางสู่ แกลเลอร่ี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) เป็นศนูย์การค้าท่ี

สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ท่ีสดุของเมืองมิลาน ผ่านชม อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลท่ี 2 

(Vittorio Emanuele II Monument) ผู้ ริเร่ิมการรวมชาติหวัเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรีย์ของศิลปินช่ือ

ดงัในยคุเรเนซองส์อีก 1 ทา่น คือ อนุสาวรีย์ลิโอนาร์โด ดาร์วินซ่ี (Leonado Davinci Monument) หนัหน้า

ไปทางโรงละครท่ีอยู่ในบริเวณด้านหน้าของ ผ่านชม โรงละครปิอัซซ่า เดลลา สกาลา (Piazza Della 

Scala) หรือ โรงละครสกาล่าเก่าแก่ของเมือง ผ่านชม ประตูชัยแห่งเมืองมิลาน (Porta Sempione) ตัง้

ตระหง่านอยู่กลางสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในเมืองมิลานแห่งนี ้ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1888 มีเนือ้ท่ีโดยรวม

ทัง้หมด 240 ไร่ และตัง้อยูใ่นบริเวณศนูย์กลางทางประวตัิศาสตร์ของเมืองภายในเขตการปกครองท่ี 1 อยู่ติด

กบัสวนของ ผ่านชม ปราสาทสฟอร์เซสโก้ (Castello Sforzesco) เป็นปราสาทเก่าแก่หลายร้อยปีอนัเป็น

แหล่งรวมแกลลอร่ีและพิพิธภัณฑ์ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองมิลาน อดีตเคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูล

วิสคอนต ิ(Visconti) ตอ่มาเป็นท่ีพ านกัของผู้น าเผดจ็การในชว่งศตวรรษท่ี 15 คือตระกลูสฟอร์ซา (Sforza)  

** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว ** 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองเวนิส (Venice Mestre) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 50 นาที) ฝ่ังแผน่ดนิใหญ่ 

เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต ของประเทศอิตาลี เมืองเวนิสถกูสร้างขึน้จากการเช่ือมเกาะเล็กๆ จ านวนมากเข้า



 

  
 

 
 

ด้วยกนัในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองท่ี

ใช้คลองในการคมนาคมมากท่ีสดุของประเทศอิตาลี 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (พืน้เมือง) พเิศษ !! เมนูสปาเก็ตตีห้มึกด า  

 น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก Primhotel, Venice Mestre หรือเทียบเท่า 

     
 

วันท่ี 3 เมืองเวนิส - ท่าเรือตรอนเคตโต้ - ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส - เกาะเวนิส - ท่าเรือซาน

มาร์โค - สะพานถอนหายใจ - วังดอดจ์ - จัตุรัสซานมาร์โค - โบสถ์ซานมาร์โค - เมืองเวโรนา - บ้าน

ของจูเลียต - ย่านเมืองเก่า - จัตุรัสเออร์เบ - วังเก่า - น า้พุมาดอนน่า แห่งเมืองเวโรนา - โรมัน อารี

น่า - เมืองเจนัว - อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส - จัตุรัสเปียซซ่า เฟอร์ราร่ี - ท่าเทียบเรืออ่าวเจ

นัว - พระราชวังซานจิออร์จิโอ - มหาวิหารแห่งเมืองเจนัว  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto Pier) เพ่ือ ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส 

(Cruise to Venice) สู่ เกาะเวนิส (Venice) หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองท่ีไม่

เหมือนใคร โดยการคมนาคมทัง้เมืองใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มีสมญานามวา่เป็น "เมืองแห่งสายน า้ 

หรือ ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกนักว่า 400 แห่ง 

เดนิทางถึง ท่าเรือซานมาร์โค (San Marco Pier) ศนูย์กลางของเกาะเวนิส น าทา่น เดนิชมความสวยงาม

โดยรอบ ของเมืองเวนิส ผ่านชม สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ท่ีมีเร่ืองราวน่าสนใจในอดีต เม่ือ

นักโทษท่ีเดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุกจะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครัง้สุดท้าย



 

  
 

 
 

ระหวา่งเดนิผา่นช่องหน้าตา่งท่ีสะพานนี ้ซึง่เช่ือมตอ่กบั ผ่านชม วังดอดจ์ (Doge’s Palace) อนัเป็นสถานท่ี

พ านกัของเจ้าผู้ครองเมืองเวนิสในอดีต ซึง่นกัโทษช่ือดงัท่ีเคยเดนิผา่นสะพานนีม้าแล้วคือ คาสโนวา่นัน่เอง 

น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสซานมาร์โค (St. Mark’s Square) ท่ีนโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องน่ังเล่นที่

สวยที่สุดในทวีปยุโรป” จตัรัุสถกูล้อมรอบด้วยอาณาเขตอนังดงาม รวมทัง้ น าทา่น ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กบั 

โบสถ์ซานมาร์โค (St. Mark’s Bacilica) ท่ีมีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ อิสระให้ท่านได้มี

เวลาเดินเท่ียวชมเกาะอนัสดุแสนโรแมนติกตามอธัยาศยั เลือกซือ้สินค้าของท่ีระลึก เช่น เคร่ืองแก้วมูราโน่ , 

หน้ากากเวนิส หรือ เลือกซือ้สินค้าแฟชัน่ชัน้น า หรือนัง่จิบกาแฟในร้าน Café Florian ท่ีเปิดให้บริการมาตัง้แต่

ปี ค.ศ. 1720 หรือ เลือกซือ้โปรแกรมเสริมพิเศษ นัง่เรือกอนโดล่า เรือพืน้เมืองของชาวเวนิส ล่องชมความ

สวยงามโดยรอบของเกาะเวนิส ** ยังไม่รวมค่าล่องเรือกอนโดล่า ราคาขึน้อยู่กับชนิดของเรือ และ แต่

ละช่วงวัน ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดอีก

ครัง้ ** 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองเวโรน่า (Verona) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) เมืองท่ีโดง่ดงัมาจาก

นิยายรักอมตะเร่ืองเอกของ วิลเล่ียม เชกส์เปียร์ ช่ือ โรมิโอและจูเลียต น าท่าน ผ่านชม บ้านของจูเลียต 

(Casa Di Giulietta) และ ย่านเมืองเก่า (Old Town) ท่ียงัคงสภาพบ้านเรือนแบบโบราณ น าท่าน ผ่านชม 

จัตุรัสเออร์เบ (Piazza delle Erbe หรือ Market's square) ในสมยัโรมนัเป็นท่ีชมุนมุทางเศรษฐกิจการเมือง 

หรือท่ีรู้จกักันในนาม Roman Forum (Foro romano) รายล้อมไปด้วยคฤหาสน์ และวงัเก่าของตระกูลท่ีเคย

ปกครองเมืองเวโรน่า ผ่านชม วังเก่า (Old Palace) และ น า้พุมาดอนน่า แห่งเมืองเวโรนา (The 

Fountain Madonna of Verona) สถาปัตยกรรมท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตวั บริเวณรอบๆมีร้านค้า ร้านกาแฟ  

ร้านขายของท่ีระลึกน่ารักให้ได้ช่ืนชมบรรยากาศ ผ่านชม โรมัน อารีน่า (Verona Arena) สนามกีฬา

กลางแจ้งแบบโบราณ   

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเจนัว (Genoa) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 10 นาที) หรือในภาษาอิตาลี

เรียกว่า เจโนวา เป็นส่วนหนึ่งของริเวียร่าของประเทศอิตาลี ตัง้อยู่บริเวณชายฝ่ังทางตะวนัตกเฉียงเหนือของ



 

  
 

 
 

ประเทศอิตาลี เป็นเมืองทา่ทางทะเลท่ีมีความส าคญัมาตัง้แตย่คุโบราณ โดยเมืองนีเ้ป็นเมืองหลวงของจงัหวดั

เจนวัในแคว้นลิกเูรีย โดยในอดีตนัน้ก็เรียกกนัว่า Superba ซึ่งมาจากความเจริญรุ่งเรืองในอดีตของเมืองเเหง่

นีเ้เละเมืองเเห่งนีย้งัมีส่วนส าคญัในการผลกัดนัให้เกิดบุคคลระดบัโลกอย่าง คริสโตเฟอร์ โคลมับสั น าท่าน 

ผ่านชม อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส (Christopher Columbus Statue) ซึง่เป็นนกัเดนิเรือระดบัโลกท่ี

สามารถค้นพบทวีปอเมริกาได้ส าเร็จ โดยความสามารถทางการเดนิเรือทัง้หมดของเขานัน้ก็มาจากเมืองเจนวั  

น าท่าน ผ่านชม จัตุรัสเปียซซ่า เฟอร์ราร่ี (Piazza De Ferrari) เป็นท่ีตัง้ของน า้พกุลางเมือง ถือเป็นจตัรัุส

ท่ีสวยท่ีสุดในอิตาลี ซึ่งเคยเป็นสถานท่ีท่ีโคลมับสัเคยอาศยัอยู่เม่ือครัง้เป็นเด็ก รายล้อมด้วยบ้านเรือนแบบ

คลาสสิคโรมนัย้อนยคุ มีโบสถ์เก่าแก่ สวนสวยประดบัอยู่ทัว่เมือง ผ่านชม อาคารสวยงามตา่งๆ โบสถ์ประจ า

เมืองหรือดโูอโม่ท่ีสร้างขึน้แบบโรมาเนสก์และโกธิค ผ่านชม ท่าเทียบเรืออ่าวเจนัว (Genoa Port) มีเรือใบ

จอดอยูม่ากมายประกอบกบัอาคารโดยรอบสวยสดงดงาม ประภาคารสงูตระหง่าน ผ่านชม พระราชวังซาน

จิออร์จิโอ (Palazzo San Giorgio) หรือพระราชวงัเซนต์จอร์จ สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1260 มีความโดดเดน่ของ

ภาพวาดท่ีมองแล้วคล้ายภาพนนูต ่าและ มหาวิหารแห่งเมืองเจนัว (Duomo di Cathedral)   

** อิสระอาหารค ่า เพื่อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที่ยว ** 

 น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก Hotel Best Western Premier CHC Airport, Genoa หรือเทียบเท่า 

 

     
 

 

 



 

  
 

 
 

วันท่ี 4  เมืองเจนัว - เมืองลา สเปเซีย - น าท่านเปล่ียนการเดินทางต่อโดยรถไฟสู่ เมืองซิงเคว เทอร์เร่ - 

หมู่บ้านมอนเตรอสโซ - หมู่บ้านเวอร์นาสซา - หมู่บ้านคอร์นีเลีย - หมู่บ้านมานาโรลา - หมู่บ้านริโอ

มาจจอเร - เมืองปิซ่า - จตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม - หอพธีิเจิมน า้มนต์ - มหาวิหารดูโอโม - หอเอน

แห่งเมืองปิซ่า  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองลา สเปเซีย (La Spezia) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาที) เมืองในเขตลิ

กูเรีย ตอนเหนือของประเทศอิตาลี อยู่ระหว่างเมืองเจนัวและเมืองปิซ่า บริเวณอ่าวลิกูเรีย หนึ่งในอ่าวท่ีมี

ความส าคญัทางด้านการค้าและการทหาร  

น าท่านเปล่ียนการเดินทางต่อโดยรถไฟสู่ เมืองซิงเคว เทอร์เร่ (Cinque Terre by Train) (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 30 นาที) หมู่บ้านเล็กๆ ท่ีตัง้อยู่บริเวณริมชายฝ่ัง ริเวียร่าของประเทศอิตาลี (Riviera of 

Italy) ซิงเคว เทอร์เร่ มีความหมายว่า ดินแดนสีสันทัง้ห้า (The Five Land) หรือดินแดนแห่งความงดงาม 

ตัง้อยู่บนหน้าผาสูงชนัเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนบริเวณชายฝ่ังแคว้นลิกเูรีย ประกอบไปด้วย 5 หมู่บ้าน ท่ี

ซอ่นตวัเองอยูห่า่งไกลจากสายตาของคนภายนอก แผน่ดนิท่ียากจะเข้าถึงได้โดยง่าย โดยทัง้ 5 หมูบ้่านนีมี้หบุ

เขาล้อมรอบ มีแมน่ า้เป็นฉากด้านหน้า ท าให้สถานท่ีแหง่นีมี้ความสวยงามตามธรรมชาตริาวกบัภาพวาดของ

จิตรกรเอก ประกอบกบัเป็นส่วนหนึง่ของอทุยานแหง่ชาติและ ได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดย

องค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1997 ซึ่งหมู่บ้านทัง้ห้านีย้งัคงสภาพดัง้เดิมมาตัง้แต่

ศตวรรษท่ี 11 ได้แก่  

1. หมู่บ้านมอนเตรอสโซ (Monterosso Al Mare) เป็นหมู่บ้านท่ีใหญ่และขึน้ช่ือท่ีสุด เน่ืองจากเป็นเพียง

หมู่บ้านเดียวท่ีมีชายหาดให้นกัท่องเท่ียวลงไปนัง่เล่นพกัผ่อนได้จริง และแน่นอนว่าจะคกึคกัมากในช่วงหน้า

ร้อน มอนเตรอสโซแบง่หมู่บ้านออกเป็น 2 ด้าน ด้านทิศเหนือเป็นส่วนของบ้านตากอากาศ ร้านรวงตา่งๆ สว่น

ทิศใต้เป็นท่ีตัง้ของหมู่บ้าน หากได้มาท่ีหมู่บ้านนีค้วรจะแวะไปชมวิหารนกับญุจอห์นเดอะแบ็พทิสต์ (Chiesa 

di San Giovanni Battista) สร้างขึน้ในชว่งศตวรรษท่ี 13-14 เป็นโบสถ์เล็กๆ มีลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบบา

โรก ท าจากหินออ่นสลบัสีขาวด า เป็นลายขวางพาดตวัวิหารทัง้ด้านนอกและด้านในสวยงาม 



 

  
 

 
 

2. หมู่บ้านเวอร์นาสซา (Vernazza) เป็นหมู่บ้านท่ีก่อตัง้ขึน้มาพร้อมๆ กับมอนเตรอสโซ เป็นหมู่บ้านท่ี

คงเหลือความเป็นหมู่บ้านชาวประมงสูงสุดในบรรดาทัง้ 5 หมู่บ้าน เป็นท่ีตัง้ของปราสาทโดเรีย (Doria 

Castle) ซึ่งถกูสร้างขึน้เพ่ือไว้สงัเกตการณ์เหล่าโจรสลดัท่ีจะเข้ามาโจมตีหมู่บ้าน ว่ากนัว่าท่ีน่ีเป็นจุดชมวิวท่ี

สวยท่ีสดุ และถ้าเดนิออกไปทางอา่ว มองย้อนกลบัเข้ามาทางด้านซ้ายจะได้เห็นโบสถ์ซานต้ามาร์เกห์ริต้า (La 

Chiesa di Santa Margherita d’Antiochia) ซึ่งเป็นหอคอยสีเหลืองรับกับวิวของภูเขาด้านหลงัท่ีเป็นไร่องุ่น

ส าหรับท าไวน์ พร้อมกบัวิวของหมู่บ้านตรงกลาง และเรือประมงท่ีจอดอยู่ในอ่าวเป็นภาพท่ีเรียกได้ว่าดงัท่ีสดุ

ของซิงเคว เทอร์เร่ 

3. หมู่บ้านคอร์นีเลีย (Corniglia) เป็นหมู่บ้านท่ีแตกต่างจากท่ีอ่ืนๆ ท่ีน่ีเคยเป็นส่วนหนึ่งของเวอร์นาสซา 

เป็นหมู่บ้านริมผาท่ีถูกล้อมรอบด้วยไร่องุ่น ท่ีน่ีค่อนข้างเงียบสงบ ผู้คนเป็นมิตร และรู้จกักันแทบทัง้หมู่บ้าน 

โดยมีของขึน้ช่ือคือเจลาโต หรือไอศกรีมท่ีท าจากน า้ผึง้ธรรมชาติ หรือท่ีคนท่ีน่ีเรียกกนัว่า Miele di Corniglia 

สว่นวิวของท่ีน่ีจะสวยท่ีสดุ หากลอ่งเรือออกไปกลางทะเลแล้วถ่ายรูปกลบัเข้ามา 

4. หมู่บ้านมานาโรลา (Manarola) เป็นหมู่บ้านท่ีเหมาะท่ีสดุ หากจะดสูถาปัตยกรรมในแบบซิงเคว เทอร์เร่

หมู่บ้านนีอ้ยู่กันหนาแน่น มีสีสันร้อนแรงจัดจ้านท่ีสุดในบรรดา 5 หมู่บ้าน ร้านอาหาร และโรงแรมเล็กๆ 

คอ่นข้างมาก ส าหรับหมูบ้่านนีแ้นะน าว่าให้ลองหาไวน์ท้องถ่ินอย่างไวน์ซิอคัเชตราต้า (Sciacchetrà) มาลอง

ด่ืมเพราะเป็นไวน์ท่ีขึน้ช่ือมาตัง้แตส่มยัโบราณ 

5. หมู่บ้านริโอมาจจอเร (Riomaggiore) ซึ่งถือเป็นหมู่บ้านหน้าด่านหากเดินทางมาจากเมืองฟลอร์เรนซ์ 

อยู่ทางใต้สุด เป็นชุมชนท่ีค่อนข้างเงียบสงบ จนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านทางผ่านเสียมากกว่า ซึ่งเป็น

ข้อดีส าหรับนกัทอ่งเท่ียวท่ีชอบความสงบ และต้องการมาพกัผอ่นอยา่งแท้จริง 

** การเดนิทางเท่ียวชม ทัง้ 5 หมู่บ้าน ในเมืองซิงเคว เทอร์เร่ ขึน้อยู่กับเวลา อาจมีการเปล่ียนแปลง

ได้ตามความเหมาะสม หากไม่ได้ชมหมู่บ้านใด หมู่บ้านหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถคืน

ค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใด ส่วนหน่ึงให้กับท่านได้ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระล่วงหน้ากับผู้แทน

เรียบร้อยแล้วทัง้หมด ใช้เวลาในการเดินทางจากหมู่บ้านหน่ึง ไปอีกหมู่บ้านหน่ึง ประมาณ 15-20 

นาที ต่อหมู่บ้าน ** 

** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว ** 



 

  
 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองแห่งศิลปะท่ีส าคญัของอิตาลี 

เป็นเมืองเล็กๆอยู่ในแคว้นตอสคานา ฝ่ังแม่น า้อาร์โน อยู่ทางตะวนัตกของเมืองฟลอเรนซ์ (ฟีเรนเซ) และทาง

ตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองเซียนา ด้านตะวนัตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แม้ว่าจะเป็นเมือง

เล็กๆ แตก็่เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว เพราะเป็นท่ีตัง้ของสถาปัตยกรรมอนัสวยงาม

ท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก 

น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม (Piazza Dei Miracoli) หรือ จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี 

(Compo Dei Miracoli) ท่ีประกอบด้วยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ ได้รับการขึน้ทะเบียนให้

เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1987 โดยเร่ิมจาก ถ่ายรูปเป็นท่ี

ระลึก กบั หอพิธีเจิมน า้มนต์ (Baptistry of  St. John) ท่ีใหญ่ท่ีสดุในอิตาลี ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กบั มหา

วิหารดูโอโม (Duomo) อนัยิ่งใหญ่งดงามและ ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กบั หอเอนแห่งเมืองปิซ่า (Leaning 

Tower of Pisa) อนัเล่ืองช่ือสญัลกัษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ของโลกยุคกลาง เร่ิมสร้างเม่ือปี 

ค.ศ. 1173 ใช้เวลาสร้างประมาณ 177 ปี แตร่ะหวา่งการก่อสร้างต้องหยดุชะงกัลงไปเม่ือสร้างไปได้ถึงชัน้ 3 ก็

เกิดการยุบตวัของฐานขึน้มา และต่อมาก็มีการสร้างหอต่อเติมขึน้อีกจนแล้วเสร็จ โดยท่ีหอเอนปิซ่านี ้กาลิ

เลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นชาวอิตาเล่ียนได้ใช้เป็นสถานท่ีทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกท่ีว่า 

สิ่งของสองชิน้ น า้หนกัไม่เท่ากนั ถ้าปล่อยสิ่งของทัง้สองชิน้จากท่ีสงูพร้อมกัน ก็จะตกถึงพืน้พร้อมกนั ** ยัง

ไม่รวมค่าบัตรเข้าชมภายในมหาวิหาร และ ทาวเวอร์ (หอเอนแห่งเมืองปิซ่า) ค่าบัตรเข้าชม เร่ิมต้น 

ท่านละ ประมาณ 20 ยูโร (EUR) หรือ ค านวน เป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 800 บาท (THB) 

ขึน้อยู่กับประเภทของบัตร โดยทัง้นี ้คณะทัวร์จ าเป็นต้องด าเนินไปตามระบุทัง้หมด ** 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

 น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก San Ranieri, Pisa หรือเทียบเท่า 



 

  
 

 
 

     
 

วันท่ี 5  เมืองปิซ่า - เมืองฟลอเรนซ์ - มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร - จตุรัสเดลลาซิญญอเรีย - น า้พุ

รูปป้ันเทพเจ้าเนปจูน - อนุสาวรีย์วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า - รูปป้ันเดวิด - สะพานเวคคิโอ - 

เมืองเลคซิโอ - เลคซิโอ เดอะ มอลล์ เอาท์เล็ท - เมืองโรม   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาที) ประเทศอิตาลี 

เมืองท่ีได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองศนูย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีโบราณสถาน

ส าคญั และมีทิวทัศน์ตามธรรมชาติท่ีสวยงาม ได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ

สหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1982 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กับ มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) ชม

ความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของทวีปยโุรป โดดเดน่ด้วยสถาปัตยกรรมท่ีใช้หินออ่นหลายสี

ตกแตง่ผสมผสานกนัได้อยา่งงดงาม  

น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึ่งรายล้อมไปด้วยรูปปัน้อันวิจิตร

สวยงาม อาทิเช่น น า้พุรูปป้ันเทพเจ้าเนปจูน (Fountain of Neptune), อนุสาวรีย์วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือ

หัวเมดูซ่า (Perseus with the Head of Medusa), รูปป้ันเดวิด (David Statue) ผลงานท่ีมีช่ือเสียงของ ไม

เคลิ แองเจโล ่  

น าท่านเดินทางสู่ สะพานเวคคิโอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ท่ีมีร้านขายทองและอัญมณีอยู่ทัง้สองข้าง

สะพาน อิสระให้ทา่นชมบรรยากาศและเลือกชมสินค้า หรือ ของท่ีระลกึตา่งๆมากมาย 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองเลคซิโอ (Leccio) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 50 นาที) ประเทศอิตาลี  



 

  
 

 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่เลคซิโอ เดอะ มอลล์ เอาท์เล็ท (Leccio The Mall Outlets) ให้ทา่นอิสระเลือกซือ้สินค้า

แบรนด์เนมชัน้น ามากมายของประเทศอิตาลีในราคาย่อมเยา อาทิเช่น Armani, Balenciaga, Bottega 

Veneta, Burberry, Dior, Fendi, Gucci, Tod’s, Valentino เป็นต้น 

** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว ** 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองโรม (Rome) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 40 นาที) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ี

ใหญ่ท่ีสดุของแคว้นลตัซีโย ประเทศอิตาลี ตัง้อยู่ทางตอนกลางของประเทศ เมืองโรมยงัเป็นท่ีตัง้ของนครรัฐ

วาติกนั หรือ เมืองวาติกนั ซึ่งเป็นดินแดนท่ีประทบัของพระสนัตะปาปาแห่งคริสตจกัรโรมนัคาทอลิกอีกด้วย 

หลงัสิน้สดุยคุกลาง เมืองโรมได้อยูภ่ายใต้การปกครองของพระสนัตะปาปา เชน่ สมเดจ็พระสนัตะปาปาอเล็ก

ซานเดอร์ท่ี 6 และสมเดจ็พระสนัตะปาปาลีโอท่ี 10 ผู้ซึง่สร้างสรรค์ให้เมืองโรมกลายเป็นหนึง่ในศนูย์กลางของ

สมยัฟืน้ฟศูลิปวิทยาในประเทศอิตาลีเชน่เดียวกบัเมืองฟลอเรนซ์ ซึง่ในยคุสมยัดงักล่าว ได้มีการก่อสร้างมหา

วิหารเซนต์ส ปีเตอร์ บาซิลิกาแบบท่ีปรากฏในปัจจุบนั และมีเกลนัเจโล ได้วาดภาพปนูเปียกประดบัภายใน

โบสถ์น้อยซิสทีน ศิลปินและสถาปนิกท่ีมีช่ือเสียงอย่างบรามนัเต แบร์นินี และ ราฟาเอล ซึ่งพ านกัอยู่ในเมือง

โรมเป็นครัง้คราว ได้มีสว่นชว่ยสรางสรรค์สถาปัตยกรรมแบบสมยัฟืน้ฟศูลิปวิทยาและแบบบารอกในเมืองโรม

ด้วยเชน่กนั ท าให้เมืองโรม เป็นเมืองท่ีมีความนา่สนใจทางด้านสถาปัตยกรรมท่ีสดุแหง่หนึง่ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)  

 น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก Aldero Hotel, Rome หรือเทียบเท่า 

 

     
 



 

  
 

 
 

วันท่ี 6  เมืองโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ส บาซิลิกา - สนามกีฬาโคลอสเซียม - กลุ่ม

โรมันฟอรัม - จัตุรัสเวเนเซีย - ระเบียงปาลาสโซ - อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลท่ี 2 

- น า้พุเทรวี - วิหารแพนธีออน - บันไดสเปน - จัตุรัสนาโวน่า - น า้พุจตุมหานที - ท่าอากาศยาน

นานาชาติเลโอนาร์โดดาวินชี ฟิอูมิชิโน เมืองโรม ประเทศอิตาลี - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดา

บี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่นครรัฐวาตกัิน (Vatican) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) เป็นนครรัฐท่ีไมมี่ทางออกสู่

ทะเลซึ่งน้อยท่ีสุดในโลกทัง้ในแง่พืน้ท่ีและประชากร ตัง้อยู่ในเมืองโรม ประเทศอิตาลี เป็นท่ีประทบัของพระ

สนัตะปาปา ซึ่งเป็นประมขุสงูสดุแห่งคริสตศาสนานิกายโรมนัคาทอลิก ศนูย์กลางคือมหาวิหารนกับญุเปโตร 

หรือ มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ส บาซิลิกา ซึ่งออกแบบโดยมีเกลนัเจโล การปกครองของนครรัฐวาติกนัเป็นแบบ

อ านาจเบ็ดเสร็จ คืออ านาจตกอยู่ท่ีสมเด็จพระสันตะปาปาเพียงผู้ เดียว จะหมดวาระก็ต่อเม่ือสิน้พระชนม์ 

ได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1984 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กบั มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ส บาซิลิกา (St. Peter’s Basilica) เป็นหนึ่งในส่ี

ของมหาวิหารเอกของเมืองโรมท่ีตัง้อยู่ใน เขตการปกครองของนครรัฐวาติกัน เป็นสิ่งก่อสร้างท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

นครรัฐวาติกัน และเป็นมหาวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เป็นสถานท่ีท่ีได้ช่ือว่าศักดิ์สิทธ์ิท่ีสุดแห่งหนึ่งของ

คริสตจักรโรมันคาทอลิกอีกด้วย มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ส บาซิลิกา (St. Peter’s Basilica) หรือมีอีกช่ือว่า 

มหาวิหาร นกับญุเปโตร (Basilica Sancti Petri) เดมินัน้เป็นโบสถ์ท่ีถกูสร้างขึน้ในสมยัคริสต์ศตวรรษท่ี 4 เป็น

รูปแบบบาซิลิกา จนมาถึงในยุคฟืน้ฟูศิลปวิทยาโบสถ์นัน้ได้มีสภาพทรุดโทรมเป็นอย่างมากแล้วจึงได้มีการ

ตัดสินใจสร้างมหาวิหารขึน้มาใหม่ในรูปแบบเรเนซองซึ่งเป็นโบสถ์ท่ีใหม่และมีขนาดใหญ่กว่าเดิมมาก 

นอกจากนัน้แล้วมหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ส บาซิลิกา แห่งนีน้ัน้ยงัเป็นหนึ่งในส่ีของมหาวิหารเอกของเมืองโรม

ร่วมกับอีกสามวิหารอนัได้แก่ มหาวิหารซนัตามาเรียมจัโจเร, มหานกับุญเปาโลนอกก าแพง และมหาวิหาร

นกับญุยอห์น ลาเตรัน อีกด้วย ** ยังไม่รวม ค่าบัตรเข้าชมภายใน มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ส บาซิลิกา 

ท่านละ ประมาณ 20 ยูโร (EUR) หรือค านวณเป็นเงินไทยประมาณ 800 บาท บางกรณีมีงานส าคัญ 



 

  
 

 
 

หรือ พิธีการส าคัญต่างๆทางศาสนา อาจไม่สามารถเข้าชม หรือ เข้าใกล้ชิดกับมหาวิหารฯได้ แต่

ทางบริษัทจะพยายามน าท่านชมมหาวิหารให้ใกล้ชิดมากที่สุด เท่าที่จะสามารถท าได้ ** 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กับ สนามกีฬาโคลอสเซียม (Colosseum) หนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี

ช่ือเสียงมากท่ีสดุของเมืองโรมประเทศอิตาลี เป็นสนามกีฬากลางแจ้งโบราณขนาดใหญ่ยกัษ์ ใจกลางเมือง ท่ี

นอกจากจะเคยเป็นสนามประลองอนัทรงเกียรติท่ีโหดเหีย้มแล้ว ยังได้รับการคัดเลือกจากองค์กร New 7 

Wonders ให้เป็นหน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่อีกด้วย สนามกีฬาโบราณขนาดใหญ่แห่งนีถ้กู

สร้างขึน้ในสมยัจกัรพรรดิเวสเปเซ่ียนแห่งจกัวรรดิโรมนั และได้สร้างแล้วเสร็จในสมยัจกัรพรรดิไททสัในช่วง

คริสต์ศตวรรษท่ี 1 หรือราวๆ ปี ค.ศ. 80 โดยมีลกัษณะเป็นอฒัจนัทร์รูปวงกลมท่ีก่อด้วยอิฐและหินทรายท่ีมี

เส้นรอบวงประมาณ 527 เมตร สงูประมาณ 57 เมตรp และสามารถบรรจคุนได้มากถึงประมาณ 50,000 คน 

ส าหรับการออกแบบ Colosseum แห่งนีน้ัน้จัดได้ว่าได้รับการออกแบบท่ีชาญฉลาดมาก โดยได้มีการ

ออกแบบให้ผู้ ชมได้รู้สึกใกล้ชิดกับนักกีฬาด้วยการออกแบบในส่วนของสนามกีฬาให้เป็นรูปคร่ึงวงกลม  

นอกจากนัน้ยงัมีการออกแบบทางระบายน า้ท่ีดีเพ่ือป้องกนัน า้ขงัในสนามหากเกิดฝนตกอนัเป็นต้นแบบของ

การออกแบบสนามกีฬาอ่ืนๆ ทัว่โลกในปัจจบุนัอีกด้วย 

น าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กับ กลุ่มโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีตศูนย์กลางทางด้านการเมือง 

ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจกัรโรมนั ท่ีสะท้อนให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยะธรรมโรมนัในช่วง 

2,000 ปีท่ีผา่นมา  

น าท่าน ผ่านชม จัตุรัสเวเนเซีย (Piazza Venezia) จตัรัุสอนัยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองโรม ผ่านชม ระเบียง

ปาลาสโซ (Palazzo Terrace) สถานท่ีใช้กล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ  เป็นท่ีตัง้ของ 

อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลท่ี 2 (Vittorio Emanuele II Monument) ซึง่ได้ช่ือวา่เป็นพระ

บิดาของชา  อิตาลี “ประตชูยัคอนสแตนติน” สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะและท่ีมาของ “ถนนทกุสายมุ่งสู่กรุงโรม” 

จากนัน้ชมร่องรอยของศนูย์กลางแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัดิ์สิทธ์ิ  “โรมนัฟอร่ัม” ให้ท่านได้ลงจากรถพร้อม

ถ่ายภาพคู่กับ “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ของโลก สนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ท่ีมี

โครงสร้างเกือบสมบรูณ์ตัง้อยู่ใจกลางกรุงโรม  โดยนบัเป็นสิ่งก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุเทา่ท่ีเคยมีการสร้าง



 

  
 

 
 

ขึน้มาในสมยัอาณาจกัรโรมนั ระหว่างทาง ท่านจะสามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ของกรุง

โรม น าทา่น ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กบั น า้พุเทรวี (Trevi Fountain) เป็นน า้พปุระตมิากรรมของเทพนิยายกรีก

แบบบารอค ท่ีใหญ่ท่ีสดุในเมืองโรม มีความสงู 25.9 เมตร (85 ฟุต) และกว้าง 19.8 เมตร (65 ฟุต) มีต านาน

เลา่วา่ หากหนัหลงัแล้วโยนเหรียญลงน า้พเุทรวี แล้วอธิษฐานให้ได้กลบัมาเมืองโรมอีกครัง้ ก็จะสมหวงั  

น าทา่น เข้าชม วิหารแพนธีออน (Pantheon) หรือวิหารแหง่ดวงตาวรรค์ ถกูสร้างขึน้ตัง้แตใ่นสมยัก่อนท่ีจะ

เร่ิมนบัคริสต์ศกัราชประมาณ 20 ปี ในยุคของจกัรพรรดิ Marcus Agrippa โดยได้ปรากฎการแกะสลัก M. 

Agrippa ไว้ท่ีบริเวณหน้าบนัของตวัอาคาร ด้วยการออกแบบและการก่อสร้างท่ียอดเย่ียมจงึท าให้วิหารแห่งนี ้

นัน้นบัเป็นสิ่งก่อสร้างเดียวท่ีก่อสร้างมาตัง้แตส่มยัยคุโรมนัและยงัคงสภาพสมบรูณ์ไว้ได้มากท่ีสดุท่ีมีเหลืออยู่ 

Pantheon นัน้เป็นช่ือท่ีมีความหมายมาจาก All of God หรือวิหารแห่งเทพ ซึ่งเป็นวิหารท่ีสร้างขึน้เพ่ือบูชา

เทพ แตอี่กนยัหนึง่นัน้แปลได้วา่เป็นท่ีเก็บศพ ซึง่สถานท่ีแหง่นีก็้ได้เป็นท่ีเก็บศพของบคุคลส าคญัเชน่กนัจึงยงั

ไม่แน่ชดัในวตัถุประสงค์ของการสร้างวิหารแห่งนีข้ึน้มาเลยทีเดียว การออกแบบท่ีโดดเด่นของอาคารแห่งนี ้

นัน้เร่ิมมาตัง้แตภ่ายนอกอาคารท่ีจะคณุจะสามารถมองเห็นเสาหินแกรนิตขนาดใหญ่ยกัษ์วางเรียงท่ีด้านหน้า

อาคารเป็นแนวยาว โดยเสาแตล่ะต้นนัน้โดดเดน่ด้วยความท่ีเป็นเสาหินก้อนเดียวทัง้เสาโดยไมไ่ด้มีการตดัต่อ

เลย วิหารแห่งนีม้องภายนอกท่ีดยูิ่งใหญ่สวยงามแล้วกลบัเทียบไมไ่ด้กบัภายในแม้แตน้่อย เม่ือเข้าไปบริเวณ

ภายในวิหารคณุจะได้พบกบัความกว้างขวางใหญ่โต ภายในวิหารนัน้ได้รับการออกแบบให้ไม่มีเสาตรงกลาง 

เอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นของการออกแบบของวิหารแห่งนี คื้อ Oculus ซึ่งเป็นช่องวงกลมขนาดใหญ่มี

เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 30 ฟุต ท่ีอยู่บริเวณตรงกลางโดมโค้งมนภายในตัวอาคาร ซึ่งเป็นงาน

สถาปัตยกรรมท่ีน่าทึ่งอย่างหนึ่งในวิหารแห่งนี ้โดยบ้างก็ว่าเป็นดวงตาสวรรค์ท่ีเช่ือมระหว่างพระเจ้าและ

มนษุย์ น าท่านเดินทางสู่ ย่านบันไดสเปน (Piazza di Spagna) เป็นแหล่งแฟชัน่ชัน้น าสุดหรู ไม่ว่าจะเป็น

สินค้าแบรนด์เนมชัน้น าต่างๆมากมาย รวมถึงร้านอาหาร  ร้านขนม ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ให้ท่านได้

เลือกสรรค์ และยงัเป็นแหลง่นดัพบยอดนิยมท่ีสดุของชาวอิตาเล่ียนอีกด้วย 

น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสนาโวน่า (Piazza Navona) เป็นอีกหนึ่งจตัรัุสท่ีได้รับการขนานนามว่าเป็นจตัรัุสท่ีมี

ช่ือเสียงมากท่ีสดุและสวยท่ีสุดแห่งหนึ่งในเมืองโรม เต็มเป่ียมไปด้วยความมีชีวิตชีวา เป็นท่ีตัง้ของสถ่าปัตย



 

  
 

 
 

กรรม ร้านอาหาร อาคารเก่าแก่สีสนัสดใส ร้านค้าสไตล์ศิลปะและโชว์ตา่งๆให้ได้ชมกันมากมาย อดีตจตัรัุส

นาโวน่า เคยเป็นสนามกีฬาโรมนัโบราณมาก่อน ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีชาวโรมนัในอดีตสามารถเดินทางมาเข้าชม

การตอ่สู้ ท่ีจ าลองมาจากการตอ่สู้ทางทะเล ส าหรับสถาปัตยกรรมท่ีโดดเดน่ท่ีสดุและเป็นเอกลกัษณ์ของจตัรัุส

แห่งนีก็้คือ น า้พุจตุมหานที (Fountain of the Four Rivers) น า้พุท่ีโดดเด่นใจกลางจตัรัุส น า้พุท่ีสวยงาม

ประกอบไปด้วยเสาโอเบลิกส์ตัง้อยูก่ลางน า้พ ุซึง่เป็นเสาแบบเดียวกบัด้านหน้า Sant’Agnese โบสถ์สไตล์บา

โรก โดยเสานีน้ าเข้าจากประเทศอียิปต์ นอกจากเสาเดน่ตระหง่านตรงกลางแล้ว น า้พยุงัประกอบไปด้วยรูป

ปัน้ท่ีเป็นตวัแทนของการแสดงถึงแม่น า้สายส าคญัของทัง้ 4 ทวีปได้แก่ แม่น า้คงคา แม่น า้ไนท์ แม่น า้ดานูป

และแมน่ า้พลาต้า อนัเป็นท่ีมาของช่ือจตมุหานที 

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค ่า เพื่อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที่ยว ** 

น าทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตเิลโอนาร์โดดาวินชี ฟิอูมิชิโน เมืองโรม ประเทศอิตาลี ทา่น

มีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซือ้สินค้าในร้านค้าปลอดภาษี หรือ ร้านอาหาร 

22.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

โดยสายการบนิ Etihad Airways เท่ียวบินท่ี EY084 

** ใช้เวลาบินประมาณ 11 ช่ัวโมง บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

     
 

วันท่ี 7  ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยาน

นานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  (-/-/-)  

06.05 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ** เพื่อ

เปล่ียนเคร่ือง ** 



 

  
 

 
 

08.45 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Etihad 

Airways เท่ียวบนิท่ี EY408 

** ใช้เวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 20 นาที บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

18.25 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความ

ประทบัใจ 

     
 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 

2-3 

ท่าน 

1 เดก็ 2 

ผู้ใหญ่ เดก็มี

เตียง 

(เดก็อายุไม่

เกิน 12 ปี) 

1 เดก็ 2 

ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มี

เตียง 

(เดก็อายุไม่

เกิน 12 ปี) 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตั๋ว 

27 ก.ย. - 03 ต.ค. 2562 

27SEP EY405 BKK-AUH 

18.25-21.45 

28SEP EY081 AUH-MXP 

02.20-06.50 

02OCT EY084 FCO-AUH 

22.00-06.05 

38,999 38,999 38,999 8,999 25,999 



 

  
 

 
 

03OCT EY408 AUH-BKK 

08.45-18.25 

10 - 16 ตุลาคม 2562 

(13 ต.ค. คล้ายวัน

สวรรคต ร. 9 และ วัน

ออกพรรษ / 14 ต.ค. 

วันหยุดชดเชย) 

10OCT EY405 BKK-AUH 

18.25-21.45 

11OCT EY081 AUH-MXP 

02.20-06.50 

15OCT EY084 FCO-AUH 

22.00-06.05 

16OCT EY408 AUH-BKK 

08.45-18.25 

44,999 44,999 44,999 8,999 31,999 

20 - 26 ตุลาคม 2562 

(23 ต.ค. วันปิย

มหาราช) 

20OCT EY405 BKK-AUH 

18.25-21.45 

21OCT EY081 AUH-MXP 

02.20-06.50 

25OCT EY084 FCO-AUH 

22.00-06.05 

26OCT EY408 AUH-BKK 

08.45-18.25 

44,999 44,999 44,999 8,999 31,999 

15 - 21 พฤศจิกายน 

2562 

15NOV EY405 BKK-AUH 

18.05-22.00 

16NOV EY081 AUH-MXP 

02.50-07.00 

20NOV EY084 FCO-AUH 

22.00-06.45 

38,999 38,999 38,999 8,999 25,999 



 

  
 

 
 

21NOV EY408 AUH-BKK 

08.55-18.05 

29 พ.ย. - 05 ธ.ค. 2562 

29NOV EY405 BKK-AUH 

18.05-22.00 

30NOV EY081 AUH-MXP 

02.50-07.00 

04DEC EY084 FCO-AUH 

22.00-06.45 

05DEC EY408 AUH-BKK 

08.55-18.05 

42,999 42,999 42,999 8,999 29,999 

24 - 30 ธันวาคม 2562 

24DEC EY405 BKK-AUH 

18.05-22.00 

25DEC EY081 AUH-MXP 

02.50-07.00 

29DEC EY084 FCO-AUH 

22.00-06.45 

30DEC EY408 AUH-BKK 

08.55-18.05 

53,999 53,999 53,999 8,999 38,999 

30 ธ.ค. - 05 ม.ค. 2563 

(31 ธ.ค. วันสิน้ปี / 01 

ม.ค. วันขึน้ปีใหม่) 

30DEC EY405 BKK-AUH 

18.05-22.00 

31DEC EY081 AUH-MXP 

02.50-07.00 

04JAN EY084 FCO-AUH 

22.00-06.45 

56,999 56,999 56,999 8,999 41,999 



 

  
 

 
 

05JAN EY408 AUH-BKK 

08.55-18.05 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน ** 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ธรรมเนียม และ คา่บริการย่ืนวีซา่ท่องเท่ียว ประเทศอิตาลี ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท 

ส าหรับการย่ืนวีซา่แบบหมู่คณะ จ าเป็นต้องน าสง่หนงัสือเดนิทางเข้าสถานทตู เพ่ือ ใช้เวลาพิจารณาอยา่งน้อย 15-20 วนัท า

การ (บางกรณีอาจไมร่วมวนัเสาร์ - อาทิตย์ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัจ านวนของผู้สมคัรในแตล่ะช่วง) ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไม่

สามารถขออนญุาตใช้หนงัสือเดนิทางเพื่อเดนิทางได้ ไมว่่ากรณีใดก็ตาม หากจ าเป็น สถานทตูอาจจะปฏิเสธผลการสมคัรของ

ทา่น และ สง่หนงัสือเดนิทางคืนทา่นภายใน 3-5 วนัท าการ เป็นอยา่งน้อย ในล าดบัต่อไป จากนัน้ระยะเวลาคงเหลือก่อนวนั

เดนิทางไมเ่พียงพอส าหรับย่ืนวีซา่ครัง้ใหม่ การยกเลิก และ คืนเงิน จะเป็นไปตามเง่ือนไข ทกุกรณี ** 

** อตัราคา่บริการ ส าหรับเด็กอายไุมถ่ึง 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท ** 

** หากท่านท่ีต้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋ เคร่ืองบนิ , รถทวัร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทกุครัง้ก่อนท า

การออกบตัรโดยสารเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า ** 

** อตัราคา่บริการนี ้จ าเป็นต้องมีผู้ เดนิทาง จ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีท่ีมีผู้ เดนิทางไมถ่ึงตามจ านวนท่ีก าหนด 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดนิทาง หรือเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน้ เพ่ือให้คณะได้ออก

เดนิทาง ตามความต้องการ) ** 

** กรณีผู้ เดินทางเป็นอิสลาม หรือ ไมส่ามารถรับประทานอาหารได้ตามโปรแกรมก าหนด ไมว่า่เหตผุลใดเหตผุลหนึง่ และ ไม่

วา่มือ้ใดมือ้หนึง่ ทางบริษัทขอให้ทา่นผู้ เดนิทางกรุณาเตรียมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิ่มเตมิขณะมือ้อาหาร เน่ืองจาก

ร้านอาหารแตล่ะร้านจะมีข้อจ ากดัเร่ืองของวตัถดุบิ โดยส่วนมาก ร้านอาหารจะจดัให้เป็นไขด่าว หรือ ไขเ่จียว ผดัผกั ข้าวผัด 

และ บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป เทา่นัน้ กรณีท่ีทา่นมีความประสงค์ท่ีจะสัง่เมนนูอกเหนือข้างต้น ผู้ เดนิทางจะต้องช าระคา่ใช้จา่ย

เพิ่มเตมิในสว่นนีด้้วยตนเอง **  

** ทางบริษัทขอความกรุณาให้ทา่นศกึษารายละเอียด ทัง้หมดก่อนท าการจอง โดยละเอียดทกุข้อ ** 

 



 

  
 

 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ไม่สามารถเล่ือน เปล่ียนวนัเดินทาง 

หรือ อพัเกรดได้ 

 คา่ภาษีน า้มนั ภาษีสนามบนิทกุแหง่ท่ีมี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Etihad Airways อนุญาตให้โหลดกระเป๋า

สมัภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบินได้ ท่านละ 2 ชิน้ โดยมีน า้หนกัรวมกนัไม่เกิน 30 ก.ก. (แตล่ะชิน้ ควรหนกัไม่เกิน 23 ก.ก. เช่น 23 

ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.)  

 คา่รถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการท่ีระบ ุ(ยงัไมร่วมทิปคนขบัรถ) 

 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตราฐานตามท่ีรายการระบ ุ(พกัห้องละ 2 ทา่น หรือ 3 ทา่น ตอ่ห้อง กรณีท่ีโรงแรมมีห้องพกั 3 ทา่น 

Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าให้โรงแรมตามรายการท่ีระบเุต็ม ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย

ค านงึถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

 คา่เข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบ ุกรณีไม่รวมจะชีแ้จงไว้ในโปรแกรมชดัเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก หรือ ผ่านชม 

ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จริงอีกครัง้  

 คา่อาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์

ของลกูค้าเป็นส าคญั 

 คา่จ้างมคัคเุทศก์คอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอุบตัิเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์)  กรณีต้องการซือ้ประกันเพิ่ม

เพ่ือคุ้มครองสขุภาพกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 คา่ใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น คา่ท าหนงัสือเดินทาง คา่โทรศพัท์ คา่โทรศพัท์ทางไกล คา่อินเตอร์เน็ต 

คา่ซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงคา่อาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ท่ีไม่ได้ระบไุว้ในรายการ  

(กรุณาสอบถามอตัราคา่บริการจากหวัหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการทกุครัง้) 



 

  
 

 
 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 ค่าทปิคนขับรถ ท่านละ 15 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 

 ค่าทปิหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 21 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 

ค่าทปิรวมตลอดการเดินทางทัง้หมด ตามธรรมเนียม 36 ยูโร (EUR) หรือ ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,440 บาท 

(THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ( Infant) ทัง้นีท่้านสามารถให้

มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศอิตาลี ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท ขึน้อยู่กับอัตรา

แลกเปล่ียนเงนิตรา และ ธรรมเนียมของแต่ละประเทศ (เฉพาะค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการส่วนนีข้อความ

กรุณาลูกค้าผู้เดนิทางถือไปจ่ายในวันท่ีย่ืนเอกสาร สแกนนิว้ กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยทางบริษัทจะมีเจ้าหน้าที่

ไปดูแล และ อ านวยความสะดวกในวันนัน้) 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 

1. นกัทอ่งเท่ียว กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ก่อนการเดนิทาง พร้อมช าระเงนิมัดจ า ท่านละ 20,000 

บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตวัอยา่งเชน่ ทา่นท าจองวนัท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจ า สว่นนีภ้ายในวนัท่ี 3 ก่อนเวลา 

14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทนัที หากยงัไม่ได้รับยอดเงินมดัจ าตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมี

ความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องเช็คท่ีว่างและท าจองเข้ามาใหม่อีกครัง้ กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ 

(Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการให้สิทธ์ิลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ท่ีท ารายการ

จองเข้ามาตามล าดบั เน่ืองจากทกุพีเรียดทางบริษัทมีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

2. นกัท่องเท่ียว กรุณาช าระคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนกัท่องเท่ียว

หรือเอเยน่ต์ไมช่ าระเงิน หรือ ช าระเงินไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถึง กรณีเช็คของทา่นถกูปฏิเสธ

การจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ท่ีท าให้ทาง

บริษัทไมไ่ด้รับเงินตามเวลาท่ีก าหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนั ให้ถือวา่นกัทอ่งเท่ียวสละ

สิทธิการเดนิทางในทวัร์นัน้ๆทนัที 



 

  
 

 
 

3. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ 

ถึง ศกุร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์

ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดนิทาง 

1. กรณีนกัทอ่งเท่ียว ต้องการขอยกเลิกการเดนิทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดนิทาง นกัทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ต์ (ผู้ มี

รายช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามในเอกสารแจ้ง

ยืนยนัยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่า

กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนกัท่องเท่ียว ต้องการขอรับเงินคา่บริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผู้ มีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ 

อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบ

อ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผู้ เดินทาง) พร้อมหลกัฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐานการช าระเงินคา่บริการ

ตา่งๆทัง้หมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้ เดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบอ านาจ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารท่ี

ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงันี ้

2.1 แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัต

ฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทางไม่น้อยกว่า 55 วัน ** 

2.2 แจ้งยกเลิก 31-44 วัน ก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริง

มากกว่าก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด ** 

2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัคา่ใช้จ่ายท่ีได้จา่ยจริงจากคา่บริการท่ีช าระแล้วเน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน าเท่ียวให้แก่

นกัทอ่งเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบนิ การจองท่ีพกั เป็นต้น ** 

3. การเดนิทางท่ีต้องการันตีมดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย

การบนิ หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   



 

  
 

 
 

4. ส าหรับอตัราคา่บริการนี ้จ าเป็นต้องมีผู้ เดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีท่ีมีผู้ เดนิทางไมถ่ึงตามจ านวน

ท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน้ เพ่ือให้

คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 

10 วนั ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศท่ีไมมี่วีซา่ และ อยา่งน้อย 21 วนั ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซา่ แตห่าก

ทางนกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดนิทางได้ ทางบริษัทยินดีท่ีจะให้บริการและด าเนินการตอ่ไป 

5. ในกรณีท่ีลูกค้าด าเนินการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ท่ีลูกค้าช าระมาแล้วไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมตัิจากทางสถานทูต กรณีนีท้างบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง

ทัง้หมด โดยค านงึถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั กรณีออกบตัรโดยสารเรียบร้อยแล้ว บางสายการบนิ อาจไมส่ามารถ

คืนคา่บตัรโดยสารบ้างส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ และ หากสามารถคืนได้  (Refunds) จ าเป็นไปตามกระบวนการของสาย

การบนิ โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เป็นอยา่งน้อย 

6. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึง

ศกุร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ท่ี

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับ โรงแรมท่ีพัก ที่ท่านควรทราบ 

1. เน่ืองจากการวางแผนผงัห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว  (Single) , ห้องพกัคู่

แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกนั 

หรือ อยูค่นละชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถ้าต้องการเข้าพกั 3 ทา่น อาจจะต้องเป็น 1 เตียง

ใหญ่ กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพกั เป็น ห้องคู ่1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเด่ียว 1 

ห้อง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่บริการเพิ่มตามจริงท่ีเกิดขึน้จากนกัท่องเท่ียวหรือ

เอเยน่ต์ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า  



 

  
 

 
 

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากกว่าก าหนด หรือห้องพกัเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายท่ีพกัเป็นเมืองใกล้เคียงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดิม (Traditional Building) ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะ

ทดัรัต และไมมี่อา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับ การย่ืนค าร้องขอวีซ่า ท่ีท่านควรทราบ 

1. ผู้สมัครทุกท่าน จ าเป็นต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ย่ืนรับค าร้องขอวีซ่า เพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน  

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทตู โดยประมาณ 15-20 วนั ท าการเป็นอย่างน้อย (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ ในบาง

กรณี) ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัจ านวนของผู้สมคัรในแตล่ะชว่งเป็นส าคญั  

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวีซ่าจะเป็นผู้ ได้รับก าหนดการนดัหมายวนัและเวลา

จากทางสถานทตูหรือศนูย์รับค าร้องขอวีซ่าเท่านัน้ หากท่านไม่สะดวกมาด าเนินการย่ืนวีซ่าวนัใดบ้าง รวมไปถึงมีความ

จ าเป็นต้องใช้หนงัสือเดินทางเพ่ือกิจธุระส่วนตวัของท่านในช่วงใดบ้าง ซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า 

หรือ ซึ่งอาจท าให้ให้มีผลต่อการพิจารณาวีซ่า (เล่มหนงัสือเดินทางอยู่ในระหว่างการพิจารณาท่ีสถานทูต) ท่านจ าเป็น

จะต้องแจ้งลว่งหน้าก่อน ตัง้แตข่ัน้ตอนการจอง หรือ ก่อนช าระเงินมดัจ า พร้อมแจ้งวนั และ เวลาท่ีทา่นสะดวกจะย่ืนวีซ่า

มาก่อน แผนกวีซา่จะประสานงานให้อีกครัง้ หากมีควิย่ืนวา่งชว่งท่ีท่านสะดวก แผนกวีซา่จะด าเนินการให้ดีท่ีสดุท่ีจะช่วย

อ านวยความสะดวกให้ท่านเป็นกรณีพิเศษ แตท่ัง้นี ้การนดัหมายแบบกรณีพิเศษตา่งๆ จ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

ทา่นสามารถเลือกซือ้ 

3.1 คิวพเิศษ (Premium) คือ การนดัหมายท่ีเร็วขึน้ หรือ สามารถเลือกเวลาได้มากขึน้  

3.2 การย่ืนแบบเร่งด่วน (Fast Track) ใช้เวลาพิจารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบริการพเิศษนีย้ังคงใช้มาตราฐานการพจิารณาวีซ่าแบบเดมิทัง้หมด ** 

ประเทศท่ีทา่นสามารถเลือกซือ้บริการพิเศษนีไ้ด้ ได้แก่ อังกฤษ อิตาลี ฝร่ังเศส สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอแลนด์ เทา่นัน้  

** ส าหรับการให้บริการ และ ค่าบริการของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษอีกครัง้ 

อาจมีการเปล่ียนแปลง ** 



 

  
 

 
 

4. กรณีท่ีทา่นไมส่ามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้ จ าเป็นต้องย่ืนก่อน หรือ หลงัคณะ เพราะต้องใช้หนงัสือเดินทางในช่วงท่ีทาง

บริษัทจะเร่ิมด าเนินการจดัเตรียมเอกสารเพ่ือขอย่ืนวีซ่า (โดยประมาณ 25-30 วนั ก่อนเดินทางเป็นอย่างน้อย หรือ อาจ

เร็วกว่านัน้) และหากเกิดคา่ใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะต้องช าระคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ตามจริงทัง้หมด เช่น 

คา่บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบนิ (ตัว๋) จะต้องออกก่อนก าหนด แตวี่ซา่ยงัไมด่ าเนินการ หรือ วีซา่ยงัไมไ่ด้รับการอนมุตั ิ(อยูใ่น

ระหว่างการพิจารณา) เน่ืองจากท่านด าเนินการย่ืนวีซ่าหลงัคณะ และหรือ กรณีท่ีท่านต้องการย่ืนก่อนคณะ แตค่ณะท่ี

ท่านเดินทาง ยงัไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยงัไม่คอนเฟิร์มออกเดินทาง หากสถานทตูต้องการขอหลกัฐานการพ านักใน

ประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกนัการเดนิทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเท่ียวภาษาองักฤษ (Itinerary) ใน

ส่วนนี ้ท่านจ าเป็นต้องด าเนินการด้วยตนเอง และหากท้ายท่ีสุดคณะไม่สามารถเดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมส่ามารถชดเชยคา่เสียหายให้กบัท่านไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทกุกรณี  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติทัว่ไปคือ 15-20 วนัท าการ (ไมร่วมวนัเสาร์ - อาทิตย์ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัจ านวนผู้สมคัร

ในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยูใ่นชว่งฤดกูาลทอ่งเท่ียว ท่ีมีผู้สมคัรเป็นจ านวนมาก อาจต้องใช้ระยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 

6. หลงัจากท่ีผู้สมคัรได้ท าการย่ืนขอวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ผู้สมัครท าการยืมหนงัสือเดินทางจาก

สถานทูตออกมาใช้ระหว่างขัน้ตอนการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ดงันัน้หากท่านมีความจ าเป็นในการใช้เล่มฯ

เพ่ือเดินทาง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือวางแผนล่วงหน้า  กรณีท่ีต้องการใช้หนงัสือเดินทางกะทนัหนั ท าให้

ต้องร้องขอหนังสือเดินทางกลับคืนด่วน ระหว่างขัน้ตอนการพิจารณาวีซ่า อาจท าให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่า และ ท่าน

จ าเป็นต้องสมคัรเข้าไปใหม่ นัน่หมายถึงจะต้องช าระคา่ธรรมเนียม และ คา่บริการใหม่ทัง้หมด โดยค านึงถึงระยะเวลาท่ี

เหลือก่อนเดนิทางส าหรับการพิจารณาเป็นส าคญัก่อนด าเนินการ 

7. กรณีท่าน มีวีซ่าเชงเก้นชนิดเข้าออกมากกว่า 1 ครัง้ หรือ หลายครัง้ (Multiple) ท่ียงัไม่หมดอายุ ไม่ช ารุด และ ยงัมีวนั

คงเหลือในกลุ่มประเทศเชงเก้นเพียงพอ และใช้เข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นตามวตัถุประสงค์ท่ีวีซ่าเชงเก้นฉบบันัน้ๆออก 

และต้องการใช้เดินทางท่องเท่ียวกบัคณะนี ้สามารถใช้ได้ หากวีซ่านัน้ถกูใช้มาแล้วตามเง่ือนไขของกลุ่มเชงเก้น คือ วีซ่า

ออกจากประเทศใด จะต้องพ านกัประเทศนัน้ๆมากท่ีสุด มาก่อนแล้วอย่างน้อยหนึ่งครัง้ หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขและ

ลกูค้ายืนยนัเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบเก่ียวกบัความเสียหาย และ คา่ใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึน้ในทกุ

กรณี เชน่ กรณีถกูปฏิเสธจากดา่นตรวจคนเข้าเมือง หรือ ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง  



 

  
 

 
 

8. กรณีท่ีท่านมีวีซ่าประเทศปลายทางท่ีสามารถเข้าออกได้หลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะต้องเป็นวีซ่าชนิด

ท่องเท่ียวเท่านัน้ โดยจะต้องอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบนัท่ี มีอายุคงเหลืออย่างน้อง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลบั 

รวมถึงวีซา่ชนิดท่ีอนมุตัิโดยระบวุนัท่ีสามารถพ านกัในประเทศเชงเก้น จะต้องไมเ่กินกว่าก าหนดท่ีอนมุตัใินหน้าวีซ่า ทัง้นี ้

ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาส่งหน้าวีซ่าและหน้าท่ีมีการประทับตราเข้าประเทศมาแล้ วให้กับเจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบเพ่ือความถูกต้อง หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขและลูกค้ายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่

รับผิดชอบเก่ียวกบัความเสียหาย และ คา่ใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึน้ในทกุกรณี เช่น เคาท์เตอร์สายการบินไม่อนญุาตให้เช็คอิน

ได้เน่ืองจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไม่เพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข้าเมือง และ ถูกส่งกลับจาก

ประเทศปลายทาง เป็นต้น 

9. การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมลูเท็จแก่สถานทตูฯ อาจถกูระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร 

ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่

สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มี

นโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอให้มาแสดงตน หลงัจากกลบัจากประเทศปลายทางแล้ว ซึ่งขอให้ท่านให้ความร่วมมือในส่วนนี ้

เพ่ือให้การย่ืนค าร้องในครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัดลุยพินิจของเจ้าหน้าท่ีสถานทตูเป็นส าคญั 

11. การท่ีวีซ่าจะออกให้ทันวันเดินทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนเดินทางเพียงไม่ก่ีวัน เราไม่สามารถฟ้องร้องหรือเรียกร้อง

คา่เสียหายใดๆได้ทัง้สิน้ เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธ์ิทางการทตูคุ้มครองอยู ่

12. เก่ียวกับเอกสารทางราชการที่จ าเป็นต้องแปล เช่น หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศที่ออกจาก

ส านักงานเขต หรือ อ าเภอ ท่ีอาศัยอยู่ , ใบปกครองบุตรกรณีบิดาและมารดา หย่าร้าง , ใบส าคัญการหย่า 

กรณีศูนย์รับย่ืนค าร้องขอวีซ่า หรือ สถานทูตต้องการ เอกสารท่ีแปลเรียบร้อย จ าเป็นจะต้องได้รับการรับรอง 

(มีตราประทับ) จากกรมการกงสุลเท่านัน้ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ฉบับละ  ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี ้

จ าเป็นที่สุด ส าหรับเด็กท่ีอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับ มารดาและบิดา (เช่น เดินทางกับมารดา 

และ บิดาไม่ได้เดินทางด้วย) ค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้ลูกค้าจ าเป็นต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง ทางบริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิไม่สามารถช าระค่าใช้จ่ายในส่วนนีใ้ห้ท่านได้ แต่หากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไม่จ าเป็นต้องมีตรา

ประทับ) ทางบริษัทยนิดีอ านวยความสะดวกแปลให้ท่านได้ตามปกต ิ 



 

  
 

 
 

13. กรณีลูกค้าท่ีจองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซือ้ตัว๋เคร่ืองบินแยกเอง) ท่านจ าเป็น

จะต้องเตรียมหลกัฐานการจอง ตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรมท่ีนอกเหนือจากคณะ ท่ีท่านพ านกัก่อน หรือ ตอ่จากคณะ ประกัน

การเดินทางให้ครอบคลุมวนัท่ีท่านเดินทาง ไป และ กลบั เพ่ือใช้ในการประกอบการย่ืนขอวีซ่าให้ครบตามเง่ือนไข ด้วย

ตนเองทกุกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถย่ืนขอวีซ่าในคิวนดัหมายของคณะได้ 

โดยท่านจ าเป็นจะต้องยอมรับเง่ือนไข และ หากมีคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมเน่ืองจากไม่ใช่การนดัหมายย่ืนขอวีซ่าแบบหมู่คณะ 

ท่านจ าเป็นเป็นจะต้องช าระคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมส่วนนี ้หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งด้วยตนเองทัง้หมดไม่ว่ากรณีได้ก็ตาม รวมไป

ถึงกรณีท่ีในวนันดัหมายเพ่ือย่ืนขอวีซ่า ท่านไม่สามารถย่ืนขอได้ ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ท าให้ท่านต้องยกเลิกการเดินทาง 

กระบวนการยกเลิกจะเป็นไปตามเง่ือนไขการยกเลิกทัง้หมด  

ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับ สายการบิน ท่ีท่านควรทราบ 

1. เก่ียวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบนิ เน่ืองจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพิเศษ) สายการบนิจึงขอสงวนสิทธ์ิในการเลือก

ท่ีนัง่บนเคร่ืองบินทุกกรณี แตท่างบริษัทจะพยายามให้มากท่ีสุด ให้ลกูค้าผู้ เดินทางท่ีมาด้วยกัน ได้นัง่ด้วยกนั หรือ ใกล้

กนัให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะสามารถท าได้ 

2. กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชดัเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีท่ีแจ้งล่วงหน้าก่อน

เดนิทางกะทนัหนั อาจมีคา่ใช้จา่ยเพิ่มเพ่ือช าระกบัเมนใูหมท่ี่ต้องการ เพราะเมนเูก่าของคณะ ไมส่ามารถยกเลิกได้ 

3. บางสายการบินอาจมีเง่ือนไขเก่ียวกับการให้บริการอาหารบนเคร่ืองแตกต่างกนั ขอให้ท่านท าความเข้าใจถึงวฒันธรรม

ประจ าชาตขิองแตล่ะสายการบนิท่ีก าลงัให้บริการทา่นอยู่ 

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 

1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ 

2. ทวัร์นีข้อสงวนสิทธ์ิส าหรับผู้ เดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน า้ตาล / เลือดหมู) เท่านัน้ กรณีท่ีท่านถือ

หนงัสือเดนิทางราชการ  (หน้าปกสีน า้เงินเข้ม) หนงัสือเดนิทางทตู (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะ

ทวัร์อนัมีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกับการขออนุญาตการใช้

หนงัสือเดนิทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผ่า่นการอนมุตัขิองเคาท์เตอร์เช็คอิน ดา่นตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย (ต้นทาง) 



 

  
 

 
 

ขาออก และ ตา่งประเทศ (ปลายทาง) ขาเข้าไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะ

เกิดขึน้ในสว่นนี ้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

3. ทัวร์นีเ้ป็นทัวร์แบบเหมาจ่ายล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วทัง้หมด หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ใน

รายการไมว่า่บางส่วนหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่

คืนเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนงัสือ

เดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนงัสือเดิน 

และ หน้าวีซา่มาให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมดัจ าหรือส่วนท่ีเหลือทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดนิทางจริงของประเทศท่ีเดนิทาง ทัง้นี ้ทางบริษัทจะค านงึถึงความปลอดภยั และ ประโยชน์

ของลกูค้าเป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึน้ของนักท่องเท่ียวท่ีไม่ได้เกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวตั ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย

หรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบนิ เหตสุดุวิสยัอ่ืน เป็นต้น 

7. อตัราค่าบริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบนิ คา่ภาษีน า้มนั คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิ ฯลฯ ท่ีท าให้ต้นทนุสงูขึน้ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแตมี่เอกสารลงนาม

โดยผู้ มีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่านัน้ 

9. นกัท่องเท่ียวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทกุประการ หากเกิดเหตสุดุวิสยัใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อนัไม่ใช่เหตท่ีุ

เก่ียวข้องกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบตัิภัยท่ีไม่สามารถควบคมุได้ นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย 

ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนท่ีบริษัทยังไม่ได้ช าระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องช าระตาม

ข้อตกลงแก่คูค้่าตามหลกัปฏิบตัเิทา่นัน้ 



 

  
 

 
 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และ

รวมกนัทกุชิน้ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถงุพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าท่ี

ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จดุเอ็กซ์เรย์ อนญุาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเทา่นัน้ ถ้าสิ่งของดงักลา่วมีขนาดบรรจภุณัฑ์มากกว่า

ท่ีก าหนดจะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบนิเทา่นัน้ 

11. สิ่งของท่ีมีลกัษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวร์นี ้เป็นการช าระค่าใช้จ่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตวัแทนบริษัทท่ีได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นต้องท่องเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีท่ี

ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่าย

เพิ่มเตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมดกบัผู้ เดนิทาง กรณี

ท่ีเกิดเหตกุารณ์นีข้ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลกูค้าท่ีจองเฉพาะทวัร์ไมร่วมบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบนิ (จอยด์แลนด์ทวัร์ ซือ้ตัว๋เคร่ืองบินแยกเอง) ในวนัเร่ิมทวัร์ 

(วนัท่ีหนึง่) ท่านจ าเป็นจะต้องมารอคณะเทา่นัน้ ทางบริษัทไมส่ามารถให้คณะ รอทา่นได้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม กรณีท่ี

ไฟล์ทของทา่นถึงช้ากวา่คณะ และ ยืนยนัเดนิทาง ทา่นจ าเป็นจะต้องเดนิทางตามคณะไปยงัเมือง หรือ สถานท่ีทอ่งเท่ียว

ท่ีคณะอยูใ่นเวลานัน้ๆ กรณีนี ้จะมีคา่ใช้จา่ยเพิ่ม ทา่นจ าเป็นจะต้องช าระคา่ใช้จ่ายท่ีใช้ในการเดินทางด้วยตนเองทัง้หมด

เทา่นัน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมส่ามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่านไมไ่ด้ทอ่งเท่ียวเมือง 

หรือ สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ สถานท่ีหนึง่ ทกุกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบัตวัแทนแล้วทัง้หมด 

การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศอิตาลี 

1.  หนังสือเดนิทางเล่มปัจจุบัน ฉบับจริง มีอายกุารใช้งานคงเหลือไมน้่อยกว่า 6 เดือน ณ วนัเดนิทางกลบั และมีหน้าวา่ง

ไมต่ ่ากวา่ 2 หน้า (หนังสือเดนิทางธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเท่านัน้) 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉากหลงัต้องเป็นพืน้สีขาว ถ่ายมาแล้วไม่

เกิน 3 เดือน ไมซ่ า้กบัวีซา่ประเทศอ่ืนๆท่ีเคยได้รับ เทา่นัน้ 

3. หลักฐานการท างาน / การเรียน 



 

  
 

 
 

3.1 กรณีเป็นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า :  

หนงัสือรับรองบริษัทฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรับรองทกุหน้า (มีอายไุมเ่กิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชย์หรือใบ

จดทะเบียนการค้า 

3.2 กรณีเป็นพนกังาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบตุ าแหนง่ วนัเร่ิมงาน เงินเดือน  

โดยจดหมายรับรองการท างานให้ระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบช่ืุอประเทศ ไมจ่ าเป็นต้องระบช่ืุอ

ประเทศปลายทาง ในหวัจดหมาย) จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ท่ีมีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถ้ามี) ท่ีอยู่ 

และเบอร์ตดิตอ่อย่างชดัเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : หนงัสือรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถ้ามี) ส าเนาบตัรข้าราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจ่ดทะเบียน : จดหมายชีแ้จงตนเองเก่ียวกบัหน้าท่ีการงาน เป็นภาษาองักฤษ 

สามารถเขียนแนะน าตนเอง พร้อมรูปภาพเป็นหลกัฐานประกอบได้ แตท่ัง้นี ้อยูท่ี่ดลุยพินิจของเจ้าหน้าท่ีรับย่ืนเทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนกัเรียน นกัศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาองักฤษ  

** หลักฐานการท างาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแล้วไม่เกิน 30 วัน ณ วันท่ีนัดยื่นวีซ่า จดหมายต้องเป็น

ภาษาอังกฤษและต้องสะกด ช่ือ-นามสกุล ให้ถูกต้องตามหน้าหนังสือเดนิทาง เท่านัน้ กรณีไม่ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได้ ** 

4. หลักฐานการเงิน สถานทตูรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย์ เท่านัน้ กรุณาจดัเตรียมดงันี ้

 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลงั 3 เดือน  

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านัน้ อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรด าเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ 

วันท่ีนัดยื่นวีซ่า ** 

** ผู้ท่ีประกอบอาชีพ มีหน้าท่ีการงาน จ าเป็นจะต้องมีบัญชีส่วนตัวเสมอ บัญชีบริษัท สามาถใช้ประกอบการ

พจิารณาได้ แต่ไม่สามารถใช้ยื่นแทนบัญชีส่วนตัวได้ ซึ่งหากมีแต่บัญชีบริษัท เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับยื่น

ได้ ** 

5. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

6. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ (ถ้ามี) 



 

  
 

 
 

7. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ - เปล่ียนนามสกลุ (ถ้ามี) 

8. ส าเนาสตูบิตัร (กรณีผู้เดนิทางอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์) 

** เอกสารเพิ่มเตมิกรณีเป็นเดก็อายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์และ ไม่เดนิทางพร้อมบิดามารดา  

หรือเดนิทางพร้อมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหน่ึง ** 

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดนิทางกับ บิดาและมารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ ท่ี

ออกโดยส านกังานเขตหรืออ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบ้าน ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหน้าหนงัสือเดินทาง 

ของบดิา และ มารดา , หนงัสือรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พร้อมลงนามส าเนาถกูต้อง 

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดนิทางกับ บิดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยนิยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ท่ีออกโดยส านกังานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , 

ส าเนาหน้าหนงัสือเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนงัสือรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดนิทางกับ มารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยนิยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบดิา) ให้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ท่ีออกโดยส านกังานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , 

ส าเนาหน้าหนงัสือเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนงัสือรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา 

- ส าเนาทะเบียนมรณะบตัร 

** กรณีรับรองการเงนิให้บุคคลในครอบครัว จ าเป็นต้องเก่ียวข้องกันทางสายเลือดเท่านัน้ บิดา , มารดา , บุตร , พี่ 

, น้อง , สามี , ภรรยา สามารถอ้างอิงได้จากทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส จ าเป็นต้องแนบส าเนามาด้วย และ

จ าเป็นต้องย่ืนเอกสารส าคัญดังนี ้** 

- หนังสือรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านัน้ โดยระบุช่ือเจ้าของบัญชี (ผู้

รับรอง) ยืนยนัรับรองให้กบัผู้ถกูรับรอง จ าเป็นต้องออกมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ วันท่ีนัดยื่นวีซ่า ** โดยสะกด 

ช่ือ-นามสกุล ผู้ถูกรับรอง ให้ถูกต้องตามหน้าหนังสือเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลงั 3  



 

  
 

 
 

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านัน้ อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรด าเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ 

วันท่ีนัดยื่นวีซ่า ** 

** จ าเป็นต้องใช้ทัง้ผู้รับรอง และ ผู้ถูกรับรองไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไข เจ้าหน้าท่ีอาจปฏิเสธ

การรับยื่นได้ ** 

** หลักฐานทางการเงนิข้างต้น ต้องเป็นบัญชีเดียวกันเท่านัน้ เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คือบัญชี

เดียวกัน ** 

- เอกสารเพ่ืออ้างอิงความสมัพนัธ์ อาทิ ส าเนาทะเบียนบ้าน/สมรส/สตูิบตัร 

แผนที่การเดนิทางเพื่อการย่ืนค าร้องขอวีซ่า ประเทศอิตาลี 

สถานที่ยื่นค าร้องวีซ่า : ศูนย์ย่ืนค าร้องขอวีซ่า VFS ประเทศอิตาลี อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 15 ถนนสีลม 

ทางอาคารมีสถานท่ีจอดรถรับรอง แตท่างศนูย์ย่ืนวีซา่ VFS ไมมี่บริการประทบัตราท่ีจอดรถฟรี 

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเบือ้งต้น เพื่อขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศอิตาลี 

1. ช่ือ - นามสกลุ ปัจจุบัน ............................................................................................................ 

2. ช่ือ - นามสกลุ ตอนเกิด (หากเคยเปล่ียน) ................................................................................... 

3. วนั - เดือน - ปีเกิด .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญิง 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หม้าย            แยกกนัอยู ่

6. หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................................................................ 

7. หมายเลขพาสปอร์ต ................................................................................................................. 

วนัท่ีออก ................ วนัหมดอาย ุ............... สถานท่ีออก ............................................................. 

8. ท่ีอยู่ปัจจุบัน(ท่ีพักอาศัยอยู่จริง) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหสัไปรษณีย์ ....................... 

9. เบอร์โทรศัพท์มือถือ .......................... อีเมลล์ ........................................................................ 



 

  
 

 
 

10. อาชีพปัจจุบัน  (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บ้าน/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ด้วย ..................................................................................................................................... 

11. ช่ือสถานที่ท างาน/สถานศึกษา และที่อยู่ ................................................................................. 

................................................................................................. รหสัไปรษณีย์ ...................... 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ ......................... อีเมลล์ ......................................................................... 

12. วีซา่ยโุรป (เชงเก้น) ท่ีเคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 

ไมเ่คย 

   เคยได้รับ     

ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ตัง้แตว่นัท่ี .................. ถึงวนัท่ี ...................... 

ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ตัง้แตว่นัท่ี .................. ถึงวนัท่ี ...................... 

ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ตัง้แตว่นัท่ี .................. ถึงวนัท่ี ...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏิเสธวีซา่หรือไม ่

ไมเ่คย    เคย (เหตผุลในการปฏิเสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการด ารงชีพระหวา่งการเดนิทางและพ านกัของผู้สมคัร 

   ตวัผู้สมคัรเอง 

   มีผู้ อ่ืนออกคา่ใช้จา่ยให้ ระบ ุ..................................................... ความสมัพนัธ์ .......................... 

15. ช่ือบคุคลท่ีเดนิทางร่วมกบัทา่น ..................................................... ความสมัพนัธ์ .......................... 

 

** ผู้สมัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงทุกข้อโดยละเอียด 

ข้อ 8/9/10/11 กรุณาระบุให้ละเอียดและชัดเจนท่ีสุดเพื่อ ประโยชน์ของตัวท่านเอง 

การพจิารณาอนุมัตวีิซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการอ านวยความ

สะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้เดนิทางเท่านัน้ ** 

 

 


