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 เดนิเลน่บรเิวณจตัรุสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) บนเกาะเวนสิ (Venice)  

 เดนิทางสูด่นิแดนท ัง้หา้ (Five Land) แหง่ ชงิเกวเตรเร (Cinque Terre)  

 ถา่ยรปูกบัหอเอนปิซา่ (Leaning Tower of Pisa) สญัลักษณ์แหง่เมอืงปิซา่ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์

ของโลกยคุกลาง  

 เร ิม่เพยีง 49,911.- 

 

Beautiful La Spezia 
อติาล ีลา สเปเซยี 

8 วนั 5 คนื 
โดยสายการบนิการต์า้ (QR) 
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 ชมความยิง่ใหญแ่ละอลังการของมหาวหิารซานตา มาเรยี เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell 

Fiore) วหิารของเมอืงฟลอเรนซ ์(Florence) ทีใ่หญเ่ป็นอันดับ 4 ของทวปียโุรป  

 ตืน่ตากับมหาวหิารทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกมหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica)  

        ก าหนดการเดนิทาง                                                                           
 

วนัที ่   4-11 ม.ีค. 61 49,911.- 

วนัที ่   8-15, 13-20 เม.ย. 61 55,900.- 

  

รายละเอยีดการเดนิทาง 
 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2 กรงุเทพฯ – โดฮา – กรงุโรม – เซยีน่า ✈ ✈ O EXECUTIVE SIENA 

3 เซยีน่า – ลา สเปเซยี – ชงิเกว เตรเร ้– ปารม์า่ O O O SAN MACRO PARMA  

4 ปารม์า่ – เกาะเวนสิ – เมสเตร ้ O O O SMART HOTEL  

5 เมสเตร ้– ฟลอเรนซ ์– ปิซา่ – หอเอนปิซา่  O O O GALILEI HOTEL  

6 ปิซา่ – โรม – น ้าพเุทรวี ่– บนัไดสเปน  O O O ROMA Z3  

7 มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– มหาวหิารแพนธอีอน – สนามบนิ   O O ✈  

8 โดฮา – กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ  

22.30 น. 
 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ูประตู 

8  เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิกาตา้ร ์แอรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ที่ คอยตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวก  

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ – โดฮา – กรงุโรม – เซยีนา่  

01.35 น. ออกเดนิทางสูโ่ดฮา โดยสายการบนิกาตา้ร ์เทีย่วบนิที ่QR 837 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่8 เม.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 

02.05 น. และถงึโดฮา เวลา 05.15 น.*** 

 

05.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโดฮา แวะรอเปลีย่นเครือ่ง  

08.20 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุโรม โดยเทีย่วบนิ QR 131 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่8 เม.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 

07.45 น. และถงึกรงุโรม เวลา 12.40 น.*** 
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12.55 น.
  

ถงึสนามบนิฟูมชิโิน กรงุโรม ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 

6 ชัว่โมง และจะเปลีย่นเป็น 5 ชัว่โมงในวันที ่25 มนีาคม 2561) น าท่านผ่านพธิี

ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ เมอืงเซยีนา่ (Siena) 

อกีหนึง่เมอืงทอ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก 

ในปี ค.ศ.1995 น าทา่นเดนิเขา้สูต่ัวเมอืงเกา่ เพือ่ชมจตัรุสัเดล คมัโป (Piazza 

del Campo) ทีเ่ป็นรูปทรงคลา้ยเกอืกมา้นับว่าเป็นจตุรัสทีม่คีวามสวยงามมาก

อกีแห่งหนึง่ในอติาล ีใหเ้วลาท่านชมและเดนิเล่นถ่ายรูปบรเิวณรอบนอกของปา

ลาซโซ พบับลโิค (Palazzo Pubblico) เป็นพระราชวังเก่าทีส่รา้งขึน้ดว้ย

ศลิปะแบบโรมาเนสก ์ ตัง้แต่ปีค.ศ.1297  และ หอระฆงัมานเจยี (Torre del 

Mangia) ทีเ่ป็นอกีหนึ๋งสัญลักษณ์ของเซยีนา จากนัน้น าท่านชมความงดงาม

บรเิวณภายนอกของ มหาวหิารเซยีนา (Siena Cathedral) หรอื ดูโอโมดิ

เซยีนา (Duomo di Siena ทีถู่กสรา้งขึน้ในชว่งระหว่างปี 1215 -1263 ใน

รปูแบบสถาปัตยกรรมกอธคิ และตอ่เตมิดว้ยศลิปะแบบเรอเนซองสใ์นยคุตอ่มา 

 
ระยะทาง 235 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 3.30 ชม. 
 
 

  

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม EXECUTIVE SIENA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง     เซยีนา่ – ลา สปาเซยี – ชงิเกว เตรเร ้– ปารม์า่ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงลา สเปเซยี (La Spezia) เมอืงในเขตลกิเูรยี ตอนเหนือ

ของอติาลีอยู่ระหว่างเมืองเจนัว และ ปิซ่า ในบรเิวณอ่าวลกิูเรหนึ่งในอ่าวที่มี

ความส าคัญทางดา้นการคา้และการทหาร น าท่านโดยสารรถไฟสูช่งิเกว แตรเ์ร 

(Cinque Terre) หมูบ่า้นเล็กๆ ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณรมิชายฝ่ังรเิวยีร่าของอติาล ีทีม่ี

ความหมายว่า “ดนิแดนท ัง้หา้ (Five Land)” ตัง้บนหนา้ผาสงูชนัเหนือทะเล

เมดเิตอรเ์รเนยีนตดิทะเลบรเิวณชายฝ่ังแควน้ลกิเูรยี ประกอบดว้ยหมูบ่า้น 5 แห่ง 

ไดแ้ก ่MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA 

และ RIOMAGGIORE โดยทัง้หา้หมูบ่า้นนี ้มหีบุเขาลอ้มรอบ ประกอบกนัเป็นสว่น

หนึง่ของอทุยานแห่งชาตฯิ และไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ้

อกีดว้ย  

ระยะทาง 215 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 3 ชม. 

 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย น าท่านชมความงามของหมูบ่า้นทีม่สีสีันสวยงาม สรา้งลดหลั่นกันตามเนนิผารมิ  
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ทะเล น าท่านเดนิเล่นชมหมู่บา้นรโิอแมกจโิอเร ่(Rio –Maggiore) เป็น

หมูบ่า้นประมงเล็กๆ ทีม่เีสน่หแ์ละมบีรรยากาศเหมอืนเมอืงตุ๊กตา บา้นเรอืนทีต่ัง้

ลดหลั่นกนับนหนา้ผาทีป่กคลมุดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจตีัดกับน ้าทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน

สเีทอรค์วอยซ ์อสิระใหท้่านชมความงดงามและถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนัน้น า

ท่านสู่หมูบ่า้นมานาโรลา่ (Manarola) อาจไดช้ือ่ว่าเป็นหมู่บา้นทีเ่ล็กเป็น

อันดับสอง แต่มคีวามเก่าแกท่ีส่ดุในบรรดาหมู่บา้นทัง้ 5 ทีส่รา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 

1338  จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงปารม์า่ (Parma) เมอืงในแควน้เอมเีลยี-

โรมัญญา มีชื่อเสียงในการผลิตชสีพาเมซาน ในภาษาอติาเลี่ยนเรียกว่า 

Parmigiano Reggiano (ปารม์จิาโน เรจจาโน) มทีีม่าจากชือ่เมอืง Parma ถอื

เป็นแหลง่ผลติชสีพาเมซาน รวมทัง้เป็นแหล่งผลติแฮม Parma Ham หลายชนดิ

อกีดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 125 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 1.30 ชม. 
 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม SAN MACRO PARMA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

     

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง ปารม์า่ – เกาะเวนสิ – เมสเตร ้ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเวนสิ (Venice Mestre) ฝ่ังแผ่นดนิใหญ่ เมอืงหลวง

ของแควน้เวเนโต เวนิสถูกสรา้งขึน้จากการเชือ่มเกาะเล็ก ๆ จ านวนมากเขา้

ดว้ยกันในบรเิวณทะเลสาบเวนเิทยี ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของทะเลอาเดรียตรกิ เป็น

เมอืงทา่โบราณ และเป็นเมอืงทีใ่ชค้ลองในการคมนาคม มากทีส่ดุ  

ระยะทาง 243 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 3 ชม. 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี     

บา่ย เดนิทาง สู่ท่าเรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto) น าท่านล่องเรอืผ่านชม

บา้นเรอืนของชาวเวนสิ สูเ่กาะเวนสิ หรอื เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสน

โรแมนตกิ เป็นเมอืงทีไ่ม่เหมอืนใคร โดยใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน  มี

สมญานามว่าเป็น "ราชนิีแห่งทะเลเอเดรยีตกิ" มเีกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ 

และมสีะพานเชือ่มถงึกันกว่า 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังทีบ่รเิวณซานมารโ์ค ศูนยก์ลาง

ของเกาะเวนสิ จากนัน้น าท่านเดนิชมความงามของเกาะเวนสิ ชมสะพานถอน

หายใจ ( Bridge of Sighs) ทีม่เีรือ่งราวน่าสนใจในอดตี เมือ่นักโทษทีเ่ดนิ

ออกจากหอ้งพพิากษาไปสูคุ่กจะไดม้โีอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็น

ครัง้สุดทา้ยระหว่างเดนิผ่านช่องหนา้ต่างที่สะพานนี้  ซ ึง่เชือ่มต่อกับวงัดอดจ ์

(Doge’s Palace) อันเป็นสถานทีพ่ านักของเจา้ผูค้รองนครเวนสิในอดตี ซึง่
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นักโทษชือ่ดังทีเ่คยเดนิผา่นสะพานนีม้าเเลว้คอื คาสโนวา่น่ันเอง น าทา่นถา่ยรูป

บรเิวณจตัุรสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ทีน่โปเลยีนเคยกล่าวไวว้่า 

“เป็นหอ้งน่ังเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอันงดงาม 

รวมทัง้โบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ทีม่โีดมใหญ่ 5 โดม ตาม

แบบศลิปะไบแซนไทน ์จากนัน้อสิระใหท้า่นไดม้เีวลาเดนิเทีย่วชมเกาะอนัสดุแสน

โรแมนตกิตามอัธยาศัย เชน่ เดนิเล่นชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนสิ, เขา้ชมโบสถ์

ซานมาร์โคที่สวยงาม, ช๊อปป้ิงสนิคา้ของที่ระลกึ อาทเิช่น เครื่องแกว้มูราโน่,

หนา้กากเวนสิ เลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ชัน้น า หรอืน่ังจบิกาแฟในรา้น Café Florian 

ทีเ่ปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1720 หรอื น่ังเรอืกอนโดล่า ล่องชมคลองเวนสิ 

เดนิทางกลับสูฝ่ั่งเมสเตร ้ 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (สปาเก็ตตีห้มกึด า)  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม SMART HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

     

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง  เมสเตร ้– ฟลอเรนซ ์– ปิซา่ – หอเอนปิซา่  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทา่นเดนิทางตอ่สูแ่ควน้ทสัคาน ี(Tuscany) โดยเมอืงหลวงของแควน้ คอื 

ฟลอเรนซ ์(Florence) ทีไ่ดรั้บขนานนามวา่เป็นเมอืงศนูยก์ลางแหง่ศลิปะในยคุ

เรอเนสซองส ์ซึง่ลว้นแลว้แตม่โีบราณสถานส าคัญ และมทีวิทัศน์ตามธรรมชาตทิี่

สวยงาม จนไดรั้บการแต่งตัง้ใหเ้ป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโกเ้มือ่ ปี ค.ศ.

1982 ท าใหท้ัสคานมีชี ือ่เสยีงในฐานะดนิแดนทอ่งเทีย่วยอดนยิมระดับโลก อติาล ี

จากน ัน้น าทา่นชมความยิง่ใหญ่ และอลังการของมหาวหิารซานตา มาเรยี เดล 

ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) วหิารของเมอืงฟลอเรนซ ์ทีใ่หญ่เป็น

อันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซึง่โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมที่ใชห้ินอ่อนหลายสี

ตกแต่งผสมผสานกันไดอ้ยา่งงดงาม น าชมจตัุรสัเดลลาซญิญอเรยี (Piazza 

Della Signoria) ซึง่รายลอ้มไปดว้ยรูปปั้น อาท ิเชน่ รูปปั้นเทพเจา้เนปจูน 

(Fountain of Neptune),วรีบุรุษเปอรซ์อิสุถอืหัวเมดูซา่ (Perseus with the 

Head of Medusa), รูปปั้นเดวดิ ผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงของ  ไมเคลิ แองเจโล ่

จากนั้นน าท่าน มาริมฝ่ังแม่น ้าอาร์โน จะพบกับสะพานเวคคโิอ (Vecchio) 

สะพานเกา่แกท่ีม่มีรีา้นขายทอง และอัญมณีอยูท่ัง้สองขา้งสะพาน  ใหเ้วลาท่าน

อสิระเลอืกซือ้สนิคา้ทัง้ของฝาก ของทีร่ะลกึ รวมทัง้สนิคา้แฟชัน่น าสมยั  

ระยะทาง 262 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง   
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บา่ย เดนิทางสู่เมอืงปิซ่า (Pisa) เมอืงแห่งศลิปะทีส่ าคัญของอติาล ีเป็นเมอืงเล็กๆ

อยู่ทางตะวันตกของ Florence ดา้นตะวันตกของเมอืงตดิกับทะเลเมดเิตอรเ์ร

เนียน แมว้่าจะเป็นเมอืงเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นทีรู่จั้กของ

นักทอ่งเทีย่วทั่วโลก น าทา่นเขา้สูบ่รเิวณจตัรุสัดโูอโมแหง่ปิซ่า หรอื จตัรุสักมั

โป เดย ์มรีาโกล ี(Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบดว้ยกลุ่มอาคาร

สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์โดยเริม่จากหอพธิเีจมิน า้มนต ์(Baptistery of  

St. John) ทีใ่หญท่ีส่ดุในอติาล ีชมมหาวหิารดโูอโม (Duomo) ทีง่ดงามและ

หอเอนแหง่เมอืงปิซ่าอันเลือ่ง ชมหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) 

สัญลักษณ์แห่งเมอืงปิซา่ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง เริม่สรา้งเมือ่ปี 

ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แตร่ะหวา่งการกอ่สรา้งตอ้งหยดุชะงักลง

ไปเมือ่สรา้งไปไดถ้งึชัน้ 3 ก็เกดิการยบุตัวของฐานขึน้มา และต่อมาก็มกีารสรา้ง

หอตอ่เตมิขึน้อกีจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้งทัง้หมดถงึ 177 ปี โดยทีห่อเอนปิ

ซ่านี้ กาลเิลโอ บดิาแห่งวทิยาศาสตร์ ซึง่เป็นชาวอติาเลี่ยนไดใ้ชเ้ป็นสถานที่

ทดลองทฤษฎแีรงโนม้ถ่วงของโลกทีว่่า สิง่ของสองชิน้ น ้าหนักไม่เท่ากัน ถา้

ปล่อยสิง่ของทัง้สองชิน้จากทีส่งูพรอ้มกัน ก็จะตกถงึพืน้พรอ้มกัน จากนัน้ใหท้่าน

อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึราคาถกู ทีม่รีา้นคา้เรยีงรายอยูม่ากมาย 

ระยะทาง 85 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.15 ชม. 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม GALILEI HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

    

วนัทีห่กของการเดนิทาง  ปิซา่ – โรม – น า้พเุทรวี ่– บนัไดสเปน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่กรุงโรม (Rome) เมอืงหลวงและเมอืงท่องเทีย่วที่มี

ชือ่เสยีงของประเทศอติาล ี

ระยะทาง 360 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 4.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี   

บา่ย จากนั้นน าท่านเดินชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญ

อธษิฐานบรเิวณน า้พุเทรวี ่(Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุงโรมทีโ่ด่งดัง

จากภาพยนตรเ์รือ่ง สามรักในกรงุโรม จากนัน้เชญิอสิระตามอัธยาศัยกับการเลอืก

ซือ้สนิคา้แฟชั่นและของทีร่ะลกึในบรเิวณย่านบนัไดสเปน  (The Spanish 

Step)  ซึง่เป็นแหลง่แฟชัน่ชัน้น าสดุหรแูละยงัเป็นแหลง่นัดพบ  

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี   

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม ROMA Z3 หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง    มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– มหาวหิารแพนธอีอน – สนามบนิ   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่นครรฐัวาตกินั (Vatican) ประเทศทีเ่ล็กทีสุ่ดในโลกตัง้อยู่ใจ

กลางกรงุโรม เป็นประเทศเดยีวในโลกทีม่กี าแพงลอ้มรอบเมอืงเอาไวไ้ดท้ัง้หมด 

ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้และเป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิ

โดยมพีระสนัตะปาปา มอี านาจปกครองสงูสดุ น าทา่นเขา้ชมมหาวหิารทีใ่หญท่ีส่ดุ

ในโลก มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica) ชมประตมิากรรมอันลอื

ชือ่ปิเอตา้ (Pieta) ของมเิคลันเจโลและชมแทน่บูชาบลัแดคคโิน (St. Peter's 

Baldachin) เป็นซุม้ส ารดิทีส่รา้งโดยจานโลเรนโซ แบรน์นิี ซ ึง่สรา้งตรงบรเิวณที่

เชือ่กันว่าเป็นที่ฝังพระศพของนักบุญปีเตอร์ น าท่านผ่านชมกลุ่มโรมนัฟอรมั 

(Roman Forum) อดตีศูนยก์ลางทางดา้นการเมอืง ศาสนา และเศรษฐกจิของ

อาณาจักรโรมัน ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นความเจรญิรุ่งเรอืงของอารยะธรรมโรมันในชว่ง 

2,000 ปีทีผ่่านมา น าชมความยิง่ใหญ่ในอดตีและเก็บภาพสวยบรเิวณรอบนอก

ของสถานสรา้งความบันเทิงของชาวโรมันมาแต่สมัยโบราณโคลอสเซี่ยม 

(Colosseum) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณ อดตีสนามประลองการ

ตอ่สูท้ีย่ ิง่ใหญข่องชาวโรมนัทีส่ามารถจผุูช้มไดถ้งึ 50,000 คน 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย น าทา่นสูจ่ตัรุสันาโวนา (Piazza Navona) จัตรัุสทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุและสวย

ที่สุดในกรุงโรม  เต็มเป่ียมไปดว้ยความมีชวี ิตชวีาของผูค้นที่เยี่ยมเยือนแลว้      

ตกึรามบา้นช่องสสีันสดใส รา้นไอศครมีเจลาโต ้รา้นกาแฟเก๋ๆ และรา้นอาหาร  

ทัง้น ้าพุสวยๆ มากมายหลายจุดในบรเิวณนี้ เชน่  Fontana dei Quattro Fiumi   

และน ้าพุจตุมหานททีีม่เีสาโอเบลสิก ์ดา้นหนา้ Sant’Agnese โบสถส์ไตลบ์าโรก 

น าชมมหาวหิารแพนธอีอน (Pantheon)  ทีม่อีายกุว่า 2,000 ปี แสดงใหเ้ห็น

ถงึอัจฉรยิะแห่งการสรา้งสรรคข์องสถาปนกิสมัยโบราณกับเอกลักษณ์ไมเ่หมอืน

ใคร  คอื เป็นวหิารทรงกระบอก กวา้ง 142 ฟตุ และสงู 142 ฟตุเท่ากัน ไม่มเีสา

ค ้ากลางคอยรับน ้าหนักทัง้ทีม่ขีนาดใหญโ่ต  นอกจากนีว้หิารแพนธอีอนยังใชเ้ป็น

สถานทีฝั่งศพกษัตรยิ ์บคุคลในราชวงศแ์ละบคุคลส าคัญ เชน่ พระศพของกษัตรยิ ์

2 พระองคส์ดุทา้ยของอติาลคีอื พระเจา้วกิเตอร ์เอมมานูเอลที ่2 และพระเจา้อมุ

แบรโ์ตที ่1 และยงัมศีพของ ราฟาเอล จติรกรชาวอติาลทีีอ่ายนุอ้ยทีส่ดุในบรรดา

จติรกรผูย้ ิง่ใหญใ่นยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาดว้ย  

 

16.30 น. น าคณะเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท าคนืภาษ ี(Tax Refund)  
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และ มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

21.55 น. เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่QR 114 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่8 เม.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 

23.15 น. และถงึโดฮา เวลา 05.35 น.*** 

 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง         โดฮา – กรงุเทพฯ  

05.30 น. ถงึสนามบนิโดฮา น าทา่นเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่   

08.15 น.  ออกเดนิทางสูก่รงุเทพดว้ยเทีย่วบนิที ่QR 832 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่8 เม.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 

08.40 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 19.00 น.*** 

 

18.50 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5.เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย ์ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พัก 

เชน่ กรณีทีเ่มอืงนัน้มกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม 
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โปรแกรม : Beautiful La Spezia: 

อติาล ีลา สปาเซยี 8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิการต์า้ (QR) 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:           4-11 ม.ีค. 61 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:           8-15, 13-20 เม.ย. 61 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 49,911.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 49,911.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 5,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 49,911.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
49,911.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  15,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศอติาล ี

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 55,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 55,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 55,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
55,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  20,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศอติาล ี

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

  

 

 

 

 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้  

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่, พนกังานขบัรถ  (14 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  

(โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 3 = 24 ยโูร ) 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
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1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ า

แลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซี่าในแต่ละสถานทูตมกีารเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยืน่วซี่าไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขการจอง 
 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จ าเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
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1. การพจิารณาวซี่าเป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซี่าของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรือ

ศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจาก

ประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง

ส าหรับตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนั้นๆ และ

พาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

 

 

 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้ 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู

ฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง    

Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

 

 

 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว 

และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแลว้ 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวซี่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ หรือค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

 

 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มี

หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทาง

ธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 
 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  
และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทาง

ออกมาได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: การยืน่วซี่าแต่ละคร ัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งท าการยืน่วซี่า      

ประเภทหมูค่ณะ เทา่น ัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ขึน้ไป 

โดยทางศูนยร์บัยืน่ จะเป็นผูก้ าหนดวนัยืน่วซี่าเท่าน ัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไม่

สามารถไปยืน่วซี่าในวนัทีก่ าหนดได ้อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (Premium) 

ดงันี ้ 

 ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซี่านอ้ยกว่า 15 วนั นบัจากวนัเดนิทาง              

มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่  ทา่นละ 2,200 บาท   

 ในกรณีทีเ่หลอืเวลายืน่วซี่าเหลอืนอ้ยกว่า 5 วนั มคี่า Fast Track 

เพิม่เตมิอกี ทา่นละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 

 

 

 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ

(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย) 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรัพยส์ว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน 

(รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้

คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่ และหากบัญชี
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กระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พี่

นอ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีน

สมรส สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชฝีากประจ า และบญัชยีอดตดิลบ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่ท าไมไม่
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ม ีpassport *** 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา 

หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศอติาล ี
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………….…………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ..................................สญัชาตโิดยก าเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจปกครอง/

ดแูลผูเ้ยาว ์

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื.............................................อเีมล............................................. 

 

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

.......................................................................................................... 
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13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่ หมายเลขโทรศพัท ์  /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่..............................ถงึวนัที.่.................................... 

 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)................................................ 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .............................................    

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 


