


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินดูไบ

2 สนามบินมิลาน	-	เมืองมิลาน	-	มหาวิหารแหงเมืองมิลาน	-	แกลลอเรียวิค
เตอรเอ็มมานูเอล	-	เมืองเวโรนา	-	โรมัน	อารีนา	หรือ	โรงละครโรมันกลาง
แจง	-	บานของจูเลียต

พักที่
HOLIDAY
INN
VERONA
CONGRESS
หรือเทียบ
เทา	

3 เมืองเวนิส	-	ทาเรือตรอนเซโต	-	สะพานถอนหายใจ	-	พระราชวังดอจ	-
จัตุรัสซานมารโค	-	มหาวิหารซานมารโค

พักที่
	APOGIA
SIRIO
HOTEL	หรือ
เทียบเทา	

4
Monte	Pisano	-	เมืองฟลอเรนซ	-	มหาวิหารซานตา	มาเรีย	เดล	ฟิโอเร	-
จัตุรัส	เดลลา	ซินญอเรีย	-	สะพานแวคคิโอ	/	สะพานเว็คคีโอ	-	เมืองปิซา	-
จัตุรัสกัมโป	เดย	มีราโกลี	หรือ	จัตุรัสดูโอโมแหงปิซา	-	หอศีลจุม	-	มหา
วิหารดูโอโม	ปิซา	-	หอเอนปิซา

พักที่
TOWER	INN
PISA
VALDERA
	หรือเทียบ
เทา	

5 โรมาโน	เอาทเล็ต	-	กรุงโรม

พักที่
	NOVOTEL
ROMA	LA
RUSTICA
หรือเทียบ
เทา

6 นครรัฐวาติกัน	-	มหาวิหารเซนตฟิลลิป	หรือ	มหาวิหารเซนตปีเตอร	-	แทน
บูชาบัลแดคคิโน	St.	Peter's	Baldachin	-	กลุมโรมันฟอรัม	-	โคลีเซียม	-
น้ําพุเทรวี่	-	ยานบันไดสเปน	-	สนามบินมิลาน

7 สนามบินดูไบ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

19	ต.ค.	60	-	25	ต.ค.	60 49,900	บาท 49,900	บาท 49,900	บาท 7,500	บาท

9	พ.ย.	60	-	15	พ.ย.	60 49,900	บาท 49,900	บาท 49,900	บาท 7,500	บาท



15.00	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู	8	เคานเตอร	Q
สายการบินเอทิฮัด	โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก

18.05	น.	ออกเดินทางจาก	กรุงเทพ	โดย	สายการบินเอทิฮัด	เที่ยวบินที่	EY405

22.05	น.	เดินทางถึง	สนามบินกรุงอาบูดาบี	เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

02.50	น.	ออกเดินทางสู	เมืองมิลาน	ประเทศอิตาลี	โดยเที่ยวบิน	EY81

07.00	น.	ถึง	สนามบินมิลาโนมัลเปนซา	เมืองมิลาน	ประเทศอิตาลี	(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย	6
ชั่วโมง	และจะปรับเป็น	5	ชั่วโมง	ในวันที่	26	มีนาคม	2560)	นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
นําทานสูตัว	เมืองมิลาน	(Milan)	เมืองที่เรียกไดวา	เป็นเมืองหลวงแหงแฟชั่นของโลก
นําทานชม	มหาวิหารแหงเมืองมิลาน	ที่สรางดวยศิลปะแบบนีโอโกธิค	ที่ผสมผสานกัน	เป็นสถาปัตยกรรม

แบบตะวันตก	สมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ
นําทานชม	แกลเลอรี	วิคเตอร	เอ็มมานูเอล	ที่นับวาเป็นชอปป้ิงมอลลที่สวยงาม	หรูหราและเกาแกที่สุดใน

เมืองมิลาน	อนุสาวรีย	ของกษตัริยวิคเตอร	เอ็มมานูเอลที่	2	ผูริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี	และ
อนุสาวรียของศิลปินชื่อดังในยุคเรเนซองสอีก	1	ทาน	คือ	ลิโอนารโด	ดารวินซี่	ที่อยูในบริเวณดานหนาของโรง
ละครสกาลา
เทีย่ง
นําทานเดินทางสู	เมืองเวโรนา	เมืองใหญอันดับ	2	รองจากเวนิส	ของแควนเวเนโต	และเมืองเวโรนายังไดขึน้

ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกดวย
นําทานเดินชม	อาคารบานเรือน	สีสดใสสวยงาม	จัตุรัสกลางเมืองที่คึกครื้นมีชีวิตชีวา
นําทานถายรูปกับ	โรงละครโรมันกลางแจง	ที่มีขนาดใหญเป็นอันดับ	3	ของโลก	ปัจจุบันยังคงมีการเปิด

แสดงโอเปราหรือคอนเสิรตกลางเเจงในสนามกีฬาอยูเป็นประจํา
นําทานถายรูปดานนอกกับ	บานเลขที	่23	ของจูเลียต	ชมระเบียงแหงเรื่องราว	โรแมนติกที่จูเลียตเฝารอ

คอยพบโรมิโอทุกคํ่ าคืน	และบริเวณหนาบานยังมีรูปป้ันสําริดขนาดเทาตัวจริงของจูเลียต



รองรับการจราจรทางอากาศของเมืองมิลาน	เป็นทาอากาศยานที่มีจํานวนผู
โดยสารระหวางประเทศใชบริการมากที่สุดของอิตาลี	แตในสวนของจํานวนผู
โดยสารรวมทั้งหมดจะเป็นรองทาอากาศยานเลโอนารโด	ดา	วินชี-ฟิอูมิชิโน

มิลาน	หรือ	มิลาโน	เป็นเมืองหลวงของแควนลอมบารเดีย	และเป็นเมืองสําคัญ
ในภาคเหนือของประเทศอิตาลี	ตั้งอยูบริเวณที่ราบลอมบารดี	ซึ่งเรียกเขต
ทั้งหมดวา	ลากรันเดมีลาโน	ชื่อเมืองมิลาน	มาจากภาษาเซลต	คําวา	"Mid-lan"
ซึ่งหมายถึง	อยูกลางที่ราบ	เมืองมิลานมีชื่อเสียงในดานแฟชั่นและศิลปะ	ซึ่งมิ
ลานถูกจัดใหเป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับ	นิวยอรก	ปารีส	ลอนดอน	และ
โรม

มหาวิหารแหงมิลาน	(Duomo	di	Milano)	เป็นสัญลักษณที่โดดเดนที่สุดของ
เมืองมิลาน	และเป็นวิหารหินออนสถาปัตยกรรมโกธิกที่ใหญที่สุดในโลก	ซึ่งใช
เวลาสรางนานถึง	500	ปี	ลักษณะเดนของวิหารที่นอกเหนือจากความวิจิตร
งดงามแลว	ยังประดับประดาไปดวยรูป้ันนับกวา	3000	รูป	ที่สวยงามไมแพกัน
ลานกวางดานหนาดูโอโมที่มีอนุสาวรีย	พระเจาวิกเตอรเอมมานูเอลที่	2	ทรง
มา	คือสถานที่จัดงานสําคัญตางๆ	และเป็นที่พบปะของผูคน	รอบๆดูโอโมคือ
ศูนยรวมรานคาแหลงชอปป้ิงชั้นนํา	ดังน้ันหากจะมาเที่ยวเมืองมิลาน	ก็ตอง
เริ่มที่ดูโอโมน่ีแหละ

แกลลอเรียวิคเตอร	เอ็มมานูเอ็ลที่	2	เป็นอาคารศูนยการคา	หางเกาแกอาคาร
กระจกเกาแกและสงางามที่สุดของโลกแหงหน่ึง	ตั้งอยูเมืองมิลาน	ประเทศ
อิตาลี	เป็นศูนยรวมสินคาแบรนดเนมอันทันสมัย	มมีสินคามากมายใหเลือกซื้อ
ไมวาจะเป็นเสื้อผา	กระเปา	รองทา	และนาฬิกา	แบรนดเนมชื่อดังมากมาย
อาทิ	หลุยส	วิตตอง,พราดา,เฟอรากาโม,อารมาน่ี,เวอรซาเช	หรือ	เลือกซื้อ
สินคาพื้นเมือง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

เวโรนา	เป็นเมืองที่ตั้งอยูในจังหวัดเวโรนา	แควนเวเนโตในประเทศอิตาลี	เป็น
สถานที่ที่ดึงดูดนักทองเที่ยวดวยเหตุที่มีความสําคัญทางศิลปะและวัฒนธรรม
ที่เห็นไดงานนิทรรศการประจําปีหลายงาน	โรงละคร	และอุปรากรในโรงละคร
กลางแจงที่สรางโดยโรมัน



อารีนา	สนามทรงรีที่สรางดวยหินออนสีชมพูกวา	1,900	ปีมาแลว	มีสภาพ
สมบูรณไมแพโคลอสเซียมในโรมแตมีขนาดเล็กกวา	ดวยเหตุน้ี	เวโรนา	ถึงได
รับฉายาวา	Little	Rome	และในฤดูรอนที่น่ีก็จะถูกใชเป็นสถานที่แสดง
คอนเสิรต	โอเปรากลางแจง

สถานที่เป็นตนกําเนิดของเรื่องราว	โรมิโอกับจูเลียต	ที่ซึ่งสาวๆ	ที่ผิดหวังกับ
ความรักจะมาเขียนจดหมาย	เขียนขอความบอกและอธิฐาน	ใหประสบความ
สําเร็จกับความรัก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
	พักที่	HOLIDAY	INN	VERONA	CONGRESS	หรือเทียบเทา	

เชา
นําทานเดินทางสู	เมืองเวนิส	ฝ่ังแผนดินใหญ	เมืองหลวงของแควนเวเนโต	เวนิสถูกสรางขึน้จากการเชื่อม

เกาะเล็ก	ๆ	จํานวนมากเขาดวยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย	ซึ่งเป็นสวนหน่ึงของทะเลอาเดรียติก	เป็นเมืองทา
โบราณ	และเป็นเมืองที่ใชคลองในการคมนาคมมากที่สุด
นําเดินทางสู	ทาเรือตรอนเคตโต
นําทานลองเรือผานชมบานเรือนของชาว	เวนิส	สู	เกาะเวนิส	หรือ	เวเนเซีย	ดินแดนแสนโรแมนติก	เป็น

เมืองที่ไมเหมือนใคร	โดยใชเรือแทนรถ	ใชคลองแทนถนน	มีสมญานามวาเป็น	"ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก"

นําทานขึน้ฝ่ังสู	ซานมารโค	ศูนยกลางของเกาะเวนิส
นําทานเดินชมความงามของ	เกาะเวนิส
นําทานชม	สะพานถอนหายใจ	ที่มีเรื่องราวนาสนใจในอดีต	เมื่อนักโทษที่เดินออกจากหองพิพากษาไปสูคุก

จะไดมีโอกาสเห็นแสงสวางและโลกภายนอกเป็นครั้งสุดทายระหวางเดินผานชองหนาตางที่สะพานน้ี	ซึ่งเชื่อม
ตอกับวังดอดจ	อันเป็นสถานที่พํานักของเจาผูครองนครเวนิสในอดีต
เทีย่ง
นําทานถายรูปบริเวณ	จัตุรัสซานมารโค	ที่นโปเลียนเคยกลาวไววา	“เป็นหองน่ังเลนที่สวยที่สุดในยุโรป”

จัตุรัสถูกลอมรอบดวยอาเขตอันงดงาม	รวมทั้งโบสถซานมารโค	ที่มีโดมใหญ	5	โดม	ตามแบบศิลปะไบแซนไทน
อิสระใหทานไดมีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก	เชน	เพื่อชมมนตเสนหแหงนครเวนิส,	เขาชมโบสถซา

นมารโค,	เลือกซื้อสินคาของที่ระลึกตามอัธยาศัย	อาทิเชน	เครื่องแกวมูราโน,หนากากเวนิส	หรือน่ังจิบกาแฟใน
ราน	Café	Florian	ฯลฯ
นําทานลองเรือกลับขึน้สู	ฝ่ังเมสเตร

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เวนิส	หรือ	เวเนเซีย	ถูกสรางขึน้จากการเชื่อมเกาะเล็กๆ	จํานวน	118	เกาะ	เขา
ดวยกันในบริเวณ	ทะเลสาบเวนิเทีย	ดวยความสวยงามและความนาอยูของ
บานเมืองทําให	เวนิส	เป็นสถานที่ซึ่งไดรับฉายามากมาย	ตั้งแต	เมืองแหง
สายน้ํา	เมืองแหงสะพาน	เมืองแหงแสงสวาง	ราชินีแหงทะเลอาเดรียตริก	และ
ที่สําคัญ	ยูเนสโก	ยกให	เวนิส	เป็นหน่ึงในเมือง	มรดโลก



นครเวนิชถือวาเป็นนครอันเลื่องชื่อที่ไดยินชื่อมานานแสนนาน	เมืองที่ใชเรือ
แทนรถ	ใชคลองแทนถนนเพื่อใชเดินทางสัญจรไปมา

เชื่อมตอกับพระราชวังดอจ	วังแหงน้ีมีคุกขังนักโทษอันนาสะพรึงขวัญอยูชั้น
ใตดิน	ซึ่งถูกเชื่อมดวยทางเดินแคบๆ	ไปยังสะพานขามคลองสูแดนคุมขัง
สะพานแหงน้ีจึงมีชื่อเรียกวา	สะพานถอนหายใจ	ตามอาการของนักโทษที่เดิน
ขามสะพานกอนที่จะหมดอิสรภาพ

พระราชวังดอจ	พระราชวังสไตลโกธิคของดอจ	สรางขึน้ในศตวรรษที่	9	แตเกิด
เพลิงไหมและไดรับการบูรณะและกอสรางเพิ่มเติมในระหวางศตวรรษที่	14
และ	15	ภายในพระราชวังงดงามดวยการประดับทองคําและภาพจิตรกรรม
มากมายโดยเฉพาะภาพเขียนที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(สปาเก็ตตี้หมึกดํา)

จัตุรัสซานมารโคไดรับการประกาศเป็น	หองวาดภาพของโลก	จัตุรัสซานมาร
โคหรือจัตุรัสเซนตมารคอาจเป็นสถานที่ดีที่สุดสําหรับการน่ังพักผอนและ
เพลิดเพลินไปกับชวงบายที่แสนสบายในเวนิส	ภายในบริเวณมีรานกาแฟ
กลางแจงที่ตั้งกระจายอยูริมทางเดินในจัตุรัส	เชนเดียวกับอาคารเกาแกทาง
ประวัติศาสตรที่ตั้งเรียงรายอยูรอบนอก

โบสถน้ีมีฉายาวาโบสถทอง	เป็นโบสถประจําเมืองที่มีความสําคัญกับเมือง
เวนิสมาตั้งแตครั้งอดีตกาลจนถึงปัจจุบัน	โบสถสรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.	829	ตัว
โบสถสรางดวยสถาปัตยกรรมหลายยุคหลายสมัยตั้งแตยุคไบแซนไทนจนถึง
ยุคเรอเนสซองส

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
	พักที่		APOGIA	SIRIO	HOTEL	หรือเทียบเทา	

เชา

นําทานเดินทางตอสู	แควนทัสคานี	โดยเมืองหลวงของแควน	คือ	ฟลอเรนซ	ที่ไดรับขนานนามวาเป็นเมือง
ศูนยกลางแหงศิลปะในยุคเรอเนสซองส	ซึ่งลวนแลวแตมีโบราณสถานสําคัญ	และมีทิวทัศนตามธรรมชาติที่
สวยงาม	จนไดรับการแตงตั้งใหเป็นมรดกโลก	ทําใหทัสคานีมีชื่อเสียงในฐานะดินแดนทองเที่ยวยอดนิยมระดับ



โลก
นําทานชมความยิ่งใหญ	และอลังการของ	มหาวิหารซานตา	มาเรีย	เดล	ฟิโอเร	วิหารของเมืองฟลอเรนซ

ที่ใหญเป็นอันดับ	4	ของทวีปยุโรป	ซึ่งโดดเดนดวยสถาปัตยกรรมที่ใชหินออนหลายสีตกแตงผสมผสานกันได
อยางงดงาม
นําชม	จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย	ซึ่งรายลอมไปดวยรูปป้ัน	อาทิ	เชน	รูปป้ันเทพเจาเนปจูน	,วีรบุรุษเปอรซิอุส

ถือหัวเมดูซา	,	รูปป้ันเดวิด	ผลงานที่มีชื่อเสียงของ	ไมเคิล	แองเจโล
นําทานสู	ริมฝ่ังแมน้ําอารโน	จะพบกับ	สะพานเวคคิโอ	สะพานเกาแกที่มีมีรานขายทอง	และอัญมณีอยูทั้ง

สองขางสะพาน
อิสระ	ใหทานเลือกซื้อสินคาทั้งของฝาก	ของที่ระลึก	รวมทั้งสินคาแฟชั่นนําสมัย

เทีย่ง
นําทานเดินทางสู	เมืองปิซา	เมืองแหงศิลปะที่สําคัญของอิตาลี	เป็นเมืองเล็กๆอยูทางตะวันตกของ	Florence

ดานตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน	แมวาจะเป็นเมืองเล็กๆ	แต	Pisa	ก็เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและ
เป็นที่รูจักของนักทองเที่ยวทั่วโลก
นําทานเขาสู	บริเวณจัตุรัสดูโอโมแหงปิซา	หรือ	จัตุรัสกัมโป	เดย	มีราโกลี	ที่ประกอบดวยกลุมอาคาร

สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก	โดยเริ่มจากหอพิธีเจิมน้ํามนต	ที่ใหญที่สุดในอิตาลี
นําทานชม	มหาวิหารดูโอโม	(Duomo)	ที่งดงามและหอเอนแหงเมืองปิซาอันเลื่อง
นําทานชม	หอเอนปิซา	(Leaning	Tower	of	Pisa)	สัญลักษณแหงเมืองปิซา	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลกยุค

กลาง	หอเอนปิซาน้ี	กาลิเลโอ	บิดาแหงวิทยาศาสตร	ซึ่งเป็นชาวอิตาเลี่ยนไดใชเป็นสถานที่ทดลองทฤษฎีแรง
โนมถวงของโลก
อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ระลึกราคาถูก	ที่มีรานคาเรียงรายอยูมากมาย

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเชิงเขาในแควน	Tuscany	ระหวางเสนทางผานเมืองนอยใหญที่ตั้งอยูบน
เนินเขา	ซึ่งในอดีตเป็นถิ่นที่อยูของชาวอีทรัสกัน	และยังเป็นทางผานไปเมืองปิ
ซา

เป็นอีกหน่ึงเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี	มีความสําคัญในทาง
ประวัติศาสตร	ศิลปกรรม	สถาปัตยกรรม	ศาสนา	วัฒนธรรม	และ
อุตสาหกรรม	ของประเทศอิตาลีน่ันเอง	เมืองฟลอเรนซ	ตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําอาร
โน	ปัจจุบันเมืองแหงน้ีไดกลายเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางดานประวัติศาสตร
และวัฒนธรรมมากเป็นอันดับตนๆของโลก

วิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเรยังเป็นที่รูจักกันในนาม	ดูโอโม	ซึ่งเป็นภาษา
อิตาลีที่แปลวา	วิหาร	สิ่งที่ยืนหยัดอยูบนเสนขอบฟาของฟลอเรนซก็คือโดมอัน
งดงามของดูโอโม	ซึ่งถือวาเป็นความสําเร็จที่สําคัญที่สุดทางดาน
สถาปัตยกรรมของยุคเรอเนสซองส	ภายในวิหาร	คุณจะพบกับหนาตางกระจก
สีและภาพปูนเปียกของศิลปินชั้นครูของอิตาลี	และตัวอยางของนาฬิกาแบบโอ
รา	อิตาลิกา	ที่เกาแกที่สุดในโลก



บริเวณจัตุรัสเดลลาซินญอเรียน้ีมีรูปแกะสลักแสดงอยูมากมาย	อาทิ	รูปแกะ
สลักเพอรซุส	วีรบุรุษกรีกโบราณตอนบั่นคอเมดูซา	รูปแกะสลักเฮอรคิวลีส
และรูปสลัก	เป็นตน

คือสะพานที่เกาแกที่สุดของฟลอเรนซ	สะพานน้ีมีโคงสามอันครอมแมน้ํา	ที่
สะทอนบนผิวน้ําเป็นหน่ึงในภาพที่เป็นเอกลักษณของฟลอเรนซ	มีเพียงสะพาน
เทาน้ันที่ไมไดถูกเยอรมันระเบิดไปในสงครามโลกครั้งที่สอง	เน่ืองจากถอยทัพ
ออกไปเสียกอน	ตํานานกลาววา	น่ันเป็นคําสั่งโดยตรงจากฮิตเลอร	เป็นแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญอีกแหงใน	ฟลอเรนซ	ประเทศอิตาลี	สรางขึน้ในสมัยโรมัน
เป็นสะพานเกาแกและเป็นจุดที่นักทองเที่ยวนิยมมาถายรูปมากที่สุด

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดปิซา	อยูในแควนทัสกานี	ฝ่ังแมน้ําอารโน	ประเทศ
อิตาลี	อยูทางตะวันตกของเมืองฟลอเรนซ	ประมาณ	100	กิโลเมตร	และทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเซียนาปรมาณ	130	กิโลเมตร

กัมโป	เดย	มีราโกลี	หรือที่ไดรับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในชื่อ	จัตุรัสดูโอโม
แหงปิซา	คือบริเวณทที่ลอมดวยกําแพง	ใจกลางเมืองปิซา	แควนทัสเคนี
ประเทศอิตาลี	โดยที่คําวา	กัมโป	เดย	มีราโกลี	แปลวา	จัตุรัสอัศจรรย

เป็นคริสตศาสนสถาน	ที่สรางเป็นอิสระจากสิ่งกอสรางอื่นโดยมีอางลางบาป
เป็นศูนยกลาง	หอลางบาปจะเป็นสถานสําหรับผูจะเขารีตเรียนรูเรื่องศาสนา
กอนจะรับศีลลางบาป	และเป็นที่ทําพิธีลางบาป

เป็นมหาวิหารเกาแกที่ตั้งอยูในจตุรัสดูโอโม	แหงปิซา	เป็นอีกหน่ึงอาคารขนาด
ใหญที่เป็นจุดดึงดูของเมืองปิซา	แหงประเทศอิตาลี



อิสระอาหารกลางวัน	เพื่อใหทานไดชอปป้ิงอยางจุใจ

ตั้งอยูที่เมืองปีซา	ประเทศอิตาลี	เป็นหอคอยสรางดวยหินออน	สูง	181	ฟุต	มี	8
ชั้น	ใชเวลาการกอสรางถึง	176	ปี	ตามประวัติกลาววา	ขณะกอสรางเสร็จ	ฐาน
ทรุดไปขางหน่ึง	จะเป็นดวยการคํานวณผิดพลาดหรือประการใดก็ไมทราบ
เมื่อวัดปรากฏวาเอียงออกจากแนวดิ่งของฐานถึง	18	ฟุต	แตกระน้ันก็ยังไมลม
ยังเอียงอยูจนถึงทุกวันน้ี	จนไดชื่อวาเป็น	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
	พักที่	TOWER	INN	PISA	VALDERA		หรือเทียบเทา	

เชา
นําทานเดินทางสู	เมือง	Castel	Romano

อิสระใหทานชอปป้ิง	ณ	McArthurGlen	Castel	Romano	ศูนยรวมรานคากวา	160	ราน	เชน	แวนตา
ผลิตภัณฑเครื่องหนัง	รองเทา	กระเปา	อุปกรณกีฬา	แฟชั่นแบรนดแนมชื่อดัง	และอื่น	ๆ	อีกมากมาย
เทีย่ง
นําทานเดินทางสู	กรุงโรม	(Rome)	เมืองหลวงและเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี	มีศิลปะ

สถาปัตยกรรม	และประวัติศาสตรแหงความยิ่งใหญยาวนานมากกวา	2,800	ปีโรมเคยเป็นเมืองที่มีบทบาทมาก
ที่สุดของอารยธรรมตะวันตกและในอดีตไดเป็นอาณาจักรที่ใหญที่สุดในโลก

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

	แหลงชอปป้ิงสินคาแบรนดเนม	ทามกลางบรรยากาศเมืองแหงแฟชั่นสุดหรู
ของกรุงโรม	ที่จะทําใหคุณตื่นตา	ตื่นใจไปกับสินคาแบรนดเนมชื่อดังจากทั่วทุก
มุมโลกมากกวา	110	แบรนด	อาทิเชน	Burberry,	Calvin	Klein,	Guess,	La
Perla,	Nike	และอื่นๆอีกมากมาย	ที่คุณสามารถเลือกซื้อกันไดในราคาที่ถูก
สุดๆ	เพราะที่เอาเล็ตทแหงน้ีจัดรายการลดราคาสินคา	30	-	70%	ตลอดทั้งปี
และหากคุณเหน็ดเหน่ือยจากการเดินชอปป้ิง	ที่น่ีก็ยังมีรานอาหาร	รานกาแฟ
รวมถึงรานเบเกอรี่ไวคอยใหบริการคุณอีกดวย

เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของแควนลาซีโอและประเทศอิตาลี	ตั้งอยู
ทางตอนกลางของประเทศ	โรมเป็นเมืองที่มีผูมาเยือนมากเป็นอันดับที่	11	ของ
โลก	มากเป็นอันดับสามในสหภาพยุโรป	และเป็นแหลงทองเที่ยวที่เป็นที่นิยม
มากที่สุดในอิตาลี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(พิซซาอิตาเลี่ยน)
	พักที่		NOVOTEL	ROMA	LA	RUSTICA	หรือเทียบเทา

เชา
นําทานเขาสู	นครรัฐวาติกัน	(Vatican)	ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตั้งอยูใจกลางกรุงโรม	เป็นประเทศเดียวใน



โลกที่มีกําแพงลอมรอบเมืองเอาไวไดทั้งหมด	และเป็นศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก	โดยมี
พระสันตะปาปา	มีอํานาจปกครองสูงสุด
นําทานเขาชม	มหาวิหารที่ใหญที่สุดในโลก	มหาวิหารเซนตปีเตอร
นําทาน	ชมประติมากรรมอันลือชื่อ	ปิเอตา	ของมิเคลันเจโล
นําทานชม	แทนบูชาบัลแดคคิโน	เป็นซุมสําริดที่สรางโดยจานโลเรนโซ	แบรนินี	ซึ่งสรางตรงบริเวณที่เชื่อ

กันวาเป็นที่ฝังพระศพของนักบุญปีเตอร
นําทานผาน	ชนกลุมโรมันฟอรัม	(Roman	Forum)	อดีตศูนยกลางทางดานการเมือง	ศาสนา	และเศรษฐกิจ

ของอาณาจักรโรมัน	ที่สะทอนใหเห็นความเจริญรุงเรืองของอารยะธรรมโรมันในชวง	2,000	ปีที่ผานมา
นําชมความยิ่งใหญในอดีต	และเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของ	สนามกีฬาโคลอสเซีย่ม	1	ใน	7	สิ่ง

มหัศจรรยของโลกยุคโบราณ	อดีตสนามประลองการตอสูที่ยิ่งใหญของชาวโรมันที่สามารถจุผูชมไดถึง	50,000
คน
เทีย่ง
นําชม	งานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ	น้ําพุเทรวี	่สัญลักษณของกรุง

โรมที่โดงดัง
อิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินคาแฟชั่นและของที่ระลึกในบริเวณยานบันไดสเปน	ซึ่งเป็นแหลงแฟชั่น

ชั้นนําสุดหรูและยังเป็นแหลงนัดพบของชาวอิตาเลี่ยน
18.00	น.	นําทานสู	สนามบิน	เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี	(Tax	Refund)	และ	มีเวลาในการเลือกซื้อ

สินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน
22.00	น.	เดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	โดย	เที่ยวบินที่	EY84

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

มหาวิหารเซนตปีเตอร	หรือเรียกกันสั้นๆวาเซนตปีเตอรบาซิลิกา	มหาวิหารน้ี
เป็นมหาวิหารหน่ึงในสี่ของมหาวิหารหลักในกรุงโรม,	ประเทศอิตาลี	อยูใน
นครรัฐวาติกัน	เป็นดินแดนที่ตั้งอยูใจกลางกรุงโรม	ประเทศอิตาลีเป็นที่
ประทับของpope	ซึ่งเป็นประมุขสูงสุดแหงศาสนาคริสต	นิกายRoman
Catholic	State	of	the	Vatican	City	จัดวาเป็นประเทศ	ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก

มหาวิหารเซนตปีเตอรเป็นมหาวิหารที่มีขนาดใหญโตโออา	สวยงามตระการ
ตาเต็มไปดวยผลงานศิลปะชิ้นเยี่ยมมากมาย	และทามกลางความงดงามและ
ความยิ่งใหญของมหาวิหารแหงน้ีก็แฝงไปดวยประวัติศาสตรและเรื่องราวที่มี
คุณคาสําคัญทางศาสนาในยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ

แทนบูชา"บัลแดคคิโน"	ที่แกะสลักอยางงดงามโดยจิอาน	ลอเรนโซ	เบอรนิน่ี
เป็นซุมสําริดที่สรางโดยจานโลเรนโซ	แบรนินี	ซึ่งสรางตรงบริเวณที่เชื่อกันวา
เป็นที่ฝังพระศพของนักบุญปีเตอร

เป็นจุดนัดพบทรงสี่เหลี่ยมที่ถูกหอมลอมดวยซากอาคารตางๆ	คาดวาเมื่อกอน
ถูกใชเป็นตลาดหรือศูนยกลางการแลกเปลี่ยนสินคา



เป็นสนามประลองในกรุงโรมเมื่อ	2000ปีมาแลว	ซึ่งตั้งอยูที่ใจกลางเมืองใหคน
เขามาไดไมใกลไมไกล	แตไดเสียหายไปมากจากแผนดินไหวเมื่อปี	ค.ศ.2000

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

เป็นน้ําพุที่น้ําน้ันมาจากแหลงน้ําธรรมชาติ	ซึ่งมีตํานานวามี	เด็กผูหญิงนําทาง
ทหารโรมันไปหาแหลงน้ํา

เป็นยานบันไดที่ติดกับแหลงชอปป้ิงยอดนิยม	เพราะทั้งสวยและมีที่เดินเที่ยว
สรางตั้งแตสมัย	ค.ศ.1717

รองรับการจราจรทางอากาศของเมืองมิลาน	เป็นทาอากาศยานที่มีจํานวนผู
โดยสารระหวางประเทศใชบริการมากที่สุดของอิตาลี	แตในสวนของจํานวนผู
โดยสารรวมทั้งหมดจะเป็นรองทาอากาศยานเลโอนารโด	ดา	วินชี-ฟิอูมิชิโน

06.55	น.	ถึง	สนามบินกรุงอาบูดาบี้	เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
10.30	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยเที่ยวบินที่	EY404

19.40	น.	คณะเดินทางกลับถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก



เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง

2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว

ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัย

ตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดิน
ทางเป็นสําคัญ

***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปิดทําการในวันอาทิตย	และ	โปรแกรมอาจมีการสลับตามความเหมาะสม***

1.	ชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	โดยโอนเขาบัญชี	ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน
2.	สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง	ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา	ภายใน

48	ชั่วโมงนับจากวันจอง	หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
3.	เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได	ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที
4.	หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่

กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใช
จายที่เกิดขึน้

5.	การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร	และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน	ทั้งแบบหมูคณะและ
ยื่น	รายบุคคล	(แสดงตน)	ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่

6.	หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	น่ังรถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไม
สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	ชั้นประหยัด	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความประสงคอยู
ตอ	จะตองไมเกินจํานวนวัน	และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา	(3	ดาว	–	4	ดาว)

5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7.	คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล	(หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ	1,000,000	บาท
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ	500,000	บาท	(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล	เพิ่มเติมกับ

ทางบริษทัได	**

-	เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]

-	เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	**	[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2
แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	**	[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2



แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

8.	คามัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง	(ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
9.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศเชงเกน
10.	คาทิปพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง
11.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

1.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ	,	คาโทรศัพท	,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ํา

หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา	20	ก.ก.และมากกวา	1	ชิ้น,	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วย
จากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน

3.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา
4.	คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย	(โดยมาตรฐาน	2	ยูโร	ตอคน	ตอวัน	:	7	x	3	=	21	ยูโร	ประมาณ	800	บาท)

5.	คาบริการยกกระเปาในโรงแรม	ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

1.	ทางสถานทูตมีการแจงเงื่อนไขการเตรียมเอกสารในการขอยื่นวีซา	ดังน้ันควรเตรียมเอกสารตามที่สถานทูตแจง
เงื่อนไขมา	หากทานเตรียมเอกสารไมครบหรือปลอมแปลงเอกสาร	จนทําใหไมสามารถยื่นวีซาไดหรือถูกปฏิเสธการ
อนุมัติวีซา	ทางบริษทัสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาทัวรทั้งหมด

2.	การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น	ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียง
ตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน	อัตราคาธรรมเนียมวีซาทางสถานทูตเป็นผูเรียก
เก็บ	หากทานโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซา	ทางสถานทูตไมคืนอัตราคาธรรมเนียมในการยื่นวีซา	และมีสิทธิไ์มแจง
สาเหตุการปฏิเสธวีซา
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน	(อิตาลี)	ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ	15	วันทําการ
ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา	VFS	Global(สีลมคอมเพล็กซ)
เอกสารกรุณาเตรียม	2	ชุด	ยกเวน	เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง	1	ชุด	และสําเนา

1	ชุด
หมายเหตุ:	การยื่นวีซาแตละครั้งกับบริษทัทัวร	จะตองทําการยื่นวีซาประเภทหมูคณะ	เทาน้ัน	โดยการยื่นเป็นหมู

คณะ	ตองมีจํานวน	15	คน	ขึน้ไป	โดยทางศูนยรับยื่น	จะเป็นผูกําหนดวันยื่นวีซาเทาน้ัน	ถาหากผูเดินทางไมสามารถ
ไปยื่นวีซาในวันที่กําหนดได	อาจมีคาใชจายเพิ่มเติม	(Premium)	ดังน้ี
ในกรณีที่เหลือระยะเวลายื่นวีซานอยกวา	15	วัน	นับจากวันเดินทาง	มีคาใชจายเพิ่ม	ทานละ	2,200	บาท
ในกรณีที่เหลือเวลายื่นวีซาเหลือนอยกวา	5	วัน	มีคา	Fast	Track	เพิ่มเติมอีก	ทานละ	400	บาท	รวมเป็น	2,600	บาท
**ทัง้น้ี	คาใชจายทีเ่กิดขึ้น	ผูเดินทางตองชําระกับทางศูนยรับยื่นโดยตรง**

1.	หนังสือเดินทาง	(Passport)
หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2	หนา	อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับ

จากวันเดินทางกลับ	และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา	กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซา
ดวย)
2.	รูปถาย
รูปถายสีหนาตรงขนาด	1.5	x	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	(พื้นหลังขาวเทาน้ัน	ถายไมเกิน	6	เดือนหามสวมแวนตาหรือ

เครื่องประดับ	ไมใสคอนแทคเลนส	รูปไมเลอะหมึก)
3.	หลักฐานการเงิน

3.1	กรณีผูเดินทาง	ออกคาใชจายเอง	สําเนาสมุดบัญชี	หรือ	Statement	บัญชีออมทรัพยสวนตัวของผูเดินทาง	ยอน
หลัง	3	เดือน	(รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี	โดยการ	ฝากหรือถอน	กอน	แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน	7
วันกอนวันยื่นวีซา	และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเป็น	Statement	เทาน้ัน)

3.2	หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน	BANK	CERTIFICATE	ที่ออกจากทางธนาคาร	(ตองสะกดชื่อใหตรงตามหนา
พาสปอรต	ตองมีตราประทับ	และลายเซ็นจากธนาคาร)	กรุณายื่นขอจาก	ธนาคารลวงหนา	เวลาดําเนินงานประมาณ
3	วัน	และใชยื่นไดไมเกิน	15	วันหลังจากธนาคารออกให	เป็นบัญชีเดียวกันกับขอ	3.1	(สถานทูตอาจขอดูสมุดเงินฝาก
เลมจริงของทานในบางกรณี)

3.3	กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง	(บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได	ตองเป็น	พอ	แม	พี่นอง	ที่มีสาย
เลือดเดียวกัน	หรือ	สามีภรรยา	เทาน้ัน)

3.3.1.	ตองทําเป็นหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง	(Sponsor	Letter)



3.3.2.	ตองทํา	BANK	GUARANTEE	ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน	ฉบับภาษาอังกฤษ	โดยระบุชื่อเจาของบัญชี
(บุคคลที่ออกคาใชจาย)	ตองสะกดชื่อ	–	สกุล	ใหตรงตามหนาพาสปอรต	และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายให	(ผู
เดินทาง)	ตองสะกดชื่อ	–	สกุล	ใหตรงตามหนาพาสปอรต	กรุณายื่นขอจาก	ธนาคารลวงหนา	โดยใชเวลาดําเนินงาน
ประมาณ	3	วัน	และใชยื่นไดไมเกิน	15	วัน	หลังจากธนาคารออกให

3.3.3.	ถายสําเนาสมุดบัญชี	หรือ	Statement	ยอนหลัง	3	เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย	และตองเป็นบัญชีเดียวกัน
กับที่ออก	BANK	CERTIFICATE	หรือ	BANK	GUARANTEE

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจํา**
4.	หลักฐานการทํางาน

-	เจาของกิจการ	หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน	อายุไมเกิน	3
เดือน	หรือ	สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)

-	เป็นพนักงาน	หนังสือรับรองการทํางาน	จากบริษทัฯ	ระบุตําแหนง,	เงินเดือน,	วันเริ่มทํางาน	(ขอเป็นภาษาอังกฤษ
มีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต	ใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”	แทนชื่อสถานทูตที่
ยื่น)

-	นักเรียนหรือนักศึกษา	ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู	(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ	1
เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต	ใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”	แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
5.	เอกสารสวนตัว

-	สําเนาทะเบียนบาน
-	บัตรประชาชน
-	สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปี)

-	ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)
-	ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล	(ถามีการเปลี่ยน)

6.	กรณีเด็กอายุไมถึง	20	ปี	ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา	มารดา
-	หากเด็กเดินทางไปกับบิดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือ

ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย
-	หากเด็กเดินทางกับมารดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือ

ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามา
ดวย

-	หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา	ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศกับใคร	มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก	จากอําเภอตนสังกัด	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา
พาสปอรตบิดาและมารดา

-	กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็นผูมี
อํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว

***	กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี	passport	แลวใช	ID	Card	แทนตองทําจดหมายชี้แจงวาทําไมไมมี	passport	***

-	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี	บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา	พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่
สถานทูตดวย	ทั้งสองทาน	(เฉพาะคิวเดี่ยวเทาน้ัน)

7.	ทานไมจําเป็นตองเซ็น	รับรองสําเนาถูกตอง	ใหทานเซ็นเฉพาะ	แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทาน้ันเอกสารยื่น
วีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา	หากทางสถานทูตแจงขอเพิ่มเติม

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	,หองคู

(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชั้น
กัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึ่งถาเขาพัก	3	ทาน	อาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับ
เสริม	หรือ	อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการ
เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก

2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันหากมีงาน
เทศกาลโรงแรมอาจจะไดพักในเมืองอื่นแทน



กรณีมีการยกเลิกการเดินทาง		ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงินใดๆทั้งสิ้นทุกกรณี


