
 
 
 

 

  
 
 
 

อติาล ีกอนโดลารอรกั 7วนั4คนื 
โดยสายการบนิ Singapore Airlines (SQ) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนกมุภาพนัธ ์- เดอืนพฤษภาคม 2563 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ไฮไลทท์วัร ์
มหาวหิารเซนตพ์อลนอกก าแพง – วหิารแพนธอีอน – น า้พเุทรว ี- กลุม่โรมนัฟอรมั 

มหาวหิารเซนต ์ปีเตอร ์บาซลิกิา - สนามกฬีาโคลอสเซยีม – อคัรมหาวหิารนกับุญยอหน์ ลาเตรนั 

มหาวหิารซนัตามาเรยีมจัโจเร – อนุสาวรยีเ์ดวดิ – หอเอนเมอืงปิซ่า  
น า้พุอนุสาวรยีเ์ทพเจา้เนปจูน – อนสุาวรยีว์รีบุรุษเปอรซ์อิุสถอืหวัเมดูซ่า  
ประตูชยัเมอืงมลิาน– หอพธิเีจมิน า้มนต ์- มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน 

พเิศษ!! สปาเก็ตตีห้มกึด า และลอ่งเรอืสูเ่กาะเวนสิ 
แจกความสดชนื!! บรกิารไอศกรมีพืน้เมอืง ทา่นละ 1 สกูป๊ 



 
 
 

 

  
 
 
 

วนัทีห่นึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย – ทา่อากาศยานนานาชาต ิ

          สงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์
17.30 น. ขอเชิญคณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

อาคารผู ้โดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 เคาน์เตอร ์K สายการบิน 

Singapore Airlines โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ  อ านวยความสะดวก
ตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

21.10 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์
โดยสายการบนิ Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่SQ981  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 
 

 
 

 
 
 

 
วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์- ท่าอากาศยาน

นานาชาตเิลโอนารโ์ดดาวนิช ีฟิอูมชิโิน เมอืงโรม ประเทศอติาล ี- มหาวหิารเซนตพ์อลน
อกก าแพง - นครรฐัวาตกินั - มหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา - เมอืงโรม - วหิารแพนธี
ออน - กลุม่โรมนัฟอรมั - สนามกฬีาโคลอสเซยีม - อคัรมหาวหิารนกับุญยอหน์ ลาเตรนั - 

มหาวหิารซนัตามาเรยีมจัโจเร - น า้พุเทรว ี- ยา่นบนัไดสเปน    
00.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์ 

** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 
01.55 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิลโอนารโ์ดดาวนิช ีฟิอูมชิโิน เมอืงโรม ประเทศ

อติาล ีโดยสายการบนิ Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่SQ366 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 13 ช ัว่โมง 15 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

08.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิลโอนารโ์ดดาวนิช ีฟิอูมชิโิน เมอืงโรม ประเทศอติาล ี 

 น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย
ประมาณ 5 ช ัว่โมง ** 

น าท่าน เขา้ชม มหาวหิารเซนตพ์อลนอกก าแพง (Basilica of Saint Paul Outside the 
Walls) หนึง่ในสีม่หาวหิารทีเ่ป็นรากฐานส าคัญของครสิตจักรโรมันคาทอลคิในเมอืงโรม ประเทศ

อติาล ีถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่4 เป็นมหาวหิารทีใ่หญ่เป็นอันดับสองในเมอืงโรม รองลงมาจาก
มหาวหิารเซนต์ ปีเตอรส์ บาซลิกิา ที่นครรัฐวาตกิัน เป็นที่ตัง้ของสุสานเซนต์พอลใตแ้ท่นบูชา
หลักทีถู่กไฟไหมเ้มือ่ปี ค.ศ. 1823 และไดถู้กสรา้งขึน้ใหม่โดยผ่านการบรจิาคทุนทรัพยจ์ากทั่ว

โลก สิง่ที่น่าสนใจและโดดเด่นคือโซ่ที่ใชผู้กมัดนักบุญเซนต์พอลซึง่เป็นนักโทษในเมืองโรม
ตัง้แต่ปี ค.ศ. 61 ที่ปรากฏอยู่ในที่เก็บศพทองค าใกลสุ้สานของอัครทูต การตกแต่งภายในของ

มหาวหิารฯนัน้งดงามดว้ยหนิอ่อนขนาดมหมึาและกระเบือ้งโมเสคสทีองสวยงาม แต่น่าเสยีดาย
เพราะเหตุการณ์ไฟไหมใ้นปี ค.ศ. 1823 จึงท าใหม้ีเพียงไม่กี่ช ิน้ส่วนของมหาวหิารยุคกลาง
เท่านัน้ทีย่ังคงสภาพเดมิอยู่ อย่างไรก็ตามครสิตจักรยังคงฝังกระเบือ้งโมเสกบางสว่นจากศตวรรษ

ที ่13 เป็นโคมระยา้ขนาดใหญ่ ในจ านวนภาพวาดโมเสกมากมายนัน้ภาพทีส่ าคัญทีส่ดุคอืภาพวาด
โมเสกของพระสันตะปาปาในบรเิวณกลางวหิารอันกวา้งใหญ่บนผนังของมหาวหิาร ซึง่รังสขีอง

แสงแดดจะส่องสว่างขึ้นในรูปของสมเด็จพระสันตะปาปาในปัจจุบันซึ่งก็คือสมเด็จพระ
สันตะปาปาฟรานซสิ คณุลักษณะนี้เองทีเ่ป็นคณุสมบัตเิฉพาะทีท่ าใหม้หาวหิารแหง่นี้แตกตา่งจาก



 
 
 

 

  
 
 
 

มหาวหิารอื่นๆ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื 

ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1980 ** รอบของการเข้าชมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม กรณีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่
สามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระ

ล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ 
เป็นส าคญั **  น าท่านเดนิทางสู่ นครรฐัวาตกินั (Vatican) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 

นาท)ี เป็นนครรัฐทีไ่ม่มทีางออกสูท่ะเลซึง่นอ้ยทีส่ดุในโลก ตัง้อยู่ในเมอืงโรม ประเทศอติาล ีเป็น
ทีป่ระทับของพระสันตะปาปา ประมุขสูงสุดแห่งครสิตศาสนานิกายโรมันคาทอลกิ ศูนย์กลางคือ
มหาวหิารนักบญุเปโตร หรอื มหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา ซึง่ออกแบบโดยมเีกลันเจโล การ

ปกครองของนครรัฐวาตกิันเป็นแบบอ านาจเบ็ดเสร็จ คืออ านาจตกอยู่ที่สมเด็จพระสันตะปาปา
เพียงผูเ้ดียว จะหมดวาระก็ต่อเมื่อสิน้พระชนม์ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย

องคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1984 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา (St. Peter’s Basilica) 
หนึ่งในสีม่หาวหิารทีเ่ป็นรากฐานส าคัญของครสิตจักรโรมันคาทอลคิในเมอืงโรม ประเทศอติาล ี

ทีต่ัง้อยู่ในเขตการปกครองของนครรัฐวาตกิัน เป็นสิง่ก่อสรา้งที่ใหญ่ทีสุ่ดในนครรัฐวาตกิัน และ
เป็นมหาวหิารที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นสถานที่ที่ไดช้ือ่ว่าศักดิส์ทิธิท์ี่สุดแห่งหนึ่งของครสิตจักร



 
 
 

 

  
 
 
 

โรมันคาทอลกิอกีดว้ย มหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา (St. Peter’s Basilica) หรอืมอีกีชือ่ว่า 

มหาวิหาร นักบุญ เปโตร (Basilica Sancti Petri) เดิมนั้นเป็นโบสถ์ที่ถูกสรา้งขึ้นในสมัย
ครสิตศ์ตวรรษที่ 4 เป็นรูปแบบบาซลิกิา จนมาถงึในยุคฟ้ืนฟูศลิปวทิยาโบสถนั์น้ไดม้สีภาพทรุด
โทรมเป็นอย่างมากแลว้จงึไดม้กีารตัดสนิใจสรา้งมหาวหิารขึน้มาใหม่ในรูปแบบเรเนซองซึง่เป็น

โบสถท์ีใ่หม่และมขีนาดใหญ่กวา่เดมิมาก นอกจากนัน้แลว้มหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา แห่ง
นี้นัน้ยังเป็นหนึง่ในสีข่องมหาวหิารเอกของเมอืงโรมร่วมกับอกีสามวหิารอันไดแ้ก่ มหาวหิารซันตา

มาเรยีมัจโจเร, มหาวหิารนักบุญเปาโลนอกก าแพง และมหาวหิารนักบุญยอหน์ ลาเตรัน อกีดว้ย 
** ยงัไมร่วม คา่บตัรเขา้ชมภายใน มหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา ทา่นละ ประมาณ 
20 ยูโร (EUR) หรอืค านวณเป็นเงนิไทยประมาณ 700 บาท บางกรณีมงีานส าคญั หรอื 

พธิกีารส าคญัตา่งๆทางศาสนา อาจไมส่ามารถเขา้ชม หรอื เขา้ใกลช้ดิกบัมหาวหิารฯได ้
แตท่างบรษิทัจะพยายามน าทา่นชมมหาวหิารใหใ้กลช้ดิมากทีสุ่ด เทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้

** 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโรม (Rome) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแควน้ลัตซีโย 
ประเทศอติาล ีตัง้อยู่ทางตอนกลางของประเทศ เมอืงโรมยังเป็นทีต่ัง้ของนครรัฐวาตกิัน ซึง่เป็น
ดนิแดนที่ประทับของพระสันตะปาปาแห่งครสิตจักรโรมันคาทอลกิอกีดว้ย หลังสิน้สุดยุคกลาง 

เมอืงโรมไดอ้ยู่ภายใตก้ารปกครองของพระสันตะปาปา เชน่ สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์
ที ่6 และสมเด็จพระสันตะปาปาลโีอที ่10 ผูซ้ ึง่สรา้งสรรคใ์หเ้มอืงโรมกลายเป็นหนึง่ในศนูยก์ลาง

ของสมัยฟ้ืนฟศูลิปวทิยาในประเทศอติาลเีช่นเดยีวกับเมอืงฟลอเรนซ ์ซึง่ในยุคสมัยดังกลา่ว ไดม้ี
การก่อสรา้งมหาวหิารเซนต์ส ปีเตอร ์บาซลิกิาแบบทีป่รากฏในปัจจุบัน และมเีกลันเจโล ไดว้าด



 
 
 

 

  
 
 
 

ภาพปนูเปียกประดับภายในโบสถ์นอ้ยซสิทนี ศลิปินและสถาปนิกทีม่ชี ือ่เสยีงอย่างบรามันเต แบร์

นินี และ ราฟาเอล ซึง่พ านักอยู่ในเมอืงโรมเป็นครัง้คราว ไดม้สี่วนช่วยสรางสรรคส์ถาปัตยกรรม
แบบสมัยฟ้ืนฟูศลิปวทิยาและแบบบารอกในเมอืงโรมดว้ยเช่นกัน ท าใหเ้มอืงโรม เป็นเมืองที่มี
ความน่าสนใจทางดา้นสถาปัตยกรรมทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก  

น าท่าน เขา้ชม วหิารแพนธอีอน (Pantheon) หรือวหิารแห่งดวงตาสวรรค ์ถูกสรา้งขึน้ตัง้แต่
ในสมัยกอ่นทีจ่ะเริม่นับครสิตศ์ักราชประมาณ 20 ปี ในยุคของจักรพรรด ิMarcus Agrippa โดยได ้

ปรากฎการแกะสลัก M. Agrippa ไวท้ี่บริเวณหนา้บันของตัวอาคาร ดว้ยการออกแบบและการ
ก่อสรา้งที่ยอดเยี่ยมจงึท าใหว้หิารแห่งนี้นั ้นนับเป็นสิง่ก่อสรา้งเดียวที่ก่อสรา้งมาตัง้แต่สมัยยุค
โรมันและยังคงสภาพสมบูรณ์ไวไ้ดม้ากทีส่ดุทีม่เีหลอือยู่ Pantheon นัน้เป็นชือ่ทีม่คีวามหมายมา

จาก All of God หรอืวหิารแหง่เทพ ซึง่เป็นวหิารทีส่รา้งขึน้เพือ่บชูาเทพ แตอ่กีนัยหนึง่นัน้แปลได ้
ว่าเป็นที่เก็บศพ ซึง่สถานที่แห่งนี้ก็ไดเ้ป็นที่เก็บศพของบุคคลส าคัญเช่นกันจึงยังไม่แน่ชัดใน

วัตถุประสงคข์องการสรา้งวหิารแห่งนี้ขึน้มาเลยทเีดยีว การออกแบบทีโ่ดดเด่นของอาคารแห่งนี้
นัน้เริม่มาตัง้แต่ภายนอกอาคารทีคุ่ณจะสามารถมองเห็นเสาหนิแกรนิตขนาดใหญ่ยักษ์วางเรยีงที่

ดา้นหนา้อาคารเป็นแนวยาว โดยเสาแตล่ะตน้นัน้โดดเด่นดว้ยความทีเ่ป็นเสาหนิกอ้นเดยีวทัง้เสา
โดยไม่ไดม้ีการตัดต่อเลย วหิารแห่งนี้มองภายนอกทีดู่ยิง่ใหญ่สวยงามแลว้กลับเทยีบไม่ไดก้ับ
ภายในแมแ้ต่นอ้ย เมือ่เขา้ไปบรเิวณภายในวหิารคณุจะไดพ้บกับความกวา้งขวางใหญ่โต ภายใน

วหิารนัน้ไดร้ับการออกแบบใหไ้ม่มเีสาตรงกลาง เอกลักษณ์ทีโ่ดดเดน่ของการออกแบบของวหิาร
แห่งนี้คอื Oculus ซึง่เป็นช่องวงกลมขนาดใหญ่มเีสน้ผ่าศูนยก์ลางประมาณ 30 ฟุต ทีอ่ยู่บรเิวณ

ตรงกลางโดมโคง้มนภายในตัวอาคาร ซึง่เป็นงานสถาปัตยกรรมทีน่่าทึง่อย่างหนึ่งในวหิารแห่งนี้ 
โดยบา้งก็ว่าเป็นดวงตาสวรรคท์ี่เชือ่มระหว่างพระเจา้และมนุษย ์** รอบของการเขา้ชมอาจ
เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืคา่ใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี 
เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึ

ประโยชนข์องลูกคา้ เป็นส าคญั ** 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 

  
 
 
 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ กลุม่โรมนัฟอรมั (Roman Forum) อดตีศูนยก์ลางทางดา้น

การเมือง ศาสนา และเศรษฐกจิของอาณาจักรโรมัน ที่สะทอ้นใหเ้ห็นความเจริญรุ่งเรืองของ
อารยะธรรมโรมันในชว่ง 2,000 ปีทีผ่่านมา  
น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ กับ สนามกีฬาโคลอสเซียม (Colosseum) หนึ่งในสถานที่

ท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของเมอืงโรมประเทศอติาล ีเป็นสนามกฬีากลางแจง้โบราณขนาด
ใหญ่ยักษ์ ใจกลางเมือง ทีน่อกจากจะเคยเป็นสนามประลองอันทรงเกยีรตทิีโ่หดเหี้ยมแลว้ ยงั

ไดร้บัการคดัเลอืกจากองคก์ร New 7 Wonders ใหเ้ป็นหนึง่ในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโลก
ยคุใหม่อกีดว้ย สนามกฬีาโบราณขนาดใหญ่แหง่นี้ถูกสรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดเิวสเปเซีย่นแห่ง
จักวรรดโิรมัน และไดส้รา้งแลว้เสร็จในสมัยจักรพรรดไิททัสในช่วงครสิตศ์ตวรรษที ่1 หรือราวๆ ปี 

ค.ศ. 80 โดยมลีักษณะเป็นอัฒจันทรร์ูปวงกลมที่ก่อดว้ยอฐิและหนิทรายที่มเีสน้รอบวงประมาณ 
527 เมตร สูงประมาณ 57 เมตร และสามารถบรรจุคนไดม้ากถงึประมาณ 50,000 คน ส าหรับการ

ออกแบบสนามกฬีาโคลอสเซยีมแห่งนี้นัน้จัดไดว้า่ไดร้ับการออกแบบทีช่าญฉลาดมาก โดยไดม้ี
การออกแบบใหผู้ช้มไดรู้ส้กึใกลช้ดิกับนักกฬีาดว้ยการออกแบบในส่วนของสนามกฬีาใหเ้ป็นรูป

ครึง่วงกลม นอกจากนัน้ยังมกีารออกแบบทางระบายน ้าที่ดเีพื่อป้องกันน ้าขังในสนามหากเกดิฝน
ตกอันเป็นตน้แบบของการออกแบบสนามกฬีาอืน่ๆ ทัว่โลกในปัจจุบันอกีดว้ย 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

น าท่าน เขา้ชม อคัรมหาวหิารนกับุญยอหน์ ลาเตรนั (Basilica of St. John Latera) หนึง่
ในสี่มหาวหิารที่เป็นรากฐานส าคัญของครสิตจักรโรมันคาทอลคิในเมอืงโรม ประเทศอติาล ีเป็น



 
 
 

 

  
 
 
 

มหาวหิารทีเ่กา่แกม่ากทีส่ดุและมคีวามอาวโุสสงูสดุในบรรดามหาวหิารเอกทัง้สีใ่นพระสันตะปาปา 

มลี าดับศักดิอ์ยู่เหนือแมก้ระทั่งมหาวหิารนักบญุเปโตร และเป็นเพยีงอาสนวหิารเพยีงแห่งเดยีวใน
โลกทีม่ฐีานะเป็น อัครมหาวหิาร และเนื่องจากเป็นอาสนวหิารที่เก่าแก่ทีสุ่ด จงึไดร้ับการยกย่อง
ใหเ้ป็นอาสนวหิารแม่ของศาสนจักรโรมันคาทอลกิ หัวหนา้คณะองคปั์จจุบันคอื พระคารด์นัิลอากอ

สตีโน วัลลี ซึ่งเป็นคาร์ดินัลใหญ่แห่งมุขมณฑลแห่งโรม ** รอบของการเข้าชมอาจ
เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืคา่ใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี 
เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึ
ประโยชนข์องลูกคา้ เป็นส าคญั ** 

น าท่าน เขา้ชม มหาวหิารซนัตามาเรยีมจัโจเร (Basilica di Santa Maria Maggiore) 
หนึ่งในสีม่หาวหิารทีเ่ป็นรากฐานส าคัญของครสิตจักรโรมันคาทอลคิในเมอืงโรม ประเทศอติาล ี

มหาวหิารซันตามาเรียมัจโจเรเป็นมหาวหิารเพียงแห่งเดยีวในเมอืงโรมทีส่ามารถคงลักษณะทาง
สถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิทีส่รา้งไวไ้ด ้การตกแตง่ภายในนัน้เป็นสถาปัตยกรรมแบบไฮบรดิทีม่หีอ

ระฆังในแบบของโรมันในศตวรรษที ่14 และยังเป็นหอระฆังในยุคกลางทีส่งูทีส่ดุในกรุงโรมโดยมี
ความสูงถึง 75 เมตร การตกแต่งภายในมหาวิหารนั้นก็ยังคงรักษารูปแบบของคริสเตียนตน้
ครสิตจักรซึง่เป็นมาตรฐานของกรุงโรมในศตวรรษที่ 5 ไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีโดยภาพโมเสกสทีอง

ของซุม้ประตูชัยนั้นยังคงเป็นภาพจากศตวรรษที่ 5 ที่แสดงถึงชีวิตช่วงแรกของพระเยซ ู
นอกจากนัน้การตกแตง่ภายในบางสว่นก็เป็นการตกแตง่ภายในแบบบาร็อคทีป่ระดับตกแตง่ไปดว้ย

ขดุภาพโมเสกทีรุ่่งโรจน์ในศตวรรษที ่14 อกีดว้ย ** รอบของการเขา้ชมอาจเปลีย่นแปลงได้
ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิไ์ม่สามารถคนืคา่ใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็น

การช าระล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชน์
ของลูกคา้ เป็นส าคญั ** 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ น า้พุเทรว ี(Trevi Fountain) เป็นน ้าพุประตมิากรรมของเทพ
นิยายกรีกแบบบาร็อค ทีใ่หญ่ที่สุดในเมอืงโรม มีความสูง 25.9 เมตร (85 ฟุต) และกวา้ง 19.8 

เมตร (65 ฟุต) มีต านานเล่าว่า หากหันหลังแลว้โยนเหรียญลงน ้าพุเทรว ีแลว้อธษิฐานใหไ้ด ้
กลับมาเมอืงโรมอกีครัง้ ก็จะสมหวัง  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 

  
 
 
 

น าท่านเดนิทางสู่ ย่านบนัไดสเปน (Piazza di Spagna) เป็นแหล่งแฟชั่นชัน้น าสุดหรู ไม่ว่า

จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าต่างๆมากมาย รวมถงึรา้นอาหาร รา้นขนม รา้นกาแฟ รา้นไอศครีม 
ใหท้่านไดเ้ลอืกสรรค ์และยังเป็นแหลง่นัดพบยอดนยิมทีส่ดุของชาวอติาเลีย่นอกีดว้ย 
**อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว** 

ทีพ่กั Hotel Brand, Rome หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม เมอืงโรม - เมอืงเลคซโิอ - เลคซโิอ เดอะ มอลล ์เอาทเ์ล็ท - เมอืงฟลอเรนซ ์- มหาวหิาร
ซานตามาเรยี เดล ฟิโอเร - จตุัรสัเดลลาซิญญอเรยี - น า้พุอนุสาวรยีเ์ทพเจา้เนปจูน - 
อนุสาวรยีว์รีบุรุษเปอรซ์อิุสถอืหวัเมดูซ่า - อนุสาวรยีเ์ดวดิ - สะพานเวคคโิอ      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเลคซโิอ (Leccio) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ประเทศอติาล ี

เพื่อเดนิทางสู่ เลคซโิอ เดอะ มอลล ์เอาทเ์ล็ท (Leccio The Mall Outlets) ใหท้่านอสิระ
เลือกซื้อสนิคา้แบรนด์เนมชัน้น ามากมายของประเทศอติาลีในราคาย่อมเยา อาทเิช่น Armani, 

Balenciaga, Bottega Veneta, Burberry, Dior, Fendi, Gucci, Tod’s, Valentino เป็นตน้ 
** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟลอเรนซ ์(Florence) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เป็นเมอืง

หลวงของแควน้ทัศคานี เป็นมณฑลฟลอเรนซใ์นประเทศอติาล ีเมืองที่ไดร้ับขนานนามว่าเป็น
เมอืงศนูยก์ลางแหง่ศลิปะในยุคเรอเนสซองส ์ซึง่ลว้นแลว้แตม่โีบราณสถานส าคัญ และมทีวิทัศน์

ตามธรรมชาตทิี่สวยงาม ตัง้อยู่ที่แม่น ้าอาร์โน เมอืงฟลอเรนซ์เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศ
อิตาลีในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1865 ถึงปี ค.ศ. 1870 ตระกูลที่มีอ านาจในการปกครองอย่าง
ยาวนานในเมอืงฟลอเรนซค์อืตระกูล Medici ผูซ้ ึง่มคีวามชืน่ชอบในการสะสมผลงานของศลิปะ

และงานสถาปัตยกรรม ฟลอเรนซจ์งึเป็นเมอืงทีข่ ึน้ชือ่วา่เป็นศนูยก์ลางทางศลิปะและวัฒนธรรมมา
ยาวนาน โดยในส่วนของใจกลางเมอืงเก่าของเมืองฟลอเรนซ ์ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็น

มรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1982 นอกจากศลิปะ 
สถาปัตยกรรมอันวจิติรสวยงามและพพิธิภัณฑเ์กีย่วกับวทิยาศาสตรท์ีม่คีวามส าคัญระดับโลกแลว้ 

เมอืงฟลอเรนซย์ังโดดเดน่ขึน้ชือ่ในเรือ่งแฟชัน่ มแีบรนดด์ังระดับ 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 

  
 
 
 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารซานตามาเรยี เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell 

Fiore) ชมความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารที่ใหญ่ เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป โดดเด่นดว้ย
สถาปัตยกรรมทีใ่ชห้นิอ่อนหลายสตีกแต่งผสมผสานกันไดอ้ย่างงดงาม พเิศษ !! แจกความสด
ชื่น !! บริการไอศกรีมพื้นเมือง ท่านละ 1 สกู๊ป หรือ 1 โคน ** วนัและเวลาอาจ

เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสถานการณ์เป็นส าคญั กรณีไม่สามารถ
รบัประทานไอศกรมีได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืน

คา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระล่วงหนา้กบั
ผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็นส าคญั 
** 

น าท่านเดนิทางสู่ จตุัรสัเดลลาซญิญอเรยี (Piazza Della Signoria) ซึง่รายลอ้มไปดว้ยรูป
ปั้นอันวิจิตรสวยงาม อาทิเช่น น า้พุอนุสาวรยี ์เทพเจา้เนปจูน (Fountain of Neptune), 

อนุสาวรีย์ว ีรบุ รุษเปอร์ซิอุสถือหวัเมดูซ่า (Perseus with the Head of Medusa), 
อนุสาวรยีเ์ดวดิ (David Statue) ผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงของ ไมเคลิ แองเจโล ่  

น าท่านเดนิทางสู่ สะพานเวคคโิอ (Vecchio) สะพานเกา่แก่ทีม่รีา้นขายทองและอัญมณีอยู่ทัง้
สองขา้งสะพาน อสิระใหท้่านชมบรรยากาศและเลอืกชมสนิคา้ หรอื ของทีร่ะลกึตา่งๆมากมาย 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

ทีพ่กั West Florence Hotel, Florence หรอืเทยีบเทา่ 
 



 
 
 

 

  
 
 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงฟลอเรนซ ์- เมอืงปิซ่า - จตุรสัเปียซซา เดล ดูโอโม - หอพธิเีจมิน า้มนต ์- มหาวหิาร

แหง่เมอืงปิซ่า - หอเอนแหง่เมอืงปิซ่า - เมอืงเวนสิ  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปิซ่า (Pisa) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที) เมอืงแห่ง

ศลิปะทีส่ าคัญของประเทศอติาล ีเป็นเมืองเล็กๆอยู่ในแควน้ตอสคานา ฝ่ังแม่น ้าอารโ์น อยู่ทาง
ตะวันตกของเมอืงฟลอเรน้ซ ์และทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมอืงเซยีนา ดา้นตะวันตกของเมอืง

ตดิกับทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน แมว้่าจะเป็นเมอืงเล็กๆ แตก่็เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นทีรู่จั้กของ
นักท่องเทีย่ว เพราะเป็นทีต่ัง้ของสถาปัตยกรรมอันสวยงามทีม่ชี ือ่เสยีงไปทั่วโลก  
น าท่านเดนิทางสู่ จตุัรสัเปียซซา เดล ดูโอโม (Piazza Dei Miracoli) หรอื จัตุรัสกัมโป เดย ์

มรีาโกล ี(Compo Dei Miracoli) ทีป่ระกอบดว้ยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์ไดร้บั
การขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 

1987 โดยเริม่จาก น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ หอพธิเีจมิน า้มนต ์(Baptistry of  St. 
John) ทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศอติาล ีน าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารแห่งเมอืงปิซ่า 

(Duomo di Pisa) อันยิง่ใหญ่งดงามและ น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ หอเอนแหง่เมอืงปิ
ซ่า (Leaning Tower of Pisa) เป็นหอระฆังสูงใหญ่ของศาสนาครสิตน์ิกายโรมันคาทอลกิที่
ซึง่ตัง้อยู่ทีจั่ตรุัสเปียซซา เดล ดโูอโม สรา้งดว้ยหนิออ่นสขีาว ซึง่มเีอกลักษณ์โดดเดน่ทีค่วามเอน

เอยีงของหอระฆังซึง่ยอดของหอระฆังนัน้ห่างจากแนวตัง้ฉากของพื้นไปประมาณ 3.9 เมตรเลย
ทเีดยีว หอเอนเมอืงปิซา หรอืทีม่ชี ือ่เป็นภาษาอติาลวีา่ Torre Pendente di Pisa ทีต่ัง้อยู่ทีจั่ตรุัส

เปียซซา เดล ดโูอโม นั ้ไดเ้ริม่กอ่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1173 แตเ่นื่องจากพืน้ดนิใตบ้รเิวณพืน้ทีข่อง
หอระฆังนัน้เป็นพื้นดนิทีน่ิม่จนท าใหยุ้บตัวลงไปในช่วงของการกอ่สรา้งชัน้ที ่3 ท าใหก้ารก่อสรา้ง
ไดห้ยุดชะงักลงไป จนต่อมาในปี ค.ศ. 1272 สถาปนกิจโีอแวนนี่ ด ีสโิมน ไดด้ าเนินการสรา้งต่อ

โดยไดม้กีารสรา้งใหห้อระฆังรัน้เอนกลับไปอกีดา้นหนึง่เพือ่ท าใหเ้กดิความสมดลุ แตก่ารกอ่สรา้ง
ในครัง้นี้ก็ตอ้งมเีหตใุหห้ยุดชะงักลงอกึครัง้เนื่องจากเกดิสงคราม จนถงึปี ค.ศ. 1319 จึงไดม้กีาร

กอ่สรา้งตอ่อกีครัง้และไดส้รา้งแลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1372 รวมระยะเวลาทัง้หมดทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้ง
ทัง้สิน้ 177 ปี  โดยสรา้งเป็นหอระฆังของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลกิ รูปทรงกระบอกมี

ทัง้หมด 8 ชัน้ สงู 55.58 เมตร มบีันไดประมาณ 293 ขัน้ โครงสรา้งโดยรวมท าจากหนิออ่นสขีาว
สวยงาม  มคีวามโดดเด่นดว้ยความเอียงจากพื้นประมาณ 3.97 องศา โดยบริเวณยอดของหอ
ระฆังห่างจากแนวตัง้ฉากของพื้นประมาณ 3.9 เมตร ไดร้บัการคดัเลอืกจากองคก์ร New 7 

Wonders ใหเ้ป็นหนึง่ในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกลางอกีดว้ย ** ยงัไมร่วม คา่บตัร
เขา้ชมภายในมหาวหิาร และ ทาวเวอร ์(หอเอนแห่งเมอืงปิซ่า) ค่าบตัรเขา้ชม ท่านละ 

ประมาณ 20 ยูโร (EUR) หรอื ค านวณ เป็นเงนิไทย ท่านละ ประมาณ 700 บาท (THB) 
ขึน้อยูก่บัประเภทของบตัร ** 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 

  
 
 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (Venice Mestre) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 
นาท)ี ฝ่ังแผ่นดนิใหญ่ เมอืงหลวงของแควน้เวเนโต ของประเทศอติาล ีเมอืงเวนิสถูกสรา้งขึน้จาก
การเชือ่มเกาะเล็กๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกันในบรเิวณทะเลสาบเวนิเทยี ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของทะเล

อาเดรียตกิ เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมอืงที่ใชค้ลองในการคมนาคมมากที่สุดของประเทศ
อติาล ี

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) พเิศษ !! เมนู สปาเก็ตตีห้มกึด า  

ทีพ่กั Poppi Hotel, Venice หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห่า้ เมอืงเวนสิ - ทา่เรอืตรอนเคตโต ้- ล่องเรอืผ่านชมบา้นเรอืนของชาวเวนสิ - เกาะเวนสิ - 

ทา่เรอืซานมารโ์ค - สะพานถอนหายใจ - วงัดอดจ ์- จตุัรสัซานมารโ์ค - โบสถซ์านมารโ์ค 
- เมอืงมลิาน - มหาวหิารแห่งเมอืงมลิาน - แกลเลอรี ่วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล - อนุสาวรยี ์

ของกษตัรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลที ่2 - อนุสาวรยีล์โิอนารโ์ด ดารว์นิซี ่- โรงละครปิอซัซ่า 
เดลลา สกาลา - ประตูชยัแหง่เมอืงมลิาน - ปราสาทสฟอรเ์ซสโก ้    

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto Pier) เพื่อ ล่องเรอืผ่านชมบา้นเรอืน
ของชาวเวนิส  (Cruise to Venice) สู่ เกาะเวนิส (Venice) หรือ เวเนเซีย (Venezia) 

ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมอืงทีไ่ม่เหมอืนใคร โดยการคมนาคมทัง้เมอืงใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลอง
แทนถนน มสีมญานามวา่เป็น "เมอืงแหง่สายน า้ หรอื ราชนิแีหง่ทะเลอาเดรยีตกิ" มเีกาะนอ้ย



 
 
 

 

  
 
 
 

ใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมสีะพานเชือ่มถงึกันกวา่ 400 แหง่ เดนิทางถงึ ทา่เรอืซานมารโ์ค (San 

Marco Pier) ศนูยก์ลางของเกาะเวนสิ น าท่าน เดนิชมความสวยงามโดยรอบ ของเมอืงเวนิส 
ผ่านชม สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ทีม่เีรือ่งราวน่าสนใจในอดตี เมือ่นักโทษที่
เดนิออกจากหอ้งพพิากษาไปสู่คุกจะไดม้โีอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครัง้สุดทา้ย

ระหวา่งเดนิผ่านช่องหนา้ต่างทีส่ะพานนี้ ซึง่เชือ่มต่อกับ ผ่านชม วงัดอดจ ์(Doge’s Palace) 
อันเป็นสถานทีพ่ านักของเจา้ผูค้รองเมืองเวนิสในอดตี ซึง่นักโทษชือ่ดังทีเ่คยเดนิผ่านสะพานนี้

มาแลว้คอื คาสโนวา่น่ันเอง ** รอบของการลอ่งเรอือาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
กรณีไม่สามารถล่องเรอืได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนื
คา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระล่วงหนา้กบั

ผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็นส าคญั 
** 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
น าท่านเดนิทางสู่ จตุัรสัซานมารโ์ค (St. Mark’s Square) ที่นโปเลยีนเคยกล่าวไวว้่า “เป็น
หอ้งน ัง่เล่นทีส่วยทีสุ่ดในทวปียุโรป” จัตุรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาณาเขตอันงดงาม รวมทัง้ น า

ท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ โบสถซ์านมารโ์ค (St. Mark’s Bacilica) ทีม่โีดมใหญ่ 5 โดม 
ตามแบบศลิปะไบแซนไทน์ อสิระใหท้่านไดม้ีเวลาเดนิเที่ยวชมเกาะอันสุดแสนโรแมนตกิตาม

อัธยาศัย เลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึ เช่น เครือ่งแกว้มูราโน่, หนา้กากเวนิส หรอื เลอืกซือ้สนิคา้
แฟชั่นชัน้น า หรือน่ังจบิกาแฟในรา้น Café Florian ที่เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1720 หรือ 
เลอืกซือ้โปรแกรมเสรมิพเิศษ น่ังเรอืกอนโดลา่ เรอืพื้นเมอืงของชาวเวนสิ ลอ่งชมความสวยงาม

โดยรอบของเกาะเวนิส ** ยงัไมร่วมคา่ลอ่งเรอืกอนโดลา่ ราคาขึน้อยูก่บัชนดิของเรอื และ 
แต่ละช่วงวนั ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัร ์เพือ่ตรวจสอบ

รายละเอยีดอกีคร ัง้ ** 
 



 
 
 

 

  
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงมลิาน (Milan) หรือ มิลาโน (Milano) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 

ชั่วโมง 40 นาที) ประเทศอติาลี เป็นเมืองหลักของแควน้ลอมบาร์เดียและเป็นเมืองส าคัญใน
ภาคเหนือของประเทศอติาลี ตัง้อยู่บรเิวณที่ราบลอมบารด์ี (Lombardy) ชือ่เมืองมลิานมาจาก
ภาษาเคลต ์ค าว่า "Mid-lan" ซึง่หมายถงึ อยู่กลางทีร่าบ เมอืงมลิานมชีือ่เสยีงในดา้นแฟชัน่และ

ศลิปะ ซึง่มลิานถูกจัดใหเ้ป็นเมอืงแฟชัน่ในลักษณะเดยีวกับนวิยอรก์ ปารสี ลอนดอน และโรม 
น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารแห่งเมอืงมลิาน (Duomo di Milano) เป็นมหา

วหิารทีม่สีถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีย่ ิง่ใหญ่ดว้ยความสงู 157 เมตร และกวา้งถงึ 92 เมตร ตัง้อยู่ที่
จัตรุัสกลางเมอืงมลิานเปรียบเหมอืนเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงมลิาน เป็นมหาวหิารทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็น
อันดับสองในประเทศอติาลีรองจากมหาวหิารเซนต์ ปีเตอรส์ บาซลิกิา ที่ตัง้อยู่ที่นครรัฐวาตกิัน

เท่านั้น ** ยงัไม่รวมค่าบตัรเขา้ชม มหาวหิารแห่งเมอืงมลิาน ท่านละ ประมาณ 5 ยูโร 
(EUR) หรอื ค านวณ เป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 175 บาท (THB) ** 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
น าท่านเดนิทางสู่ แกลเลอรี ่วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) เป็น

ศนูยก์ารคา้ทีส่วยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุดของเมอืงมลิาน ผ่านชม อนุสาวรยี ์ของกษตัรยิ ์
วคิเตอร ์เอ็มมานูเอลที่ 2 (Vittorio Emanuele II Monument) ผูร้ิเริ่มการรวมชาติหัว

เมอืงตา่งๆในอติาล ีและอนุสาวรียข์องศลิปินชือ่ดังในยุคเรเนซองสอ์กี 1 ท่าน คอื อนุสาวรยีล์โิอ
นารโ์ด ดารว์นิซี ่(Leonado Davinci Monument) หันหนา้ไปทางโรงละครทีอ่ยู่ในบรเิวณ
ดา้นหนา้ของ ผ่านชม โรงละครปิอซัซ่า เดลลา สกาลา (Piazza della scala) หรือ โรง

ละครสกาล่าเก่าแก่ของเมือง ผ่านชม ประตูชยัแห่งเมอืงมลิาน (Porta Sempione) ตัง้
ตระหง่านอยู่กลางสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในเมอืงมลิานแหง่นี้ ก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1888 มเีนื้อ

ทีโ่ดยรวมทัง้หมด 240 ไร่ และตัง้อยู่ในบรเิวณศูนยก์ลางทางประวัตศิาสตรข์องเมอืงภายในเขต
การปกครองที ่1 อยู่ตดิกับสวนของ ผ่านชม ปราสาทสฟอรเ์ซสโก ้(Castello Sforzesco) 
เป็นปราสาทเก่าแก่หลายรอ้ยปีอันเป็นแหล่งรวมแกลลอรี่และพพิิธภัณฑท์ี่มชี ือ่เสยีงของเมอืงมิ

ลาน อดีตเคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูลวสิคอนต ิ(Visconti) ต่อมาเป็นที่พ านักของผูน้ า
เผด็จการในชว่งศตวรรษที ่15 คอืตระกลูสฟอรซ์า (Sforza)  

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
ทีพ่กั Hotel SHG Grand Milano Malpensa, Milan หรอืเทยีบเทา่ 



 
 
 

 

  
 
 
 

วนัทีห่ก เมอืงมลิาน - ทา่อากาศยานนานาชาตมิลิาโน มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี- ทา่

อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตมิลิาโน มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี

เพื่อใหท้่านมเีวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซื้อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอด
ภาษี หรอื รา้นอาหาร        

12.40 น. น าท่านเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์
โดยสายการบนิ Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่SQ355 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 12 ช ัว่โมง 10 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 
วนัทีเ่จ็ด  ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์- ท่าอากาศยาน

นานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย   
07.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์ 

** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 
09.45 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการ

บนิ Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่SQ972 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 25 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
11.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและ 

ความประทับใจ 
 

****************************************** 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 
ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 

12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายุไมเ่กนิ 

12 ปี) 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคา 
ไมร่วม 
ต ัว๋ 

16 - 22 กุมภาพนัธ ์63 39,999 39,999 39,999 8,999 26,999 

22 - 28 มนีาคม 63  42,999 42,999 42,999 8,999 29,999 

12 - 18 เมษายน 63 49,999 49,999 49,999 8,999 36,999 

26 เม.ย. - 02 พ.ค. 63 44,999 44,999 44,999 8,999 31,999 

31 พ.ค. - 06 ม.ิย. 63 44,999 44,999 44,999 8,999 31,999 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ (หากม)ี ** 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว  
ประเทศอติาลทีา่นละ ประมาณ 3,500 บาท 

 

ส าหรบัการยืน่วซ่ีาแบบหมูค่ณะ จ าเป็นตอ้งน าสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทูต เพือ่ ใชเ้วลาพจิารณา
อยา่งนอ้ย 15-20 วนัท าการ (บางกรณอีาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจ านวนของผูส้มคัร

ในแตล่ะชว่ง) ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนุญาตใชห้นงัสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางได ้ไม่
วา่กรณีใดก็ตาม (ดงึเลม่ออกมาใชร้ะหวา่งกระบวนการพจิารณา) หากจ าเป็น สถานทูตอาจจะปฏเิสธ



 
 
 

 

  
 
 
 

ผลการสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนืทา่นภายใน 3-5 วนัท าการ เป็นอยา่งนอ้ย ในล าดบั

ตอ่ไป จากน ัน้ระยะเวลาคงเหลอืกอ่นวนัเดนิทางไมเ่พยีงพอส าหรบัยืน่วซ่ีาคร ัง้ใหม ่การยกเลกิ และ คนื
เงนิ จะเป็นไปตามเงือ่นไข ทกุกรณี และ หากทา่นใหท้างบรษิทัด าเนนิการขอวซ่ีาให ้รวมไปถงึ กรณีที่
ทา่นขอเอกสารจากทางบรษิทัไปเพือ่ด าเนนิการขอวซ่ีาดว้ยตนเอง และทา่นไดร้บัวซ่ีาเรยีบรอ้ย ทา่นจะ

ไมส่ามารถยกเลกิทวัรไ์ดทุ้กกรณี ไมว่า่ระยะเวลาคงเหลอื จะมากกวา่ 45 หรอื 55 วนั ก็ตาม ** 
 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ  
ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท ** 

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ัว๋ เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกบตัรโดยสารเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื 
เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 
** อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณทีีม่ผีูเ้ดนิทางไม่
ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัรา

คา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 
 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไมว่า่เหตุผล
ใดเหตุผลหนึง่ และ ไมว่า่มือ้ใดมือ้หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรุณาเตรยีมอาหารสว่นตวัของ
ทา่นมาเพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมขีอ้จ ากดัเรือ่งของวตัถุดบิ โดย

สว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป เทา่น ัน้ 
กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะส ัง่เมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิใน

สว่นนีด้ว้ยตนเอง **  
 

** รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศูนยก์ารคา้ ในทวปียุโรปสว่นใหญ ่จะปิดท าการในวนัอาทติย ์หากมโีปรแกรมที่
สถานทีด่งักลา่วตรงกบัวนัอาทติย ์ทางบรษิทัอาจจ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความ

เหมาะสม และหากไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนื

คา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเงือ่นไขของบตัรโดยสาร และ ชว่ง
วนัเดนิทางทีจ่ะตอ้งเป็นไปตามก าหนดการเทา่น ัน้ ** 

 
** การเดนิทางทอ่งเทีย่วในทวปียุโรปสว่นใหญ ่จ าเป็นจะตอ้งเดนิเทา้เพือ่เขา้ถงึสถานทีบ่างจุด และ 

อาจเป็นระยะทางทีค่อ่นขา้งไกลจากจุดทีร่ถสามารถจอดได ้ขอใหทุ้กทา่นเตรยีมรา่งกาย และ อุปกรณ ์
เชน่ รองเทา้ทีส่ามารถเดนิไดส้ะดวกสว่นบุคคล ใหพ้รอ้มส าหรบัการเดนิทาง เพือ่ประโยชนส์งูสุดของผู ้
เดนิทางเอง รวมถงึผูเ้ดนิทางสงูอายุ และ ผูโ้ดยสารทีใ่ชร้ถเข็น ทา่นจ าเป็นจะตอ้งมผีูร้ว่มเดนิทางดว้ย 

เพือ่คอยดูแลเป็นพเิศษเอง และสถานทีบ่างจุด ทา่นอาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดทุ้กกรณี ** 

 
** ทางบรษิทัขอความกรุณาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทุกขอ้ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลือ่น เปลีย่นวัน

เดนิทาง หรอื อัพเกรดได ้
 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี



 
 
 

 

  
 
 
 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยสายการบนิ Singapore Airlines อนุญาต

ใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิได ้ท่านละ 2 ช ิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไม่เกนิ 30 ก.ก. (แต่ละชิน้ 
ควรหนักไม่เกนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.)  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมี

หอ้งพัก 3 ท่าน Triple วา่ง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการ
ที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิง

มาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 
 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ 

หรอื ผ่านชม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จรงิอกีครัง้  
 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม โดย

ค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอุบัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้

ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล 

ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะ
ตา่งๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทุกครัง้) 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 15 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 21 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

 คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 3 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 39 ยูโร (EUR) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 
1,365 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

(Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 
 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซ่ีาทอ่งเทีย่ว ประเทศอติาล ีทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท ขึน้อยูก่บั

อตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา และ ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซ่ีาและคา่บรกิาร
สว่นนีข้อความกรุณาลกูคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัทีย่ ืน่เอกสาร สแกนนิว้ กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั 

โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ทีไ่ปดูแล และ อ านวยความสะดวกในวนัน ัน้) 
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเที่ยว กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 60 วนั ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า 

ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า 

สว่นนี้ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิ
มัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะเดนิทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่าง

และท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิ์
ลกูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทุกพเีรยีด

ทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 
2. นักท่องเทีย่ว กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณี

นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรือ ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถงึ 
กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยู่ในช่วงรอผลการอนุมตัวิ ี



 
 
 

 

  
 
 
 

ซ่า รอนดัสมัภาษณ์วซ่ีา ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวัน

เดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี
3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 

ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
กรณีนักท่องเทีย่ว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรือ เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือ
เอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลง

นามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการ
จองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

1. กรณีนักท่องเทีย่ว ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือ เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงนิค่าบรกิาร

คนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียก
เก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชน
ของผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิ

คา่บรกิารดังนี้ 
2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป ก่อนการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วง

วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไม่ว่าวนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไม่นอ้ย
กวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่ายทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่ ี
คา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้
จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 
** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการ

น าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 
2. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra 

Flight กับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรือค่าบรกิาร
ทัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม   

3. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่

ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร 
(ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่ว

หรอืเอเย่นตท์ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า และ อย่างนอ้ย 21 
วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มีวซี่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยนิดทีี่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทาง
บรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

4. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนินการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไม่

วา่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ่้าย
ตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอ้ยแลว้ 

บางสายการบนิ อาจไม่สามารถคืนค่าบัตรโดยสารบา้งส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งได ้และ หากสามารถคืนได ้
(Refunds) จ าเป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอย่างนอ้ย 

5. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 

ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 



 
 
 

 

  
 
 
 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) 
, หอ้งพักคูแ่บบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะ
ประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้

ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรือ อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยก
หอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์
2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึน้มากกวา่ก าหนด หรือหอ้งพักเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยทีพั่กเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้ง

ทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้ง
อาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

 
ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีา ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทุกทา่น จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ืน่รบัค ารอ้งขอวซ่ีา เพือ่สแกนลายนิว้มอืทุกทา่น  

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวซี่าของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (ไม่รวมเสาร์-
อาทติย ์ในบางกรณี) ทัง้นี้ขึน้อยู่กับจ านวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซี่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซี่าจะเป็นผูไ้ดร้ับก าหนดการนัดหมาย
วันและเวลาจากทางสถานทูตหรือศูนยร์ับค ารอ้งขอวีซ่าเท่านัน้ หากท่านไม่สะดวกมาด าเนินการยืน่วซี่าวัน
ใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพือ่กจิธุระสว่นตัวของท่านในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่

ในชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซี่า หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เลม่หนังสอืเดนิทางอยู่ใน
ระหวา่งการพจิารณาทีส่ถานทูต) ท่านจ าเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรอื กอ่นช าระ

เงนิมัดจ า พรอ้มแจง้วัน และ เวลาทีท่่านสะดวกจะยืน่วซีา่มากอ่น แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครัง้ หากมี
ควิยืน่วา่งช่วงทีท่่านสะดวก แผนกวซี่าจะด าเนนิการใหด้ทีีสุ่ดทีจ่ะช่วยอ านวยความสะดวกใหท้่านเป็นกรณี

พเิศษ แตท่ัง้นี้ การนัดหมายแบบกรณีพเิศษตา่งๆ จ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิ ท่านสามารถเลอืกซือ้ 
3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  
3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซ่ีาแบบเดมิท ัง้หมด ** 
ประเทศทีท่่านสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษนี้ได ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอ

แลนด ์เทา่นัน้  
** ส าหรบัการใหบ้รกิาร และ คา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณี

พเิศษอกีคร ัง้ อาจมกีารเปลีย่นแปลง ** 
4. กรณีทีท่่านไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จ าเป็นตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทาง

ในชว่งทีท่างบรษัิทจะเริม่ด าเนนิการจัดเตรยีมเอกสารเพือ่ขอยืน่วซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน กอ่นเดนิทาง

เป็นอย่างนอ้ย หรือ อาจเร็วกว่านั้น) และหากเกดิค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระ
คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกกอ่นก าหนด แตว่ซี่า

ยังไม่ด าเนินการ หรือ วซี่ายังไม่ไดร้ับการอนุมัต ิ(อยู่ในระหว่างการพจิารณา) เนื่องจากท่านด าเนนิการยืน่วี
ซา่หลังคณะ และหรอื กรณีทีท่่านตอ้งการยืน่ก่อนคณะ แตค่ณะทีท่่านเดนิทาง ยังไม่ปิด อยู่ระหวา่งการขาย 
ยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดินทาง หากสถานทูตตอ้งการขอหลักฐานการพ านักในประเทศปลายทาง (Hotel 

Stamp) ประกันการเดนิทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเทีย่วภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในสว่นนี้ ท่าน
จ าเป็นตอ้งด าเนินการดว้ยตนเอง และหากทา้ยที่สุดคณะไม่สามารถเดนิทางได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชยคา่เสยีหายใหก้ับท่านไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ทุกกรณี  



 
 
 

 

  
 
 
 

5. มาตราฐานการพจิารณาวซี่าแบบปกตทิั่วไปคอื 15-20 วันท าการ (ไม่รวมวันเสาร ์- อาทติย ์ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับ

จ านวนผูส้มัครในช่วงนั้นๆ ซึ่งหากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ที่มีผูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใช ้

ระยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 
6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซี่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครท าการยมืหนังสือ

เดนิทางจากสถานทูตออกมาใชร้ะหว่างขัน้ตอนการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆทั ้งสิ้น ดังนั้นหากท่านมี
ความจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯเพื่อเดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ เพื่อวางแผนล่วงหนา้ กรณีที่

ตอ้งการใชห้นังสือเดนิทางกะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสือเดนิทางกลับคืนด่วน ระหว่างขัน้ตอนการ
พจิารณาวซี่า อาจท าใหส้ถานทูตปฏเิสธวซี่า และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดยค านึงถงึระยะเวลาที่เหลอืก่อนเดนิทางส าหรับการพิจารณา

เป็นส าคัญกอ่นด าเนนิการ 
7. กรณีท่าน มวีซี่าเชงเกน้ชนิดเขา้ออกมากกว่า 1 ครัง้ หรือ หลายครัง้ (Multiple) ที่ยังไม่หมดอายุ ไม่ช ารุด 

และ ยังมวัีนคงเหลอืในกลุ่มประเทศเชงเกน้เพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้ตามวัตถุประสงคท์ีว่ี
ซา่เชงเกน้ฉบับนัน้ๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเทีย่วกับคณะนี้ สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ถูกใชม้าแลว้

ตามเงื่อนไขของกลุ่มเชงเกน้ คอื วซี่าออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีสุ่ด มาก่อนแลว้
อย่างนอ้ยหนึ่งครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่
รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เชน่ กรณีถูกปฏเิสธจากดา่นตรวจคน

เขา้เมอืง หรอื ถูกสง่กลับจากประเทศปลายทาง  
8. กรณีทีท่่านมวีซี่าประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวี

ซา่ชนดิท่องเทีย่วเท่านัน้ โดยจะตอ้งอยู่ในหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบันทีม่อีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ 
วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซี่าชนิดที่อนุมัตโิดยระบุวันที่สามารถพ านักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่า
ก าหนดที่อนุมัติในหนา้วีซ่า ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาส่งหนา้วีซ่าและหนา้ที่มีการ

ประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพื่อความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและ
ลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ่้ายทีจ่ะ

เกดิขึน้ในทุกกรณี เช่น เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้นื่องจากอายุหนังสอืเดนิทางคงเหลอื
ไม่เพยีงพอ กรณีถูกปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถูกสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้
เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิ
หรอืใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูก

ปฏเิสธวซีา่ สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียม 
10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วาม

ร่วมมือในส่วนนี้เพื่อใหก้ารยื่นค ารอ้งในครัง้ต่อๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของเจา้หนา้ที่
สถานทูตเป็นส าคัญ 

11. การทีว่ซี่าจะออกใหท้ันวันเดนิทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนเดนิทางเพียงไม่กี่วัน เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรือ
เรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆไดท้ัง้สิน้ เพราะเนื่องจากมเีอกสทิธิท์างการทูตคุม้ครองอยู่ 

12. เกีย่วกบัเอกสารทางราชการทีจ่ าเป็นตอ้งแปล เช่น หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศที่

ออกจากส านกังานเขต หรอื อ าเภอ ทีอ่าศยัอยู่ , ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หย่ารา้ง , 
ใบส าคญัการหย่า กรณีศูนยร์บัยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีา หรอื สถานทูตตอ้งการ เอกสารทีแ่ปลเรยีบรอ้ย 

จ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุลเท่าน ัน้ ซึง่จะมคี่าใชจ้่ายเพิม่ 
ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี ้จ าเป็นทีสุ่ด ส าหรบัเด็กทีอ่ายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ 
ไม่ไดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา (เช่น เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย) คา่ใชจ้า่ย

ในส่วนนี้ ลูกค้าจ าเป็นต้องรบัผิดชอบด้วยตนเอง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถช าระ
คา่ใชจ้่ายในสว่นนีใ้หท้า่นได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไม่จ าเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทาง

บรษิทัยนิดอี านวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 



 
 
 

 

  
 
 
 

13. กรณีลูกคา้ที่จองเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิ (จอยดแ์ลนด์ทัวร ์ซื้อตั๋วเครื่องบนิแยกเอง) 

ท่านจ าเป็นจะตอ้งเตรยีมหลักฐานการจอง ตั๋วเครื่องบนิ โรงแรมทีน่อกเหนือจากคณะ ทีท่่านพ านักกอ่น หรือ 
ตอ่จากคณะ ประกันการเดนิทางใหค้รอบคลุมวันทีท่่านเดนิทาง ไป และ กลับ เพื่อใชใ้นการประกอบการยืน่
ขอวีซ่าใหค้รบตามเงื่อนไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่

สามารถยืน่ขอวซี่าในควินัดหมายของคณะได ้โดยท่านจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงื่อนไข และ หากมคี่าใชจ่้าย
เพิม่เตมิเนื่องจากไม่ใช่การนัดหมายยืน่ขอวซี่าแบบหมู่คณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิ

สว่นนี้ หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไม่ว่ากรณีไดก้็ตาม รวมไปถงึกรณีทีใ่นวันนัดหมายเพือ่ยืน่ขอ
วซี่า ท่านไม่สามารถยืน่ขอได ้ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ท าใหท้่านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะ
เป็นไปตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด  

14. กรณีทีท่่านมแีผนการเดนิทางทีจ่ะเดนิทางไปยังกลุม่ประเทศเชงเกน้ตอ่จากคณะนี้ และ ท่านมคีวามประสงค์
ขอวซี่าเชงเกน้ใหค้รอบคลุมวันเดนิทางในทรปิสุดทา้ย ท่านจ าเป็นตอ้งแจง้กับเจา้หนา้ที่ใหท้ราบตัง้แต่

ขัน้ตอนการจองทัวร ์รวมไปถงึแผนกวซีา่ทีช่่วยอ านวยความสะดวกใหก้ับท่านอกีครัง้ กอ่นตัง้แตข่ัน้ตอนการ
เก็บเอกสาร หมายถงึเอกสารการจองโรงแรม และ ตั๋วเครื่องบนิ จ าเป็นจะตอ้งเรียบรอ้ยโดยสมบูรณ์ตัง้แต่

ขัน้ตอนการขอเก็บเอกสาร เพื่อเตรียมกรอกแบบฟอรม์ใหถู้กตอ้ง ครอบคลุม และ บางกรณี บางประเทศ 
ท่านจะไม่สามารถยืน่ขอวซีา่ในควินัดหมายของคณะได ้โดยท่านจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข (ขอ้ 3) และ 
หากมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิเนื่องจากไม่ใช่การนัดหมายยื่นขอวีซ่าแบบหมู่คณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิส่วนนี้ หรอื ส่วนใดสว่นหนึ่งดว้ยตนเองทัง้หมดไม่ว่ากรณีไดก้็ตาม รวมไปถงึกรณีทีใ่นวัน
นัดหมายเพื่อยืน่ขอวซี่า ท่านไม่สามารถยื่นขอได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ท าใหท้่านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง 

กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด  
 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 

1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิ์
ในการเลอืกทีน่ั่งบนเครื่องบนิทุกกรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีสุ่ด ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน 

ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะสามารถท าได ้
2. กรณีที่ท่านเป็นอสิลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีที่แจง้

ลว่งหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมคี่าใชจ่้ายเพิม่เพื่อช าระกับเมนูใหม่ทีต่อ้งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ 
ไม่สามารถยกเลกิได ้

3. บางสายการบนิอาจมเีงือ่นไขเกีย่วกับการใหบ้รกิารอาหารบนเครือ่งแตกตา่งกัน ขอใหท้่านท าความเขา้ใจถงึ

วัฒนธรรมประจ าชาตขิองแตล่ะสายการบนิทีก่ าลังใหบ้รกิารท่านอยู่ 
 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางที่ถือหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสีน ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านั้น 
กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และ
ตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวีัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสาร

ใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร์
เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้

ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในส่วนนี้ ไม่วา่ส่วนใด
สว่นหนึง่ 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรียบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่
ระบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 



 
 
 

 

  
 
 
 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ 

เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์
ไม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านึงถงึ
ความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ได ้
เกดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบัตเิหตุ ความ

เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบรกิารของสายการบนิ 
เหตสุดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลง

เทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทุนสงูขึน้ 
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 
9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตสุดุวสัิยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อัน

ไม่ใชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิช่น วซี่าไม่ผ่าน เกดิอบุัตภัิยทีไ่ม่สามารถควบคมุได ้นอกเหนือการ

ควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของ
ทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิัตเิท่านัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อ
ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถ

น าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง
เครือ่งบนิเท่านัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ่้ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ 
ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศ

ปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืน
ค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียก
เก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นี้ขึน้ ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลกูคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ตั๋วเครือ่งบนิแยกเอง) ใน
วันเริม่ทัวร ์(วันทีห่นึ่ง) ท่านจ าเป็นจะตอ้งมารอคณะเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่สามารถใหค้ณะ รอท่านได ้ไม่ว่า

กรณีใดก็ตาม กรณีทีไ่ฟลท์ของท่านถงึชา้กวา่คณะ และ ยนืยันเดนิทาง ท่านจ าเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะ
ไปยังเมอืง หรอื สถานทีท่่องเทีย่วทีค่ณะอยู่ในเวลานัน้ๆ กรณีนี้ จะมคี่าใชจ่้ายเพิม่ ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระ
คา่ใชจ่้ายทีใ่ชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเท่านัน้ ไม่วา่กรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่านไม่ไดท้่องเทีย่วเมอืง หรือ สถานทีท่่องเทีย่วใดๆ สถานที่หนึ่ง ทุก
กรณี เนื่องจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแลว้ทัง้หมด 

14. รูปภาพในรายการทัวร ์ใชเ้พือ่ประกอบการโฆษณาเท่านัน้  
15. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ไม่อนุญาตใหบ้คุคลทีม่คีดคีวาม ค าส่ังศาล เดนิทางออกนอกประเทศ ทุกกรณี รวมไป

ถงึกรณีทีเ่คยรับรอง หรอื ค ้าประกัน หากท่านไม่แน่ใจสถานะของตนเองใหต้รวจสอบสถานะของตนเองที่
กระทรวงการตา่งประเทศ หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางออกนอกเมอืง ณ วันเดนิทางจรงิ ทางบรษัิทจะไม่
สามารถคนืคา่ใชจ่้ายไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ไดทุ้กกรณี 



 
 
 

 

  
 
 
 

16. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีต่ัง้ครรภ ์จ าเป็นตอ้งปรกึษาแพทย ์เพื่อตรวจสอบอายุครรภท์ี่แน่นอน กับ วันทีเ่ดนิทาง

จรงิ และหากเดนิทางได ้ท่านจ าเป็นจะตอ้งเตรียมหนังสอืรับรองจากแพทย์ยนืยันใหเ้ดนิทางได ้และแจง้
รายละเอยีดของอายุครรภท์ีช่ัดเจน ตามกฎของสายการบนิ ส่วนใหญ่ หากอายุครรภเ์กนิ 28 สัปดาห ์จะไม่
สามารถเดนิทางโดยเครื่องบนิไดทุ้กกรณี หากท่านตัง้ครรภแ์ละไม่แจง้ใหส้ายการบนิทราบและสายการบนิ

ตรวจพบ สายการบนิมสีทิธิป์ฏเิสธไม่ใหท้่านเดนิทาง  
 

การเตรยีมเอกสารเพือ่ยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศอติาล ี
1.  หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ 

และมหีนา้วา่งไม่ต ่ากวา่ 2 หนา้ (หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมูเทา่น ัน้) 
2. รูปถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว 

ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซ ้ากับวซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดร้ับ เท่านัน้ หา้มใสค่อนแทคเลนส ์ท ัง้ชนดิมี
ส ีและ ชนดิใส 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  
หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา้ (มอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน) / หรือใบจดทะเบยีน
พาณิชยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืน  
โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชือ่ประเทศ ไม่

จ าเป็นตอ้งระบุชือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรือบรษัิทฯ ที่มหัีว
จดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทีอ่ยู่ และเบอรต์ดิตอ่อย่างชดัเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน : จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหนา้ที่การงาน เป็น
ภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะน าตนเอง พรอ้มรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แตท่ัง้นี้ อยู่ทีด่ลุยพนิจิของ
เจา้หนา้ทีร่ับยืน่เท่านัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  
** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายุออกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซ่ีา 

จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้งสะกด ชือ่-นามสกลุ ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง 
เทา่น ัน้ กรณีไมถู่กตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทูตรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรุณาจัดเตรยีมดังนี้ 
 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

 

 
 

 



 
 
 

 

  
 
 
 

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจุบนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้  

ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซ่ีา ** 
** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใช้

ประกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั 

เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 
5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหย่า (ถา้ม)ี 
7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสตูบิัตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์) 
 
** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 
 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไป
ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 

, ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้ง 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของ

มารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย 
และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย 

และ ภาษาองักฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ 
(ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย 
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 
- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบตัร 
 
** กรณีรบัรองการเงนิใหบุ้คคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , 

มารดา , บุตร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส 
จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบุชือ่
เจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยันรบัรองใหก้ับผูถู้กรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัที่
นดัยืน่วซ่ีา ** โดยสะกด ชือ่-นามสกุล ผูถู้กรบัรอง ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  
** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจุบนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 

20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซ่ีา ** 
** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถู้กรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ที่

อาจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 
** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank 

Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

- เอกสารเพือ่อา้งองิความสัมพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิัตร 
 



 
 
 

 

  
 
 
 

แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่การยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีาทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศอติาล ี

สถานที ่: ศูนยร์บัยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีาประเทศอติาล ี
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 

  
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 


