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วันแรก กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ • สนามบินนานาชาติดูไบ       ( - / - / - ) 

18.00 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิช้ัน 4 ประตู 8 Row T เคาท์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ 
Emirate Airline (EK) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

20.35 น. ออกเดินทางสู่นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยเท่ียวบิน EK 373   
***บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง*** 

  ***พเีรียตเดินทางตั้งแต่เดือน เม.ย. 63 เป็นต้นไป  ออกเดินทางเวลา 21.05 น. *** 
 
วันท่ีสอง สนามบินนานาชาติดูไบ • มิลาน • มหาวิหารดูโอโม่  • เวโรน่า • เวนิสเมสเตร้             (-/กลางวัน/เย็น)            

00.50 น. ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เวลาทอ้งถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 3 
ชัว่โมง) ใหท้่านผอ่นคลายอริยบทระหวา่งรอเวลาเปล่ียนเคร่ือง 

03.45 น. ออกเดินทางสู่มิลาน ประเทศอิตาลี เท่ียวบินท่ี EK101 **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง**  
 ***พเีรียตเดินทางตั้งแต่เดือน เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 03.35 น.  ถึงมิลานเวลา 08.15 น.**** 



07.45 น. ถึง ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา (Aeroporto di Milano-Malpensa) เมืองหลวงแห่งแฟชัน่ และอดีตเมืองหลวง
ของอาณาจกัรโรมนัตะวนัตกในยุคของพระเจา้คอนสแตนติน ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อย 
(เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชม. ) 

จากนั้ น เ ดินทาง เข้า สู่ ตัว เ มื องแห่งแฟชั่น  เมื องมิลาน (MILAN)  พาท่านถ่าย รูปบ ริ เวณด้ านหน้า 
 มหาวิหารมิลาน (DUOMO DI  MILANA ) หน่ึงในโบสถศ์ริสตส์ถาปัตยกรรมกอธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ภายใน
วิหารเช่ือกนัวา่มีการบรรจุหมุดตรึงไมก้างเขนของจริงท่ีใชใ้นการประหารชีวิตพระเยซูอยู ่ตวัอาคารสีขาวโด่ดเด่น 
สูง 157 เมตร กวา้ง 92 เมตร ประกอบดว้ยยอดแหลม 135 ยอด จุดสูงสุดของอาคารเป็นรูปป้ันพระแม่มารียท์  าจาก
ทองสัมฤทธ์ิสูง 4 เมตร บริเวณด้านหน้าตกแต่งด้วยรุปสลักหินอ่อนท่ีวิจิตเป็นอย่างยิ่ง มหาวิหารแห่งน้ีเร่ิม
ก่อสร้างตั้งแต่ปี 1386 โดยตระกูลวิสคอนดิ และใช้เวลาในการสร้างถึง 579 ปี โดยก่อสร้างท่ีเสร็จสมบูรณ์ในปี 
1965  ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัชอ้ปป้ิงมอลลท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของยุโรปท่ี กัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซ
คอนโด (Galleria Vittorio Emanuele II) ท่ีอดัแน่นไปด้วย แบรนด์ชั้นน าระดับโลก ท่ีบางแบรนด์นั้นก็ยงัถือ
ก าเนิด ณ เมืองแห่งน้ี อาทิ Prada, Versace, Armani, Dolce & Gabbana, Valentino รวมไปถึงแบรนด์เนมท่ีคุ ้นหู
อีกมากมาย อยา่ง Gucci, LOUIS VUITTON, Swarovski เป็นตน้ 



เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ( มือ้ที่ 1 ) 
จากนั้น  เดินทางสู่เมืองเวโรน่า (VERONA) ( ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชม. )   เมืองใหญ่อนัดบั 2 รองจากเวนิส ของ

แควน้เวเนโต ้และเมืองเวโรน่ายงัไดข้ึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมขององคก์ารยเูนสโกเม่ือปี คศ. 
2000  อีกทั้งวิลเลียม เชกสเปียร์ นักกวีและนักเขียนบทละครชาวองักฤษ ผูไ้ด้รับการยกย่องว่าเป็นนักเขียนผู ้

ยิง่ใหญ่ขององักฤษและของโลกยงัใชบ้รรยากาศและเร่ืองราว
ความรักของหนุ่มสาวสองตระกูลในเวโรน่า แต่งเป็นละคร
โศกนาฏกรรมขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1595 เร่ือง โรมิโอกบัจูเลียต น า
ท่านถ่ายรูปด้านนอกกบับ้านเลขท่ี 23 ของจูเลยีต JULIET’S 
HOUSE ชมระเบียงแห่งเร่ืองราว โรแมนติกท่ีจูเลียตเฝ้ารอ
คอยพบโรมิโอทุกค ่าคืน และบริเวณหน้าบ้านยงัมีรูปป้ัน
ส าริดขนาดเท่าตวัจริงของจูเลียต น าท่านเดินทางสู่เมืองเวนิส
เมสเตร้ (VENICE  MESTRE ) ( ใช้เวลาเดนิทางประมาณ  
1.30 ชม.)   ฝ่ังแผน่ดินใหญ่เมืองหลวงของแควน้เวเนโต 
 

ค ่า              รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจีน ( มือ้ที่ 2 ) 

ท่ีพกั HOLIDAY INN VENICE MESTRE MARGHERA  หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งต้นเท่านั้น  ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน 

 ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นท่ีพกั ไปพกัเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล ) 



วันท่ีสาม             เวนิสเมสเตร้ • เกาะเวนีส   •  ฟลอเร้นซ์    (เช้า /- /- )            

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือ้ที่ 3 ) 

 
 น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ ท่ า เ รื อ ต ร อ น เ ค ต โ ต้  ( 

TRONCHETTO ) น าท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือน
ของชาวเวนิส สู่เกาะ  เวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) 
ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองท่ีไม่เหมือนใคร โดย
ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็น 
"ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 
เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ้นฝ่ังท่ี
บริเวณ ซานมาร์โคศูนยก์ลางของเกาะเวนิสน าท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส น าท่านถ่ายรูปบริเวณจัตุรัส
เซ็นท์ มาร์ค (St. Mark's Square) ท่ีจกัรพรรดินโปเลียนยกย่องว่าเป็นห้องรับแขกท่ีสวยท่ีสุดของยุโรป และยงั
เป็นท่ีตั้งของ มหาวิหารซันมาร์โก (San Marco Basilica) มหาวิหารประจ าเขตอคัรบิดรเวนิส สร้างขึ้นในแบบ
สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ซ่ึงหาไดย้ากในปัจจุบนั เน่ืองจากถูกท าลายไปเกือบหมดส้ินในคร้ังท่ีออกโตมนัเขา้ยึด 
แต่วิหารแห่งน้ีอยู่ไกลจากเขตสงครามมาก เป็นท่ีเก็บ
อฐิันักบวชมาร์โกแห่งอเล็กซานเดรียท่ีชาวเวนิสน ามา 
ซ่ึงภายในโบสถน์ั้นจะมีภาพโมเสกบอกเล่าเร่ืองราวใน
คร้ังนั้นอยู่ โดยเซ็นท์มาร์โกถือว่าเป็นนักบวชท่ีส าคญั
ในการเผยแพร่ศาสนาในสมยัศตวรรษท่ี 5 ส าหรับตวั
มหาวิหารจะเ ช่ือมกับ พระราชวังดอร์จ (Doge's 
Palace) พระราชวงัแบบเวนิส-โกธิคท่ีคร้ังหน่ึงเคยเป็น



ท่ีประทบัของดยคุแห่งเวนิสคร้ังท่ีเมืองน้ียงัเป็น สาธารณะรัฐเวนิส ก่อนไดรั้บการปรับปรุงเป็นพิพิธภณัฑแ์ละเปิด
อยา่งเป็นทางการในปี 1923 และยงัมี           
หอระฆังซันมาร์โก (St Mark's Campanile) หอระฆงัสูง 98.6 เมตร โดยอิงการสร้างจากรูปแบบเดิมในปี 1514 
และพงัทลายลงในปี 1902 ไม่ไกลกันจะเป็นท่ีตั้งของ สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) สะพานซุ้มโคง้ท่ี
เช่ือมระหวา่งพระราชวงัดอร์จและเรือนจ า  
 
***หมายเหต ุท้ังนีไ้ม่รวมค่านั่งเรือกอนโดล่า***หากท่านสนใจนั่งเรือกอนโดล่า สามารถแจ้งทางหัวหน้าทัวร์เพื่อ
ประสานงานให้ได้ ท้ังนี้ไม่แนะน าให้ท่านติดต่อกับเรือเองเพื่อความปลอดภัยของท่านเนื่องจากอาจมีมิจฉาชีพ
แอบแฝงตัวมา 

เท่ียง อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 
จากนั้น น าท่านเดินทางกลับสู่ฝ่ังแผ่นดินใหญ่ VENICE MESTRE  เพื่อเดินทางสู่ เมืองฟลอเร้นซ์ (FLORENCE )               

( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เมืองท่ีคร้ังหน่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอิตาลี และเมืองหลวงของยุคฟ้ืนฟู
ศิลปวิทยาการ เป็นเมืองซ่ึงเป็นท่ีถือก าเนิดของจิตรกรระดับโลกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น มีเกลนัเจโล ลโีอนาโด ดาวิน
ช่ี ราฟาเอล ซานตี และอีกมากมาย น าท่านชมชมความยิ่งใหญ่ และอลงัการของ มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิ
โอเร (Santa Maria Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ท่ีใหญ่เป็นอนัดับ 4 ของทวีปยุโรป ซ่ึงโดดเด่นด้วย
สถาปัตยกรรมท่ีใช้หินอ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกันได้อย่างงดงาม  น าชมจัตุ รัสเดลลาซิญญอเรีย 
(PiazzaDella Signoria) ซ่ึงรายลอ้มไปดว้ยรูปป้ัน อาทิ เช่น รูปป้ันเทพเจา้เนปจูน (Fountain of Neptune), วีรบุรุษ
เปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า (Perseus with the Head of Medusa), รูปป้ันเดวิด ผลงานท่ีมีช่ือเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่
เป็นตน้  



ค ่า อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย  

ท่ีพกั THE GATE HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งต้นเท่านั้น  ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน 

 ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นท่ีพกั ไปพกัเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล ) 

 
วันท่ีส่ี ฟลอเร้นซ์•  ปิซ่า •จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม • หอเอนปีซ่า  • เซียน่า               (เช้า/กลางวัน/เย็น)            

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือ้ที่ 4 ) 
น าท่าน เข้าชม จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม ( PIAZZA DEL DUOMO ) อนัเป็นท่ีตั้ง หอเอนเมืองปีซ่า  

                          ( LEANING TOWER OF PISA ) หอระฆงัทรงกระบอก 8 ชั้น ท่ีสร้างดว้ยหินอ่อนสีขาวสูง 55.86 เมตร 



มีน ้ าหนกัประมาณ14,500 ตนั โดยเอกลกัษณ์และสาเหตุท่ีท าให้หอระฆงัแห่งน้ีไดเ้ป็นส่ิงมหัศจรรยข์องโลกนั้น
คือการท่ีตวัอาคารมีลกัษณะเอียงไปทางเหนือประมาณ 3.97 องศา หอเอนแห่งปิซ่าแรกเร่ิมสร้างในปี 1174 แต่เม่ือ
สร้างขึ้นไปเพียง 3 ชั้น ฐานอาคารก็เกิดการทรุดตวัลง เน่ืองจากเน้ือดินในบริเวณน้ีไม่มีชั้นหินแทรก ประกอบกบั
ตั้งอยูใ่กลแ้ม่น ้าอาร์โน ท าใหดิ้นมีความช้ืนและเหลวกวา่ปกติ จนท าใหต้อ้งยติุการก่อสร้างไปกวา่ 94 ปี จนกระทัง่
ปี 1272 สถาปนิกนาม จีโอวานี ดี ซีโมเน่ (Giovanni di Simone) ไดม้าสานต่อดว้ยเทคนิคการสร้างให้เพดานไม่
เท่ากนัเพื่อรักษาอาหารให้สมดุล แต่ก็ตอ้งยุติการก่อสร้างในปี 1284 จากภยัสงคราม ก่อนชั้นท่ี 7 ของอาคารจะ
เสร็จในปี 1319 และตวัหอระฆงัถูกเติมจนเสร็จส้ินเม่ือปี 1372 นบัเป็นเวลาร่วม 199 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมสร้าง โดย
ตวัอาคารเคยเอียงมากสุดถึง 5.5 องศา ในปี 1990 ให้ท่านไดช้มบริเวณรอบหอระฆงัแห่งน้ีพร้อมเก็บรูปเป็นท่ี
ระลึก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มือ้ที่ 5 ) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซียน่า ( SIENA ) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย
องคก์ารยเูนสโก ในปี ค.ศ.1995 น าท่านเดินเขา้สู่ตวัเมืองเก่า เพื่อชมจัตุรัสเดล คัมโป (Piazza del Campo) ท่ีเป็น
รูปทรงคลา้ยเกือกมา้นับว่าเป็นจตุรัสท่ีมีความสวยงามมากอีกแห่งหน่ึงในอิตาลี ให้เวลาท่านชมและเดินเล่น
ถ่ายรูปบริเวณรอบนอกของปาลาซโซ พบับลโิค (Palazzo Pubblico) เป็นพระราชวงัเก่าท่ีสร้างขึ้นดว้ยศิลปะแบบ
โรมาเนสก์  ตั้งแต่ปีค.ศ.1297  และ หอระฆังมานเจีย (Torre del Mangia) ท่ีเป็นอีกหน๋ึงสัญลกัษณ์ของเซียนา 
จากนั้นน าท่านชมความงดงามบริเวณภายนอกของ มหาวิหารเซียนา (Siena Cathedral) หรือ ดูโอโมดิเซียนา 



(Duomo di Siena) ท่ีถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1215 -1263 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมกอธิค และต่อเติมด้วย
ศิลปะแบบเรอเนซองส์ในยคุต่อมา 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจีน (มือ้ที่ 6 ) 

ท่ีพกั  MONTAPERTI HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งต้นเท่านั้น  ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน 

 ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นท่ีพกั ไปพกัเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล ) 

วันท่ีห้า ปิซ่า •  โรม • น ้าพุเทรวี่ • บันไดสเปน                            (เช้า/กลางวัน/-)            

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือ้ท่ี 7 ) 
 น าท่านเดินทางสู่ศูนย์กลางการปกครองของอิตาลท่ีี กรุงโรม (ROME) ( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม. )    เมือง

หลวงของประเทศอิตาลี และเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรโรมันท่ีรุ่งเรืองถือเป็นรากฐานของสังคมและ
วฒันธรรมของชาติยุโรป ไม่ว่าจะเป็น ปฏิทินตามหลักสุริยะคติ กฎหมาย การประชุมในสภาในรูปแบบ
สาธารณรัฐ เป็นตน้ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  (มือ้ที่ 8 ) 
น าท่านชมความงามของ น ้าพุเทรวี่ (TREVI  FOUNTAIN  ) ท่ีมกักล่าวกนัว่าเป็นน ้ าพุท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงใน 

โลก แต่แทจ้ริงแลว้น ้ าพุแห่งน้ีเป็น 1 ใน จุดพกัน ้ าจากสะพานส่งน ้ าเท่านั้น แต่ด้วยความสวยงามในรูปแบบ  

สถานปัตยกรรมแบบบาโรก ตรงกลางมีรูปป้ันเนปจูนหรือเทพโพไซดอนพร้อมเหล่าอาชาอยู่ โดยท่ีมาของช่ือ

น ้ าพุแห่งน้ีนั้นมาจากหญิงชาวโรม นามเทรว่ีท่ีไดบ้ริจากพื้นท่ีบริเวณน้ีให้เป็นสาธารณะประโยชน์ บริเวณดว้ย

รอบยงัมีร้านไอศครีมเจลาโตร้สเลิศ ของขึ้นช่ือของอิตาลีท่ีมีหลากหลายรสถดักนัไปไม่ไกล น าท่านเดินชมและ

ถ่ายรูปบริเวณ บันไดสเปน (SPANISH  STEPS ) บนัไดท่ีกวา้งท่ีสุดในยุโรป เช่ือมระหว่างจตัุรัสสปังนา กับ

โบสถ์ทรีนิต้ี หากจุดโรแมนติกของปารีสคือหอไอเฟล บันไดสเปนก็เปรียบได้เช่นนั้น เพราะภาพยนตร์รัก

หลากหลายเร่ืองท่ีถ่ายท าในโรมนั้น ก็มักจะไม่พลาดท่ีจะให้คู่พระนางบอกรักหรือจุมพิตกันท่ีบันไดแห่งน้ี 

นอกจากนั้นยงัมีสินคา้แบรนดเ์นมหลากหลายใหท้่านไดเ้ลือกสรรคอ์ยา่งเตม็ท่ี ไม่วา่จะเป็น Gucci, Louis Vuitton, 

Prada, Longchamp, Chanel, DIOR, Balenciaga เป็นตน้ แต่หากสนใจชิมกาแฟเอสเปรสโซ่ตน้ต าหรับ ก็มีร้าน

กาแฟมากมายใหท้่านไดลิ้้มลอง 



ค ่า อสิระอาหารเย็น เพือ่ความสะดวกและไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงของท่าน 

ท่ีพกั HOTEL CAPANNELLE  หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งต้นเท่านั้น  ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน 

 ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นท่ีพกั ไปพกัเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล ) 

 

วันท่ีหก               โรม • นครรัฐวาติกนั • มหาวิหารเซ้นท์ ปีเตอร์  • โคลอสเซียม  •สนามบินนานาชาติฟูมิซิโน่                                                                                                                        

 (เช้า/กลางวัน/-)            

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือ้ที่ 9 ) 



น าท่านเข้าชม มหาวิหารนักบุญปีเตอร์ ( ST. PETER’ BASILICA ) ศาสนสถานของคริสต์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

และเป็นท่ีฝังพระศพของพระสันตะปาปาพระองค์แรกท่ีถูกลงโทษประหารชีวิตด้วยการตรึงไม้กางเขนในสมัย

ของจักรพรรดิเนโร เมื่อปี ค.ศ. 68 ถือเป็นศูนย์รวมท้ังทางกายและทางในของวาติกนั โดยมหาวิหารแห่งน้ีไดส้ร้าง

ทบัวิหารหลงัเดิมท่ีสร้างในสมยัศตวรรษท่ี 4 ออกแบบโดยมีเกลนัเจโลสุดยอดจิตกรร่วมสมยักบัดาวินช่ี ภายใน

ถูกตกแต่งอย่างวิจิตรดว้ยหินอ่อน โดยมีประติมากรรมช่ือกอ้งโลกอย่าง ปีเอตา้ (Pietà) เป็นรูปป้ันพระแม่นารีย์

ทรงโอบอุม้พระเยซูหลงัจากส้ินพระชนม์ ซ่ึงท าจากหินอ่อนเพียงก้อนเดียวและใช้เวลาในการแกะสลกั 7 ปี 

บริเวณดา้นหนา้คือ จัตุรัสนักบุญปีเตอร์ (St. Peter's Square) ออกแบบโดย จาน ลอเรนโซ เบอร์นินี อีกหน่ึงประ

ติมากรผูไ้ดฉ้ายาวา่ สามารถเสกหินอ่อนใหห้ายใจได ้จตัุรัสสามารถจุคนไดป้ระมาณ 60,000 คน ตรงกลางมีเสาโอ

บีสิสหินแกรนิตแดง สูง 25.5 เมตร จากอียิปต ์ซ่ึงเป็นการแสดงถึงแสงยานุภาพของโรมนัท่ีมีต่อประเทศในยโุรป

และแถบเมดิเตอร์เรเนียนในขณะนั้น    (ในกรณีมีพธิีด้านใน อาจจะไม่ได้รับการเข้าชม) 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  (มือ้ที่ 10 ) 

จากนั้น  น าท่านแวะถ่ายบริเวณด้านนอก โคลอสเซ่ียม (COLOSSEUM)  หรือช่ืออย่างเป็นทางการวา่ ฟราเวียนแอมฟิเธีย

เตอร์ อีก 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ต้นแบบของสนามกีฬาของโลก เป็นแหล่งบันเทิงท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

โรมัน สร้างขึ้นในสมยัของจกัพรรดิเวสปาเซียนในปี ค.ศ. 70 ก่อนเปิดอย่างเป็นทางการในอีก 10 ปีต่อมาในสมยั

พระเจา้ไททสั เป็นสนามกีฬาท่ีจะเป็นการประชนัการต่อสู่ระหว่างเหล่านักรบกลาดิเอเตอร์ดว้ยกนัเอง และกบั

สัตวดุ์ร้าย เช่น สิงโต ชา้ง แรด เป็นตน้ โดยบา้งก็กล่าวกนัว่าการต่อสู้ในโคลอสเซ่ียมท าให้สัตวบ์างชนิดแทบจะ

ศูนยพ์นัธุ์เลยทีเดียว การสร้างอาคารแบบอฒัจนัทร์กลม 3 ชั้นขนาดใหญ่แห่งน้ียงัถือว่าเป็นการผลิตซีเมนต์แห่ง

แรกๆ ของโลกอีกดว้ย  

 



พาท่านถ่ายรูปด้านหน้า  กับ โรมันฟอร่ัม (  ROMAN’S 

FORUM  )  อ ดีตศูนย์กลางทางสั งคม  เศรษฐกิจ  และ

วฒันธรรมของอาณาจกัรโรมนั โดยบริเวณน้ีนั้นเป็นท่ีตั้งของ

ประตูชยั 2 แห่ง ท่ีเป็นตน้แบบของฝร่ังเศส นั่นคือ ประตูชยั

คอนสแตนติน สร้างขึ้นในคร้ังท่ีพระเจา้คอนสแตนตินไดช้ยั

ชนะเหนือพระเจา้แมกเซนเทียส และประตูชยัไททสัท่ีสร้าง

ขึ้นหลงัจากไดรั้บชยัชนะเหนือเมืองเยลูซาเลม็ในปีค.ศ. 81 

  

ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน (Aeroporto Leonardo da 
Vinci di Fiumicino) เพื่อใหท้่านไดมี้เวลาท าการคืนภาษี (Tax Refund) 

20.50 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี EK096 **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

บนเคร่ือง ** 

 ***ตั้งแต่พเีรียตเดือน เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 22.05 น. ถึงดูไบเวลา 05.55 น. **** 

วันท่ีเจ็ด ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ     ( - / - / - ) 

05.30 น. ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย  
                             3 ชัว่โมง) ใหท้่านผอ่นคลายอริยบทระหวา่งรอเวลาเปล่ียนเคร่ือง 
08.55 น. ออกเดินทางสู่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เท่ียวบินท่ี EK370 **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง**  
       *** พเีรียตเดินทางวันท่ี 1 -7 มิ.ย. 63 เท่ียวบินท่ี EK 372 ออกเดินทางเวลา 09.40 น. ถึงประเทศไทยเวลา 19.15 น.**** 
18.50 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดว้ยความประทบัใจ 

 
หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสมท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ
สภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานท่ีในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการ
ปิดปรับปรุง หรืออาจท าการจองไม่ได้เน่ืองจากต้องรอกรุ๊ปคอนเฟิร์มก่อนท าการจอง หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ โดยทาง
บริษัทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ และขอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นโปรแกรมโดย
แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานท่ีท่ีแน่นอนก่อนเดินทาง 

 
 
 



อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว (หน่วย : บาท) 
วนัเดินทางและราคา มหัศจรรย์ แกรนด์อติาล ี7 วนั 4  คนื 

โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) 

 

** คณะเดินทางจ านวน 30 ท่านต่อกรุ๊ป** 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม ราคา 
ชั้นธุรกิจ EK เพิ่มเงินจากราคาเดิม ***กรุณาเช็คกบัทางเจา้หนา้ท่ีค่ะ 100,000 – 130,000 
ในกรณีลูกคา้มีตัว๋แลว้ EK หกัออก   พีเรียต เดินทางเดือน ก.พ. / มี.ค. /พ.ค./มิ.ย. 19,000 
ในกรณีลูกคา้มีตัว๋แลว้ EK หกัออก   พีเรียต เดินทางเดือน เม.ย. 25,000 

 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา ผู้ใหญ่  
ท่านละ  

 

ราคา เด็กอายุ 2-11 
ปีบริบูรณ์ พกักบั
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 
 ท่านละ 

ราคา เด็กอายุ 2-11 ปี 
บริบูรณ์ พกักบั

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เตียง
เสริม) ท่านละ 

ราคา เด็กอายุ 
2-11 ปี

บริบูรณ์  พกั
กบัผู้ใหญ่ 2 
ท่าน (ไม่มี

เตียง) ท่านละ 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

วันที่ 7 – 13 ก.พ. 63 39,900.- 39,900.- 38,900.- 37,900.- 5,900.- 

วันที่ 20 – 26 มี.ค. 63 42,900.- 42,900.- 41,900.- 40,900.- 5,900.- 

วันที่ 8 – 14 เม.ย. 63 53,900.- 53,900.- 52,900.- 51,900.- 6,900.- 

วันที่ 29 เม.ย. – 5 พ.ค. 63 47,900.- 47,900.- 46,900.- 45,900.- 5,900.- 

วันที่ 1 – 7 มิ.ย. 63 47,900.- 47,900.- 46,900.- 45,900.- 5,900.- 



อตัราค่าบริการรวม 
✓ ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั Economy Class ไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป สายการบินเอมิเรตส์ Emirate Airlines (EK)  
✓ ภาษีน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
✓ ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 30 กก.กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
✓ ค่าท่ีพกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
✓ ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
✓ ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
✓ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวคนไทย 
✓ ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน  50,000 USD / เง่ือนไขเป็นไปตามกรมธรรม ์
เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบติัเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรัพยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดินทาง 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าวีซ่าเชงเกน้ 3,500 บาท / ท่าน ช าระพร้อมค่ามดัจ าทวัร์ 
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์, ซักรีดท่ีไม่ไดร้ะบุไว้

ในรายการ 
 ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 น ้าด่ืมบริการบนรถ 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียมวนัละ 3 ยโูร รวมทั้งทริป  7 วนั  21 ยโูร/ท่าน 
 ทิปส ำหรับคนขบัรถประมำณ 2 ยโูร/ท่ำน/วนั 10 ยโูร /ท่ำน 

 
 
 
 
 



เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษทัจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
หรือเปล่ียนแปลงราคาค่าทวัร์เพิ่ม เพื่อท าการออกเดินทาง โดยจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 20 วนัก่อนการเดินทาง 
2. กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 30,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 
วนัมิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 45 วนั) 
 

เมื่อท่ำนได้ท ำรำยกำรจองทวัร์ กบั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จำกนัน้ เจ้ำหน้ำที่จะติดต่อกลบั 
เพ่ือแจ้งนดัวนั ช ำระเงิน โทร 02-108-7828 ท่ำนสำมำรถโอนเงินผ่ำนธนำคำร ดงัต่อไปนี ้ 

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จ ากัด ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 

 
3. กรณียกเลิก 

3.1 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตอ้งท าก่อนการเดินทาง 45 วนั บริษทัฯ จะคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด ยกเวน้ในกรณี

วนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษท์างบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน 

3.2ยกเลิกการเดินทางหลงัช าระเตม็จ านวนทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน 
4. กรณีเจ็บป่วย 

4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการ 
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง 
ไดต้ามความเป็นจริง 

5.กรณีท่ีท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน,ตัว๋รถทวัร์,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ี
เจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋หรือช าระค่าทวัร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บินหรือเวลาบินโดยไม่ได้
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้หากเกิดขอ้ผิดพลาดใดๆ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 
6. ในการจองทวัร์ควรเผื่อเวลาจองทวัร์อยา่งนอ้ย 40-45 วนั ก่อนวนัเดินทางท่ีระบุไว ้เน่ืองจากมีผลในการจองคิววีซ่า ในกรณีท่ี
ท่านท าการจองเขา้มาล่าชา้กวา่ท่ีก าหนดไว ้รบกวนสอบถามทางเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง 
7. หลงัการจองทวัร์และช าระค่ามดัจ า กรุณาแนบสแกน COPY หนา้พาสปอร์ตและใบกรอกขอ้มูลค าร้องในการขอยืน่วีซ่าส่งกลบั
มา เพื่อกรอกขอ้มูลขอคิวในการยืน่วีซ่า 
8. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ 
ซ่ึงเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไข ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


9. กรณีท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ซ่ึงเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
รับผิดชอบทุกกร 
 

โรงแรมท่ีพกัและสถานทีท่องเท่ียว 
❖ ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯขอแนะน า

ให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบัเตียงพบัเสริม หรือไม่มี
หอ้งพกัแบบ 3 เตียงเลย 

❖ การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพกัแบบเด่ียวSingle ห้องคู่ Twin/Double 
อาจจะไม่ติดกนัหรืออยูค่นละชั้น 

❖ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจมีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งพกัแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

❖ กรณีมีการจดังานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

❖ โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในภูมิภาคท่ีมีอุณหภูมิต ่า  จะมีบริการเคร่ืองปรับอากาศ
เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น 

❖ บางสถานท่ีในยุโรปอาจปิดในวนัอาทิตย ์หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวนัเดินทางตรงกบัวนัเหล่าน้ี 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ หากทราบเวลาท่ีแน่นอนก่อนเดินทาง 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษทัฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
➢ เท่ียวบิน, ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 
➢ หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว

เท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผิดชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได)้ 

➢ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประทว้ง,การนดั
หยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคา้
จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



➢ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจาก
อุบติัเหตุในรายการท่องเท่ียว (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษทัทวัร์) 

➢ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ, เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของนกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ
เดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

➢ ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปล่ียน
ช่ือไดห้ากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอตัราค่าน ้ามนัหรือค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิปรับราคาตัว๋
ดงักล่าว 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

➢ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถึงจะยงัไม่หมดอายกุ็ตาม อาจท าใหท้่าน
โดนปฎิเสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรท่ีท าใหใ้บหนา้เปล่ียนไป ดงันั้น ท่านตอ้งท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติใหท้่านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์วา่ท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึงรายละเอียด
อายคุรรภท่ี์ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

 



** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอยีดทุก

หน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 
 

เอกสารการขอวซ่ีาเชงเก้น  (ประเทศอติาล)ี 

ยื่นวีซ่าแสดงตนท่ีศูนย์ยืน่วีซ่า VFS Global (จามจุรีสแควร์) 

   

 

 

 

 

 

 

ในการย่ืนวีซ่าทางสถานทูตจะเกบ็หนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาใช้ได้   

ระยะเวลาในการพจิารณาวีซ่าประมาณ  15  วันท าการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทาง

สถานทูต หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่าก าหนดขึน้อยู่กบัสถานทูต         

*** สถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑใ์นการยืน่เอกสารตลอดเวลา*** 

 

 
 
หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวีซ่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ 
อายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั  และหนงัสือเดินทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนงัสือเดินทางเล่ม
เก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่วีซ่าดว้ย)  
 

1. หนังสือเดินทาง 

 

*** การยื่นวีซ่ากบัทางบริษัททัวร์ จะต้องท าการยื่นวีซ่า ประเภทหมู่คณะเท่าน้ัน  การย่ืนหมู่คณะต้องมีจ านวน 10 คนขึน้ไป  

ซ่ึงทางศูนย์รับย่ืนจะเป็นผู้ก าหนดวันย่ืนวีซ่าเท่าน้ัน ผู้เดินทางไม่สามารถก าหนดวันย่ืนได้เอง หากผู้เดินทางไม่สามารถไปย่ืน   

วีซ่าในวันท่ีทางศูนย์รับย่ืนก าหนดได้  มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม ( PREMIUM ) ดังนี ้*** 

1. ในกรณีท่ีเหลอืระยะเวลายื่นวีซ่าน้อยกว่า 11 วันท าการ นับจากวันเดินทาง   มีค่าใช้จ่ายเพิม่  ท่านละ 2,200 บาท   
2. ในกรณีท่ีเหลอืเวลายื่นวีซ่าเหลอืน้อยกว่า 5 วันท าการ จะมีค่า Fast Track เพิม่เติมอกี ท่านละ 400 บาท รวมเป็น 

2,600 บาท 
                               **ทั้งนี ้ค่าใช้จ่ายท่ีเกดิขึน้ ผู้เดินทางต้องช าระกบัทางศูนย์รับย่ืนโดยตรง** 

 

 



***ส าหรับหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลท่ัวไป (สีเลอืดหมู) เท่าน้ัน ห้ามใช้หนังสือเดินทางราชการ  
(สีน ้าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออืน่ๆ ท่ีนอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลท่ัวไป โดยเด็ดขาด*** 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   
รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้  จ านวน 2 ใบ       
(พื้นหลงัขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน กรุณารวบผมให้เห็นใบหนา้ใหช้ดัเจน หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั ไม่ใส่
คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 
สถานทูตอาจมีการเปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกบัวีซ่า ท่ีท่านเคยไดรั้บยอ้นหลงไป 6 เดือน 
หากพบวา่ท่านใชรู้ปถ่ายเคยมีวีซ่าท่ีเกิน 6 เดือนแลว้ ท่านตอ้งถ่ายรูปใหม่ ทางสถานทูตฯ  
เขม้งวดเร่ืองรูปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด ท่านอาจตอ้งเสียเวลาไปถ่ายรูป 
และตอ้งมาแสดงตวัใหม่ในการยืน่วีซ่า 
 
 
 
 
 

***ในกรณีท่ีถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษา
ศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซ่าจะมีเง่ือนไข และ 
ข้อก าหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถย่ืนขอวีซ่าในประเทศไทยได้ 
ข้อก าหนดนีร้วมไปถึงผู้เดินทางท่ีถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 

 

2. รูปถ่าย 
 



 
 

 
หลกัฐานทางการเงินใช้ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ประกอบดว้ย 

• Bank Statement ยอ้นหลงั 3 เดือน  ท่ีออกจากทางธนาคารเท่านั้น 
• บญัชีออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัว่ไป ส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 3 เดือน 

 (รบกวนลูกคา้ท ารายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แลว้ค่อยปรับยอดเงินในบญัชีไม่เกิน 7วนั ) ก่อนวนัยืน่     
วีซ่า   รบกวนตรวจสอบ ช่ือและนามสกุล ต้องสะกดเป็นภาษาองักฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอร์ต 
 

ส าคัญมาก !!! ห้ามท าการโอนเงินเข้าไปเป็นยอดใหญ่ในคร้ังเดยีวก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด 
 

• กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยบุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใชจ่้ายไดน้ั้น คือ 
 

-  พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้
- สามี ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้
- เพื่อน ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหก้นัได ้
 

• กรณีท่ีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องมีเอกสารของผู้สนับสนุนดังนี ้ 
 

- ตอ้งท าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) เป็นภาษาองักฤษ พร้อมเอกสารแสดงความสัมพนัธ์ 
เช่น สูติบตัร ทะเบียนบา้น ทะเบียนสมรส เป็นตน้ 

       -   ถ่ายส าเนาสมุดบญัชี  หรือ  Statement   ยอ้นหลงั 3  เดือนของบุคคลท่ีออกค่าใชจ่้าย  เป็นภาษาองักฤษ          

 

 
 
 
 

3. หลกัฐานการเงิน 
 



 
 
  

• เจ้าของกจิการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน อายไุม่เกิน 3 
เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการคา้(พค.0403) 

• เจ้าของกจิการท่ีไม่ได้จดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการท างานเป็นภาษาองักฤษ พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่าย
ร้าน สัญญาเช่าท่ี โฉนดท่ีดิน เป็นตนั 

 
• พนักงานท่ัวไป  หนงัสือรับรองการท างาน จากบริษทัฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน พร้อมระบุวันลา

และประเทศท่ีเดินทางทางตามโปรแกรม 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต  
ใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 

 
• นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นงัสือรับรองการเรียน ท่ีออกจากสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต) 
ใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 

 
 
 

• ส าเนาทะเบียนบา้น 
• ส าเนาบตัรประชาชน 
• สูติบตัร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 
• ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถา้มี) 
• ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มีการเปล่ียน) 

 
 
 

• หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอม
ระบุใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบับิดา)พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

4. หลกัฐานการท างาน 
 

5. เอกสารส่วนตัว 
 

6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดาหรือมารดา มารดา 
 



• หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สังกดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอมระบุให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามาดว้ย 

• หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัใคร มีความสัมพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สังกดั (1 ใบ ต่อ เด็ก 1 ท่าน เท่านั้น) 
พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดาและมารดา และ  
หมายเหตุ  ***บิดาหรือมารดา ต้องท าหนังสือชี้แจงเป็นภาษาองักฤษว่าให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศกบัใคร มี
ความสัมพนัธ์เป็นอะไรกนักับเด็ก คนละ 1 ชุด  (ลูกค้าสามารถเขียนหรือพมิพ์ขึน้เองได้)*** 
 

*ส าหรับหนังสือยินยอมนั้น ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาองักฤษ 1 ฉบับ จากทางส านักงานเขต หรืออ าเภอ* 
 

• กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้อ านาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว 

• กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวีซ่า  พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบับุตรท่ีสถานทูต
ดว้ย ท้ังสองท่าน  

• ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่านั้น 
 

 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม่เติม 

**  หมายเหต ุ** 

เอกสารตวัจริงท่ีตอ้งน าติดตวัมาในวนัท่ีตอ้งสแกนลายน้ิวมือ  

• บตัรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปล่ียนช่ือ เปล่ียนนามสกุล /สูติบตัร (กรณีอายตุ ่ากวา่ 18 ปี ) 

• สมุดเงินฝากธนาคาร ใหต้รงกบับญัชีในการขอยืน่วีซ่า 
• เวลาการอนุมติัผลวีซ่าจะอยู่  10-15 วนั ท าการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร์-อาทิตย ์และ วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ วนัหยุดของทาง

สถานทูต หรือ ในบางกรณีอาจใชร้ะยะพิจารณานานกวา่ท่ีก าหนด         

• ระหวา่งพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้

• ค่าแปลเอกสารทุกอยา่งไม่รวมอยูใ่นค่าด าเนินการของทวัร์ 

กำรพิจำรณำผล VISA ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของทำงสถำนทูต  ทำงบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับกำรพิจำรณำใดๆทัง้สิน้  

บริษัทเป็นเพียงตัวแทนที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนัน้  ข้อมูลและเอกสำรทุกอย่ำงต้องเป็นควำมจริง
ควำมบิดเบียน ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีที ่VISA ไม่ผ่ำนทกุกรณี *** 
 



 
 

ข้อมูลค าร้องขอยื่น วซ่ีา ประเทศอติาล ี (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 

*****  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ  เพือ่เป็นประโยชน์ในการพจิารณาวีซ่า ***** 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าประเทศอติาล ี

1.) ข้อมูลเกีย่วกบัหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  

       ช่ือและนามสกุล   __________________________________________________ 

       ช่ือและนามสกุลเก่า(ถา้มี)  __________________________________________________ 

       ช่ือและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)  ________________________________________ 

       หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั  

 

        วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ.  ________________________ 

        สถานท่ีเกิด (จงัหวดั) _______________________ 

 
2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครัว 

ท่ีอยูปั่จจุบนั(ท่ีสามารถติดต่อได)้   ________________________________________________________________ 

โทรศพัทมื์อถือ  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 

สถานภาพ :                โสด             สมรสโดยจดทะเบียนสมรส             สมรสไม่ไดจ้ดทะเบียน            หยา่            หมา้ย 

วนั/เดือน/ปี ค.ศ. การเปล่ียนสถานภาพ(สมรส, หยา่ ฯลฯ)  ____________________________ 

ถา้ท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส 

ช่ือและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)   ___________________________________ 

       วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   ________________________ 

       สถานท่ีเกิด (จงัหวดั)  _______________________ 

 

 

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกีย่วกบัอาชีพ, หรือถ้าก าลงัศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอยีดของสถานท่ีศึกษา และลงรายละเอยีดอืน่ๆ  

ลงในช่องว่าง 

             



3.1) ช่ือบริษทัท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 

3.2) ท่ีอยูข่องบริษทัท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 

3.3) งานปัจจุบนัท าอาชีพ โปรดระบุต าแหน่ง (ระบุเป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย) 
___________________________________________________________________________________ 

3.4) เบอร์โทรศพัทท่ี์ท างาน หรือเบอร์โทรศพัทส์ถาบนัท่ีท่านก าลงัศึกษาอยู ่ _______________________________ 

 

       4.)  ข้อมูลเกี่ยวกบัการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมีวีซ่าเชงเกน้ในกลุ่มเชงเกน้ภายในระยะเวลา 3 ปี (ถา้มีโปรดระบุ) 
           มี     วนัท่ีออกวีซ่า และวนัท่ีหมดอายวุีซ่า ให้ตรวจสอบท่ีหนา้เชงเกน้ท่ีท่านเคยเดินทาง 
ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวีซ่า  ___________________วนัหมดอายวุีซ่า  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวีซ่า  ___________________วนัหมดอายวุีซ่า  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวีซ่า  ___________________วนัหมดอายวุีซ่า  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวีซ่า  ___________________วนัหมดอายวุีซ่า  ___________________ 
          ไม่เคยมีวีซ่าเชงเกน้ 

                       4.1.1) ถา้ท่านเคยมีวีซ่าเชงเกน้ โปรดระบุวนัท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด   

                    (ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบรายละเอียด วนั เดือน ปี ท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด  
                      ไดจ้ากหนา้วีซ่าเชงเกน้ล่าสุดท่ีท่านเคยเดินทาง) 
                     ประเทศ ______________ วนัท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด  ___________________ 
5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
ออกค่าใชจ่้ายเอง                       มีผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้                  ระบุช่ือ   ความสัมพนัธ์   

 
 

 

 


