


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินโดฮา

2 มหาวิหารแหงเมืองมิลาน	-	แกลลอเรียวิคเตอรเอ็มมานูเอล	-	โรงละครโอ
เปราลาสกาลา	/	โรงอุปรากรลา	สกาลา	-	เมืองมิลาน

NH	Milano
Fiera	หรือ
ระดับเทียบ
เทา

3 เมืองเวนิส	-	สะพานถอนหายใจ	-	จัตุรัสซานมารโค	-	โรงงานแกวมูราโน	-
ลองเรือกอนโดลา	-	ทาเรือตรอนเซโต

Russott	หรือ
เทียบเทา

4 เมืองฟลอเรนซ	-	จัตุรัส	เดลลา	ซินญอเรีย	-	สะพานแวคคิโอ	/	สะพานเว็คคี
โอ	-	มหาวิหารซานตา	มาเรีย	เดล	ฟิโอเร	-	เมืองปิซา	-	หอเอนปิซา

Hotel	Galilei
หรือเทียบ
เทา

5 เมืองเลคซิโอ	-	THE	MALL	OUTLET	-	เซียนา
Hotel
Semifonte
หรือเทียบ
เทา

6 กรุงโรม	-	วิหารแพนธีออน	-	น้ําพุเทรวี่	-	ยานบันไดสเปน
Best
Western	Tor
Vergata	หรือ
เทียบเทา

7 นครรัฐวาติกัน	-	มหาวิหารเซนตฟิลลิป	หรือ	มหาวิหารเซนตปีเตอร	-	โคลี
เซียม	-	ประตูชัยคอนสแตนติน	-	สนามบินโดฮา

8 สนามบินสุวรรณภูมิ

5	ต.ค.	60	-	12	ต.ค.	60 48,555	บาท 48,555	บาท 48,555	บาท 10,000	บาท

12	ต.ค.	60	-	19	ต.ค.	60 48,555	บาท 48,555	บาท 48,555	บาท 10,000	บาท

19	ต.ค.	60	-	26	ต.ค.	60 48,555	บาท 48,555	บาท 48,555	บาท 10,000	บาท



น้ําหนักสัมภาระ	30	กก.
บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน
โดยเที่ยวบินที่	QR	837	(02.05	–	04.45	น.)	/	QR	127	(07.25	–	12.55	น.)

ชวงดึก
23.30	น.	คณะผูเดินทางพรอมกันที	่สนามบินสุวรรณภูมิ	ชั้น	4	เคานเตอร	Q	สายการบิน	QATAR

AIRWAYS	(QR)	เจาหนาที่บริษทัฯ	คอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกดานสัมภาระบัตรที่น่ังขึน้เครื่อง
02.05	น.	ออกเดินทางสู	กรุงมิลาน	ประเทศอิตาลี	โดยเที่ยวบินที่	QR	837	(02.05	–	04.45	น.)	/	QR	127

(07.25	–	12.55	น.)	แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา	บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร	ตั้งอยูที่กรุงโดฮา	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

ชวงบาย

12.55	น.	เดินทางถึง	เมืองมิลาน	(MILANO)	หรือ	มิลาโน	มีชื่อเสียงในดานแฟชั่น	ศิลปะ	และเครื่องหนัง
เป็นเมืองแหงแฟชั่นสําคัญเมืองหน่ึงของโลก	ในลักษณะเดียวกับ	นิวยอรก	ปารีส	ลอนดอน	มิลาน	เป็นเมืองหลวง
ของแควนลอมบารเดียในภาคเหนือของประเทศอิตาลี	ตั้งอยูบริเวณที่ราบลอมบารดี	มีประชากร
ประมาณ1,308,500	คน
นําทานชม	ดูโอโม	(DUOMO)	หรือ	มหาวิหารแหงเมืองมิลาน	(เป็นโบสถที่ใหญเป็นอันดับ	3	ในยุโรป)	ซึ่ง

เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่สมบูรณแบบที่สุดแหงหน่ึงของโลก	เริ่มสรางเมื่อเมื่อปี	ค.ศ.1386	แตงานเสร็จ
สมบูรณในปี	ค.ศ.1813	รวมระยะเวลาการกอสรางกวา	427	ปี	การตกแตงภายนอกเป็นหลังคายอดเรียวจํานวน
135	ยอด	และมีรูปป้ันหินออนจากทุกยุคทุกสมัยกวา	2,245	ชิ้น
นําทานชม	แกลเลอรี	วิคเตอรเอ็มมานูเอล	ที่นับวาเป็นชอปป้ิงมอลลที่สวยงาม	หรูหราและเกาแกที่สุดใน

เมืองมิลาน	อนุสาวรียของกษตัริยวิคเตอร	เอ็มมานูเอล	ที	่2	ผูริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี	และ
อนุสาวรียของศิลปินชื่อดังในยุคเรเนซองสอีก	1	ทาน	คือลิโอนารโด	ดารวินซี่	ที่อยูในบริเวณ	ดานหนาของโรง
ละครสกาลา
คํ่ า	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร



ที่พัก	NH	Milano	Fiera	หรือระดับเทียบเทา

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

เป็นโรงละครสําหรับอุปรากรที่มีชื่อเสียงโรงละครในโลกตั้งอยูที่	มิลานใน
ประเทศอิตาลี	ที่สรางเมื่อปี	ค.ศ.	1776	เป็นสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูคลาสสิก	โดยมี
จูเซปปี	พิแอรมารินิ	(Giuseppe	Piermarini)	เป็นสถาปนิก	โรงอุปรากรเปิด
การแสดงเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่	3	สิงหาคม	ค.ศ.	1778	นอกจากจะเป็นโรง
อุปรากรแลวโรงอุปรากรลา	สกาลาก็ยังเป็นที่ตั้งของ	พิพิธภัณฑโรงอุปรากร
ลา	สกาลา	และเป็นเจาของสถาบันการศึกษาการแสดง	จุดมุงหมายก็เพื่อฝึก
นักดนตรี	นักเตนรํา	และผูทํางานรุนใหม

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	NH	Milano	Fiera	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก
นําทานเดินทางสู	เมืองเวนิส	(VENICE)	เมืองบนเกาะ	เจาของฉายา	ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก	ถูกสรางขึน้

จากการเชื่อมเกาะเล็กๆ	จํานวนมากเขาดวยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย	ซึ่งเป็นสวนหน่ึงของทะเลเอเดรียติก
และยังเป็นบานเกิดของนักเดินทางผูยิ่งใหญ	มารโคโปโล
ชวงเทีย่ง
กลางวัน	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย



นําทาน	ลองเรือขามไปยังเกาะเวนิส	ผานชมบรรดาบานเรือนของนครกลางน้ําแหงน้ี	มืองทองเที่ยวที่ได
รับการกลาวขานวาโรแมนติกที่สุดแหงหน่ึงของโลก	“เมืองที่ใชเรือแทนรถ	ใชคลองแทนถนน”	มีเกาะเล็กใหญ
กวา	118	เกาะ	และมีสะพานเชื่อมมากกวา	400	แหงศูนยกลางของนครเวนิส
ทานจะไดชมอนุสาวรียของ	พระเจาวิคเตอรเอมานูเอลที	่2	บิดาของชาวอิตาเลีย่น	ใหทานไดถายภาพคู

กับสะพานถอนหายใจ	ที่เชื่อมตอระหวาง	“Doge	Palace”	ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจาผูครองนครเวนิซในอดีต
อีกทั้งยังเป็นศูนยกลางของการปกครองแควนในยุคสมัยน้ันอีกดวย
ชม	จัตุรัสเซนตมารคโค	ที่มีโบสถเซนตมารคเป็นฉากหลัง	สรางดวยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน	อิสระ

เลือกชอปป้ิงสินคาพื้นเมืองของเวนิซตามอัธยาศัย	อาทิ	เครื่องแกวมูราโน	ตนตํารับของการเป าแกวของ
ชาวมูราโน	เป็นเอกลักษณเฉพาะมาตั้งแตบรรพชน	โดยเครื่องแกวแตละชิ้นมีรูปแบบ	และคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
จากนักทองเที่ยวทั่วโลก	หรือลองเรือกอนโดลาชมความสวยงามของเกาะเวนิส
ไดเวลานัดหมายนําคณะลงเรือเดินทางกลับสูฝ่ังที	่ทาเรือตรอนเชโต

ชวงคํ่า
คํ่า	อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย	ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลือกรับทานอาหารบนเกาะเวนิสดวย

ตัวทานเอง
ที่พัก	Russott	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เชื่อมตอกับพระราชวังดอจ	วังแหงน้ีมีคุกขังนักโทษอันนาสะพรึงขวัญอยูชั้น
ใตดิน	ซึ่งถูกเชื่อมดวยทางเดินแคบๆ	ไปยังสะพานขามคลองสูแดนคุมขัง
สะพานแหงน้ีจึงมีชื่อเรียกวา	สะพานถอนหายใจ	ตามอาการของนักโทษที่เดิน
ขามสะพานกอนที่จะหมดอิสรภาพ

จัตุรัสซานมารโคไดรับการประกาศเป็น	หองวาดภาพของโลก	จัตุรัสซานมาร
โคหรือจัตุรัสเซนตมารคอาจเป็นสถานที่ดีที่สุดสําหรับการน่ังพักผอนและ
เพลิดเพลินไปกับชวงบายที่แสนสบายในเวนิส	ภายในบริเวณมีรานกาแฟ
กลางแจงที่ตั้งกระจายอยูริมทางเดินในจัตุรัส	เชนเดียวกับอาคารเกาแกทาง
ประวัติศาสตรที่ตั้งเรียงรายอยูรอบนอก

สถานที่สําหรับ	การโชวเทคนิคการเป าแกวซึ่งมีความชํานาญ	และสอนกันใน
เฉพาะวงศตระกูลเทาน้ัน



อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย

เดินเลนถายรูปหรือ	ลองเรือกอนโดลา	เพื่อชมมนตเสนหแหงนครเวนิซสู
คลองใหญ	Grand	Canal	คลองที่กวางที่สุดของเกาะ	และงานกอสรางที่แสดง
ใหเห็นถึงความเป็นอัจฉริยะดานสถาปัตยกรรมที่	สะพานเรียลอัลโต	ศิลปิน
เอกไมเคิลแองเจโล	ไดเวลานัดหมายนําคณะลงเรือเดินทางกลับสูฝ่ังที่	ทาเรือ
ตรอนเชโต

นครเวนิชถือวาเป็นนครอันเลื่องชื่อที่ไดยินชื่อมานานแสนนาน	เมืองที่ใชเรือ
แทนรถ	ใชคลองแทนถนนเพื่อใชเดินทางสัญจรไปมา

	Russott	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก
นําทานออกเดินทางสู	เมืองฟลอเรนซ	ระหวางทางใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัยเพลิดเพลินกับทิวทัศน

อันสวยงามของสองขางทางตลอดการเดินทาง	เมืองฟลอเรนซ	เมืองตนตํารับแหงศิลปะแบบเรเนอ-ซองสและยัง
เป็นแหลงกําเนิดของศิลปินระดับโลก
นําทานชม	จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย	(Piazza	Della	Signoria)	ที่ตั้งอยูในเขตเมืองเกาฟลอเรนซ	มีรูปแกะ

สลักแสดงอยูมากมาย	อาทิเชน	รูปแกะสลักเพอรซุส	วีรบุรุษกรีกโบราณ,	รูปแกะสลักเฮอรคิวลิส,	รูปแกะสลัก
เดวิด	(จําลอง)	สะพานเวคคิโอ	(PONTE	VECCHIO)	สะพานเกาแกที่สุดของเมืองที่ยังคงหลงเหลืออยูจนถึง
ปัจจุบัน	จุดเดนของสะพานอยูที่มีสีเหลืองทองอรามบวก	กับสองฟากของสะพานจะถูกสรางเป็นตึกแถว	ซึ่งถูกใช
เป็นรานขายของ	บริเวณน้ีกลาวไดวาเป็นยานชอปป้ิงของฟลอเรนซ	มีทั้งรานคาเป็นหองๆ	และแบบรถเข็น
นําชม	โบสถซานตา	มาเรีย	เดลฟิโอเร	(BASILICA	DI	SANTA	MARIA	DEL	FIORE)	โบสถที่สรางขึน้ใน

ชวงปลายคริสตศตวรรษที่	13	ออกแบบโดยฟิลิปโป	บรูเนลเลสกี	ดานหนาโบสถประดับตกแตงดวยหินออนสี
ขาว	เขียว	และชมพู	สัญลักษณของเมืองฟลอเรนซ
ชวงเทีย่ง
กลางวัน	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองปิซา	ซึ่งอยูทางดานทิศตะวันตกของประเทศอิตาลี	นําทานถายรูปกับ	หอเอน

เมืองปิซา	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลก	ที่เมืองปีซา	ประเทศอิตาลี	เป็นหอทรงกระบอก	8	ชั้น	สรางดวยหินออน
สูง	181	ฟุต	เริ่มสราง	เมื่อค.ศ.1174	แตการกอสรางตองหยุดชะงักลงเมื่อกอสรางไปไดประมาณ	4-5	ชั้น
เน่ืองจากพื้นดินใตอาคารเริ่มยุบลงจากการที่รากฐานของอาคารไมมั่นคงพออยางไรก็ตามตอมาไดมีการ
กอสรางเพิ่มเติมจนเสร็จสิ้นเรียบรอยเมื่อปีค.ศ.1350	ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงบางสวนของโครงสรางดานบนไป
จากแผนผังเดิมเพื่อถวงดุลกับการเอียงของหอ	โดยรวมระยะเวลากอสรางทั้งสิ้น	176	ปี	แตตัวหอก็ยังเอนไปจาก
แนวตั้งฉากถึง14ฟุตปัจจุบันน้ีไดปิดไมใหนักทองเที่ยวขึน้ไปชมขางบนแลว
คํ่ า	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ที่พัก	Hotel	Galilei	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก



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

บริเวณจัตุรัสเดลลาซินญอเรียน้ีมีรูปแกะสลักแสดงอยูมากมาย	อาทิ	รูปแกะ
สลักเพอรซุส	วีรบุรุษกรีกโบราณตอนบั่นคอเมดูซา	รูปแกะสลักเฮอรคิวลีส
และรูปสลัก	เป็นตน

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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

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
	Hotel	Galilei	หรือเทียบเทา



อิสระอาหารกลางวัน	ณ	ศูนยอาหารของเอาเลท

ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก
นําทานเดินทางสู	เมืองเลคควิโอ	เป็นที่ตั้งของ	เดอะมอลลเอาเลท	THE	MALL	OUTLET	ศูนยรวม

สินคานานาชนิดไมวาจะเป็นเสื้อผากระเปา	รองเทา	นาฬิกา	แวนตา	ของฝากของทีระลึกสินคาแบรนดเนมชั้น
นําจากทั่วโลกตางมารวมกันที่น่ีกวา	150	รานคา	อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงสินคาราคาโปรโมชั่
นที่แขงกันลดราคาเอาใจนักทองเที่ยวกันตามอัธยาศัย
ชวงเทีย่ง
เที่ยง	เพื่อความสะดวกในการ	ชอปป้ิงอิสระอาหารกลางวัน	ณ	ศูนยอาหารของเอาเลท

ชวงบาย
นําทานสู	เมืองเซียนา	หรือที่ชาวอิตาลีเรียกวา	ซิเอนาเป็นอีกเมืองที่มีความสวยงามเป่ียมไปดวยมนตสเนห

อีกเมืองของแควนทัสคานี	เชียนาเป็นเมืองคาขายแขงกับฟลอเรนซจนตองมีหารทําสงคราวกันอยูบอยครั้ง	ให
ทานไดถายรูปในยานเมืองเกาของเซียนาหรือที่เรียกกันวา	เปียซซา	เดล	คัมโป	ซึ่งเป็นลานกวางรูปทรงคลาย
เปลือกหอยอยูหนาศาลาวาการ	โดยรอบจะเป็นรานคาและรานอาหาร	ที่ทานจะประทับใจมิรูลืม
คํ่ า	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(อาหารพื้นเมือง)
ที่พัก	Hotel	Semifonte	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

เมือง	Leccio	เป็นที่ตั้งของสถานที่แหลงชอปป้ิงที่นาสนใจที่หลากหลายของนัก
ทองเที่ยว	อาทิ	เดอะมอลล	เอาทเลท	(The	Mall	Outlet)	อิสระใหทานเลือกซื้อ
สินคาแบรนดเนมราคาถูกตามอัธยาศัย	ใหทานไดชอปป้ิงแบบจัดเต็มไดที่น่ี

THE	MALL	OUTLET	ใหทานเลือกซื้อสินคาชั้นนําของอิตาลีในราคายอมเยา
ภายในเอาทเลทมีรานคา	แบรนดเนมมากมายอาทิ	ARMANI,	BALENCIAGA,
BOTTEGA	VENETA,	BURBERRY,	DIOR,	FENDI,	GUCCI,	TOD’S,
VALENTINO	เป็นตน

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดเซียนา	ประเทศอิตาลี	ในยุคกลางเซียนาเป็นเมืองคู
แขงของฟลอเรนซที่มีชื่อเสียงทางศิลปะและสถาปัตยกรรม

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(อาหารพื้นเมือง)
	Hotel	Semifonte	หรือเทียบเทา



ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก
นําทานเดินทางสู	กรุงโรม	(ROME)	เมืองหลวงของอิตาลี	อยูในแควนลาซิโอเป็นที่ตั้งของนครรัฐวาติกัน	ซึ่ง

เป็นดินแดนที่ประทับของพระสันตะปาปาแหงศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกอีกดว
ชวงเทีย่ง
กลางวัน	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานชม	วิหารแพนเธออน	เป็นสถาปัตยกรรมสําคัญ	สรางขึน้	โดยจักรพรรดิมารคุส	วิบซานิอุส

อะกริบปา	จุดมุงหมายในการสรางไมชัดเจนตอมามีการสรางใหมในสมัยจักรพรรดิฮาเดรียน	ใน	ค.ศ.	126	และ
ซอมใหญในปี	ค.ศ.	202	โดยจักรพรรดิ	์เซพติมิอุส	เซเวรุส	และคาราคาลา	การกอสรางในสมัยจักรพรรดิฮาเดรีย
นมีวัตถุประสงคเพื่อใชเป็นเทวสถานของเทพเจาโรมัน	7	องคหรือเทพแหงดาวในระบบสุริยะ
APOLLOพระอาทิตย	DIANA	พระจันทร	MARS	อังคาร	MERCURY	พุธ	JUPITER	พฤหัส	VENUS	ศุกร
SATURN	เสาร	ลักษณะเดนของตัววิหารคือมีหลังคาทรงกลมและโคงเป็นครึ่งวงกลมวางอยูบนเสาหินแกรนิต
ขนาดมหึมา
นําทานชม	น้ําพุเทรวี	่เป็นน้ําพุที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก	ชื่อ	“เทรวี่”	น้ันมาจากคําวา“ตรีวิอุม”

หมายถึงพบกันของถนนสามสาย	เป็นอนุสรณสไตลบารอค	ออกแบบและกอสรางโดย	นิโคลา	ซาลวี่	ซึ่งองค
สมเด็จสันตะปาปา	ครีเมนตที่	12	ไดมอบ	หมายใหสรางขึน้ในปี	1732	การกอสรางดําเนินเรื่อยมาจนกระทั่งภาย
หลังการสิ้นพระชนมสมเด็จสันตะปาปาที่	เออรบัน	ที่	8ไดหยุดชะงักลง	และดําเนินการสรางตอมาจนแลวเสร็จใน
ปี	1762	รวม	ใชเวลาทั้งสิ้น	30ปี
คณะไดถายรูปภาพคู	บันไดสเปน	เป็นบันไดในกรุงโรม	ประเทศอิตาลี	ไดรับการออกแบบโดยสถาปนิก

ชาวอิตาลี	ชื่อ	Francesco	de	Sanctis	เชื่อมระหวาง	Piazza	di	Spagna	และ	Piazza	Trinità	dei	Monti	เป็นบันได
ที่กวางที่สุดและยาวที่สุดในทวีปยุโรป	มีขั้นบันไดทั้งหมด	138	ขั้น	ใชสําหรับเดินเลนหรือเลือกซื้อสินคาตางๆ	ที่
ยาน	บันไดสเปน	นับวาเป็นแหลงพักผอนของชาวอิตาลีและ	นักทองเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ
คํ่ า	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ที่พัก	Best	Western	Tor	Vergata	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของแควนลาซีโอและประเทศอิตาลี	ตั้งอยู
ทางตอนกลางของประเทศ	โรมเป็นเมืองที่มีผูมาเยือนมากเป็นอันดับที่	11	ของ
โลก	มากเป็นอันดับสามในสหภาพยุโรป	และเป็นแหลงทองเที่ยวที่เป็นที่นิยม
มากที่สุดในอิตาลี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

มหาวิหารแพนธีออนสรางมาตั้งแต	27	ปีกอนคริสตศักราช	โดยจักรพรรดิมาร
คุส	อากริปปา	แตโดนไฟไหมไปในปีค.ศ.	80	ตอมากษตัริยฮาดริอานได
ปฏิสังขรณขึน้ใหมในปีค.ศ.	118	แตยังคงใหเกียรติผูสรางเดิมดวยการจารึกไว
ที่หนาจั่ววิหารวาอากริปปาคือผูสรางแพนธีออน	นับเป็นวิหารจากยุคโรมันที่
เกาแกที่สุดที่ยังหลงเหลือมาถึงปัจจุบัน



เป็นน้ําพุที่น้ําน้ันมาจากแหลงน้ําธรรมชาติ	ซึ่งมีตํานานวามี	เด็กผูหญิงนําทาง
ทหารโรมันไปหาแหลงน้ํา

เป็นยานบันไดที่ติดกับแหลงชอปป้ิงยอดนิยม	เพราะทั้งสวยและมีที่เดินเที่ยว
สรางตั้งแตสมัย	ค.ศ.1717

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	Best	Western	Tor	Vergata	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก
นําทานเดินทางเขาสู	นครรัฐวาติกัน	รัฐอิสระที่ปกครองตนเองเป็นศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกาย

โรมันคาทอลิก	นําทานเขาชมภายใน	มหาวิหารเซนตปีเตอร	ที่พํานักขององคสันตะปาปาจอหนพอลที่	2	ที่มีการ
ตกแตงอยางโออาหรูหรา
ชม	รูปป้ันแกะสลัก	“	เพียตา	”	ผลงานของ	ไมเคิลแองเจโล	เสาพลับพลา	ที่ออกแบบโดยเบอรนินี	และ	ภาพ

เขียนสีเฟรสโกตางๆ	ยอดโดมบารอคขนาดใหญที่หาชมไดอยากในปัจจุบัน	ลวนเป็นสิ่งลํ้าคาคูบานคูเมือง
คณะแวะถายรูปทีร่ะลึกดานหนา	สนามกีฬาโคลอสเซียม	โบราณสถานเกาแก	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของ

โลก	เคยเป็นสนามกีฬายักษที่สามารถจุคนไดกวา	50,000	คน	การออกแบบอยางชาญฉลาดสรางใหสนามกีฬา
มีลักษณะเป็นรูปวงรี	เพื่อใหผูเขาชมรูสึกเขาใกลนักกีฬา	ถือเป็นตนแบบของสนามกีฬาในปัจจุบัน
ทานถาย	ภายคูกับประตูชัยคอนสแตนติน	สัญลักษณแหงชัยชนะและที่มาของ	“	ถนนทุกสายมุงสูกรุงโรม

”(อิสระอาหารกลางวันเพื่อใหทานไดชมศีลปะอยางเต็มที่)
14.00	น.	นําทานเดินทางสู	สนามบินใหทานไดทําภาษี	และเช็คอิน
17.35	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	เทีย่วบินที	่QR	132	(17.35	–	23.55	น.)	/	QR	836	(02.15	–	12.40	น.)

แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบินโดฮา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

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



(อิสระอาหารกลางวันเพื่อใหทานไดชมศีลปะอยางเต็มที่)
เที่ยวบินที่	QR	132	(17.35	–	23.55	น.)	/	QR	836	(02.15	–	12.40	น.)	

มหาวิหารเซนตปีเตอรเป็นมหาวิหารที่มีขนาดใหญโตโออา	สวยงามตระการ
ตาเต็มไปดวยผลงานศิลปะชิ้นเยี่ยมมากมาย	และทามกลางความงดงามและ
ความยิ่งใหญของมหาวิหารแหงน้ีก็แฝงไปดวยประวัติศาสตรและเรื่องราวที่มี
คุณคาสําคัญทางศาสนาในยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ

เป็นสนามประลองในกรุงโรมเมื่อ	2000ปีมาแลว	ซึ่งตั้งอยูที่ใจกลางเมืองใหคน
เขามาไดไมใกลไมไกล	แตไดเสียหายไปมากจากแผนดินไหวเมื่อปี	ค.ศ.2000

ประตูชัยแหงน้ีมีขนาดใหญและสภาพสมบูรณที่สุดในกรุงโรม	สรางขึน้เพื่อ
ฉลองชัยชนะของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่	1	ที่มีชัยชนะเหนือ	Maxentius	ใน
สงคราม	Battle	of	Milvian	Bridge

เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร	ตั้งอยูที่กรุงโดฮา	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

ชวงบาย	
12.40	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	ดวยความสวัสดี...พรอมความประทับใจมิรูลืม

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



ราคาดังกลาวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม
บริษทัฯ	ขอสงวนลิขสิทธิใ์นการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงราคากรณีผูรวม	เดินทางนอยกวา	25	ทาน	ตอ1บัส
ในกรณีเลื่อนการเดินทางกลับ	ทานจะตองแจงลวงหนากอนทําการยื่นวีซา	ซึ่งอาจจะมีคาใชจายแตกตาง	และตองมี

คาใชจายและเอกสารเพิ่มเติม	เน่ืองจากทางสถานทูต	จะอนุมัติวีซาใหพํานักอาศัยใน	ETATS	SCHENGEN	อยาง
เครงครัด	
กรุณาพิจารณาเงื่อนไขตางๆ	และเงื่อนไขการยกเลิกทัวรของบริษทั	กอนทานทําการจองทัวร	
กรณีวีซาไมผานการพิจารณาจากทางสถานทูต	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาธรรมเนียมการยื่นวีซา	โดยจะ

คืนเงินสวนที่เหลือและหักคาใชจายตามความเป็นจริง	ใหภายใน	10	วัน	
ในการยื่นวีซา	ทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง	ตามวัน	และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต	เพื่อมาสแก

รนลายน้ิวมือ	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัคอยดูแล	และอํานวยความสะดวก	
หากทานผานการพิจารณาวีซา	แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจายทั้งหมด

100%ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น	
ทางบริษทัจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่น่ังครบ	15	ทาน	และไดรับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต	เน่ืองจากบริษทัจะตองใชเอกสารตางๆที่เป็นกรุปในการยื่นวีซา	อาทิ	ตัว๋เครี่องบิน	,	หองพักที่คอนเฟิรมมา
จากทางยุโรป	,ประกันการเดินทาง	ฯลฯ	ทางทานจะตองรอใหคณะครบ	15	ทาน	จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทาน
ไดอยางถูกตอง	

•	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทาง	พรอมชําระงวดแรก	20,000	บาท
กรณีวีซาไมผานการพิจารณาจากทางสถานทูต	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาธรรมเนียมการยื่นวีซา	โดยจะ

คืนเงินสวนที่เหลือและหักคาใชจายตามความเป็นจริง	ใหภายใน	10	วัน
สวนทีเ่หลือชําระทันทีหรือกอนการเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	มิฉะนัน้จะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง

โดยอัตโนมัติ

1)	คาตัว๋เครื่องบิน	(ECONOMY	CLASS)	ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ	(น้ําหนักกระเปาใบใหญทานละ	30
กิโลกรัม/กระเปาถือขึน้เครื่องทานละ	7	กิโลกรัม)
2)	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3)	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ	พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง	(กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคน

ขับรถเกิน	12	ชั่วโมง/วัน)
4)	คา	COACH	TAX	และคาภาษีผานเขาเมืองตางๆ
5)	คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพรอมอาหารเชาหรือเทียบเทา	(โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี

เครื่องปรับอากาศ	เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศทีมี่อากาศหนาวเย็น,	ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลาย
เทาตัว	หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาล	งานแฟรหรือการประชุมตางๆ	อันเป็นผลทําใหตองมีการ
เปลีย่นยายเมือง	โดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเป็น
สําคัญ)
6)	คาอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7)	คาบัตรเขาชมสถานที่และการแสดงทุกแหงที่ระบุตามรายการ
8)	คาวีซาทองเที่ยวยุโรปแบบ	SCHENGEN	(ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมยื่นวีซาให	ไมวาวีซาจะผานหรือ

ไม)
9)	คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณ
10)	คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน	1,000,000	บาท	และคารักษาพยาบาลในวงเงิน	200,000	บาท	กับ

ACE	INSURANCE	LIMITED	(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

1)	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	และภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	(กรณีตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
2)	คาใชจายสวนตัวอื่นๆ	เชน	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	มินิบารและทีวีชองพิเศษ	ฯลฯ



3)	คาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในรานอาหาร	นอกเหนือจากที่บริษทัฯจัดให	ยกเวนจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
4)	คาน้ําหนักสวนที่เกิน	30	กิโลกรัม	และมีจํานวนมากกวา	1	ชิ้น	(ระเบียบของสายการบิน)
5)	คาทิปหัวหนาทัวรทานละ	16	ยูโร
6)	คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป	ทานละ	12	ยูโร

1.	หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไดเกิน	6	เดือนขึน้ไป	ถามีหนังสือเดินทางเลมเกากรุณาแนบมาดวย	ตองมีหนา
วางเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2	หนา
2.	รูปถายปัจจุบันหนาตรง	2X2	น้ิว	จํานวน	2	รูป	(ใชรูปสี	พื้นฉากหลังสีขาวเทาน้ัน	อายุรูปไมเกิน	6	เดือน	เหมือน

กันทั้ง	2	รูป)	และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไวดานหลังรูป
3.	สําเนาทะเบียนสมรส	/	สําเนาทะเบียนหยา	/	สําเนาใบมรณะบัตร/	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล/	เอกสารเพิ่ม

เติมกรณีอื่น	ๆ
4.	สําเนาบัตรประชาชน
5.	สําเนาทะเบียนบาน
6.	สําเนาสูติบัตร	(สําหรับเด็กตํ่ ากวา	20	ปีบริบูรณ)
7.	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปีบริบูรณ:	เดินทางตองยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังน้ี
7.1	เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น	บิดามารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอ

เทาน้ัน	และใหระบุวา	ยินยอมใหเดินทางกับใคร	มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว
7.2	เด็กเดินทางกับบิดา	มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ันและ

ใหระบุวา	มารดายินยอมใหเดินทางกับบิดา	(ระบุชื่อบิดา)
7.3	เด็กเดินทางกับมารดา	บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ันและ

ใหระบุวา	บิดายินยอมใหเดินทางกับมารดา	(ระบุชื่อมารดา)
7.4	กรณีพอและแมหยาราง	หรือเสียชีวิต	ตองแนบใบหยา	หรือ	ใบมรณะบัตร	เพื่อเป็นการยืนยัน
7.5	ใหแนบสําเนาพาสปอรตของพอ	และ	แม	(หากไมมีใหแนบสําเนาบัตรประชาชนของพอและแม)
7.6	เด็กอยูในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว	จะตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใตการ

ปกครองของผูน้ัน	เชน	สําเนาใบหยา	พรอมทั้งบันทึกการหยาซึ่งแสดงวาเป็นผูรับผิดชอบเด็ก	เด็กอยูในความ
ปกครองของผูอื่น	จะตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใตการปกครองของผูน้ัน	เชน	หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม
เป็นตน	พรอมแนบหลักฐานของบิดาหรือมารดาหรือผูที่เด็กอยูภายใตการปกครองของผูน้ัน
8.	หลักฐานการทํางาน	(จดหมายรับรองการทํางาน	เป็นภาษาอังกฤษ)	ฉบับจริงเทาน้ัน**จดหมายรับรองการ

ทํางานใหระบุ	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN	(ไมตองระบุสถานฑูต)	โดยไมตองระบุวัน	และประเทศที่เดินทาง
8.1	กรณีผูเดินทางเป็นเจาของกิจการ	:	ใชหนังสือจดทะเบียนบริษทัฯ	ที่มีรายชื่อผูประกอบกิจการ	พรอมทั้งเซ็นชื่อ

รับรองสําเนาและประทับตราบริษทัฯ	(อายุสําเนาไมเกิน	1	เดือน)
8.2	กรณีผูเดินทางเป็นเจาของรานคา	:	ใชทะเบียนพาณิชยที่มีชื่อผูเป็นเจาของรานคา
8.3	กรณีที่เป็นพนักงานบริษทัฯ	:	ใชจดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง	ระบุตําแหนง	ระยะเวลาการวาจาง

เงินเดือน	ในจดหมายรับรองการทํางานตองมีหัวกระดาษบริษทัและตราประทับบริษทัดวย	พิมพเป็นภาษาอังกฤษ
เทาน้ัน
8.4	กรณีที่เป็นขาราชการ	:	ใชหนังสือรับรองจากหนวยงาน	พิมพเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน
8.5	กรณีเกษียณอายุราชการ	ถายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ
8.6	กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา	ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษาน้ันวากําลังศึกษาอยูระบุชั้นปีที่ศึกษา	พิมพ

เป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน	/	พรอมสําเนาบัตรนักเรียน	นักศึกษา
8.7	กรณีเป็นแมคา,	ทําธุรกิจสวนตัว,	ทําอาชีพอิสระ	ตองพิมพจดหมายรับรองตัวเอง	เป็นภาษาอังกฤษ	พรอมทั้ง

แนบรูปถายสถานที่ทํางานมาดวย	รูปถายอยางนอย	3-5	ใบ
9.	หลักฐานการเงิน	(บัญชีออมทรัพยเทาน้ัน)
9.1	สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเทาน้ัน	พรอมหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร	(BANK

CERTIFICATE)	เป็นภาษาอังกฤษ	**ตองเป็นบัญชีเดียวกันเทาน้ัน**	(กรุณานําสมุดเงินฝากเลมจริงมาวันที่ยื่นวีซา
ดวย)
กรณีเงินฝากออมทรัพย	(ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร	ตองมีไมตํ่ ากวา	100,000	บาท	ตอการยื่นวีซา	1	ทาน	และ

ตองมีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ	หามทําการโอนเงินเขาไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญกอนการยื่นวีซาเด็ดขาด!!)
การปรับสมุดบัญชีธนาคาร	ทานตองปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบัน	และ	ถายสําเนายอนหลัง	6	เดือน	โดยการปรับยอด



สมุดในบัญชี	ตองปรับสมุดกอนวันที่จะยื่นวีซา	7	วัน	เชนทานไดคิวยื่นวีซาวันที่	18	กันยายน	2557	สําเนาสมุดบัญชีที่
ทานตองใชในการยื่นวีซา	ตองปรับสมุด	ณ	วันที่	12	กันยายน	2557	หรือ	หลังจากน้ัน	หากทานปรับสมุดบัญชีกอน
หนาน้ัน	จะใชเป็นเอกสารแสดงหลักฐานทางการเงินไมได	สถานฑูตจะขอเอกสารเพิ่มเติม	อยางไรก็ตาม	ทาน
สามารถสงเอกสารมาทางบริษทัทัวรฯ	เพื่อเตรียมการลวงหนา	และ	สง	Fax	สมุดบัญชีหนาสุดทายที่ไดทําการปรับ
สมุดมาใหทางบริษทัทัวร	เพื่อใชในการแนบเป็นเอกสารยื่นวีซาตอไปได	หรือ	ถายเอกสารหนาที่ปรับสมุดภายใน	7
วัน	และถือมาเพิ่มเติมในวันที่ยื่นวีซา
การขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร	(BANK	CERTIFICATE)	ตองมีอายุไมเกิน	15	วัน	นับจากวันที่ไดคิว

ยื่นวีซา	พรอมทั้งตองระบุ	จํานวนเงินเป็นตัวเลขลงในหนังสือรับรองดวย	เชนทานไดคิวยื่นวีซาวันที่	18	กันยายน
2557	หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใชในการยื่นวีซา	ตองออกให	ณ	วันที่	4	กันยายน	2557	หรือ	หลังจาก
น้ันเทาน้ัน	จดหมายรับรองจากธนาคารใหระบุ	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN	(ไมตองระบุสถานฑูต)	โดยไมตอง
ระบุวัน	และประเทศที่เดินทาง	(ชื่อในหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร	(BANK	CERTIFICATE)	จะตอง
ถูกตองและตรงตามหนาพาสปอรต	วันทีข่อหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคารใหนําสําเนาหนาพาส
ปอรตไปดวย	เพื่อไมใหผิดพลาดในการออกเอกสาร)	สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุก
กรณี
10.	ในกรณีที่มีผูรับรองคาใชจาย	ตองมีเอกสารเพิ่มเติมดังน้ี
10.1	จดหมายจากผูรับรองคาใชจาย	พิมพเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน	–	หลักฐานแสดงความสัมพันธของผูเดินทางกับ

ผูรับรองคาใชจาย	เชน	ทะเบียนบาน	และตองเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	(พอ,	แม	สามารถรับรองคาใชจายให
บุตรได	/	สามี	ภรรยา	ที่จดทะเบียนสมรส	รับรองใหกันและกันได	/	(ป ู,	ยา,	ตา,	ยาย	ไมสามารถรับรองคาใชจายให
หลานได)-	กรณีเป็นสามีภรรยากันแลวไมไดจดทะเบียน	และรับรองคาใชจายกัน	ตองใชเอกสารดังน้ี
เขียนจดหมาย	decare	เป็นภาษาอังกฤษ	มาวาอยูดวยกันแตไมไดจดทะเบียนกัน
กรณีมีลูกดวยกัน	ใหใชใบเกิดของลูก
กรณีไมมีลูกดวยกัน	ใหใชทะเบียนบานทั้งของสามีและภรรยา	โดยทะเบียนบานของทั้งสองตองอยูบานเดียวกัน
10.2	กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามขอกําหนดในขอ	9	ที่จะใชยื่นวีซา	1	ชุดของผูรับรองคาใชจาย	พรอม

ทั้งใน	หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร	(BANK	CERTIFICATE)	ตองระบุชื่อผูถูกรับรองคาใชจายดวย
11.	ผูสูงอายุที่มีอายุเกินกวา	70ปีบริบูรณกรุณาแนบใบรับรองแพทยวาสามารถเดินทางไดเพื่อเป็นเอกสาร

ประกอบการยื่นวีซา
12.	กรณีผูที่กําลังศึกษาอยูตางประเทศ	จะตองยื่นขอวีซาอิตาลี	ณ	ประเทศที่ทานกําลังศึกษาอยู
รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาที่ไดกลาวมาน้ี	เป็นเพียงขอเบื้องตนที่ทางบริษทัฯ	ไดจัดทําขึน้จากประสบการณ

และระเบียบของสถานทูต	ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามแตสถานการณและคุณสมบัติของลูกคา
สําหรับคนที่จะใชเลมไปที่อื่นกอน	สถานทูตจะไมใหดึงเลมไมวากรณีใด	ๆ
ในการยื่นวีซา	ทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง	ตามวัน	และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต

เพื่อมาสแกรนลายน้ิวมือ	โดยมีเจาหนาทีข่องบริษทัคอยดูแล	และอํานวยความสะดวก
เอกสารตางๆทีใ่ชในการยื่นวีซาทองเทีย่วทวีปยุโรป	ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา	มิใชบริษทัทัวร

เป็นผูกําหนด	ทานทีมี่ความประสงคจะยื่นวีซาทองเทีย่วทวีปยุโรป	กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง
และครบถวนตามทีส่ถานทูตตองการ	เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน	บริษทัทัวรเป็นแต
เพียงตัวกลาง	และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทานัน้	มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน

กรณีวีซาทีท่านยื่นไมผานการพิจารณา	และคณะสามารถออกเดินทางได	ทานจะตองเสียคาใชจายจริงที่
เกิดขึ้นดังตอไปน้ี
-	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาและคาดําเนินการ	4,500	บาท	ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น

แมวาจะ	ผานหรือไมผานการพิจารณา
-	คามัดจําตัว๋เครื่องบิน	หรือตัว๋เครื่องบินที่ออกมาจริง	ณ	วันยื่นวีซา	ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา	หาก

ทานไมผานการพิจารณา	ตัว๋เครื่องบินถาออกตัว๋มาแลวไมสามรถ	REFUND	ไดเน่ือง
จากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุปซึ่งตัว๋กรุปจะไมสามรถ	REFUND	คืนได	ถายังไม	ออกตัว๋	ทานจะเสียแตคามัดจําตัว๋

ตามจริงเทาน้ัน
-	คาหองพักในทวีปยุโรป	ถาคณะออกเดินทางได	และทานไมผานการพิจารณาวีซา	ตามกฎทานจะตองโดนยึดคา

มัดจําหองใน	2	คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก	ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง	100%
ในทันที	ทางบริษทัจะแจงใหทานทราบ	และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ
ทางบริษทัเริ่มตน	และจบ	การบริการ	ที่สนามบินสุวรรณภูมิ	กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด	หรือตางประเทศ

และจะสํารองตัว๋เครื่องบิน	หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน	ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบ
คาใชจายในสวนน้ี	เพราะเป็นคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั	ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป
FINAL	100%	กอนที่จะสํารองยานพาหนะ	



1.	กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจากการลาชา	(ดีเลย)	ของทางสายการบิน	การนัดหยุดงานหรือการกอจราจล	ภัย
ธรรมชาติ	รถติด	ทําใหไมสามารถ	กิน-เที่ยวและพักโรงแรมไดครบถวนตามโปรแกรมทัวรที่ระบุ	ทางบริษทัฯ	ขอ
สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมคืนคาใชจายใด	ๆ	ทั้งสิ้น	เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึน้โดยตรงจากทางสายการบิน	และ
ทางบริษทัฯ	ไมไดรับคาชดเชยใด	ๆ	ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน	แตทางบริษทัฯ	จะคงไวซึ่งผลประโยชนสูงสุดที่ลูกคา
พึงจะไดรับอยางเต็มความสามารถ
2.บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง	หรือยกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการไดตามความ

เหมาะสมโดยไมตองแจงลวงหนา	และสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจําเป็นสุดวิสัย
โดยจะพยายามใหเกิดประโยชนสูงสุดกับทาน
3.ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอยางตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับการเปลี่ยนแปลง

ของสายการบิน	สภาพทางการเมือง	ภัยธรรมชาติ	แตยังคงจะรักษา	มาตราฐานการบริการ	และประโยชนของลูกคา
ทุกทานไวเหมือนเดิม
4.ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบในสวนที่เป็นทรัพยสินสวนตัว	ไมวาบางสวนหรือ	ทั้งหมด	อาทิเชน

พาสปอรต,	ของมีคา,	กระเปาเงิน,	กระเปาเดินทาง	เป็นตน	
PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

การยกเลิกตองแจงลวงหนา	30	วันกอนเดินทาง	มิฉะน้ันทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงินงวดแรก(ทาน
ละ20,000บาท)
กรณียกเลิกการเดินทางภายใน	24-20	วัน	บริษทัฯ	มีความจําเป็นตองขอหัก	50	%	ของราคาทัวร
กรณียกเลิกการเดินทางภายใน	19	-	11	วัน	บริษทัฯ	มีความจําเป็นตองขอหัก	80	%	ของราคาทัวร
กรณียกเลิกกะทันหันกอนการเดินทางไมเกิน		10	วัน	เน่ืองจากมีคาใชจายในการดําเนินการที่ไดชําระไปแลว

จํานวนมาก	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงินทั้งหมดไมวากรณีใดๆ	


