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กําหนดการเดินทาง  
เดือนมิถุนายน     : 5 – 12 // 19 – 26 มิ.ย. 2561 
เดือนกรกฏาคม     :  24 – 31 ก.ค.  ( วนัอาสาฬหบูชา และวนัเฉลิมฯ ร.10 ) 
 

วนัที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – มลิาน 

17.30 น.   คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) 
เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระบตัรท่ีนัง่ข้ึนเคร่ือง 

20.55 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงมิลาน  ประเทศอิตาลี โดยเท่ียวบินท่ี QR833/ QR123 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินโดฮา  
บริการอาหารและเคร่ืองดื่มตลอดเที่ยวบิน 

 
 
 
 



 Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ ่

104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140 

  Tel: +66 53 115912 Hotline 089-644-7444 

Line Id : @rubytravel 

 

 

 
 
วนัที่สอง มลิาน – เมอืงตากอากาศโคโม่ – ล่องเรือทะเลสาบโคโม – เวโรน่า  

07.15 น. เดินทางถึง เมืองมิลาน (MILANO) หรือ มิลาโน่ มีช่ือเสียงในดา้นแฟชัน่ ศิลปะ และเคร่ืองหนงั เป็นเมืองแห่ง
แฟชัน่สาํคญัเมืองหน่ึงของโลก ในลกัษณะเดียวกบั นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน มลิาน เป็นเมืองหลวงของแควน้ลอม
บาร์เดียในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี มี
ประชากรประมาณ1,308,500 คน และมีช่ือเสียงเก่ียวกบัประเพณีคริสตม์าสท่ี
เรียกว่า ปาเนตโตเน อุตสาหกรรม ผา้ไหม และแหล่งผลิตรถยนต ์อลัฟา โรมโีอ 
รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลานและเอซีมิลาน,มีภาพวาดเฟรสโกท่ี้มี

ช่ือเสียงโด่งดงั,โรงละครโอเปร่า นาํท่านชม ดูโอโม่ (DUOMO) หรือ มหา
วหิารแห่งเมืองมิลาน (เป็นโบสถท่ี์ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ในยโุรป) ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีสมบูรณ์แบบ
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก เร่ิมสร้างเม่ือเม่ือปี ค.ศ.1386 แต่งานเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1813 รวมระยะเวลาการก่อสร้าง
กว่า 427 ปี  การตกแต่งภายนอกเป็นหลงัคายอดเรียวจาํนวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจากทุกยคุทุกสมยักว่า 
2,245 ช้ิน บนยอดของวิหารมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตร (13 ฟุต) ของพระแม่มาดอนน่าซ่ึงตั้งเด่นเป็นสง่าอยู ่ นกั

ประพนัธช์าวองักฤษ ดี เอช ลอวเ์รนซ ์ เรียก วหิารดูโอโม่ ว่าเป็น วหิารที่สร้างเลยีนแบบเม่น นาํท่านชม แกลเลอรี 
วคิเตอร์เอ็มมานูเอล ท่ีนบัว่าเป็นชอ้ปป้ิงมอลลท่ี์สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองมิลาน อนุสาวรียข์อง
กษตัริยว์คิเตอร์ เอม็มานูเอล ท่ี 2 ผูริ้เร่ิมการรวมชาติหวัเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรียข์องศิลปินช่ือดงัในยคุเรเน
ซองส์อีก 1 ท่าน คือลิโอนาร์โด ดาร์วินซ่ี ท่ีอยูใ่นบริเวณ ดา้นหนา้ของโรงละครสกาล่า 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

นาํท่านเดินทางสู่เมืองโคโม่ ซ่ึงตั้งอยู ่ ในแควน้ลอมบาร์เดีย ทางเหนือของประเทศอิตาลี บริเวณเชิงเทือกเขาแอลป์ 
มีพ้ืนท่ี 146 ตารางกิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสาม
ของอิตาลี รองจากทะเลสาบการ์ดาและทะเลสาบมจัจอเรเมืองโคโม่น้ี
ถือว่าเป็นเมืองพกัตากอากาศยอดนิยมของชาวยโุรปเลยก็วา่ได ้ นาํท่าน 

ล่องเรือทะเลสาบโคโม่ ชมบรรยากาศอนัสวยงามสุดแสนประทบัใจ
ของทะเลสาบโคโม่ หลงัจากนั้นอิสระใหท่้านเดินเล่นชมความสวยงาม

ของเมืองโคโม่ ไดเ้วลานดัหมายนาํท่านเดินทางสู่เมือง   เมืองเวโรนา (VERONA) เมืองท่ีโด่งดงัมาจากนิยายรัก
อมตะเร่ืองเอกของวิลเล่ียม เชกส์เปียร์ ช่ือโรมิโอและจูเลียต 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
 ที่พกั Best Western Ctc Hotel Verona หรือระดับเทียบเท่า 

วนัที่สาม เวโรน่า – เกาะเวนิส    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั นาํท่านชม ย่านเมืองเก่า ท่ียงัคงสภาพ
บา้นเรือนแบบโบราณ นาํท่านสู่ จตุรัสเออร์เบ ท่ีรายลอ้มไปดว้ยคฤหาสน,์ วงัเก่า 
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ของตระกลูท่ีเคยปกครองเวโรน่า ระหว่างทาง ผ่านชม ความยิง่ใหญ่ภายนอกของ โรมัน อารีน่า สนามกีฬากลางแจง้แบบโบราณ
ในสมยัโรมนั เพลิดเพลินกบัการ ช้อปป้ิงสินค้า ท่ี ระลกึ และ สินค้าแบรนด์เนม ท่ีมีใหท่้านไดเ้ลือกอยา่งมากมายตาม

อธัยาศยับริเวณ จตุัรัสเมอืงเก่า นาํท่านชม อดีตบ้านของจูเลียต ปัจจุบนัหนา้บา้นจูเลียตคือ ร้านArmani ชม 
ระเบียงหนิอ่อนเลก็ๆ ท่ีจูเลียตเคยยนือยูโ่ดยมีโรมิโอมาคอยเฝ้าขอความรักอยูด่า้นล่างตั้งอยูท่ี่บา้นเลขท่ี 27 ถนน แคป
เปลโล (Cappello) ใน เมอืงเวโรนา (Verona) บริเวณบา้นมีรูปป้ันจูเลียตท่ีเป็นบรอนซป้ั์นโดย N.Costantini ว่ากนัวา่
ใครอยากสมหวงัในเร่ืองความรักก็ใหไ้ปจบัท่ีหนา้อกของจเูลียต นอกจากน้ีภายในบริเวณกาํแพงบา้นจูเลียตยงัมีการ
เขียนแสดงความรักกนัมากมายจนแทบไม่เห็นสีกาํแพงเดิม และยงัมีบริการโทรศพัทส์าํหรับคนท่ีไม่ไดม้ากบัคนรัก

ใหไ้ดเ้ซยฮ์ลัโหลหากนัว่าโทรมาจากบา้นจูเลียตแห่งน้ี  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (VENICE) เมืองบนเกาะ 
เจา้ของฉายา ราชินีแห่งทะเลเอเดรียตกิ ถกูสร้างข้ึนจากการเช่ือมเกาะเลก็ๆ จาํนวนมากเขา้ดว้ยกนัในบริเวณ
ทะเลสาบเวนิเทีย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทะเลเอเดรียติกและยงัเป็นบา้นเกิดของนกัเดินทางผูย้ิง่ใหญ่ มาร์โคโปโล นาํ
ท่าน ล่องเรือขา้มไปยงัเกาะเวนิส ผา่นชมบรรดาบา้นเรือนของนครกลางนํ้ าแห่งน้ี มืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการกล่าวขาน
ว่าโรแมนติกท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก “เมืองท่ีใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน” มีเกาะเลก็ใหญ่กว่า 118 เกาะ และมี
สะพานเช่ือมมากกว่า 400 แห่ง 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ศนูยก์ลางของนครเวนิสระหว่างทางท่านจะไดช้มอนุสาวรียข์องพระเจา้วคิเตอร์เอมานู
เอลท่ี 2 บิดาของชาวอิตาเล่ียน ใหท่้านไดถ่้ายภาพคู่กบัสะพานถอนหายใจ ท่ีเช่ือมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซ่ึงเคย
เป็นท่ีประทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนิซในอดีต อีกทั้งยงัเป็นศนูยก์ลางของ
การปกครองแควน้ในยคุสมยันั้นอีกดว้ย ชม จตุัรัสเซนตม์าร์คโค ท่ีมีโบสถ์
เซนตม์าร์คเป็นฉากหลงั สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกช้
อปป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองของเวนิซตามอธัยาศยั อาทิ เคร่ืองแกว้มรูาโน่ ตน้ตาํรับ
ของการเป่าแกว้ของชาวมรูาโน่ เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดย
เคร่ืองแกว้แต่ละช้ินมีรูปแบบ และคุณภาพเป็นท่ียอมรับจากนกัท่องเท่ียวทัว่โลก หรือล่องเรือกอนโดล่าชมความ
สวยงามของเกาะเวนิส  ไดเ้วลานดัหมายนาํคณะลงเรือเดินทางกลบัสู่ฝ่ังท่ี ท่าเรือตรอนเชโต้  

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
                   ที่พกั Delfino Venice Mestre หรือเทียบเท่า 
 
วนัที่ส่ี  เวนิส – ฟลอเรนซ์ – หอเอนปิซ่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ ระหว่างทางใหท่้านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยัเพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนั

สวยงามของสองขา้งทางตลอดการเดินทาง เมืองฟลอเรนซ์ เมืองตน้ตาํรับแห่งศิลปะแบบเรเนอ-ซองส์และยงัเป็น 
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แหล่งกาํเนิดของศิลปินระดบัโลก นาํท่านชม จตุัรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ท่ีตั้งอยูใ่นเขตเมือง
เก่าฟลอเรนซ ์ มีรูปแกะสลกัแสดงอยูม่ากมาย อาทิเช่น รูปแกะสลกัเพอร์ซุส วรีบุรุษกรีก

โบราณ, รูปแกะสลกัเฮอร์ควิลสิ, รูปแกะสลักเดวดิ (จําลอง) สะพานเวคคโิอ (PONTE 
VECCHIO) สะพานเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองท่ียงัคงหลงเหลืออยูจ่นถึงปัจจุบนั จุดเด่นของ
สะพานอยูท่ี่มีสีเหลืองทองอร่ามบวก กบัสองฟากของสะพานจะถกูสร้างเป็นตึกแถว ซ่ึงถกู
ใชเ้ป็นร้านขายของ บริเวณน้ีกล่าวไดว้่าเป็นยา่นชอ้ปป้ิงของฟลอเรนซ ์ มีทั้งร้านคา้เป็นหอ้งๆ 
และแบบรถเข็น นาํชม โบสถ์ซานตา มาเรีย เดลฟิโอเร (BASILICA DI SANTA MARIA 
DEL FIORE) โบสถท่ี์สร้างข้ึนในช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ออกแบบโดยฟิลิปโป บรูเนลเลสกี ดา้นหนา้โบสถ์
ประดบัตกแต่งดว้ยหินอ่อนสีขาว เขียว และชมพ ูสญัลกัษณ์ของเมืองฟลอเรนซ ์ 

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

นาํท่านเดินทางสู่ เมอืงปิซ่า ซ่ึงอยูท่างดา้นทิศตะวนัตกของประเทศอิตาลี นาํท่านถ่ายรูปกบั หอเอนเมอืงปิซ่า 1 ใน 
7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก ท่ีเมืองปีซา   ประเทศอิตาลี  เป็นหอทรงกระบอก 8 ชั้น สร้างดว้ยหินอ่อนสูง 181 ฟุต เร่ิม
สร้าง  เมื่อค.ศ.1174 แต่การก่อสร้างตอ้งหยดุชะงกัลงเมื่อ
ก่อสร้างไปไดป้ระมาณ 4-5 ชั้น เน่ืองจากพ้ืนดินใต้
อาคารเร่ิมยบุลงจากการท่ีรากฐานของอาคารไม่มัน่คงพอ
อยา่งไรก็ตามต่อมาไดมี้การก่อสร้างเพ่ิมเติมจนเสร็จส้ิน
เรียบร้อยเมื่อปีค.ศ.1350ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงบางส่วน
ของโครงสร้างดา้นบนไปจากแผนผงัเดิมเพ่ือถ่วงดุลกบัการเอียงของหอ โดยรวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งส้ิน  176  ปี แต่
ตวัหอก็ยงัเอนไปจากแนวตั้งฉากถึง14ฟุตปัจจุบนัน้ีไดปิ้ดไม่ใหน้กัท่องเท่ียวข้ึนไปชมขา้งบนแลว้   เน่ืองจากว่าหอจะ
เอนลงเร่ือยๆ ซ่ึงบรรดาวิศวกรกาํลงัหาทางท่ีจะหยดุย ั้งการเอนและอนุรักษใ์หม้ีสภาพเอียงไวใ้หอ้นุชนรุ่นหลงัไดช้ม
ไปอีกนานๆ สาํหรับหอเอนปิซาน้ีภายในมีเสาหินอ่อนท่ีสลกัลวดลายดว้ยฝีมือจิตรกรช่ือดงัแห่งยคุไดส้ลกัลวดลายไว้
สวยงามมาก  ณ  ท่ีหอเอนปิซาแห่งน้ีเป็นท่ีท่ีกาลิเลโอข้ึนไปทาํการทดลองทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัแรงดึงดูดของโลก  

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
 ที่พกั Hotel Galilei หรือเทยีบเท่า 

 

วนัที่ห้า   ปิซ่า – THE MALL OUTLET    – เซียน่า  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองเลคควิโอ เป็นท่ีตั้งของเดอะมอลล์เอ๊าเลท THE MALL OUTLET    ศนูยร์วมสินคา้นานาชนิด
ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้กระเป๋า รองเทา้ นาฬิกา แว่นตา ของฝากของทีระลึกสินคา้แบรนด์เนมชั้นนาํจากทัว่โลกต่างมา
รวมกนัท่ีน่ีกว่า 150 ร้านคา้ อิสระใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้ราคาโปรโมชัน่ท่ีแข่งกนัลดราคาเอาใจ
นกัท่องเท่ียวกนัตามอธัยาศยั 

เที่ยง  เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิงอสิระอาหารกลางวนั ณ ศูนย์อาหารของเอ๊าเลท    
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นาํท่านสู่ เมืองเซียน่า หรือท่ีชาวอิตาลีเรียกว่า ซิเอน่าเป็นอีกเมืองท่ีมีความ
สวยงามเป่ียมไปดว้ยมนต์สเน่ห์อีกเมืองของแควน้ทสัคานี เชียน่าเป็นเมือง
คา้ขายแข่งกบัฟลอเรนซจ์นตอ้งมีหารทาํสงคราวกนัอยูบ่่อยคร้ัง  

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 
 ที่พกั Hotel Executive Siena หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่หก  เซียน่า –กรุงโรม –นครรัฐวาตกินั –สนามกฬีาโคลอสเซียม  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

ให้ท่านไดถ่้ายรูปในย่านเมืองเก่าของเซียน่าหรือท่ีเรียกกนัว่า เปียซซ่า เดล คัมโป ซ่ึงเป็นลานกวา้งรูปทรงคลา้ย
เปลือกหอยอยูห่นา้ศาลาว่าการ โดยรอบจะเป็นร้านคา้และร้านอาหาร ท่ีท่านจะประทบัใจมิรู้ลืม ไดเ้วลานดัหมาย 
นาํท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (ROME) เมืองหลวงของอิตาลี อยูใ่นแควน้ลาซิโอเป็นท่ีตั้งของนครรัฐวาติกนั ซ่ึงเป็น
ดินแดนท่ีประทบัของพระสนัตะปาปาแห่งศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิกอีกดว้ย  

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

นาํท่านเดินทางเขา้สู่ นครรัฐวาตกิัน รัฐอิสระที่ปกครองตนเองเป็น
ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิก นําท่านเข้าชม
ภายใน มหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ ที่พาํนกัขององคส์นัตะปาปาจอห์นพอลท่ี 2 
ท่ีมีการตกแต่งอยา่งโอ่อ่าหรูหรา ชม รูปป้ันแกะสลกั “ เพยีต้า ” ผลงานของ 
ไมเคิลแองเจโล  เสาพลบัพลา ท่ีออกแบบโดยเบอร์นินี และ ภาพเขียนสีเฟรสโกต่้างๆ  ยอดโดมบารอคขนาดใหญ่ท่ี

หาชมไดอ้ยากในปัจจุบนั ลว้นเป็นส่ิงล ํ้าค่าคู่บา้นคู่เมือง จากนั้นคณะแวะถ่ายรูปท่ีระลึกดา้นหนา้ สนามกฬีา
โคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก     
เคยเป็นสนามกีฬายกัษท่ี์สามารถจุคนไดก้ว่า 50,000 คน การออกแบบอยา่ง
ชาญฉลาดสร้างใหส้นามกีฬามีลกัษณะเป็นรูปวงรี เพื่อใหผู้เ้ขา้ชมรู้สึกเขา้
ใกลน้กักีฬา ถือเป็นตน้แบบของสนามกีฬาในปัจจุบนั จากนั้นให ้ ท่านถ่าย
ภายคู่กบัประตูชยัคอนสแตนติน สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะและท่ีมาของ “ ถนน
ทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม ” 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  
 ที่พกั Black Hotel   หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่เจด็  กรุงโรม – นํา้พุเทรวี ่– บันไดสเปน – วหิารแพนเธออน – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกัจากนั้นนาํท่านชม วหิารแพน
เธออน เป็นสถาปัตยกรรมสาํคญั สร้างข้ึน โดยจกัรพรรดิมาร์คุสวิบซานิอุส  
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อะกริบปา จุดมุ่งหมายในการสร้างไม่ชดัเจนต่อมามีการสร้างใหม่ในสมยัจกัรพรรดิฮาเดรียน ใน ค.ศ. 126 และซ่อมใหญ่ในปี 

ค.ศ. 202 โดยจกัรพรรด์ิ เซพติมิอุส เซเวรุส และคาราคาลา การก่อสร้างใน
สมยัจกัรพรรดิฮาเดรียนมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเทวสถานของเทพเจา้
โรมนั 7 องคห์รือเทพแห่งดาวในระบบสุริยะ APOLLOพระอาทิตย ์DIANA 
พระจนัทร์ MARS องัคาร  MERCURY พุธ JUPITER พฤหสั VENUS ศุกร์ 
SATURN เสาร์ ลกัษณะเด่นของตวัวิหารคือมีหลงัคาทรงกลมและโคง้เป็น
คร่ึงวงกลมวางอยูบ่นเสาหินแกรนิตขนาดมหึมา วิหารมีความสูงถึง ๔๓.๓ เมตร รายละเอียดของโดมหลงัคาภายใน
วิหาร รวมถึงโครงสร้างท่ีแข็งแรงและยนืหยดัมานานกว่าสองพนัปี ตั้งแต่คริสตษ์ตวรรษท่ี ๗ เป็นตน้มา วิหารแห่งน้ี

ถกูใชเ้ป็นโบสถโ์รมนัแคธอริค อุทิศแด่พระแม่มารีและผูพ้ลีชีพเพื่อศาสนา นาํท่านชม น้ําพุเทรวี ่ เป็นน้ําพุที่
สวยงามและมีช่ือเสียงมากที่สุดในโลก ช่ือ “เทรวี”่ นั้นมาจากคาํว่า“ตรีวิอุม” หมายถึงพบกนัของถนนสามสาย 
เป็นอนุสรณ์สไตลบ์ารอค ออกแบบและก่อสร้างโดย นิโคลา ซาลวี่ ซ่ึงองคส์มเด็จสนัตะปาปา ครีเมนตท่ี์ 12 ไดม้อบ  
หมายใหส้ร้างข้ึนในปี 1732 การก่อสร้างดาํเนินเร่ือยมาจนกระทัง่ภายหลงัการส้ินพระชนมส์มเด็จสนัตะปาปาท่ี เออร์
บนั ท่ี 8ไดห้ยดุชะงกัลง และดาํเนินการสร้างต่อมาจนแลว้เสร็จในปี 1762 รวม ใชเ้วลาทั้งส้ิน 30ปี ทางระบายนํ้ า เวอร์
โก ้ บริเวณลานดา้นหนา้นั้นก่อสร้างมากว่า 2000ปี คร้ังสมยัโรมโบราณซ่ึงปกครองโดยจกัรพรรดิออกสัตสั ซ่ึง ตรง
เวลา 19 ปี ก่อนคริสตศกัราช รูปป้ันแกะสลกัท่ีเลิศหรูอลงัการท่ีอวดโฉมใหผู้ไ้ปเยอืนไดย้ลนั้น ไดแ้นวคิดจากความ
ยิง่ใหญ่ของเทพเจา้เนปจูน “เทพแห่งทอ้งทะเล” ว่ากนัว่า หากใครท่ีไดโ้ยนเหรียญลงไปในนํ้ า เขาหรือเธอผูน้ั้นจะได้

กลบัมาเยอืนอีกในสกัวนั จากนั้นใหค้ณะไดถ่้ายรูปภาพคู่ บันไดสเปน เป็นบนัไดในกรุงโรม ประเทศอิตาลี ไดรั้บ
การออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี ช่ือ Francesco de Sanctis  เช่ือมระหว่าง Piazza di Spagna และ Piazza Trinità 
dei Monti เป็นบนัไดท่ีกวา้งท่ีสุดและยาวท่ีสุดในทวีปยโุรป มีขั้นบนัไดทั้งหมด 138 ขั้น ใชส้าํหรับเดินเล่นหรือเลือก
ซ้ือสินคา้ต่างๆ ท่ียา่น บนัไดสเปน นบัว่าเป็นแหล่งพกัผอ่นของชาวอิตาลีและ นกัท่องเท่ียวหลากหลายเช้ือชาติ
(รับประทานอาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศัย)  ใหท่้านไดอิ้สระหรือเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆเพื่อเป็นการส่งทา้ย ใน
บริเวณยา่น “ บันไดสเปน ”ไดเ้วลานดัหมายนาํท่านเดินทางสู่ สนามบิน  

22.40 น.      ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี QR 114 / QR 832 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินโดฮา บริการอาหารและ
เคร่ืองดื่มตลอดเที่ยวบิน      

 
วนัที่แปด กรุงเทพฯ 

19.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิดว้ยความสวสัดี...พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

ขอบคุณท่านทีใ่ช้บริการ 
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 อิตาลีตอนเหนือ 8 วัน 5 คืน โดย QATAR 
AIRWAYS  

อัตราค่าบริการ 
ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งคู่) 
พกัเด่ียว 
จ่ายเพิ่ม 

5 – 12 ม.ิย.61 53,555 10,000 
19 – 26 ม.ิย. 56,555 10,000 
24 – 31 ก.ค. ( วนัอาสาฬหบูชา และวนัเฉลมิฯ ร.10 ) 57,555 10,000 

 
** ราคาดังกล่าวอาจมกีารปรับเปลีย่นหากสายการบินมกีารเรียกเกบ็ภาษีนํา้มนัและภาษีสนามบินเพิม่เตมิ ** 

 ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุมากกว่า 6 ปีขึน้ไป เข้าพกัแบบไม่มเีตยีงเสริม ** 
 
***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธิ์ในการยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงราคากรณผีู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน*** 
 
* ในกรณเีลือ่นการเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนทาํการยืน่วีซ่า ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการ
เล่ือนตัว๋ และเอกสารเพ่ิมเติม เช่นเอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมที่อยู่ต่อ  
***หมายเหตุข้อสําคญัที่ท่านควรทราบ*** 
1.)ในการยืน่วีซ่า ทางบริษทั จะทาํการนดัหมายกบัสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้าํหนดวนัและเวลาให้เขา้ไปยื่นวีซ่า เป็นการ
ยืน่วีซ่าแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะใหเ้ขา้ไปยืน่วีซ่า 15วนัก่อนเดินทาง)  ซ่ึงอตัราค่าใชจ่้ายรวมอยูใ่นรายการทวัร์แลว้ 
2). ถ้าหากท่านต้องการยื่นวีซ่าก่อนที่สถานทูตแจ้งกําหนดเวลาให้เข้าไปยื่นวีซ่ากับทางบริษัทมา (ขอยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว)  ท่าน
จะต้องมค่ีาใช้จ่ายเพิม่เตมิ ท่านละ 2,200 บาท (PREMIUM) เงินจาํนวนน้ี ท่านจ่ายเงินท่ีตวัแทนยื่นวีซ่าดว้ยตวัท่านเองในวนัท่ี
ท่านยืน่วีซ่า  
3) ในกรณ ีวนัยืน่วซ่ีา แหลอืน้อยกว่า 15วันก่อนการเดินทาง ท่านจะต้องจ่ายเงินค่าวีซ่าเพิ่มท่านละ 2,600 บาท(PREMIUM+  
FAST TRACK) เงินจาํนวนน้ี ท่านจ่ายเงินท่ีตวัแทนยืน่วีซ่าดว้ยตวัท่านเองในวนัท่ีท่านยืน่วีซ่า  
 
อตัรานีร้วม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ (นํ้ าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 กิโลกรัม/

กระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 
2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเสน้ทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกนิ 12 

ช่ัวโมง/วนั) 
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  
5)    ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มเีคร่ืองปรับอากาศ 

เนื่องจากอยู่ในภูมปิระเทศที่มอีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรับขึน้หลายเท่าตวั หากวนัเข้าพกัตรงกบัช่วงงาน 
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เทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลทําให้ต้องมกีารเปลีย่นย้ายเมอืง โดยทางบริษัทฯ จะคาํนึงถึงความเหมาะสม

และผลประโยชน์ของคณะผู้เดนิทางเป็นสําคญั) 
6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
8)    ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนียมยืน่วซ่ีาให้ ไม่ว่าวซ่ีาจะผ่านหรือไม่) 
9)    ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูม้ีประสบการณ์ 
10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% (กรณต้ีองการใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  
4)    ค่านํ้ าหนกัส่วนท่ีเกิน 30 กิโลกรัม  และมีจาํนวนมากกว่า 2 ช้ิน (ระเบียบของสายการบิน)  
5)  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ยูโรต่อท่าน. 
6)  ค่าทิปพนกังานขับรถในยุโรป (ท่านละ 15 ยูโร) 
 
***กรุณาพจิารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงือ่นไขการยกเลกิทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านทําการจองทัวร์*** 
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระงวดแรก 20,000 บาท  
 กรณีวีซ่าไม่ผา่นการพิจารณาจากทางสถานทูต บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่า โดยจะคืนเงินส่วน

ท่ีเหลือและหกัค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง ใหภ้ายใน 10 วนั 
 ส่วนที่เหลอืชําระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะนั้นจะถือว่า

ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

 การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ 20,000
บาท) 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกกะทนัหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการท่ีไดช้าํระไปแลว้จาํนวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ 
 ทางบริษทัจะทาํการยืน่วีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้าํรองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
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 ในการยืน่วซ่ีา ท่านจะต้องเดินทางมายืน่วซ่ีาด้วยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพือ่มาสแกรนลายนิว้มอื 

โดยมเีจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยืน่วซ่ีาท่องเที่ยวทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถ้กูตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาว่าวีซ่าใหก้บัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาที่ท่านยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
- ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและค่าดําเนินการ 4,500 บาท ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะ 
  ผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วนัยืน่วซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสาํคญัในการยืน่วีซ่า หาก 
  ท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถ้าออกตัว๋มาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ปจะ
ไม่สามรถ REFUND คืนได ้ถา้ยงัไม่  ออกตัว๋   ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 
- ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพจิารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนยดึค่ามดัจาํ 
  หอ้งใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100%  
  ในทนัที  
หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งส้ิน 

 ในกรณทีี่ทางบริษัทขอเอกสารเพิม่เตมิแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท และส่งผลทําให้วีซ่าไม่ผ่านการพิจณา
จากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คนืเงินมดัจาํให้ท่าน 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
สาํรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ี
จะสาํรองยานพาหนะ 

 สําหรับท่านที่จะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจ้งทัวร์ก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าโปรแกรมที่ท่านจองสามารถออก
เดินทางได้ หากท่านออกตัว๋โดยไม่ได้รับการยนืยนั และทางทัวร์มกีารเปลีย่นแปลงไฟล์บิน หรือจาํนวนคนไม่ถึงตามกาํหนด
ที่ออกเดินทาง ทางทัวร์จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทุกกรณ ี
 

หมายเหตุ   
1. กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  
ทาํใหไ้ม่สามารถ     กิน-เท่ียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ท่ีระบุ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่คืน
ค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสยัท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด ๆ 
ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดท่ีลกูคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเต็มความสามารถ 
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2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธใ์นการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสมโดย
ไม่ต้องแจง้ล่วงหน้า และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคิวยาวจนทาํใหโ้ปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา มาตราฐาน
การบริการ และประโยชน์ของลกูคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบในส่วนท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่ว่าบางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, 
ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาอติาล ี
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาทัวร์ (ใช้เวลาพจิารณาวซ่ีา 15 วนัทําการ และต้องมาแสดงตนที่สถานฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมหีน้าว่างเหลอื
สําหรับประทับวซ่ีาอย่างน้อย 2 หน้า 

2. รูปถ่ายปัจจุบนัหน้าตรง 2X1.5 นิว้ จาํนวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พืน้ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น อายรูุปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั้ง 2  รูป) 
และกรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูป 

3. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ / สาํเนาใบมรณะบตัร/ สาํเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล/ เอกสารเพ่ิมเติมกรณีอ่ืน ๆ  
4. สาํเนาบตัรประชาชน  
5. สาํเนาทะเบียนบา้น 
6. สาํเนาสูติบตัร (สาํหรับเด็กตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเดก็อายตุ ํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  

7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านั้น และให้
ระบุว่า ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว (พ่อและเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและใหร้ะบุว่า 
มารดายนิยอมใหเ้ดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและใหร้ะบุว่า 
บิดายนิยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  (พ่อตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 

7.4 กรณีพ่อและแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวิต ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยนืยนั 
7.5 ใหแ้นบสาํเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบสาํเนาบตัรประชาชนของพ่อและแม่) 
7.6 เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองว่าเดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น 

เช่น สาํเนาใบหยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงว่าเป็นผูรั้บผดิชอบเด็ก เดก็อยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมี
หลกัฐานรับรองว่าเดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดา
หรือมารดาหรือผูท่ี้เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น  
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8. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านั้น**จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO 
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 

8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ ( สาํเนาอายไุม่เกิน 3 เดือน ) 
8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ ( สาํเนา) 
8.3 กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทัฯ : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน ใน

จดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทัและตราประทบับริษทัดว้ย พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 
8.4 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น ( ใส่ปี เป็น ค.ศ. เท่านนั้น หา้มใส่ปี
เป็น พ.ศ.) ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 
8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นว่ากาํลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา พมิพ์เป็น

ภาษาองักฤษเท่านั้น / พร้อมสาํเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา  ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 
8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ทาํธุรกิจส่วนตวั, ทาํอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย

สถานท่ีทาํงานมาดว้ย รูปถ่ายอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ   
9.  หลกัฐานการเงิน (บญัชีออมทรัพย์เท่านั้น) 

9.1  สําเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น พร้อมหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) เป็น
ภาษาองักฤษ **ตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนัเท่านั้น**   (กรุณานาํสมุดเงนิฝากเล่มจริงมาวนัที่ยืน่วซ่ีาด้วย) 

 กรณีเงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ตํ่ากว่า 100,000 บาท ต่อการยืน่วีซ่า 1 ท่าน และ ตอ้งมีการ
เขา้ออกของเงินสมํ่าเสมอ หา้มทาํการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วีซ่าเด็ดขาด!!) 
 การปรับสมุดบญัชีธนาคาร ท่านตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั และ ถ่ายสาํเนายอ้นหลงั 6 เดือน โดยการปรับยอดสมุดใน
บญัชี ตอ้งปรับสมุดก่อนวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 7 วนั เช่นท่านไดคิ้วยืน่วีซ่าวนัท่ี 18 กนัยายน 2557 สาํเนาสมุดบญัชีท่ีท่านตอ้งใชใ้น
การยืน่วีซ่า ตอ้งปรับสมุด ณ วนัท่ี 12 กนัยายน 2557 หรือ หลงัจากนั้น หากท่านปรับสมุดบญัชีก่อนหนา้นั้น จะใชเ้ป็นเอกสาร
แสดงหลกัฐานทางการเงินไม่ได ้ สถานฑูตจะขอเอกสารเพ่ิมเติม อยา่งไรก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริษทัทวัร์ฯ เพื่อ
เตรียมการล่วงหนา้ และ ส่ง Fax สมุดบญัชีหนา้สุดทา้ยท่ีไดท้าํการปรับสมุดมาใหท้างบริษทัทวัร์ เพื่อใชใ้นการแนบเป็นเอกสาร
ยืน่วีซ่าต่อไปได ้ หรือ ถ่ายเอกสารหนา้ท่ีปรับสมุดภายใน 7 วนั และถือมาเพ่ิมเติมในวนัท่ียืน่วีซ่า 

**ถา้ในสมุดบญัชีธนาคารการเงินไม่ไดอ้พัเดททุกเดือนรบกวนใหข้อสเตทเมน้จากธนาคาร (ขอสเตทเมน้เป็นภาษาไทย)** 
 การขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  (ขอเป็นภาษาองักฤษ) ตอ้งมีอายไุม่เกิน 15 วนั นบั
จากวนัท่ีไดคิ้วยืน่วีซ่า พร้อมทั้งตอ้งระบุ จาํนวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนงัสือรับรองดว้ย เช่นท่านไดคิ้วยืน่วีซ่าวนัท่ี 18 กนัยายน 
2557  หนงัสือรับรองการเงินจากทางธนาคารท่ีใชใ้นการยืน่วีซ่า ตอ้งออกให ้ ณ วนัท่ี 4 กนัยายน 2557  หรือ หลงัจากนั้น
เท่านั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) โดยไมต่อ้งระบุวนั 
และประเทศท่ีเดินทาง (ช่ือในหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะตอ้งถกูตอ้งและตรงตาม
หนา้พาสปอร์ต วนัท่ีขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคารใหน้าํสาํเนาหน้าพาสปอร์ตไปดว้ย เพื่อไม่ใหผ้ดิพลาดในการ
ออกเอกสาร) 

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ****** 
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10.  ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  
10.1 จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น – หลกัฐานแสดงความสมัพนัธข์องผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรอง

ค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี 
ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่ , ยา่, ตา, ยาย, ลุง, ป้า, นา้, อา ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได)้ 

- กรณีเป็นสามีภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี 
 เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาองักฤษ มาว่าอยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
 กรณีมีลกูดว้ยกนั ใหใ้ชใ้บเกิดของลกู  

10.2 กรุณาแนบสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้กาํหนดในขอ้ 9 ท่ีจะใชย้ืน่วีซ่า 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พร้อมทั้งใน หนงัสือ
รับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตอ้งระบุช่ือผูถ้กูรับรองค่าใชจ่้ายดว้ย 

11. ผูสู้งอายท่ีุมีอายเุกินกว่า 70ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์่าสามารถเดินทางไดเ้พื่อเป็นเอกสารประกอบการยืน่วีซ่า 
12. กรณีผูท่ี้กาํลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่าอิตาลี ณ ประเทศท่ีท่านกาํลงัศึกษาอยู ่ 
 
*** รายละเอียดเอกสารการยืน่ขอวีซ่าท่ีไดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้เบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํข้ึนจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลกูคา้ 

 
วนัที่มายืน่วซ่ีากรุณานําสมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงมาด้วย (กรณีมีเล่มต่อจากสมุดเดมิรบกวนนําเล่มเก่ามาด้วย) 

เอกสารทุกอย่างที่เป็นสําเนา เช่น ทะเบียนบ้าน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล , สูตบัิตร , นําตัวจริงมา
วนัที่ยืน่วซ่ีาด้วย 

 
***** สําหรับคนท่ีจะใช้เล่มไปท่ีอื่นก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ากรณีใด ๆ ***** 


