มหาวิหารแห่ งเมืองมิลาน (เป็ นโบสถ์ ทใี่ หญ่ เป็ นอันดับ 3 ในยุโรป) วิหารทีส่ ร้ างเลียนแบบเม่ น
สะพานไม้ ชาเปล สั ญลักษณ์ ของเมืองลูเซิ ร์น สะพานไม้ ที่เก่ าแก่ มีอายุหลายร้ อยปี
ชมอนุสาวรีย์สิงโต สั ญลักษณ์ของความซื่อสั ตย์และกล้าหาญของชาวสวิสเซอร์ แลนด์
นั่ง กระเช้ าไฟฟ้ าโรแตร์ ชมทิวทัศน์ ของเทือกเขาแอลป์ บนกระเช้ าทีห่ มุนได้ 360 องศา
เทีย่ วเกาะเวนิส เมืองทีใ่ ช้ เรือแทนรถ ใช้ คลองแทนถนน / เทีย่ วเมืองปิ ซ่ า ชม หอเอนเมืองปิ ซ่ า 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ ของโลก
นครรั ฐวาติกนั รั ฐอิสระทีป่ กครองตนเองเป็ นศูนย์ กลางของศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก เทีย่ วชม มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์
สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก/ นา้ พุเทรวี่ น้าพุทสี่ วยงามและมีชื่อเสี ยงมากทีส่ ุ ดในโลก

กาหนดการเดินทาง
เดือนกันยายน : 22 – 29 ก.ย.
เดือนตุลาคม : 6 – 13 ต.ค. (วันหยุดชดเชย) // 13 – 20 ต.ค. (วันหยุดชดเชย) // 27 ต.ค. – 3 พ.ย.
เดือนพฤศจิกายน : 1 – 8 พ.ย. // 17 – 24 พ.ย. // 22 – 29 พ.ย.
เดือนธันวาคม : วันที่ 8 – 15 ธ.ค. (วันหยุดรัฐธรรมนูญ)

วันที่หนึ่ง
17.00 น.

19.40 น.

วันทีส่ อง
06.35 น.

กลางวัน

กรุ งเทพฯ – มิลาน
 คณะผูเ้ ดิ นทางพร้ อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ P สายการบินการ์ ต้าแอร์ เวย์ QATAR
AIRWAY สายการบินระดับ 5 ดาว โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริ ษทั คอยให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวก
ด้านสัมภาระบัตรที่นงั่ ขึ้นเครื่ อง
 ออกเดินทางสู่ มิลาน โดยสายการบินการ์ ตา้ แอร์ เวย์สายการบินระดับ 5 ดาว ด้วยเที่ยวบิ นที่ QR981 ( 19.40
น. – 22.50 น. ) / QR123 ( 01.15 น. – 06.35 น. ) แวะเปลี่ยนเครื่ องที่ สนามบินโดฮา ประเทศการ์ ตา้  บริการ
อาหารและเครื่องดื่มตลอดเทีย่ วบิน
มิลาน – ลูเซิร์น – สะพานไม้ ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต – แองเกิลเบิร์ก (สวิสเซอร์ แลนด์ )
เดินทางถึง เมืองมิลาน (MILANO) หรื อ มิลาโน่ มีชื่อเสี ยงในด้านแฟชัน่ ศิลปะ และเครื่ องหนัง เป็ นเมืองแห่งแฟชัน่
สาคัญเมืองหนึ่งของโลก ในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ ก ปารี ส ลอนดอน มิลาน
เป็ นเมืองหลวงของแคว้นลอมบาร์ เดียในภาคเหนื อของประเทศอิตาลี
ตั้งอยู่
บริ เวณที่ราบลอมบาร์ดี มีประชากรประมาณ 1,308,500 คน และมีชื่อเสี ยง
เกี่ยวกับประเพณี คริ สต์มาสที่เรี ยกว่า ปาเนตโตเน อุตสาหกรรม ผ้าไหม และ
แหล่งผลิตรถยนต์ อัลฟา โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอร์ มิลานและเอ
ซีมิลาน,มีภาพวาดเฟรสโก้ที่มีชื่อเสี ยงโด่งดัง,โรงละครโอเปร่ า นาท่านชม ดูโอโม่ (DUOMO) หรื อ มหาวิหาร
แห่งเมืองมิลาน (เป็ นโบสถ์ที่ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ในยุโรป) ซึ่งเป็ นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่สมบูรณ์แบบที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก เริ่ มสร้างเมื่อเมื่อปี ค.ศ.1386 แต่งานเสร็ จสมบูรณ์ในปี
ค.ศ.1813 รวมระยะเวลาการก่อสร้างกว่า 427 ปี การตกแต่งภายนอกเป็ น
หลังคายอดเรี ยวจานวน 135 ยอด และมีรูปปั้ นหิ นอ่อนจากทุกยุคทุกสมัย
กว่า 2,245 ชิ้น บนยอดของวิหารมีรูปปั้ นทองขนาด 4 เมตร (13 ฟุต) ของ
พระแม่มาดอนน่าซึ่ งตั้งเด่นเป็ นสง่าอยู่ นักประพันธ์ชาวอังกฤษ ดี เอช
ลอว์เรนซ์ เรี ยก วิหารดูโอโม่ ว่าเป็ น วิหารทีส่ ร้ างเลียนแบบเม่ น นาท่านชม แกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล
ที่นบั ว่าเป็ นช้อปปิ้ งมอลล์ที่สวยงาม หรู หราและเก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรี ยข์ องกษัตริ ยว์ คิ เตอร์ เอ็มมานู
เอล ที่ 2 ผูร้ ิ เริ่ มการรวมชาติหวั เมืองต่างๆในอิตาลี และอ นุสาวรี ยข์ องศิลปิ นชื่อดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือลิ
โอนาร์ โด ดาร์วนิ ซี่ ที่อยูใ่ นบริ เวณ ด้านหน้าของโรงละครสกาล่า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ เมืองลูเซิร์น เมืองนี้ ต้ งั อยู่ริม
ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า เวียวาลด์ สแตร์ ทเตอร์ อันหมายถึง
ทะเลสาบสี่ พนั ธรัฐ นาท่านชม สะพานไม้ชาเปล สั ญลักษณ์
ของเมืองลูเซิ ร์น สะพานไม้ที่เก่าแก่มีอายุ หลายร้อยปี นาท่าน
ชม อนุ ส าวรี ย์ สิ ง โต สั ญ ลัก ษณ์ ข องความซื่ อ สั ต ย์ แ ละกล้ า หาญของชาว
สวิสเซอร์ แลนด์ ที่เสี ยชีวติ ในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู ้ป้องกันพระราชวัง
ในคราวปฏิ วตั ิใหญ่ของฝรั่งเศสแกะสลักอยูบ่ นหน้าผาหิ น หรื อ ช้อปปิ้ ง นาฬิกา
สวิสฯ อาทิ ROLEX,PANERAI, OMEGA, IWC, PATEK PHILLIP เป็ นต้น หรื อ

ค่า

วันทีส่ าม
เช้ า

เทีย่ ง

ค่า
วันทีส่ ี่
เช้ า

เทีย่ ง

ค่า

เลือกซื้ อของฝากของที่ระลึกเช่น มีดสวิสฯ พร้อมสลักชื่อ, สิ นค้าพื้นเมืองของที่ระลึก, ช็อคโกแลต เป็ นต้น หลังจาก
นั้นนาท่านสู่ เมือง แองเกิ ลเบิร์ก เมืองตากอากาศเล็กๆ ที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ ที่ ระดับความสู งกว่า 1,000
เมตรเหนือระดับน้ าทะเล
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั Terrace หรือระดับเทียบเท่า
เขาทิตลิส – อินส์ บรุ ค (ประเทศ ออสเตรีย)
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นนาท่านนัง่ กระเช้ าไฟฟ้าโรแตร์ ชมทิวทัศน์ของเทือกเขาแอ
ลป์ บนกระเช้าที่หมุนได้ 360 องศา ขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส ที่มีความ
สู ง 3,024 เมตร ปกคลุ ม ไปด้วยหิ มะตลอดทั้ง ปี เป็ นยอดเขาที่
นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นสกีเป็ นจานวนมากนาชมภายใน ถ้าน้าแข็ง
พันปี สนุกสนานกับการเล่นหิมะและอิสระถ่ายรู ปของทิวทัศน์เหนือ
ยอดเขาสู งเสี ยดฟ้ า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย เป็ นเมืองหลวงของรัฐทิโรล ซึ่ งอยูท่ างตะวันตกของ
ประเทศออสเตรี ย ตั้งอยูบ่ นที่ราบลุ่มแม่น้ าอินน์ กลางหุ บเขาของเทือกเขาแอลป์ เดิมเป็ นเมืองตากอากาศของ
จักรพรรดิแม็กซิ มิเลียนแห่งราชวงศ์ฮอฟบวร์ ก เพราะอากาศดีมากผูท้ ี่เข้ามาปกครองจักรวรรดิออสเตรี ยต่างก็ตอ้ ง
ติดใจมาพักผ่อนในเมืองแห่งนี้ ไม่วา่ จะเป็ น พระนางมาเรี ย เทเรเซี ย ผูย้ งิ่ ใหญ่ หรื อแม้แต่นโปเลียน โบนาปาร์ ต
ระหว่างทางพักผ่อนตามอัธยาศัยเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของสองข้างทาง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั Alpin Park หรือระดับเทียบเท่า
อินส์ บรู ค – วังหลังคาทองคา – โบลซาโน – เวนิส (อิตาลี)
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นนาท่านชมความร่ มรื่ นของสวนสาธารณะฮอฟการ์ เด้น ถ่ายรู ปกับ วังหลังคาทองค้า เสาสู งอนาซอล
จากนั้นให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งเครื่ องแก้วคริ สตัน ซึ่ งมีชื่อเสี ยงโด่งดังสุ ดของ
ออสเตรี ย หลังจากนั้นนาท่านดินทางสู่ เมืองโบลซาโน เมืองในหุบ
เขาซึ่ งเป็ นแหล่งปลูกผลไม้ใหญ่ที่สุดของยุโรป และ เป็ นเมืองศูนย์กลาง
การปลูกผลไม้ใหญ่ที่สุดของอิตาลี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้ เมือง)
ท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส เมืองบนเกาะ เจ้าของฉายา ราชินีแห่ งทะเลเอเดรียติก ถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะ
เล็กๆ จานวนมากเข้าด้วยกันในบริ เวณทะเลสาบเวนิ เทีย ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของทะเลเอเดรี ยติกและยังเป็ นบ้านเกิด
ของนักเดินทางผูย้ งิ่ ใหญ่ มาร์ โคโปโล
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั Delfino Venice Mestreหรือเทียบเท่า
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เช้ า

เกาะเวนิส – ปิ ซ่ า (อิตาลี)
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่าน ล่องเรือข้ามไปยังเกาะเวนิส ผ่านชมบรรดาบ้านเรื อนของนครกลางน้ าแห่งนี้ มืองท่องเที่ยวที่ได้รับ
การกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก “เมืองที่ใช้เรื อแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กว่า
118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง เดินทางสู่ เกาะซาน
มาร์โค ศูนย์กลางของนครเวนิสระหว่างทางท่านจะได้ชมอนุสาวรี ย์
ของพระเจ้าวิคเตอร์เอมานูเอลที่ 2 บิดาของชาวอิตาเลี่ยน ให้ท่านได้
ถ่ายภาพคู่กบั สะพานถอนหายใจ ที่เชื่อมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึ่ง
เคยเป็ นที่ประทับของเจ้าผูค้ รองนครเวนิซในอดีต อีกทั้งยังเป็ นศูนย์กลาง
ของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้นอีกด้วย ชม จัตุรัสเซนต์มาร์ คโค ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์ คเป็ นฉากหลัง สร้างด้วย
สถาปั ตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองของเวนิซตามอัธยาศัย อาทิ เครื่ องแก้วมูราโน่ ต้น
ตารับของการเป่ าแก้วของชาวมูราโน่ เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเครื่ องแก้วแต่ละชิ้นมีรูปแบบ
และคุณภาพเป็ นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทัว่ โลก หรื อล่องเรื อกอนโดล่าชมความสวยงามของเกาะเวนิส ได้เวลา
นัดหมายนาคณะลงเรื อเดินทางกลับสู่ ฝั่งที่ ท่าเรือตรอนเชโต้ (ท่านใดต้ องการล่องเรือกอนโดล่าสามรถติดต่ อได้ ที่
หัวหน้ าทัวร์ )
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาคณะเดินทางสู่ เมืองปิซา่ ผ่านบริ เวณที่ราบระหว่างเชิงเขา Monte Pisano ในแคว้น Tuscany ระหว่างเส้นทาง
ผ่านเมืองน้อยใหญ่ที่ต้ งั อยูบ่ นเนินเขา ซึ่ งในอดีตเป็ นถิ่นที่อยูข่ องชาวอีทรัสกัน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั Hotel Galilei หรือเทียบเท่า
หอเอนปิ ซ่ า – THE MALL OUTLET – กรุ งโรม (อิตาลี)
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปิ ซ่ า ซึ่ งอยูท่ างด้านทิศตะวันตกของประเทศอิตาลี จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปกับ หอเอนเมืองปิ
ซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ที่เมืองปี ซา ประเทศอิตาลี เป็ นหอทรงกระบอก 8 ชั้น สร้างด้วยหินอ่อนสูง 181
ฟุต เริ่ มสร้าง เมื่อค.ศ.1174 แต่การก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงเมื่อก่อสร้างไปได้ประมาณ 4-5 ชั้น เนื่องจากพื้นดินใต้
อาคารเริ่ มยุบลงจากการที่รากฐานของอาคารไม่มนั่ คงพอ อย่างไรก็ตามต่อมาได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมจนเสร็ จสิ้ น
เรี ยบร้อยเมื่อปี ค.ศ.1350 ซึ่ งมีการเปลี่ยนแปลงบางส่ วนของโครงสร้างด้านบนไปจากแผนผังเดิมเพื่อถ่วงดุลกับการ
เอียงของหอ โดยรวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้ น 176 ปี แต่ตวั หอก็ยงั เอนไปจากแนวตั้งฉากถึง14ฟุตปั จจุบนั นี้ได้ปิด
ไม่ให้นกั ท่องเที่ยวขึ้นไปชมข้างบนแล้ว เนื่ องจากว่าหอ
จะเอนลงเรื่ อยๆ
ซึ่ งบรรดาวิศวกรกาลังหาทางที่จะ
หยุดยั้งการเอนและอนุ รักษ์ให้มีสภาพเอียงไว้ให้อนุชน
รุ่ นหลังได้ชมไปอีกนานๆ สาหรับหอเอนปิ ซานี้ภายในมี
เสาหิ นอ่อนที่สลักลวดลายด้วยฝี มือจิตรกรชื่ อดังแห่งยุค
ได้สลักลวดลายไว้สวยงามมาก ณ ที่หอเอนปิ ซาแห่งนี้เป็ นที่ที่กาลิเลโอขึ้นไปทาการทดลองทางวิทยาศาสตร์

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

วันทีเ่ จ็ด
เช้ า

เทีย่ ง

เกี่ยวกับแรงดึงดูดของโลก ได้เวลานัดหมายนาท่านเดินทางสู่ เมืองเลคควิโอ เป็ นที่ต้ งั ของเดอะมอลล์ เอ๊าเลท THE
MALL OUTLET ศูนย์รวมสิ นค้านานาชนิดไม่วา่ จะเป็ นเสื้ อผ้ากระเป๋ า รองเท้า นาฬิกา แว่นตา ของฝากของทีระลึก
สิ นค้าแบรนด์เนมชั้นนาจากทัว่ โลกต่างมารวมกันที่นี่กว่า 150 ร้านค้า อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง
สิ นค้าราคาโปรโมชัน่ ที่แข่งกันลดราคาเอาใจนักท่องเที่ยวกันตามอัธยาศัย
เพือ่ ความสะดวกในการช้ อปปิ้ งอิสระอาหารกลางวัน ณ ศูนย์ อาหารของเอ้ าท์ เลท
ได้เวลานัดหมายนาท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลี ซึ่ งเป็ นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของแคว้น
ลาซิ โอ มีท้ งั ความเก่าและความใหม่ซอ้ นแทรกอยูด่ ว้ ยกันแทบจะแยกไม่ออก โรมเป็ นศูนย์กลางของความเจริ ญในยุค
โบราณ และอาณาจักรโรมันได้แผ่ขยายออกไปทุกทิศทุกทางชนิดที่มีคากล่าวว่า “ถนนทุกสายมุ่งสู่ กรุ งโรม”
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั IH Hotel Roma Z3 หรือเทียบเท่า
กรุ งโรม – กรุ งวาติกนั – มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – นา้ พุเทรวี่ – บันไดสเปน – วิหารแพนเธออน
กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่านเดินทางเข้าสู่ นครรัฐวาติกน
ั รัฐอิสระทีป่ กครองตนเองเป็ น
ศูนย์ กลางของศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก นาท่านเข้ าชมภายใน มหา
วิหารเซนต์ปเี ตอร์ ทีพ่ านักขององค์สันตะปาปาจอห์นพอลที่ 2 ที่มีการ
ตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรู หรา ชม รู ปปั้ นแกะสลัก “ เพียต้ า ” ผลงานของ ไมเคิล
แองเจโล เสาพลับพลา ที่ออกแบบโดยเบอร์ นินี และ ภาพเขียนสี เฟรสโก้
ต่างๆ ยอดโดมบารอคขนาดใหญ่ที่หาชมได้อยากในปั จจุบนั ล้วนเป็ นสิ่ งล้ าค่าคู่บา้ นคู่เมือง จากนั้นคณะแวะถ่ายรู ปที่
ระลึกด้านหน้า สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่ ง
มหัศจรรย์ ของโลก
เคยเป็ นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า 50,000
คน
การออกแบบอย่างชาญฉลาดสร้างให้สนามกีฬามีลกั ษณะเป็ นรู ปวงรี
เพื่อให้ผเู ้ ข้าชมรู ้สึกเข้าใกล้นกั กีฬา ถือเป็ นต้นแบบของสนามกีฬาในปั จจุบนั
จากนั้นให้ ท่านถ่ายภายคู่กบั ประตูชยั คอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ
และที่มาของ “ ถนนทุกสายมุ่งสู่ กรุ งโรม
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
นาท่านชม นา้ พุเทรวี่ เป็ นนา้ พุทสี่ วยงามและมีชื่อเสี ยงมากทีส่ ุ ดในโลก
ชื่อ “เทรวี่” นั้นมาจากคาว่า“ตรี วิอุม” หมายถึงพบกันของถนนสามสาย เป็ น
อนุสรณ์สไตล์บารอค ออกแบบและก่อสร้างโดย นิโคลา ซาลวี่ ซึ่ งองค์
สมเด็จสันตะปาปา ครี เมนต์ที่ 12ได้มอบ หมายให้สร้างขึ้นในปี 1732 การ
ก่อสร้างดาเนินเรื่ อยมาจนกระทัง่ ภายหลังการสิ้ นพระชนม์สมเด็จสันตะปาปา
ที่ เออร์บนั ที่ 8ได้หยุดชะงักลง และดาเนินการสร้างต่อมาจนแล้วเสร็ จในปี 1762 รวม ใช้เวลาทั้งสิ้ น 30ปี ทางระบาย
น้ า เวอร์ โก้ บริ เวณลานด้านหน้านั้นก่อสร้างมากว่า 2000ปี ครั้งสมัยโรมโบราณซึ่ งปกครองโดยจักรพรรดิออกัสตัส
ซึ่ ง ตรงเวลา 19 ปี ก่อนคริ สตศักราช รู ปปั้ นแกะสลักที่เลิศหรู อลังการที่อวดโฉมให้ผไู ้ ปเยือนได้ยลนั้น ได้แนวคิดจาก

ความยิง่ ใหญ่ของเทพเจ้าเนปจูน “เทพแห่งท้องทะเล” ว่ากันว่า หากใครที่ได้โยนเหรี ยญลงไปในน้ า เขาหรื อเธอผูน้ ้ นั
จะได้กลับมาเยือนอีกในสักวัน จากนั้นนาท่านชม วิหารแพนเธออน เป็ นสถาปัตยกรรมสาคัญ สร้างขึ้น โดย
จักรพรรดิมาร์คุส วิบซานิอุส อะกริ บปา จุดมุ่งหมายในการสร้างไม่ชดั เจนต่อมามีการสร้างใหม่ในสมัยจักรพรรดิฮา
เดรี ยน ใน ค.ศ. 126 และซ่อมใหญ่ในปี ค.ศ. 202 โดยจักรพรรดิ์ เซพติมิอุส
เซเวรุ ส
และคาราคาลา
การก่อสร้างในสมัยจักรพรรดิฮาเดรี ยนมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นเทวสถานของเทพเจ้าโรมัน 7 องค์หรื อเทพแห่งดาว
ในระบบสุ ริยะ APOLLOพระอาทิตย์ DIANA พระจันทร์ MARS อังคาร
MERCURY พุธ JUPITER พฤหัส VENUS ศุกร์ SATURN เสาร์ ลักษณะ
เด่นของตัววิหารคือมีหลังคาทรงกลมและโค้งเป็ นครึ่ งวงกลมวางอยูบ่ นเสาหินแกรนิตขนาดมหึ มา
วิหารมีความสู งถึง ๔๓.๓ เมตร รายละเอียดของโดมหลังคาภายในวิหาร รวมถึงโครงสร้างที่
แข็งแรงและยืนหยัดมานานกว่าสองพันปี ตั้งแต่คริ สต์ษตวรรษที่ ๗ เป็ นต้นมา วิหารแห่งนี้ถูกใช้
เป็ นโบสถ์โรมันแคธอริ ค อุทิศแด่พระแม่มารี และผูพ้ ลีชีพเพื่อศาสนาสมควรแก่เวลาจากนั้นให้
คณะได้ถ่ายรู ปภาพคู่ บันไดสเปน เป็ นบันไดในกรุ งโรม ประเทศอิตาลี ได้รับการออกแบบโดย
สถาปนิกชาวอิตาลี ชื่อ Francesco de Sanctis เชื่อมระหว่าง Piazza di Spagna และ Piazza Trinità dei Monti เป็ น
บันไดที่กว้างที่สุดและยาวที่สุดในทวีปยุโรป มีข้ นั บันไดทั้งหมด 138 ขั้น ใช้สาหรับเดินเล่นหรื อเลือกซื้ อสิ นค้าต่างๆ
ที่ยา่ น บันไดสเปน นับว่าเป็ นแหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีและ นักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ ให้ท่านได้อิสระหรื อ
เลือกซื้ อสิ นค้าต่างๆเพื่อเป็ นการส่ งท้าย ในบริ เวณย่าน “ บันไดสเปน ”ได้เวลานัดหมายนาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
23.05 น. คณะอาลากรุ งโรมประเทศอิตาลีออกเดินทางสู่ กรุ งเทพมหานคร ด้ วยเที่ยวบิน QR 114 ( 23.05 น. – 05.35 น. ) /
QR 832 ( 08.15 น. – 19.00 น. ) แวะเปลีย่ นเครื่องทีก่ รุ งโดฮา ประเทศการ์ ต้า
วันทีแ่ ปด
กรุ งเทพฯ
19.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ ด้วยความสวัสดี...พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
ขอบคุณท่ านทีใ่ ช้ บริการ

อิ ต าลี สวิ ส เซอร์ แลนด์ ออสเตรี ย 8 วั น 5 คื น
โดย QATAR AIRWAYS
อัตราค่ าบริการ

ผูใ้ หญ่
(พักห้องคู)่

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

วันที่ 22 – 29 ก.ย.
วันที่ 6 – 13 ต.ค. (วันหยุดชดเชย)
วันที่ 13 – 20 ต.ค. (วันหยุดชดเชย)
วันที่ 27 ต.ค. – 3 พ.ย.
วันที่ 1 – 8 พ.ย.

55,555
55,555
55,555
55,555
53,555

12,000
12,000
12,000
12,000
12,000

วันที่ 17 – 24 พ.ย.
วันที่ 22 – 29 พ.ย.
วันที่ 8 – 15 ธ.ค. (วันหยุดรัฐธรรมนูญ)

53,555
53,555
55,999

12,000
12,000
12,000

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่ นหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีนา้ มันและภาษีสนามบินเพิม่ เติม **
** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุมากกว่า 6 ปี ขึน้ ไป เข้ าพักแบบไม่ มีเตียงเสริม **
** รู ปภาพในโปรแกรมทัวร์ เป็ นการตกแต่ งเพือ่ การโฆษณาเท่านั้น **
***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิ ทธิ์ในการยกเลิกหรื อเปลีย่ นแปลงราคากรณีผ้ รู ่ วม เดินทางน้ อยกว่ า 20 ท่าน***
สาหรั บท่ านที่เป็ นมุสลิม , ทานมังสวิรัติ , ไม่ ทานหมู , ไม่ ทานเนื้อ , ไม่ ทานไก่ , ไม่ ทานปลา โปรดแจ้ งล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 2
สั ปดาห์
* ในกรณีเลือ่ นการเดินทางกลับ ท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทาการยืน่ วีซ่า ซึ่ งจะมีค่าใช้จ่ายแตกต่าง และต้องมีค่าใช้จ่ายในการ
เลื่อนตัว๋ และเอกสารเพิ่มเติม เช่ นเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมทีอ่ ยู่ต่อ
***หมายเหตุข้อสาคัญทีท่ ่ านควรทราบ***
1.)ในการยื่นวีซ่า ทางบริ ษทั จะทาการนัดหมายกับสถานทูตและสถานทูตจะเป็ นผูก้ าหนดวันและเวลาให้เข้าไปยื่นวีซ่า เป็ นการ
ยืน่ วีซ่าแบบกรุ๊ ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะให้เข้าไปยืน่ วีซ่า 15 วันก่อนเดินทาง) ซึ่ งอัตราค่าใช้จ่ายรวมอยูใ่ นรายการทัวร์ แล้ว
2) ในกรณีที่ท่านไม่ สามารถมายื่นวีซ่าตามวันที่บริษั ทแจ้ งไว้ ทาให้ วันยื่นวีซ่าเหลือน้ อยกว่ า 15 วันก่ อนการเดินทาง ท่ านจะต้ อง
จ่ ายเงินค่ าวีซ่าเพิ่มท่ านละ 2,600 บาท (PREMIUM + FAST TRACK) เงินจานวนนี้ ท่านสามารถจ่ายเงินที่ตวั แทนยื่นวีซ่าด้วย
ตัวท่านเองในวันที่ท่านยืน่ วีซ่า
อัตรานีร้ วม
1) ค่าตัว๋ เครื่ องบิน (ECONOMY CLASS) ทีร่ ะบุวนั เดินทางไปและกลับพร้ อมคณะ (น้ าหนักกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 30
กิโลกรัม / กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องท่านละ 7 กิโลกรัม)
2) ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3) ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่ อนุญาตให้ คนขับรถเกิน 12
ชั่วโมง/วัน)
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่ นเข้าเมืองต่างๆ
5) ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรื อเทียบเท่า (โรงแรมส่ วนใหญ่ ในยุโรปจะไม่ มีเครื่องปรับอากาศ
เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรั บขึน้ หลายเท่าตัว หากวันเข้ าพักตรงกับช่ วงงาน
เทศกาล งานแฟร์ หรือการประชุ มต่ างๆ อันเป็ นผลทาให้ ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ ของคณะผู้เดินทางเป็ นสาคัญ)
6) ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7) ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
8) ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่ คืนค่ าธรรมเนียมยืน่ วีซ่าให้ ไม่ ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่ )
9) ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ผมู้ ีประสบการณ์

10) ค่ า ประกัน อุ บ ัติ เ หตุ ใ นการเดิ น ทางวงเงิ น 1,000,000 บาท และค่ า รั ก ษาพยาบาลในวงเงิ น 200,000 บาท กับ ACE
INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) เท่านั้น ท่านใดต้ องการซื้อประกันสุ ขภาพเพิม่ เติมโปรดติดต่ อบริษัททัวร์
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1) ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรู ปแบบ)
2) ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯ
3) ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
4) ค่าน้ าหนักส่ วนที่เกิน 30 กิโลกรัม และมีจานวนมากกว่า 2 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)
5) ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ 16 ยูโรต่ อท่าน
6) ค่ าทิปพนักงานขับรถในยุโรป (ท่านละ 12 ยูโร)
***กรุ ณาพิจารณาเงื่อนไขต่ างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ ของบริษัท ก่ อนท่ านทาการจองทัวร์ ***
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
 กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 50 วันก่อนการเดิ นทาง พร้ อมชาระงวดแรก 30,000 บาท ยกเว้ นช่ วงเทศกาลคริ สต์ มาส /
เทศกาลปี ใหม่ / เทศกาลสงกรานต์ มัดจาท่านละ 40,000 บาท
 ส่ วนที่เหลือชาระทันทีหรื อก่ อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 15 วันไม่ ว่าผลของวีซ่าจะออกหรื อไม่ ออกก็ตาม มิฉะนั้นจะถือว่ า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 50 วันก่อนเดิ นทาง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ30,000
บาท) ยกเว้นช่ วงเทศกาลคริสต์ มาส / เทศกาลปี ใหม่ / เทศกาลสงกรานต์ มัดจาท่านละ 40,000 บาท
 กรณี ยกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
 กรณี ยกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องขอหัก 80 % ของราคาทัวร์
 กรณี ยกเลิ กกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิ น 10 วัน เนื่ องจากมีค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการที่ได้ชาระไปแล้วจานวนมาก
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่ กรณี ใดๆ
 ทางบริ ษทั จะทาการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผสู ้ ารองที่นงั่ ครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เนื่ องจากบริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป ,
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 ในการยืน่ วีซ่า ท่ านจะต้ องเดินทางมายืน่ วีซ่าด้ วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพือ่ มาสแกรนลายนิ้วมือ
โดยมีเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทคอยดูแล และอานวยความสะดวก
 เอกสารต่ างๆทีใ่ ช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผู ้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
 กรณีวซี ่ าทีท่ ่านยืน่ ไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ าธรรมเนียมวีซ่า ค่ าดาเนินการและ ค่ าบริการ 4,500 บาท

- ค่ าตั๋วเครื่องบินทีอ่ อกมาจริง ณ วันยืน่ วีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยืน่ วีซ่า หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณา ตั๋วเครื่องบิน
ถ้ าออกตั๋วมาแล้วไม่ สามรถ REFUND ได้เนื่องจากบริ ษทั จองตัว๋ เป็ นตัว๋ กรุ๊ ปซึ่ งตัว๋ กรุ๊ ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได้
- ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที
หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ ว่ากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น

 ในกรณีที่ทางบริ ษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ ท่านไม่ ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ ทางบริ ษัท / เอกสารของท่ านไม่
น่ า เชื่ อ ถื อ / มีก ารปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ ทัน เวลานั ด หมายตามที่สถานทู ต ก าหนด (มาสาย) / ไม่ รั บ
โทรศัพท์ สถานทูต / การใช้ คาพูดไม่ สุภาพกับสถานทูต และส่ งผลทาให้ วีซ่าไม่ ผ่านการพิจ ารณาจากสถานฑูต
ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คนื เงินให้ ท่าน
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิ เสธมิให้เดิ นทางออกหรื อเข้าประเทศที่บริ ษทั ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ ท้ งั หมดไม่วา่ กรณี ใด ๆ
 ทางบริ ษัทเริ่ มต้ น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดิ นทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะ
สารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดิ นทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่ านควรจะให้ กรุ๊ ปคอนเฟิ ร์ ม 100%
ก่อนทีจ่ ะสารองยานพาหนะ
หมายเหตุ
1. กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรื อการก่อจราจล ภัยธรรมชาติ รถติด
ทาให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ ที่ระบุ
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้ น เพราะถือเป็ นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ
ทั้งสิ้ นจากทางสายการบิน แต่ทางบริ ษทั ฯ จะคงไว้ซ่ ึ งผลประโยชน์สูงสุ ดที่ลูกค้าพึงจะได้รับอย่างเต็มความสามารถ
2.บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรื อยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การได้ตามความเหมาะสมโดย
ไม่ตอ้ งแจ้งล่ วงหน้า และสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะเปลี่ ยนแปลงรายการท่องเที่ ยวในกรณี ที่มีเหตุ จาเป็ นสุ ดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดกับท่าน
3.ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนทาให้โปรแกรมต่อไปเสี ยหาย แต่ยงั คงจะรักษา มาตราฐาน
การบริ การ และประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านไว้เหมือนเดิม
4.ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบในส่ วนที่เป็ นทรัพย์สินส่ วนตัว ไม่วา่ บางส่ วนหรื อ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ ต,
ของมีค่า, กระเป๋ าเงิน, กระเป๋ าเดินทาง เป็ นต้น

เอกสารประกอบการขอวีซ่าอิตาลี
เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้ เวลาพิจารณาวีซ่า 15 วันทาการ และต้ องมาแสดงตนทีส่ ถานฑูต)
1. หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสื อเดินทางเล่มเก่ากรุ ณาแนบมาด้วย ต้ องมีหน้ าว่างเหลือ
สาหรับประทับวีซ่าอย่ างน้ อย 2 หน้ า

2. รู ปถ่ ายปัจจุบันหน้ าตรง 2X1.5 นิว้ จานวน 2 รู ป (ใช้รูปสี พืน้ ฉากหลังสี ขาวเท่านั้น อายุรูปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกันทั้ง 2 รู ป)
และกรุ ณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ดา้ นหลังรู ป ห้ามใส่ คอนแทคเลนส์ หรื อ บิ๊กอายในการถ่ายรู ป / ห้ามใส่
เครื่ องประดับในการถ่ายรู ป
3. สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า / สาเนาใบมรณะบัตร/ สาเนาใบเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณี อื่น ๆ
4. สาเนาบัตรประชาชน
5. สาเนาทะเบียนบ้าน
6. สาเนาสู ติบตั ร (สาหรับเด็กต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์)
7. กรณี เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์: เดินทางต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
7.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้น และให้
ระบุวา่ ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว (พ่อและเม่ตอ้ งมาแสดงตัว ณ วันที่ยนื่ วีซ่าด้วย)
7.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่
มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) (แม่ตอ้ งมาแสดงตัว ณ วันที่ยนื่ วีซ่าด้วย)
7.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่
บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) (พ่อต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยนื่ วีซ่าด้วย)
7.4 กรณี พอ่ และแม่หย่าร้าง หรื อเสี ยชีวติ ต้องแนบใบหย่า หรื อ ใบมรณะบัตร เพื่อเป็ นการยืนยัน
7.5 ให้แนบสาเนาพาสปอร์ ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบสาเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่)
7.6 เด็กอยูใ่ นความปกครองของบิดาหรื อมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั
เช่น สาเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่ งแสดงว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเด็ก เด็กอยูใ่ นความปกครองของผูอ้ ื่น จะต้องมี
หลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั เช่น หนังสื อรับรองบุตรบุญธรรม เป็ นต้น พร้อมแนบหลักฐานของบิดา
หรื อมารดาหรื อผูท้ ี่เด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั
8. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริ งเท่านั้น**จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้ งระบุวนั ลา และประเทศที่เดินทาง ( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.1 กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่ อผูป้ ระกอบกิจการ ( สาเนาอายุไม่เกิน 3 เดือน )
8.2 กรณี ผเู้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า ( สาเนา)
8.3 กรณี ที่เป็ นพนักงานบริ ษทั ฯ : จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุชื่อ-นามสกุล , ตาแหน่ง , วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ มทางาน
, เงินเดือน ในจดหมายต้องมีหวั กระดาษบริ ษทั และตราประทับบริ ษทั ด้วย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น ( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1
เดือน )
8.4 กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น ( ใส่ ปี เป็ น ค.ศ. เท่านนั้น ห้ามใส่ ปี
เป็ น พ.ศ.) ( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.5 กรณี เกษียณอายุราชการ ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
8.6 กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากาลังศึกษาอยูร่ ะบุช้ นั ปี ที่ศึกษา พิมพ์เป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านั้น / พร้อมสาเนาบัตรนักเรี ยน นักศึกษา ( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.7 กรณี เป็ นแม่คา้ , ทาธุ รกิจส่ วนตัว, ทาอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบรู ปถ่าย
สถานที่ทางานมาด้วย รู ปถ่ายอย่างน้อย 3-5 ใบ
9. หลักฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์ เท่านั้น)

9.1 สาเนาสมุดบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ เท่ านั้น พร้ อมหนังสื อรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) เป็ น
ภาษาอังกฤษ **ต้องเป็ นบัญชีเดียวกันเท่านั้น** (กรุ ณานาสมุดเงินฝากเล่ มจริ งมาวันทีย่ นื่ วีซ่าด้ วย)
 เงินฝากออมทรัพย์ (ยอดเงิ นในสมุดบัญชี ธนาคาร ต้องมีไม่ต่ากว่า 100,000 บาท ต่อการยืน
่ วีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้า
ออกของเงินสม่าเสมอ ห้ามทาการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็ นยอดใหญ่ก่อนการยืน่ วีซ่าเด็ดขาด!!)
**ถ้าในสมุดบัญชีธนาคารการเงินไม่ได้อพั เดททุกเดือนรบกวนให้ขอสเตทเม้นจากธนาคาร (ขอสเตทเม้นเป็ นภาษาไทย)**
 การปรับสมุดบัญชี ธนาคาร ท่านต้องปรับสมุดถึงเดื อนปั จจุบน
ั และ ถ่ายสาเนาย้อนหลัง 6 เดือน โดยการปรับยอดสมุดใน
บัญชี ต้องปรับสมุดก่อนวันที่จะยืน่ วีซ่า 7 วัน เช่นท่านได้คิวยืน่ วีซ่าวันที่ 18 กันยายน 2557 สาเนาสมุดบัญชีที่ท่านต้องใช้ใน
การยืน่ วีซ่า ต้องปรับสมุด ณ วันที่ 12 กันยายน 2557 หรื อ หลังจากนั้น หากท่านปรับสมุดบัญชีก่อนหน้านั้น จะใช้เป็ นเอกสาร
แสดงหลักฐานทางการเงินไม่ได้ สถานฑูตจะขอเอกสารเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่ งเอกสารมาทางบริ ษทั ทัวร์ ฯ เพื่อ
เตรี ยมการล่วงหน้า และ ส่ ง Fax สมุดบัญชีหน้าสุ ดท้ายที่ได้ทาการปรับสมุดมาให้ทางบริ ษทั ทัวร์ เพื่อใช้ในการแนบเป็ นเอกสาร
ยืน่ วีซ่าต่อไปได้ หรื อ ถ่ายเอกสารหน้าที่ปรับสมุดภายใน 7 วัน และถือมาเพิม่ เติมในวันที่ยนื่ วีซ่า
 การขอหนังสื อรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) (ขอเป็ นภาษาอังกฤษ) ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับ
จากวันที่ได้คิวยืน่ วีซ่า พร้อมทั้งต้องระบุ จานวนเงินเป็ นตัวเลขลงในหนังสื อรับรองด้วย เช่นท่านได้คิวยืน่ วีซ่าวันที่ 18 กันยายน
2557 หนังสื อรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใช้ในการยืน่ วีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที่ 4 กันยายน 2557 หรื อ หลังจากนั้น
เท่านั้น จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต) โดยไม่ตอ้ งระบุวนั
และประเทศที่เดินทาง (ชื่อในหนังสื อรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) จะต้องถูกต้องและตรงตาม
หน้าพาสปอร์ ต วันที่ขอหนังสื อรับรองทางการเงินจากธนาคารให้นาสาเนาหน้าพาสปอร์ ตไปด้วย เพื่อไม่ให้ผดิ พลาดในการ
ออกเอกสาร)

****** สถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ******
10. ในกรณี ที่มีผรู ้ ับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
10.1 จดหมายจากผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น – หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผูเ้ ดินทางกับผูร้ ับรอง
ค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน และต้องเป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี
ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กนั และกันได้ / (ปู่ , ย่า, ตา, ยาย, ลุง, ป้ า, น้า, อา ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)
- กรณี เป็ นสามีภรรยากันแล้วไม่ได้จดทะเบียน และรับรองค่าใช้จ่ายกัน ต้องใช้เอกสารดังนี้
่ ว้ ยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน
 เขียนจดหมาย decare เป็ นภาษาอังกฤษ มาว่าอยูด
 กรณี มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ใบเกิดของลูก
10.2 กรุ ณาแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกาหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยนื่ วีซ่า 1 ชุดของผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งใน หนังสื อ
รับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องระบุชื่อผูถ้ ูกรับรองค่าใช้จ่ายด้วย
11. ผูส้ ู งอายุที่มีอายุเกินกว่า 70ปี บริ บูรณ์กรุ ณาแนบใบรับรองแพทย์วา่ สามารถเดินทางได้เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการยืน่ วีซ่า
12. กรณี ผทู ้ ี่กาลังศึกษาอยูต่ ่างประเทศ จะต้องยืน่ ขอวีซ่าอิตาลี ณ ประเทศที่ท่านกาลังศึกษาอยู่
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็ นเพียงข้อเบื้องต้นที่ทางบริ ษทั ฯ ได้จดั ทาขึ้นจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซึ่ งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้า

วันทีม่ ายืน่ วีซ่ากรุณานาสมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงมาด้ วย (กรณีมเี ล่มต่ อจากสมุดเดิมรบกวนนาเล่มเก่ ามาด้ วย)

เอกสารทุกอย่ างทีเ่ ป็ นสาเนา เช่ น ทะเบียนบ้ าน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล , สู ติบัตร , นาตัวจริงมา
วันทีย่ นื่ วีซ่าด้ วย

***** สาหรับคนที่จะใช้ เล่มไปทีอ่ นื่ ก่อน สถานทูตจะไม่ ให้ ดงึ เล่มไม่ ว่ากรณีใด ๆ *****

