
 

 

 

 

 

 

 

CODE: QR100 MONO ITALY >> MILAN VENICE PISA BOLONYA FLORENCE VATICAN ROME 7D4N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ทวัรอ์ติาล ีMONO ITALY 
MONO ITALY มลิาน เวนสิ ปิซา่ โบโลญญา่ ฟลอเรนซ ์วาตกินั โรม 7วนั 4คนื  

เยอืนเมอืงภาคเหนอืของอติาล ีเมอืงหลวงทางแฟชัน่ของโลกทีม่ลิาน ชมมหาวหิารดูโอโมแ่ห่งมลิานทีง่ดงามและยิง่ใหญ่เป็น
อนัดับ 3 ของโลก ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมสช์ือ่ดังทีแ่กลลอเรยีวคิเตอรเ์อ็ม มานูเอล เยอืนเมอืงแห่งสายน ้า สดุแสนโรแมนตกิ 
แห่งแควน้เวเนโตที่เมอืงเวนสิ เยอืนเมอืงโบโลญญ่า เมอืงหลวงของแควน้เอมเีลียโรมัญญา ตัง้อยู่ระหว่าง แม่น ้าโปกับ
เทอืกเขาแอแพนไนน ์ชมความยิง่ใหญอ่ลังการ1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกที ่โคลอสเซีย่ม และหอเอนปิซา่ทีเ่มอืงปิซ่า เยอืน
เมอืงฟลอเรนซ ์ดนิแดนอันน่าหลงใหล เมอืงส าคัญทางศลิปะ วัฒนะธรรมเป็นเมอืงตน้ก าเนดิของศลิปะเรอเนซองส ์เยอืน
ดนิแดนเล็กๆทีน่ครวาตกินั เป็นแหล่งรวมศลิปวัฒนธรรมอันยิง่ใหญ่ของโลก และชืน่ชมสถาปัตยกรรมและประวัตศิาสตรแ์ห่ง
ความยิง่ใหญท่ีก่รงุโรม  

เดนิทางโดยระดบั 5ดาว QATAR AIRWAYS (QR) 
วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(พกักบัผูใ้หญ ่2ทา่นไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

19-25 ก.ย. 61 49,900 

เด็กอาย ุ0-2 ปี/Infant 
15,000 บาท 

 

12,500 25  

2-8 ต.ค. 61 49,900 12,500 25 
 

19-25 ต.ค. 61 
49,900 12,500 

25 
 

30ต.ค.-5พ.ย. 61 47,900 12,500 25  

13-19 พ.ย. 61 48,900 12,500 25  

*ราคาทวัรร์วมคา่วซีา่แลว้** 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
สายการบนิไทย กาตาร ์QATAR AIRWAYS (QR) 

เทีย่วบนิขาไป     QR833 BKK-DOH 20.55-23.40 // QR123  DOH-MXP  01.45-07.15 
เทีย่วบนิขากลบั   QR132 FCO-DOH 16.40-23.10 // QR834 DOH-BKK 01.40-12.40+1 
 
วนัทีห่นึง่ กรงุเทพฯ  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานโดฮา แวะเปลีย่นเครือ่ง 
 
 
17.00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกช ัน้4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์Q 

สายการบนิ กาตารแ์อรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรทีน่ั่ง โหลดสมัภาระ 

20.55 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิกรงุโดฮา  โดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิ
ที ่QR833 

23.40 น.    เดนิทางถงึทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง  
 
วนัทีส่อง      สนามบนิมลิาโน มลัเพนซา - มลิาน – มหาวหิารแหง่มลิาน - แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานเูอล – เมสเตร 

 อาหาร เทีย่ง,เย็น 

 
01.45  น. น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  ก รุ ง มิ ล า น  ป ร ะ เ ท ศ อิ ต า ลี  โ ด ย ส า ย ก า ร บิ น ก า ร์ ต ้ า แ อ ร์ เ ว ย ์ 

                เทีย่วบนิที ่QR123    
07.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน มลิาโน มลัเพนซา Milan Malpensa Airport 

(MXP) กรุงมลิานอติาล ีน าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และพธิี
การทางศุลกากรและตรวจรับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านสู่จุดศูนยก์ลาง

ของเมอืงมลิาน (ระยะทาง52กม./1ชม.) ถงึเมอืงมลิาน มลิาน Milan หรอืที่

คนอติาเลยีนเรยีกว่า มลิาโน ่(Milano) เป็นเมอืงหลวงทางแฟชนัของโลก
แข่งกับปารีสในประเทศฝร่ังเศส เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของอิตาล ี
นอกจากนัน้ยงัมภีาพวาดเฟรสโกท้ีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดัง และโรงละครโอเปร่าอัน
ลอืชือ่ เป็นตน้ จากนัน้น าท่านไปชมและถ่ายรูปทีก่สัเตลโล สฟอรเ์ซสโก 
Castello Sforzesco (ชมดา้น
นอก)เป็นป้อมปราสาทเก่าแก่
หลายรอ้ยปีอันเป็นแหล่งรวม
แกลลอรี่และพิพิธภัณฑ์ที่มี
ชื่อเสียงของมิลาน  เป็น
ปราสาทอันเก่าแก่ที่มีอายุ
มากกว่าหา้รอ้ยนี้เป็นปราสาท
ในศตวรรษที่ 15 ที่ตัง้อยู่ใจ
กลางเมอืงของมลิาน จากนัน้น าทา่นไปชมมหาวหิารแหง่มลิาน Duomo di 
Milano (ถา่ยรปูดา้นนอก) มหาวหิารนีส้รา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ทีถ่อืวา่มคีวามใหญ่โตเป็นอันดับสามของ
โลก เริม่สรา้งในปี 1386 แตก่วา่จะเสร็จตอ้งใชเ้วลากวา่ 400 ปี ดา้นนอกมหีลังคายอดเรยีวแหลมทีท่ าจากหนิออ่น
จ านวน 135 ยอด และมรีปูปั้นหนิออ่นจากสมัยต่างๆ กว่า 2,245 ช ิน้ ยอดทีส่งูทีส่ดุมรีูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของ
พระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่  จากนั้นใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมชื่อดังของโลก อาทิเช่น 
LV,PRADA,GUCCI, TOD’S ณ แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galerie Victor Emmanuel) (รา้น Prada 
รา้นแรกของโลก) และทา่นสามารถถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึจากดา้นในซึง่เป็นอาคารกระจกทีเ่กา่แกแ่ละสวยงาม  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) เมนูอาหาร

ทอ้งถิน่  
บา่ย  น าท่านเดนิทางสู่ เวนสิ เมสเตร  Venice Mestre ฝ่ังแผ่นดนิใหญ ่

(ระยะทาง264กม./4ชม.) เ ป็นเมืองเล็กๆ ที่สวยงามเ ต็มไปดว้ย
สวนสาธารณะ รา้นดีไซเนอรแ์บรนดด์ัง และจัตุรัสทีม่แีลนดม์ารก์เก่าแก่ 
สัมผัสไดถ้งึความงดงามของอาคารประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอติาลีใน
แบบดัง้เดมิ เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักแรมก่อนเดนิทางไปสู่

เกาะเวนสิซึง่หา่งกนัไมก่ีน่าท ี
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี  (มือ้ที2่) เมนอูาหารจนี 



 หลงัอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

   ทีพ่กั: Novotel Venice Mestre Castellana หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
วนัทีส่าม        เมสเตร - ทา่เรอืตรอนเคตโต ้- เกาะเวนสิ – เมอืงโบโลญญา่                         
                      อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น  

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที3่) 

น าท่านเดนิทางสู ่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้Tronchetto Pier เป็นท่าเรอืทีม่เีรอื
บรกิารในการเดนิทางไปในทีต่่าง ๆ ของเมอืง เพือ่ชมทวิทัศน์ธรรมชาตขิอง 
2 ฝ่ังคลองโดยทางเรอื นับเป็นเมอืงทีค่ลองมากกว่าถนนอกีเมอืงหนึง่ของ
โลก น าท่านน่ังเรอืสู่ เกาะเวนสิ (Venice Island) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ 
เมอืงเวนสิไดรั้บฉายาว่า ราชนิีแห่งทะเลเอเดรียตกิ (Queen of the 
Adriatic) เมอืงแห่งสายน ้า เมอืงแห่งสะพานและเมืองแห่งแสงสว่าง ถูก
สรา้งขึน้จากการเชือ่มเกาะเล็กๆจ านวนมากเขา้ดว้ยกันในบรเิวณทะเลสาบเว
นเิทีย ซึง่เป็นสวนหนึ่งของทะเลอาเดรียตกิ เป็นเมอืงท่าโบราณ และเป็น
เมอืงทีใ่ชค้ลองในการคมนาคมมากทีส่ดุ ชมความสวยงามของ  จตัรุสัซาน
มารโ์ค (Piazza San Marco หรอื Saint Mark Square) เป็นจัตุรัสกลาง
เมอืงเวนสิ ทีข่ ึน้ชือ่วา่สวยทีส่ดุแห่งหนึง่ในอติาล ีลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรม
อันงดงาม อาท ิโบสถเ์ซนตม์ารก์ (St. Mark’s Basilica) เดมิทีเ่ป็นโบสถ์
สว่นตัวของผูค้รองเมอืงในสมัยนัน้ พระราชวังดอจส ์(Doge’s Palace), ลโีอ
เน่ (Lione) รปูปัน้สงิโตตัวใหญ่ตดิปีกพรอ้มถอืหนังสอื ซึง่ถอืเป็นสัญลักษณ์
ประจาเมอืงเวนสิ เดนิชมตัวเมอืงจนถงึสะพานรอิลัโต เป็นสะพานทีเ่ก่าแก่
ทีส่ดุในเวนสิและเป็นสะพานแรกทีข่า้ม Grand Canal (คลองแกรนดค์าแนล) 
ชมสะพาน Bridge of Sighs สะพานสะอืน้ หรอืบางคนเรยีกว่า "สะพาน
แหง่การทอดถอนใจ” ซึง่ทอดขา้มดา้นหลงัวังของผูป้กครองเวนสิในอดตี ไป
ยังคุกทีอ่ยู่อกีฟากฝ่ังคลอง ว่ากัน  ว่าสะพานแห่ง  นี้คอืจุดหายใจเฮอืก
สดุทา้ยแห่งอสิรภาพของเหล่านักโทษ และคุกแห่งนี้เองเป็นทีคุ่มขังนักรัก
กระเดือ่งนามคาสโนว่า ในต านานเล่าว่าการจูบบนเรอืกอนโดล่าใตส้ะพาน
แห่งนี้จะน าไปสู่ความรักนรัินดร ์นับเป็นหนึง่ในจุดทีโ่รแมนตกิที่สุดจุดหนึ่ง
ในเวนิส อสิระใหท้่านเดนิชมความโรแมนตกิของเกาะแห่งนี้  หรือท่านยัง
สามารถสัมผัสประสบการณ์ลอ่งเรอืกอนโดลา่ ชมความงามของเกาะเว
นสิ (ไมร่วมในคา่ทวัร)์ ใหท้า่นสมัผัสบรรยากาศอยา่งเต็มอิม่ 
 

เทีย่ง          รบัประทานอาหารกลางวนั  ที ่Da Bruno (มือ้ที4่) เมนูอาหาร

ทอ้งถิน่  
 
บา่ย น าท่านเดนิทางกลับสูท่า่เรอืตรอนเคตโต ้ จากนัน้น าท่านขึน้รถคันเดมิน า

ท่านเดนิทางสู ่เมอืงโบโลญญา่ (Bologna) (ระยะทาง 156 กม. ประมาณ 
2.15 ชม.) เมืองหลวงของแควน้เอมีเลียโรมัญญา โดยตัวเมอืงนัน้ตัง้อยู่
ระหว่าง แมน่ ้าโปกับเทอืกเขาแอแพนไนน์ นอกจากนัน้ยังเป็นหนึง่ในเมอืง
ยคุกลางที ่ไดรั้บการรักษาไว ้อยา่งดทีีส่ดุแห่งหนึง่ในยโุรป และยังเป็นทีต่ัง้
ของมหาวทิยาลัยทีเ่กา่แก่ทีสุ่ดคอื“Alma Mater Studiorum” ชมบรเิวณ 
จัตรัุสมจัโจเล ่(Piazza Maggiore) จัตรัุสขนาดใหญท่ีต่ัง้อยูใ่จกลาง เมอืงเกา่ 
ทีล่อ้มรอบดว้ยโบสถ ์ซาน เปโตรนโิอ (Basilica of San Petronio) ซติี ้ฮอล 
ลานน ้าพเุทพเนปจนู (Fontana Del Nettuno) และอาคารปาลาซโซ เดล โพ
เดสตา (Palazzo Del Podesta) ใหท้า่นเดนิชมเมอืงและถา่ยรปูตามอธัยาศัย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่) เมนอูาหารจนี 

 หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั 

 ทีพ่กั: Hotel NH Bologna Villanova หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



วนัทีส่ ี ่     โบโลญญา่ - ลา สเปเซยี - ชงิเกว แตรเ์ร – เมอืงปิซา่ – จตัรุสัดโูอโม ่- หอเอนปิซา่     

                อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที6่) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืง ลา สเปเซยี (La Spezia) (ระยะทาง223กม./ 3.15 
ชม.) เมอืงในเขตลกิูเรียทางตอนเหนือของอติาลี อยู่ระหว่าง เมืองเจนัว 
และปิซ่า บนทะเลลิกูเรีย  เ ป็นเมืองท่าส่งกลิ่นอายความมีชีว ิตชีวา 
ผสมผสานกบัอา่วทีม่คีวามคกึคักและทอ้งถนนทีค่ลาคล ่าไปดว้ยกจิกรรมใน
ทอ้งถิน่มากมาย และเป็นหนึ่งในอ่าวที่มีความส าคัญทางดา้นการคา้และ
การทหาร อกีทัง้ยังเป็นที่ตัง้ของสถานที่ส าคัญทางประวัตศิาสตร์และ
วัฒนธรรมดว้ย 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่ ) เมนอูาหารทอ้งถิน่ 
น าท่านเดนิทางสูส่ถาน ีLa Spezia Centrale Railway Station น า
ท่านเปลีย่นการเดนิทางโดยสารรถไฟสูด่นิแดนท ัง้หา้ (Five Land) แห่ง 
ชงิเกว แตรเ์ร (Cinque Terre) ตัง้บนหนา้ผาสงูชนัเหนือทะเลเมดเิตอรเ์ร
เนยีน ตดิทะเลบรเิวณชายฝ่ังแควนลกิเูรยี ชม 2 ใน 5 หมูบ่า้นไดแ้ก ่หมูบ่า้น
ประมงเล็กๆ รโิอแมก จโิอเร ่(Rio-Maggiore) หมูบ่า้นชาวประมงทีส่วยทีส่ดุ
ในโลก เป็นชุมชนชาวประมงเก่าที่มที าเลทีน่่ามหัศจรรย์ คือแต่ละหมู่บา้น
ปลูกสรา้งอยูบ่นภูเขาหรอืหนา้ผาสูง ปัจจุบันแมย้ังมกีารท าประมงกันอยูบ่า้ง 
แต่ก็ไมม่ากนัก เนื่องจากชาวบา้นหันมาท าธุรกจิท่องเทีย่วเพือ่ตอ้นรับเหล่า
นักเดนิทางที่แวะเวียนเขา้มาชมไข่มุกน ้างามของอติาลีเม็ดนี้เสยีมากกว่า 
และ ชมหมู่บา้นประมง มานาโรลา่ (Manarola) หมูบ่า้นชาวประมงทีเ่ล็กทีสุ่ดของแควน้ แต่กลับกลายเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วทีส่ามารถดงึดูดใหนั้กเดนิทางจากทั่วโลกต่างก็อยากที่  จะมาเยอืน ณ หมู่บา้นแห่งนี้ กจิกรรมหลักของ
นักท่องเทีย่วเมือ่มาถงึทีน่ี่ก็คอืการเดนิชมเมอืงไปตามถนนสายเล็กทีล่ัดเลาะตัดผ่านตัวเมอืงไปตามความลานชัน 
เป็นบรรยากาศทีส่ดุแสนจะเพลดิเพลนิ จากนัน้เดนิทางสูส่ถานเีลแวนโต ้ (Levanto) เปลีย่นการเดนิทางขึน้รถโคช้
เพือ่เดนิทางสูปิ่ซา่   จากนัน้  น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงปิซ่า Pisa (ระยะทาง
105 กม./ 1.30 ชม.) อดตีเมอืงท่าเรอืชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนและเป็น
ทีต่ัง้ของหอเอนปิซา่ น าท่านชม จตัรุสักมัโป เดย ์มริาโกล ีหรอื จตัรุสัดู
โอโม ่Piazza del Duomo หรอืทุง่มหศัจรรย ์เป็นบรเิวณทีล่อ้มรอบดว้ย
ก าแพงใจกลางเมอืงปิซา่ และเป็นทีต่ัง้ของมหาวหิารเก่าแก่ทีม่ขีนาดใหญ่
ทีส่ดุ และน าท่านชมถ่ายรูป 1 ใน 7  สิง่มหัศจรรยข์องโลก หอเอนปิซ่า ( 
Leaning Tower of Pisa) ใหท้่านเดนิเล่น ถ่ายรูปกับหอเอนปิซา่ทีส่รา้งขึน้
เพือ่เป็นหอระฆังแห่งวหิารประจ าเมอืง แต่เพยีงการเริม่ต  ้ นของการสรา้งถงึ
บรเิวณชัน้ 3 ก็เกดิการทรดุตัวและตอ้งหยดุการกอ่สรา้งจนถัดมาอกีร่วม 100 
ปี ถงึไดส้รา้งตอ่จนเสร็จสมบรูณ์และยงัเป็นสถานทีก่าลเิลโอ เคยมาพสิจูน์เรือ่งแรงโนม้ถว่งของโลก และการตกของ
วัตถดุว้ย น าทา่นเดนิทางสู ่เขตเมอืงเกา่ของฟลอเรนซ ์(ระยะทาง90 กม./ 1.30 ชม.) 

 เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่8 ) เมนอูาหารจนี  

 หลงัอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั 

  ทีพ่กั:   Hotel Repubblica Marinara หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
วนัทีห่า้     ปิซา่ – ฟลอเรนซ ์– นครวาตกินั – กรงุโรม   

                 อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟลอเรนซ ์(Florence) หรอื เมอืงฟีเรนเซ (Firenze ) 
(86กม. 1.30 ชม. ) ทีไ่ดรั้บเลอืกโดยองคก์ารยเูนสโกใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
โลก เมือ่ปี ค.ศ. 1982 น าท่านเดนิชมความสวยงามบรเิวณ จตัุรสัดูโอโม 
Duomo Santa Maria Del Fiore ทตีัง้ของมหาวหิารแห่งเมอืงฟลอเรน้ซ ์ที่
สวยงามและยิง่ใหญ่ จตัุรสัชิ

กนอเรีย (piazza della 
signoria) เป็นจัตุรัสสวยงาม
ดว้ยประตมิากรรมมากมายทีต่ัง้
เ รีย ง ร ายอยู่ ด ้า นหน ้า ของ
พระราชวังเวคคิโอ เช่น รูป
แกะสลักเพอรซ์อิสุ วรีบรุุษกรกี
โบราณตอนบั่นคอเมดูซ่า รูป



แกะสลักเฮอรค์วิลสี และรูปสลัก  the Rape of the Sabine Women ถ่ายรูปดา้นหนา้ ปาลาซโซ เวคคโิอ Palazzo 
Vecchio หรอื Old Palace พระราชวังเกา่แกใ่นเมอืงฟลอเรนซ ์สรา้งส าเร็จในปี ค.ศ.1322 มสีัญลักษณ์คอืหอระฆัง 
Campanile ในอดตีใชเ้ป็นสถานทีแ่จง้ขา่วสารใหก้ับชาวเมอืง ทางการจะตรีะฆังส่งสัญญาณ หากมไีฟไหม,้น ้าท่วม, 
ขา้ศกึโจมต ีฯลฯ ถอืเป็นสถานทีป่ระวัตศิาสตรส์ าคัญของฟลอเรนซ ์ชมสะพานปอนเต เวคคโิอ (Ponte Vecchio) 
สะพานเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืง เป็นสะพานเดยีวของฟลอเรนซท์ีร่อดพน้การทาลายจากชว่งสง  ครามโลกมาได ้ทอดขา้ม
แมน่ ้าอารโ์น ซึง่อดตีเป็นแหลง่ขายทองค าทีเ่กา่แกข่องฟลอเรนซแ์ละยังคงอนุรักษ์บรรยากาศแบบดั่งเดมิไวไ้ดอ้ยา่งด ี
ชมทัศนียภาพของตัวเมอืงทีม่แีมน่ ้าอารโ์น ไหลผ่านนครทีย่ังคงรักษาสถาปัตยกรรมโบราณไวอ้ยา่งน่าชืน่ชม สะพาน
เกา่แกท่ีส่รา้งขึน้เพือ่ใชใ้นการสญัจรขา้มแมน่ ้าอารโ์น บนสะพานนัน้เป็นทีต่ัง้ของอาคารรา้นคา้ ซึง่เป็นตัวแทนจ าหน่าย
งานศลิปะ อญัมณี และของทีร่ะลกึจ านวนมากอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่0) เมนอูาหารจนี 

บา่ย น าท่านสู่ นครวาตกินั Vatican City (ระยะทาง233กม./ 3 ชม.) ซึง่เป็นรัฐ
อสิระ มขีนาดเล็กมากเพยีง 250 ไร่และเป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิาย
โรมันคาทอลกิ เป็นเมอืงแห่งศาสนจักรและที่ประทับของพระสันตะปาปา 
ประมขุสูงสดุแห่งศาสนา หรอืทีเ่รยีกสัน้ๆ ว่า“โป๊ป” น าท่านถา่ยรูปดา้นหนา้ 
มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์St.Peter Basilica แห่งนครรัฐวาตกิัน ทีง่ดงามดว้ย
ศลิปะในยคุเรเนซองส ์ใชเ้วลาสรา้งถงึ 150 ปี และยงัไดรั้บการตกแต่งอยา่งโอ่
อา่และหรหูรา ดา้นหนา้มหาวหิาร  เป็นลานกวา้งเรยีกว่า St.Peter’s Square 
ประกอบไปดว้ยน ้าพ ุ2 ดา้น และเสาโอเบลกิส ์1 ตน้ ลอ้มรอบไปดว้ยเหลา่เทพ
เทวาบนหลังคาและก าแพงสูง(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเขา้ Vatican Museum และ Sistine Chapel ) จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุโรม (Rome)(ระยะทาง6ก.ม./15นาท)ี  เมอืงหลวงของประเทศอติาล ี 273กม. 4ชม. 
กรงุโรมเป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของแควน้ลาซโีอและประเทศอติาลจีา้ มคีนอาศัยประมาณ 2.5 ลา้นคนแน่ะ 
ถอืเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีส่วยและน่าไปทีส่ดุอกีเมอืงหนึง่ของอติาลเีลยล่ะค่ะ มปีระวัตศิาสตรย์าวนานมากกว่า 2,800 ปี 
ทัง้สถาปัตยกรรม ประตมิากรรม สถานทีเ่ทีย่วตา่งๆ คลกุเคลา้ความคลาสสคิสไตล ์

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่1) เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

หลังอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ัก 

 ทีพ่กั:  Hotel Pisana (*EX Holiday Inn Rome Pisana*) หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีห่ก       กรงุโรม – โคลอสเซีย่ม – จตัรุสัโรมนั – น า้พุเทรวี ่– บนัไดสเปน – สนามบนิลโีอดารโ์น ดารว์นิช ีอติาล ี

                   อาหาร เชา้  

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่2) 

 น าท่านสูช่ ืน่ชมกับสถาปัตยกรรมและประวัตศิาสตรแ์ห่งความยิง่ใหญ่ น า
ท่านสัมผัสความยิง่ใหญ่ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกที่ โคลอสเซีย่ม 
(Colosseum) (ถา่ยรปูดา้นนอก) เป็นสนามกฬีากลางแจง้ขนาดใหญ่ตัง้อยู่
ใจกลางกรุงโรม เริม่สรา้งขึน้ ในสมัยจักรพรรดเิวสปาเซยีนแห่งอาณาจักร
โรมัน  และสรา้งเสร็จ ในสมัยของจักรพรรดติติัสในครสิตศ์ตวรรษที1่ หรอื
ประมาณปี ค.ศ.80 อัฒจันทร์เป็นรูปวงกลมก่อดว้ยอฐิและหินทรายวัด
โดยรอบไดป้ระมาณ 527เมตร สูง 57เมตร ใกล ้ๆ กันนัน้เป็น ประตูชยั
คอนสแตนตนิ (Arch of Constantine) ถอืวา่เป็นมรดกส าคัญของประเทศ
อติาลีอกีที่หนึ่ง โดยสรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึชัยชนะของกรุงคอสสแตนตนิ 
เป็นซุม้ประตูทีใ่หญ่ทีสุ่ดของโรมันมคีวามสูงถงึ 21 เมตร จากนัน้ชมและ
ถ่ายรูป จตัรุสั  โรมนั (Roman Forum) ซึง่อยูใ่กล ้ๆ กันกับโคลอสเซีย่ม 
จัตุรัสโรมันถือว่าเป็นศูนยก์ลางดา้นต่างๆ จากนัน้น าท่านชม น า้พุเทรวี ่
(Trevi Fountain) ซึง่มรีูปปั้นของเทพเจา้เนปจูนตัง้โดดเด่นอยูก่ลางน ้าพ ุ
เป็นหนึง่ในสญัลักษณ์ทีส่ าคญัของกรงุโรม เป็นสถานทีนั่กทอ่งเทีย่วมาโยน
เหรยีญเสีย่งทายตามเรือ่งราวจากภาพยนตรเ์รือ่ง Three Coins in The 
Fountain จากนัน้น าท่าน อสิระตามอัธยาศัยกับการเลอืกซื ้อสนิคา้แฟชั่น
และของทีร่ะลกึในบรเิวณ ยา่นบนัไดสเปน (The Spanish Step) ซึง่เป็น

แหล่งแฟชั่นชัน้น าสุดหรู BRANDNAME ดังๆ มากมายพรอ้มทัง้รา้นคา้
ปลกีรวมถงึรา้นอาหาร รา้นไอศครมี มากมายใหเ้ลอืกชมิ และยัง เป็ นแห
ลง่นัดพบของชาวอติาเลีย่น สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิลี
โอดารโ์น ดารว์นิช ีเพือ่ตรวจเชค็เอกสารการเดนิทางและสัมภาระเตรยีม
ตัวเดนิทางกรงุเทพฯ  

16.40 น.   ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดย กาตาร์แอรเ์วย์ เที่ยวบนิที ่

QR132  
23.10 น.   เดนิทางถงึทา่อากาศยานโดฮา  รอเปลีย่นเครือ่ง  
 
 



วนัทีเ่จ็ด        ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ        

 
01.40 น.   เดนิทางกลบัประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่QR834  
12.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

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

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดย
ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
- กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท  
กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์
- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 30 วันกอ่นออกเดนิทาง  
- กรณีบรษัิทตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทาง ทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและ
จ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ
ไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า 

 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  
และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับใกลเ้คยีงกนัหรอืเมอืงใกลก้นักรณีทีพั่กเต็มหรอืชว่งไฮซซีัน่ 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิ
ตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  



6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจ้ัดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกนัภยัแบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดังนี ้ 
- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายมุากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 3,000,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีอ่ายนุอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท  
  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ 
ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถ
ศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถ
แจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
7. คา่วซีา่แชงเกน้ เขา้ประเทศอติาล ี 
8. ค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีนา้ มันตามรายการทัวร ์ณ วันที ่2 พ.ค. 2561 ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บเพิม่กรณ๊สายการบนิ
เรยีกเก็บเพิม่ 
9.คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 
 
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ หรอืไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิและคา่แลนด ์

 
7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด  
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม หรอืปรับเป็นเมอืงใกลเ้คยีงกนั  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนั
ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. การประกันภัย บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัย 
แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การท า
ประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตใุน
การเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี ้ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่าน
ตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
13. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  



14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 
 

เอกสารในการขอยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศอติาล)ี 

ระยะเวลาด าเนนิการยืน่ 10 วนัท าการ 
** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 

1. พาสปอรต์ ทีย่งัไมห่มดอาย ุ และมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุ หากหมดอายกุรณุาน าไปตอ่อายกุอ่นน าสง่ และมี
จ านวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้เพือ่ตดิวซีา่ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไมก่ต็าม ควร
น าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถานฑตู  
 

2. รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรงปจัจบุนั ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิว้ หรอื 4.5x3.5 cm จ านวน 2 ใบ 
และมอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หา้มตกแตง่รปู หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมเีครือ่งประดับ ตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ย
จากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ (ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 
3. เอกสารสว่นตวั 

ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาบตัรขา้ราชการ 
ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ)  แปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 
ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ (ถา้เคยทกีารเปลีย่น) แปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 
 
(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่20ปี) แปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 
ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาสตูบิตัร / หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา / ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา  
 

4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการท างานจากบรษัิททีท่า่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบตุ าแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนใน
ปัจจบุนั,วันเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบับรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปยโุรป หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกติ
หลังครบก าหนด ภาษาองักฤษเทา่นัน้ 
 
4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างานและชว่งเวลาทีอ่นุมัตใิห ้
ลาหยุดเพือ่เดนิทางไปยโุรป เท่านัน้ไม่ตอ้งระบชุือ่ประเทศ หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนด และตอ้งมี
อายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่  ตอ้งเป็นภาษาองักฤษ  และเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั โดยชือ่
ลกูคา้ทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
4.2 กรณีเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื
หุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซน็ชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบรษัิทฯ (คัดลอกไมเ่กนิ 3 เดอืน และเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้)  
4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองตัวจรงิจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยูเ่ป็นภาษาอังกฤษ
เทา่นัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบตัรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 
 เด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี 

จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาจะตอ้งมใีบรับรองจากมารดา หรอืหากเด็ก
เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดา จะตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง
ไปตา่งประเทศจากทัง้บดิาและมารดา พรอ้มมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้บับตุรกบัผูท้ีบ่ตุรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปท าทีส่ านักงานเขตที่
ท าเบียนบา้นอยู่  (พรอ้มแนบบัตรประชาชน ของบดิาและมารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชือ่และ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  และบดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ทีรั่บยืน่วซีา่ดว้ย กรณีเด็กที่
บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแต่เพยีงผู ้
เดยีว 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย  
4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใชห้ลกัฐานการเงนิของตัวเองหรอื
ของสามกีไ็ด ้ในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปกบัสาม ีจะตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม ีเป็นภาษาองักฤษ      พรอ้มกบัเขยีน
ชือ่-นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ ของสาม ีและบตุร ทีม่ดีว้ยกนั) 
4.6 กจิการไมจ่ดทะเบยีน อาท ิFreelance, ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ตอ้งเขยีนหนังสอืแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการ
ท างาน แหล่งที่มาของรายได ้พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายรา้น สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดนิ เป็นตน้              (เป็น
ภาษาองักฤษ) 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 
5.1 ผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้่ายเอง ส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยต์ัวจรงิ หรือส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากประจ าส่วนตัว 

ยอ้นหลัง 6 เดอืน 1 ชดุ (โดยปรับสมดุบัญชขีองท่านใหถ้งึปัจจุบันดว้ย) ควรเลอืกเล่มทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ และมี
จ านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลับสู่
ภมูลิ าเนา 



** กรณีไมม่กีารอพัเดตสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยภ์ายในระยะเวลา 6 เดอืน ตอ้งขอ Statement จากธนาคารเทา่นัน้ ** 

a. ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  ตอ้งเขยีนหนังสอืรับชีแ้จงความสัมพันธ ์(Sponsot Letter) และขอหนังสอืรับรอง

ค่าใชจ้่าย โดยใหบ้คุคลทีอ่อกค่าใชจ้่ายใหเ้ป็นผูข้อหนังสอืรับรอง BANK SPONSOR หรอื BANK GUARANTEE ทีอ่อกจาก

ทางธนาคารเท่านัน้  )ฉ บับภาษาอังกฤษ  (โดยระบุชือ่เจา้ของบัญช ีบุคคลทีอ่อกค่าใชจ้่าย สะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหนา้

พาสปอรต์ และระบชุือ่ผูเ้ดนิทาง สะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายืน่ขอจากธนาคารลว่งหนา้ บางแหง่อาจใชเ้วลา

ด าเนนิการประมาณ 3 วัน  และ 

5.3 กรณีทีบ่รษัิทของท่านเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง ใหก้ับผูเ้ดนิทางทัง้หมด ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออกจดหมาย
อกีหนึง่ฉบบัเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลับมาท างานของท่าน โดยระบรุายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจั่ดการ
เดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย  

 

(เอกสารมอีาย ุ1 เดอืนกอ่นวนัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 
 

**กรณุาปรบัอพัเดตสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์กอ่นแสดงตวัยืน่ขอวซีา่ 3-5 วนั เทา่น ัน้ ** 
**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีงนิฝากประจ า** 

 
6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ 

กรุณากรอกแบบฟอร์มทีแ่นบมาใหต้รงกับความเป็นจรงิ เนื่องจากเป็นขอ้มูลที่ตอ้งส่งใหก้ับทางสถานทูตพจิารณาวซี่า ทาง
บรษัิทฯไมส่ามารถกรอกแทนทา่นไดเ้พราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะถกูปฏเิสธวซีา่ได ้

 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่,นามสกลุ,วันเดอืนปีเกดิ,ญาตพิีน่อ้ง,สถานทีเ่กดิ และจ านวนบตุรของผูเ้ดนิทาง การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิ
ประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูต
ไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้ หากสถานทูตมกีารสุม่
เรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้
บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใคร่ขอ
รบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ีซ่าแลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพื่อใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของ
สถานทตูเรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท 
 

** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร** 
 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศอติาล)ี 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาไทย)       .................................................................................................... 
2. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)   .................................................................................................... 
3. ชือ่ / นามสกลุเดมิ (ตอนเกดิ)     ................................................................................................... 
4.เลขบตัรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  .............................................................................................. 
5. วัน-เดอืน-ปีเกดิ   ..............................................  อาย ุ............. ปี   สถานทีเ่กดิ ............................. 
6. เพศ   ชาย          หญงิ 

7. ทีอ่ยูปั่จจบุนั ตรงตามส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 
............................................................................................................................................................. 
................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 
โทรศัพทม์อืถอื ..........................................................  โทรศัพทบ์า้น .......................................................... 
8. อาชพีปัจจบุนั .................................................... 
    ต าแหน่งงาน (ตรงกบัทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองการงาน)  ...................................................................... 
9. ชือ่สถานทีท่ างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 
.............................................................................................................................................................. 
ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ........................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ์............. โทรศัพทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อเีมล ์.......................... 
10. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 
11. รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนอืจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลัก ......................................................................................... 
      แหลง่ทีม่าของรายไดนั้น้ .......................................................................................................................... 

 

12. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส   ⃣   แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 



  ⃣   หยา่   ⃣   มา่ย   ⃣   อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา    ⃣   แยกกนัอยู ่
13. ชือ่-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ..................... 
14. ชือ่-สกลุของบดิา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ ...................... 
15. ชือ่-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ...................... 
16. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี ้
      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 
      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 
17. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรัพย ์(ทีท่า่นใชแ้สดงกบัสถานฑตูเพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่)  

............................................................................................................ 

18. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.............................................. ถงึวันที ่.................................................. 

19. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                    ไมเ่คย  เคย  (กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

20.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

21. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

            ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 
     เชค็เดนิทาง     กรณุาระบชุือ่ .............................................................. 

   บตัรเครดติ    
   เงนิสด 

** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น ** 
** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร** 

- หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 
- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ กรณุากรอกขอ้มลูการท างานของทา่นเป็นภาษาองักฤษให้

ครบถว้น ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ต าแหนง่ของทา่น / ลกัษณะงาน / รายไดต้อ่เดอืน  
 
หมายเหต ุ : การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีง
ตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


