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บริษัท  ไวท์  เอเลแฟนท์  ทราเวล  เอเยนซ่ี  จ ากดั 
ศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ  สุขสวสัดิ์    ประธานที่ปรึกษากติติมศักดิ์ 

ทวัร์ศิลปวฒันธรรม - ตน้ฉบบัของการน าเท่ียวคร้ังละประเทศ 
1091/153-4 ช้ัน 6 อาคาร เอส กรุ๊ป  ศูนย์การค้าเมโทร ถ.เพชรบุรี ซอย 33 มักกะสัน ราชเทว ีกรุงเทพ 10400 

โทร. 02 651-6900 (อตัโนมติั)   โทรสาร 02 651-7509   ใบอนุญาตเลขท่ี 11/097 
------------------------------------------------------------------------- 

(สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย  เน่ืองจากโปรแกรมของบริษทัฯ ถูก “คดัลอก” จากหลายบริษทัทวัร์) 
 

อติาล ี– โรมันฮอลเิดย์  8 คืน 
 

 ไม่มีประเทศใดอีกแลว้ท่ีจะรวบรวมศิลปกรรมล ้าค่า  และสุดคลาสสิคเอาไวม้ากเท่าน้ี 
 น่ีคือ  ค  าจ  ากดัความสั้น ๆ ของ “อติาล”ี 
 สถานท่ีซ่ึงท่านไม่อาจใชเ้วลาเพียงวนัหรือสองวนัในการช่ืนชมกบัความสุนทรียแ์ห่งสุดยอดโลกศิลปะได ้ 
ไม่วา่จะเป็นพระราชวงั  โบสถ ์ วิหาร  จตุัรัส  และธรรมชาติอนังดงาม  ตั้งแต่ศิลปะของกรีกเร่ือยมาถึงไบเซนไทน์
โรมานิสก์  โกธิค  เรอเนสซอง  ทั้งรูปป้ันท่ีสวยและสง่างาม  ภาพเขียนท่ีสะทอ้นจินตนาการสุดกู่ของผูรั้งสรรค ์ 
และสมบติัล ้าค่าท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นความรุ่งเรืองของอาณาจกัรโรมนัท่ีมีอายเุกือบ 2 พนัปี 
 ใช่เพียงเท่านั้น  เพื่อใหก้ารท่องเท่ียวเป็นแบบทวัร์  “ศิลปวฒันธรรม” ตามท่ีเราตั้งปณิธานไว ้ขอเชิญท่าน
ลองล้ิมชิมอาหารพื้นเมืองของแควน้แต่ละแควน้ท่ีรวมตวักนัเป็นประเทศอิตาลี  ผสมผสานกบัการบรรยายท่ีให้
ขอ้มูลครบครันเพื่อใหท้่านไดด่ื้มด ่ากบัความสวยงาม  และประวติัความเป็นมาของทุกสถานท่ีเราจึงมัน่ใจวา่  
“โรมนัฮอลิเดย ์” จะเป็นวนัเวลาแห่งความทรงจ าของท่านไปอีกนานแสนนาน 
 บริษทั  ไวท ์ เอเลแฟนท ์ ทราเวล  เอเยนซ่ี  จ  ากดั  ผูเ้ป็นตน้ฉบบัของการน าเท่ียวคราวละประเทศขอยนืยนั 
 

ก าหนดการเดนิทาง  
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วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ  
21.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์สายการบินไทย  ROW D (แผนกกรุ๊ป) รหสั TG (ใช้

ประตูทางเขา้อาคารหมายเลข 3) 
 

วนัทีส่องของการเดินทาง กรุงเทพ – โรม – ปอมเปอ ี– โรม 
00.01 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี  TG944 สู่ กรุงโรม (ROME)  เมืองหลวงของประเทศอิตาลี  (บินตรง  

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 11.54 ชัว่โมง) กรุงโรมเป็นเมืองหลวงของประเทศอิตาลีมาตั้งแต่ปี 
ค.ศ.1870  ตั้งอยูท่่ามกลางภูเขา 7 ลูก  ตามต านานเล่าวา่  มีทารกฝาแฝดสองคนช่ือ “รอมิวลุส” 
(ROMULUS) และ “เรมุส” (REMUS) ถูกทิ้งไวริ้มแม่น ้าไทเบอร์  ทั้งสองเติบโตข้ึนมาจากการ
เล้ียงดูของสุนขัจ้ิงจอก  ต่อมารอมิวลุสฆ่าเรมุสตายเพราะล ้าเส้นเขตหมู่บา้นของตน  ซ่ึงหมู่บา้น
ของรอมิวลุสต่อมาก็คือกรุงโรมนัน่เอง   

05.55 น. ถึงกรุงโรม (ตามเวลาท้องถิ่นซ่ึงช้ากว่าไทย 5 ช่ัวโมง)  น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง
และศุลกากร  จากนั้นออกเดินทางโดยรถโคช้  มุ่งสู่ ปอมเปอี (POMPEII) (ระยะทางประมาณ 
242 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง)  เมืองโบราณอีกเมืองหน่ึงของอิตาลีท่ีเคยผา่นการ
เป็นเมืองข้ึนของกรีกและพวกแซมไนท ์(SAMNITE) มาก่อน  ต่อมาประมาณ 80 ปีก่อนคริสตกาล
ปอมเปอีตกเป็นเมืองข้ึนของโรมนั  และไดรั้บการพฒันาให้เจริญสูงสุดในฐานะเมืองท่าท่ีส าคญั
และเมืองตากอากาศของคนรวย  ในปี ค.ศ. 79 ขณะท่ีเมืองปอมเปอีมีประชากรอยูป่ระมาณ 25,000 
คนนั้นภูเขาไฟวิซูเวียสซ่ึงอยู่ใกลก้นักบัเมืองปอมเปอีเกิดระเบิดข้ึน  เมืองทั้งเมืองถูกฝังอยูใ่ตดิ้น
นานนับพนัปี  จนกระทัง่มีการขุดคน้กนัอีกคร้ังเม่ือประมาณร้อยปีท่ีผ่านมาท าให้โลกไดรั้บรู้ว่า  
ประชากรของปอมเปอีมีความเป็นอยูอ่ยา่งไร  โดยการศึกษาจากซากของผูค้นและสัตวเ์ล้ียงท่ีถูก
ฝังทั้งเป็นอยูใ่ตซ้ากเถา้นั้นเอง 

12.00 น. ถึงปอมเปอี  รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าท่านเข้าชม ซากเมืองโบราณปอมเปอี หรือท่ีฝร่ังเรียกวา่ “นครมรณะ” (DEAD CITY) เร่ิมตน้

ท่ีศูนยก์ลางของเมือง (FORUM) ซ่ึงรวมเอาบรรดาอาคารใหญ่ ๆ ท่ีส าคญัของปอมเปอีโบราณไว ้ 
เคยใช้เป็นสถานท่ีประกอบกิจกรรมทางการคา้  ทางศาสนา  และการตดัสินคดีความ  เป็นจตุัรัส
ขนาดมหึมา  ปูลาดดว้ยหินอ่อน  และประดบัประดาดว้ยรูปป้ันของอดีตจกัรพรรดิองคก่์อน ๆ  น า
ชม ห้องอาบน ้าโรมัน (STABIAN BATHS) 
ซ่ึงเป็นวฒันธรรมท่ีส าคญัอีกส่ิงหน่ึงของชาว
โรมัน  ห้องอาบน ้ าของโรมนัมิใช่เพียงเพื่อ
อาบน ้าเท่านั้น  หากแต่ประกอบดว้ยศูนยอ์อก
ก าลังกาย  คาสิโน  สนามกีฬา  ห้องสมุด  
และห้องประชุม  ภายในตกแต่งอยา่งหรูหรา
ด้วยกระเบ้ืองโมเสกหินอ่อน  เสาหิน  และ
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รูปป้ันต่างๆ  ผูท่ี้เขา้มาอาบน ้ าจะตอ้งท าตามวิธีการต่าง ๆ  ตามแบบแผนทางเวชศาสตร์ คือ เร่ิม
จากห้องออกก าลงักายก่อน  แลว้เขา้สู่ห้องอุ่นเป็นการปรับตวั  จากนั้นจึงเขา้ห้องร้อนและอบไอ
น ้ า  แลว้จึงจะมาถึงห้องอาบน ้ าร้อนและอาบน ้ าเยน็เพื่อปรับสภาพผิว  ห้องอาบน ้ าของปอมเปอี
เป็นห้องอาบน ้ าโบราณถือวา่เก็บรักษาไวไ้ดอ้ย่างดีมาก  ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับกรุงโรม 
(ระยะทางประมาณ 242 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า  
จากนั้นเดินทางเขา้ท่ีพกัโรงแรม CROWNE PLAZA ROME ST.PETER’S หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง โรม  - วาติกนั – โรม 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
เชา้ ชม กรุงวาติกัน  ซ่ึงเป็นรัฐอิสระตั้งแต่ปี ค.ศ.1929  ครอบคลุมพื้นท่ีเพียง 0.44 ตารางกิโลเมตร

เท่านั้น  มีองค์สันตะปาปาเป็นประมุขสูงสุด  มีธงชาติ  เพลงชาติ  แสตมป์ และเงินตราเป็นของ
ตนเอง  มีทหารของตนเองท่ี ส่งมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์  (SWISS  GUARD)  ซ่ึ งมี
เคร่ืองแบบท่ีมีสีสันงดงามมาก  จากนั้นเข้าชม พิพิธภัณฑ์วาติกัน (VATICAN MUSEUMS) ซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของพระราชวงัท่ีสร้างโดยสันตะปาปาหลายพระองค์  โดยเร่ิมตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 
เป็นตน้มา  จดัแสดงงานศิลปะช้ินส าคญัๆ ของโลกไวม้ากมาย  อาทิ  “BELVEDERE  TORSO ”  
อนัเป็นศิลปกรรมท่ีไมเคิลแองเจโลช่ืนชมเป็นอยา่งยิ่ง  และงานศิลปะช้ินอ่ืนๆ อีกมากมาย  และท่ี
พลาดไม่ได้คือโบสถ์ซีสทีน  (SISTINE  CHAPEL)  ซ่ึ งมี
ภาพเฟรสโกช่ื้อดงั “ ก าเนิดอาดมั ”  ฝีมือ ไมเคิลแองเจโล  น า
ท่านเขา้ชมงานประติมากรรมช้ินเยี่ยมของไมเคิลแองเจโล ช่ือ 
PIETA ท่ีเขาไดแ้กะสลกัข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1499  เป็นรูปพระแม่
มารีประคองร่างพระเยซูคริสต์ท่ี ส้ินพระชนม์ไว้บนตัก  
ผลงานช้ินน้ีอยูใ่น วิหารเซนต์  ปีเตอร์  (BASILICA DI SAN 
PIETRO)  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมกรุงโรม ผ่าน จัตุรัสเวเนเซีย  ซ่ึงท่านจะได้เห็น พระราชวงัเวเนเซีย (PALAZZO 

VENEZIA) สร้างโดยสันตะปาปา พอล ท่ี  2  เป็นสถาปัตยกรรมแบบเรอเนสซองยุคแรกๆ 
นอกจากน้ียงัมีโบสถ์เซนต์มาร์ค  ตั้ งอยู่ภายในบริเวณพระราชวงัอีกด้วย  ถือกันว่าหน้าบัน 
(FAÇADE) ของโบสถ์แห่งน้ีไดรั้บการตกแต่งแบบเรอเนสซองท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึง ผ่าน จัตุรัส
แคปิตอล  (PIAZZA  DEL  CAMPIDOGLIO)  ในอดีตเคยเป็นสัญลักษณ์แห่งอ านาจของ
อาณาจักรโรมัน  ออกแบบและจัดสร้างบางส่วนโดยไมเคิลแองเจโล ตั้ งแต่ปี  ค .ศ .1536 
ประกอบด้วยพระราชวงั 3 แห่ง  คือ พระราชวงัเซเนท (PALAZZO  SENATORIO) พระราชวงั
ใ ห ม่  (PALAZZO  NUOVO) แ ล ะ พ ร ะ ร า ช วั ง ค อ น เซ อ ร์ ว า ต อ ร่ี  (PALAZZO DEI 



DATA2016\ITALY 8 N. 4 www.whiteelephanttravel.co.th 

CONSERVATORI) ปัจจุบนัไดด้ดัแปลงพระราชวงัทั้ง 3 แห่ง เป็นพิพิธภณัฑ์แสดงผลงานศิลปะ
โบราณ (ANTIQUEART) ท่ีมีอายุเกือบ 2,000 ปี  ภาพเหมือนของจักรพรรดิทุกพระองค์ของ
อาณาจกัรโรมนั  และผลงานประติมากรรมมีช่ืออีกมาก  เชิญช่ืนชมกบัสุนทรียภาพเหล่าน้ีไดอ้ยา่ง
เต็มท่ี  ผ่านชม โรมัน ฟอรัม  (FORO  ROMANO)  อดีตศูนยก์ลางทางดา้นศาสนา  การเมืองและ
เศรษฐกิจของอาณาจกัรโรมนั  ท่ีสะทอ้นให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมโรมนัในช่วง 
1,200 ปีท่ีผ่านมา  ประกอบด้วย วิหารเวสปาเซียน (TEMPLE OF VESPASIAN)  สถานกักกัน
ของรัฐ (MAMERTINE  PRISON) ท่ีซ่ึงตามต านานเล่าวา่  เซนต์ ปีเตอร์ และ เซนต ์พอล  เคยท า
ปาฏิหาริยใ์ห้น ้ าพุพุ่งข้ึนมาจากพื้นเพื่อให้ท าพิธี  “แบ๊บไทส์” ให้แก่นกัโทษมาแลว้  ประตูชยัของ
จกัรพรรดิเซ็ปติมุส (TRIUMPHAL ARCH OF SEPTIMUS SEVERUS) โบสถ์จูเลีย (BASILICA  
JULIA) ซ่ึงเป็นโบสถข์นาดใหญ่สร้างโดยจูเลียส ซีซ่าร์  และสถานท่ีอ่ืนๆ อีกมากมาย  น าท่าน เข้า
ชมภาพสลกัโมเสกฝีมือไมเคิลแองเจโลท่ีโด่งดงัมากใน โบสถ์ เซนต์ ปีเตอร์ อิน เชน (ST. PETER 
IN CHAIN)  น าท่านชมปากแห่งความจริง (THE MOUTH 
OF TRUTH) ภาพสลกัหินอ่อนรูปใบหน้าคนขนาดใหญ่ใน
โบสถ์ SANTA MARIA IN COSMEDIN  เช่ือกนัวา่รูปน้ีเป็น
รูปเทพเจา้ของแม่น ้าไทเบอร์ (TIBER)  ตามต านานกล่าวไวว้า่  
ถา้ใครท่ีพูดไม่จริงเม่ือน ามือสอดเขา้ไปในปากของรูปน้ีแลว้  
มือของคนนั้นจะถูกตดัขาดไป  ชม บันไดสเปน (PIAZZA DI 
SPAGNA)  บนัไดท่ีได้ช่ือมาจากสถานทูตสเปนท่ีอยู่ใกล ้ๆ  
จุดเด่นก็คือ บันไดสเปนสร้างโดยสถาปนิก 2 ท่านคือ เดอ
แซงติส (DE SANCTIS) และสเปคซ่ี (SPECCHI) ในศตวรรษท่ี 18  เป็นการผสมผสานวิธีการท า
ภาพสามมิติของศิลปะบาโรกกบัภาพหลอกตา TROMPE-L'OEIL เขา้ดว้ยกนั  ท่ีเชิงบนัไดมีน ้ าพุ
ช่ือ BOAT FOUNTAIN  สร้างโดยพี โทร (PIETRO) บิดาของเบอร์นิ น่ี  (BERNINI)  มี เวลา
เลก็น้อยให้ท่านได้เลือกซ้ือของฝากทางบ้านตามอธัยาศัย 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
จากนั้นเดินทางเขา้ท่ีพกัโรงแรม CROWNE PLAZA ROME ST.PETER’S หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง โรม – อสัซีซี - เซียน่า 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
08.00 น. เดินทางสู่เมืองอัสซีซี (ASSISI) (ระยะทางประมาณ 177 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 

ชัว่โมง)  ในแควน้อุมเบรีย  ทางตะวนัตกของภูเขาชูบาซิโอ (MT.SUBASIO)  อสัซีซีเป็นเมืองเกิด
ของนักบุญท่ีมีช่ือเสียงอย่างน้อย 3 องค์คือ นักบุญฟรังซิส  นักบุญกลารา  และนักบุญกาเบรียล  
น าท่านชมมหาวิหารแห่งนักบุญฟรานซิส (BASILICA DI SAN FRANCESCO)  มหาวิหารสาม
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ชั้น  เร่ิมสร้างในสมยัศตวรรษท่ี 13  โดยมีสมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีท่ี 9  เป็นผูว้างศิลาฤกษ์
ในวนัท่ี 17 กรกฎาคม ค.ศ.1228 

 

     
 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย เดินทางต่อไปยงัเมืองเซียน่า (SIENA) (ระยะทางประมาณ 127 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 

ชัว่โมง)  น าเขา้ท่ีพกัโรงแรม NH SIENA หรือระดบัเดียวกนั 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่าภายในโรงแรมท่ีพกั 

 

วนัทีห้่าของการเดินทาง เซียน่า – ปิซ่า – ฟลอเรนซ์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
เชา้ น าท่านชมเมืองเซียน่า (SIENA)  เมืองเล็กๆ ในแควน้ทสัคานี (TASCANY) ท่ีมีรูปแบบอาคาร

บา้นเรือนท่ีสร้างในสมยัศตวรรษท่ี 13-14  ซ่ึงถือว่า
เป็นยุคของโกธิค  จนท าให้เซียน่าได้รับสมญาว่า 
“เมืองโกธิคในฝัน”  นอกจากน้ีเมืองเซียน่ายงัเป็นท่ีตั้ง
ข อ งธ น าค ารม อ น เต  ดิ  ป าส คิ  (MONTE DEI 
PASCHI) ธนาคารพาณิชยแ์ห่งแรกของอิตาลีอีกดว้ย  
และท่ีนอกเหนือไปกวา่นั้นเมืองเซียน่ายงัมีการจดังาน
เฉลิมฉลองท่ีเรียกกนัว่าพาลิโอ (PALIO) หรือเทศกาลแข่งมา้ในเดือนกรกฎาคม และ สิงหาคม
ของทุกปี  โดยในแต่ละเขตจะแต่งกายด้วยสีสันหลากสีตามสีธงของแต่ละเขตเพื่อร่วมขบวน
พาเหรด  จดัเป็นสีสันท่ีงดงามอยา่งยิง่ของเมือง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย เดินทางสู่ เมืองปิซ่า (PISA) (ระยะทางประมาณ 170 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)

เมืองท่ีคนไทยรู้จกัควบคู่ไปกบัช่ือของ “ กาลิเลโอ ” นกัดาราศาสตร์ของโลก  เป็นเมืองท่ีตั้งอยูริ่ม
เชิงเขามอนเต พิซาโน (MONTE  PISANO) แม่น ้าอาร์โนไหลผา่น  มีประวติัตั้งแต่ 500-700 ปี
ก่อนคริสตกาล  ผา่นการเป็นอาณานิคมของกรีก  อีทรัสกนั  และท่ีสุดก็เป็นของโรมนั  เคยเป็น
สาธารณรัฐท่ีเป็นมหาอ านาจทางทะเลมาก่อน  มีอ านาจขยายไปถึงเกาะคอร์ซิกา้ และซาร์ดิเนีย  
ถึงปิซ่า  น าชม จัตุรัสโบสถ์ใหญ่ (PIAZZA DEL DUOMO) จตุัรัสท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของปิซ่า  ชม 
โบสถ์ (DUOMO) เป็นศิลปะช้ินเอกสไตลโ์รมาเนสกแ์บบปิซ่า  ส่ิงท่ีสวยงามท่ีสุดในโบสถคื์อ  
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ธรรมาสน์หินอ่อนรูปแปดเหล่ียมมี 11 เสา  ฝีมือแกะสลกัของ  “จิโอวานน่ี  ปิซาโน” (GIOVANNI  
PISANO)  และภาพเขียนพระประวติัพระเยซูตามคมัภีร์ใหม่ 9 ตอน  ชม  หอเอนปิซ่า (ไม่ได้ขึน้
ชมภายใน) ซ่ึงมีช่ือเสียงไปทัว่โลก  สร้างโดยโบ
นานโน  ปิซาโน (BONANNO  PISANO) ในปี 
ค.ศ.1173  แต่ตอ้งหยดุชะงกัเม่ือสร้างมาถึงชั้นท่ี 
3  เพราะหอเร่ิมจมลงไปในดิน  ถูกปล่อยทิ้งไว้
อยา่งนั้นนานถึง 90 ปี  จนกระทัง่จิโอวานน่ี ดิ ซิ
โมเน่ (GIOVANNI DI SIMONE) กบัลูกชาย
ของแอนเดรีย  พิซาโน (ANDREA PISANO) 
มาสร้างต่อจนเสร็จเป็นหอคอยศิลปะโรมาเนสก ์ สูง 8 ชั้น  ชั้นบนสุดเป็นหอระฆงั  มีช่ือเสียงไป
ทัว่โลกเม่ือกาลิเลโอท าการทดลองเร่ืองแรงโนม้ถ่วงของโลกดว้ยการทิ้งวตัถุ 2 ส่ิง ท่ีมีน ้าหนกัไม่
เท่ากนัลงมาจากหอ  ปรากฏวา่วตัถุทั้งสองตกถึงพื้นพร้อมกนั  ไดเ้วลาพอสมควรออกเดินทางสู่ 
เมืองฟลอเรนซ์ (FLORENCE) (ระยะทางประมาณ 86 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.15 
ชัว่โมง) เมืองท่ีอยูท่่ามกลางธรรมชาติท่ีงดงาม  มีเนินเขาลอ้มรอบ  บรรยากาศร่มร่ืน  และเตม็ไป
ดว้ยพุม่โอลีฟ  เถาองุ่น  ตน้สน  ก่อใหเ้กิดทศันียภาพสวยงามแก่ผูม้าเยอืน  นอกจากน้ียงัเป็นท่ีตั้ง
ของโบสถ ์ และพิพิธภณัฑท่ี์รวบรวมผลงานช้ินเอกของศิลปินช่ือดงัไวม้ากมาย อาทิ ไมเคิลแอง
เจโล  ลีโอนาโด ดาวนิช่ี  ราฟาเอล  ฯลฯ  จนเมืองน้ีไดรั้บการกล่าวขานวา่เป็นศูนยก์ลางแห่งงาน
ศิลปะท่ีโดดเด่นและสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของอิตาลี   

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า  
จากนั้นน าเขา้ท่ีพกัโรงแรม NH FIRENZE ANGLO AMERICAN หรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัทีห่กของการเดินทาง ฟลอเรนซ์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
09.00น. น าท่านเมืองฟลอเรนซ์  ชม จัตุรัสเพยีซซ่า  เดลลา  ซินโยเรีย  (PIAZZA  DELLA  SIGNORIA)  

น าท่านเดินไปยงั จัตุรัสเพยีซซ่า  เดล  ดูโม (PIAZZA  DEL  DUOMO) ถือวา่เป็นศูนยก์ลางของ
เมืองฟลอเรนซ์ท่ีสร้างดว้ยหินอ่อนสีเขียว  ขาว และชมพู  ซ่ึงถือวา่เป็นรูปแบบเฉพาะตวัของศิลปะ
ฟลอเรนซ์  จากนั้นเดินต่อไปชม โบสถ์แห่งซานต้าโครส (CHURCH OF CROCE)  เป็นโบสถท่ี์
สวยงามท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของฟลอเรนซ์  ดา้นหนา้ตกแต่งอยา่งสวยงามดว้ยศิลปะแบบโกธิคลว้น  
เป็นสถานท่ีฝังศพของผูมี้ช่ือเสียงหลายต่อหลายคนของอิตาลี  อาทิ ไมเคิลแองเจโล  กาลิเลโอ  
แมค็เคียเวลล่ี  และ ลีโอนาโด ดาวนิช่ี  น าท่านเขา้ชม  พพิธิภัณฑ์อุฟฟิซิ (UFFIZI  MUSEUM) 
เป็นพิพิธภณัฑท่ี์ผูส้นใจจะเรียนรู้เก่ียวกบัศิลปะอิตาลีตั้งแต่สมยัแรกเร่ิมจนถึงศตวรรษท่ี 17 จะ
สามารถเรียนรู้ไดจ้ากท่ีน่ี  เพราะเป็นสถานท่ีรวบรวมผลงานศิลปะของพวกตระกูลเมดิซิ 
(MEDICI) ซ่ึงเคยปกครองฟลอเรนซ์ในช่วงศตวรรษท่ี 14 - 16  กบังานศิลปะจากคอลเลคชัน่ของ

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dau15hqoD1LUtM&tbnid=Ouyh6fPNne30JM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.photos4travel.com/travel-guides/pisa&ei=lI6zU9uzN8qhugT35YCQBQ&bvm=bv.70138588,d.c2E&psig=AFQjCNHYx4UXmKFar4gv1aFaYBUliFaC6Q&ust=1404362688796020
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แกรนด์  ดยคุ เฟอดินนัดท่ี์ 1 และท่ี 2 (THE GRAND  DUKES  FERDINAND I,II)  และของคอส
ซิโมท่ี 3 (COSIMO  III) 

 

 
 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าชม โบสถ์ซานตา มาเรีย เดล พโิอเร (CATHEDRAL OF SANTA MARIA DEL FIORE)  

ถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองฟลอเรนซ์  สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1296 โดย อาร์โนลโฟ  ดี แคมบิโอ  
(ARNOLFO DI CAMBIO) และไดรั้บการประกาศเป็นท่ีสักการะศกัด์ิสิทธ์ิในปี ค.ศ.1436  เป็น
งานท่ีไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะฟลอเรนซ์ท่ีโดดเด่นมาก  ส่วนของโดมซ่ึงมีลกัษณะของโดมซอ้น
โดมนั้น  เป็นฝีมือการออกแบบของ ฟิลิปโป  บรูเนลเลสชิ (FILIPPO  BRUNELLESCHI) เม่ือ
เดินเขา้ไปภายในโบสถ ์  ท่านจะไดพ้บกบัภาพฝาผนงัท่ีสวยงามอีกมากมายบรรยายไม่หมด  
จากนั้นท าท่านเขา้ชม พพิธิภัณฑ์อคาเดมีออฟไฟน์อาร์ต (ACADEMY OF FINE ARTS) ชม
ประติมากรรม “เดวดิ” อนัลือช่ือ  ฝีมือไมเคิลแองเจลโล 

 

       
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ พาลาซโซ บอร์เจีย  (PALAZZO BORGHESE) 
จากนั้นน าเขา้ท่ีพกัโรงแรม NH FIRENZE ANGLO AMERICAN หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง ฟลอเรนซ์ – เวนิส 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
เชา้ ออกเดินทางสู่ เมืองเวนิส (VENEZIA) (ระยะทางประมาณ 259 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

3.45 ชัว่โมง)  เมืองเวนิสเป็นท่ีรู้จกัของชาวเอเชียคร้ังแรก  เม่ือมาร์โคโปโล ซ่ึงไดเ้ดินทางออกจาก
ท่ีน่ีไปสู่ประเทศจีนไดก้ล่าวอา้งถึง  เวนิสก่อตั้งเป็นสาธารณรัฐเป็นคร้ังแรกในสมยัคริสตศ์ตวรรษ
ท่ี 7  ศิลปะของเวนิสถือวา่โดดเด่นกวา่ท่ีอ่ืนของอิตาลี  เพราะเป็นศิลปะท่ีมีท่ีมาจาก “ น ้ า ”  อาคาร
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ทั้งหมดสร้างอยูบ่นเกาะเล็กเกาะนอ้ยนบัร้อย  ซ่ึงตอ้งผจญกบัน ้าข้ึน-ลงและกระแสลมท่ีพดัรุนแรง  
เน่ืองจากประชาชนของเวนิสใชก้ารสัญจรไปมาทางน ้าเป็นหลกั  ดงันั้นชาวเวนิสจึงมกัจะตกแต่ง
อาคารบา้นเรือนเฉพาะส่วนท่ีหนัหนา้เขา้หาคลองเท่านั้น  ส่วนดา้นท่ีหนัหนา้เขา้หาถนนจะ
ตกแต่งเพียงเล็กนอ้ย  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 

  
 

บ่าย น าท่านนัง่ “เรือแทก็ซ่ี” จากท่ีจอดรถไปสู่โรงแรมท่ีพกับน “เกาะเวนิส”  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั
โรงแรม STARHOTELS SPLENDID VENICE  หรือระดบัเดียวกนั  อสิระให้ท่านได้มีเวลาเลือก
ซ้ือสินค้า  หรือถ่ายรูปในมุมทีท่่านช่ืนชอบตามอธัยาศัย  หรือท่านท่ีสนใจจะลองนัง่เรือกอนโดล่า
แบบ "ซีราเนด"  พร้อมนกัร้องเสียงโอเปร่าร้องขบักล่อมไปดว้ยก็สามารถท าไดต้ามอธัยาศยั 

19.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 

วนัทีแ่ปดของการเดินทาง เวนิส – ซิมวัเน่ - ทะเลสาบกราดา 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
09.00 น. ชม เกาะเวนิส  เช่น  จัตุรัสเซนต์มาร์ค  (PIAZZA SAN MARCO)  โบสถ์เซนต์ มาร์ค (ASILICA  

SAN  MARCO) ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานระหวา่งศิลปะไบเซนไทน์และศิลปะยโุรป  
สร้างเม่ือปี ค.ศ. 1063  ใชเ้วลาสร้างนาน 10 ปี  เพื่ออุทิศส่วนกุศลและใชเ้ป็นท่ีเก็บศพนกับุญมาร์ค 
ชาวเวนิสท่ีไปเสียชีวติท่ีอียปิต ์  ต่อมามีการเปล่ียนแปลงต่อเติมโดยใชรู้ปแบบของศิลปะต่าง ๆ  
อาทิ  ศิลปะไบเซนไทน์  โรมนัเนสก ์ โกธิค  และเรอเนสซองมาผสมผสานกนัอยา่งกลมกลืน  ท า
ใหโ้บสถน้ี์ไดรั้บสมญานามวา่ โบสถ์ทองค า (GOLDEN  CHURCH)  น าท่านเข้าชม พระราชวงั
ดอดเจส (THE DOGE’S PALACE หรือ PALAZZO  DUCALE) อดีตพระราชวงัของผูก่้อตั้ง 
เวนิสและเป็นท่ีท าการรัฐบาลรวมทั้งคุกดว้ย  สร้างในศตวรรษท่ี 12 เป็นอาคารรูปทรงเรขาคณิต  
ตกแต่งดว้ยหินอ่อนสีขาวและชมพูสวยงามมาก  ท่ีหวัเสามีภาพสลกัเร่ืองราวต่าง ๆ  อาทิ  อาดมั
และอีฟ เป็นตน้  ชม สะพานถอนหายใจ (BRIDGE  OF  SIGHS)  ซ่ึงเป็นสะพานท่ีเช่ือมระหวา่ง
พระราชวงัดอดเจสกบัคุก  ท่ีคร้ังหน่ึงคสัซาโนวา่ (CASANOVA) ยอดนกัรักบนัลือโลกถูกจองจ า
อยู ่ แต่ในท่ีสุดคสัซาโนวา่ก็หนีออกมาไดร้าวปาฏิหาริย ์  สาเหตุท่ีไดรั้บการเรียกช่ือดงักล่าวก็
เพราะความเศร้าโศกของนกัโทษท่ีถูกส่งตวัเขา้คุกตอ้งเดินผา่นสะพานแห่งน้ี  มีต านานกล่าววา่ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=YzCdQSn3EAHGhM&tbnid=rF1KqhhEtVNK4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dreamstime.com/stock-images-aerial-view-venice-italy-image12715124&ei=RJKzU_q4L9COuAT48IDgBw&bvm=bv.70138588,d.c2E&psig=AFQjCNEbeOx7CWzBnKwFs3IYFbUR2evb1Q&ust=1404363501197619
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Hh6G9SRdpOMZVM&tbnid=ZCmT1PR4-3v5_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://sevenholidayspot.com/romantic-spot-world-venice.html&ei=HZOzU_ueOIicugSvt4CQBA&bvm=bv.70138588,d.c2E&psig=AFQjCNEbeOx7CWzBnKwFs3IYFbUR2evb1Q&ust=1404363501197619
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คู่รักคู่ใดไดจุ้มพิตกนัในเรือกอนโดล่าใตส้ะพานแห่งน้ีตอนพระอาทิตยต์กดิน  ขณะท่ีระฆงัจาก
หอระฆงัแคมปาไนล ์ (CAMPANILE) ดงักงัวาน  ทั้งสองจะรักกนัไปตราบชีวติจะหาไม่ 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าท่านเดินทางไปยงัหมู่บ้านซิมัวเน่ (SIRMIONE) (ระยะทางประมาณ 147 กม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2.15 ช่ัวโมง)  หมู่บ้านเล็กๆ ใกล้กับ
ทะเลสาบกราดา (LAKE GARDA)  ท่ีมีทิวทัศน์
งดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของภาคเหนือของอิตาลี ท่าน
จะประทบัใจในความงดงามและสดช่ืนดว้ยอากาศ
ท่ีแสนจะบริสุทธ์ิและสบายของท่ีน่ีอย่างยากท่ีจะ
ลืม  น าท่านเข้าพักโรงแรม SIRMIONE  หรือ
ระดบัเดียวกนั  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า  
 

วนัทีเ่ก้าของการเดินทาง ซิมวัเน่ - มลิาน 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
09.00น. ออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน (MILANO) (ระยะทางประมาณ 134 กม.ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 

ชัว่โมง) เมืองท่ีมีสีสันท่ีสุดของแควน้ลอมบาดี (LOMBARDY) ตั้งอยูบ่ริเวณเชิงเขาแอลป์  วา่กนั
วา่ชาวพื้นเมืองมิลานเป็นคนกลา้หาญโดยสายเลือด  ท าใหป้ระวติัศาสตร์และลีลาชีวติของชาว 
มิลานค่อนขา้งจะหวอืหวากวา่คนอิตาลีในถ่ินอ่ืน ๆ  คนพื้นเมืองมิลานเป็นพวกกลัลิค (GALLIC)  
แต่ถูกโรมนัยดึครองในช่วง 222 ปีก่อนคริสตกาล  และชาวโรมนัน่ีเองท่ีสร้างความเจริญอยา่งสูง
ใหก้บัมิลาน  ในปลายศตวรรษท่ี 3 จกัรพรรดิดิโอคลีเทียน (DIOCLETIAN) ไดแ้ต่งตั้งใหมิ้ลาน
เป็น “THE SEAT OF THE EMPERORS OF THE WEST”  ฐานะคลา้ยเมืองลูกหลวงของ
อาณาจกัรโรมนั  ทางดา้นศิลปะนั้นภาพเขียนท่ีผลิตจากมิลานถือวา่เป็นงานศิลปะตระกูล
ลอมบาร์ด (LOMBARD) ท่ีมีเอกลกัษณ์ของตนเอง คือ เนน้ดา้นความงดงามและความสง่าเหนือ
ส่ิงอ่ืนใด  ปัจจุบนัมิลานเป็นเมืองท่ีเจริญสูงสุดในดา้นการคา้อุตสาหกรรมและการธนาคาร 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าท่านเข้าชมโบสถ์ซานต้า มาเรีย เดล กราซี (SANTA MARIA DELLE GRAZIE)  เป็นวหิาร

เล็กๆ แต่มีศิลปะระดบัมาสเตอร์พีซท่ีน่าชมคือภาพเขียนช่ือ “อาหารมื้อสุดท้าย” (THE  LAST 
SUPPER) อนัเล่ืองช่ือของศิลปินเอกของโลก  ลีโอนาโด ดาร์วนิซ่ี (LEONARDO DA VINCI) 
ซ่ึงวาดเม่ือปี ค.ศ.1495  ใชเ้วลาในการวาดถึง 2 ปี  ชม โบสถ์ใหญ่ (DUOMO) เป็นโบสถท่ี์ใคร
มาถึงมิลานแลว้จะพลาดชมเสียมิได ้  เป็นโบสถแ์ห่งเดียวในอิตาลีท่ีสร้างดว้ยศิลปะโกธิคตอน
ปลาย  เป็นอาคารทรงสูงยอดแหลมคลา้ยปราสาทในเทพนิยาย  สร้างดว้ยหินอ่อนทั้งหลงั  
ออกแบบโดยค าสั่งของ เจียน กลัเลียซ โซ วสิคอนติ  (GIAN  GALEAZZO  VISCONTI)  โดยมี
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ช่างฝีมือจากหลายชาติร่วมกนัสร้าง อาทิ ฝร่ังเศส  เยอรมนั  และเบลเยีย่ม  บานหนา้ต่างบางส่วน
ประดบัดว้ยกระจกลายสี (STAINED  GLASS) และบานประตูบรอนซ์หลายบานมีลวดลาย
แตกต่างกนัดว้ยฝีมือของศิลปินดงั ๆ หลายคน  ดา้นขา้งจะเป็นบนัไดซ่ึงท่ีราวบนัไดมีการประดบั
ประดาอยา่งงดงามทอดข้ึนสู่หลงัคาโบสถ ์  วหิารแห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่ีนโปเลียนเคยใชท้  าพิธี
สถาปนาตนเองเป็น “กษตัริยแ์ห่งอิตาลี”  เม่ือ ปี ค.ศ. 1805   

 

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
จากนั้นเขา้ท่ีพกัโรงแรม  DEI CAVALIERI หรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัทีสิ่บของการเดินทาง มลิาน - กรุงเทพ 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
เชา้ อิสระกบัการชมเมือง  เก็บภาพไวเ้ป็นท่ีระลึกคร้ังสุดทา้ยก่อนอ าลามิลาน 
 น าท่านเดินทางสู่สนามบิน MALPENSA  เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
13.05 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี TG941  บินตรงกลบักรุงเทพมหานคร 
 

วนัทีสิ่บเอด็ของการเดินทาง กรุงเทพฯ 
05.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพ และความประทบัใจ 

------------------------------------------- 
อตัรานีร้วม ค่าตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ - โรม // มิลาน - กรุงเทพฯ  ชั้นธรรมดา ของสายการบินไทย 
 ค่าท่ีพกัโรงแรมอยา่งดีตามท่ีระบุในโปรแกรมจ านวน 8 คืน 
 ค่าอาหารอยา่งดีทุกม้ือตามท่ีระบุในโปรแกรม 
 ค่ารถโคช้น าเท่ียวตามท่ีระบุในโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ  ตามท่ีระบุในโปรแกรม 
 ค่ามคัคุเทศกผ์ูมี้ความรู้น าชมเป็นภาษาไทยตลอดรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศอิตาลี (ทุกท่านตอ้งไปสแกนน้ิวมือท่ี VFS อิตาลี) 
 ค่าภาษีสนามบินทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  (รวมอยูใ่นตัว๋เคร่ืองบินเรียบร้อยแลว้) 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงินท่านละ 3,000,000  บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม)์ 
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อตัรานีไ้ม่รวม ค่าหนงัสือเดินทาง  
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากท่ีระบุ  
 ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดเส้ือผา้  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเกินจากท่ีสายการบินก าหนดท่านละ 30 กิโลกรัม    
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืน ๆ  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
หมายเหตุ เน่ืองจากรายการข้างต้นเป็นรายการทีเ่สนอขายตลอดปี  บริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิในการ

เปลีย่นแปลงรายการเดินทางอนัเกดิจากเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ เช่น  การเปลีย่นแปลงตารางการบิน
ภายในประเทศน้ัน ๆ  หรือบังเอิญตรงกบัวันหยุดเทศกาลประจ าปี  หรือเน่ืองจากฤดูกาลที่
เปลีย่นแปลง  จนท าให้ไม่สามารถด าเนินไปตามรายการข้างต้นได้  ในกรณทีี่ไม่สามารถเข้าเข้าชม
ตามรายการได้บริษัทฯ จะชดเชยค่าเข้าชมคืน  หรือจัดโปรแกรมอ่ืนทดแทนตามความเหมาะสม  
ทั้งนีจ้ะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ 
*** ในกรณทีี่เกดิการล่าช้า หรือ ยกเลิกเที่ยวบินตามโปรแกรม จนท าให้โปรแกรมการท่องเทีย่ว
ต้องเสียหายไป หรือ ขาดหายไปบางส่วน  เป็นส่ิงทีอ่ยู่นอกเหนือการจัดการของบริษัทฯ  บริษัทฯ 
ไม่สามารถรับผดิชอบต่อการเสียหายดังกล่าวได้*** 

 

เอกสารที่ใช้ในการขอวซ่ีาอติาล ี(ผู้เดนิทางทุกท่านต้องไปแสดงตนทีส่ถานทูต) 
1. หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านเหลือเกิน 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง ในกรณีท่ีเป็นหนงัสือเดินทางเล่มใหม่  

และเคยไดรั้บวซ่ีาในกลุ่มเชงเกนมาแลว้ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา  กรุณาแนบเล่มเก่าท่ีเคยมีวซ่ีาแลว้มาดว้ย  
ถ้าเกนิ 3 ปี ไม่จ าเป็นต้องแนบ 

2. รูปถ่ายสี  พื้นหลงัเป็นสีขาว  ขนาด 4.5 ซม.x 3.5 ซม. จ านวน 2 รูป  และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามสวมแวน่
สายตา  ห้ามถ่ายเอง  (สถานทูตจะเปรียบเทยีบกบัรูปเก่าในเล่ม) 

3. หลกัฐานการเงิน ต้องใช้ 2 อย่างประกอบกนัคือ 
 3.1 หนังสือรับรองจากธนาคารท่ีระบุช่ือผูข้อวซ่ีา และออกไม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัท่ีไดคิ้วยืน่วซ่ีา  

3.2 ถ่ายสมุดเงินฝากออมทรัพย์เล่มน้ันๆ ย้อนหลงั 3 เดือน อพัเดทบรรทดัสุดทา้ยไม่เกิน 7 วนั นบัจาก
วนัท่ีไดคิ้วยืน่วซ่ีา  ในกรณีท่ีสมุดบญัชีมียอดกระโดดเวน้เดือน  ตอ้งใหธ้นาคารออก STATEMENT มา
ให ้ และต้องตรวจช่ือ-นามสกุลให้ตรงกบัหนังสือเดินทาง และยอดเงินฝากท่ีเหลือตอ้งไม่ต ่ากวา่ 100,000 
บาทข้ึนไป  (สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวนัทุกชนิด) 

***  กรณีท่ีมีการออกค่าใชจ่้ายให้กบัผูเ้ดินทาง  จะตอ้งเป็น บิดา  มารดา  คู่สมรส  หรือ พี่นอ้งสายเลือดเดียวกนั
เท่าน้ัน (ลุง / ป้า / นา้ / อา / ปู่-ยา่ /ตา-ยาย ไม่สามารถรับรองหลานได)้  และจะตอ้งมีจดหมายรับรอง
ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมของผูท่ี้ออกค่าใชจ่้ายให ้  พร้อมทั้งใหธ้นาคารเป็นผูอ้อกหนงัสือรับรองเงินฝากของเจา้ของ
รับรองใหผู้เ้ดินทางแนบดว้ย *** (รายละเอียดตามดา้นบน) 



DATA2016\ITALY 8 N. 12 www.whiteelephanttravel.co.th 

***  ส าหรับการยืน่วซ่ีาสถานทูตอิตาลี  เพื่อความสะดวกของแต่ละท่าน  สมุดบญัชีธนาคารท่ีใชรั้บรองการเงิน  
ควรเป็นช่ือของบุคคลคนเดียว  ไม่ควรใชส้มุดบญัชีท่ีเป็นช่ือร่วม  และท่ีส าคญัคือ ถา้ไม่มีการเดินบญัชีทุก
เดือน  ต้องขอ สเตรทเมนทจ์ากธนาคารแนบดว้ยเสมอ  *** 

4. จดหมายรับรองการท างาน (เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน)  
 - ถา้เป็นขา้ราชการตอ้งมีหนงัสือรับรองจากหน่วยงาน  (ภาษาองักฤษ) 
 - ถา้ประกอบธุรกิจส่วนตวั ขอหนงัสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั  ทีม่ีช่ือผู้เดินทางปรากฏอยู่ ออก

ให้ไม่เกนิ 3 เดือน (แปลเป็นภาษาองักฤษ)  ในกรณีทีบุ่ตรท างานกบับิดา / มารดา  ผู้ทีม่ีช่ือเป็น
เจ้าของกจิการ  ต้องเป็นผู้ออกจดหมายรับรองการท างานให้บุตร 

 - ถา้เป็นพนกังานบริษทั เอกสารตอ้งออกไม่เกิน 1 เดือน  ระบุ อาชีพ , เงินเดือน ,ระยะเวลาการท างาน
และช่วงระยะเวลาท่ีไดรั้บการอนุมติัใหล้าพกัร้อน  (อายไุม่เกิน 1 เดือน) 

 - ถา้หากเป็นเด็กนกัเรียน  ขอหนงัสือรับรองวา่เป็นนกัเรียนจากโรงเรียนนั้น (ภาษาองักฤษ) 
 - เด็กท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี  และเดินทางไปกบับิดา  หรือ มารดาเพียงคนเดียว  จะตอ้งแสดงหนงัสือให้

ความยนิยอมในการเดินทางจากบิดาหรือมารดาท่ีไม่ไดเ้ดินทางดว้ย โดยระบุช่ือบิดา หรือมารดาท่ี
เด็กเดินทางดว้ย  ซ่ึงท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเป็นผูอ้อกให ้(พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ)  พร้อม แนบ
ส าเนาสูติบัตร และส าเนาหนังสือเดินทาง และ ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา หรือ มารดาทีไ่ม่ได้
เดินทางด้วย 

 5. ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด  
 6. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 1 ชุด  พร้อมเขียนเบอร์โทรศัพท์ทีต่ิดต่อได้ ในกรณีท่ีสถานทูตสุ่มโทร 
 7. ในกรณีท่ีแต่งงาน หรือ ในหนงัสือเดินทางระบุเป็น นาง ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหยา่  

หรือ ใบมรณะบตัรของคู่สมรส 
 8. เขียนทีอ่ยู่ปัจจุบัน (ไม่จ าเป็นต้องตรงกบัทะเบียนบ้าน) และ  ทีอ่ยู่ที่ท างาน โดยละเอยีดชัดเจน  พร้อม

เบอร์โทรศัพท์ทีต่ิดต่อได้ทุกท่าน ในกรณีทีส่ถานทูตโทรเช็คข้อมูล ต้องมีผู้รับสายตลอดเวลา 
 9.  ถ้าท่านเคยสแกนนิว้มือทีส่ถานทูตในกลุ่มเชงเก้นมาแล้ว  โปรดระบุช่ือสถานทูต  วนัทีส่แกนนิว้มือ   และ

วนัทีไ่ด้รับวซ่ีา  พร้อมวนัหมดอายุ  (ในกรณทีีไ่ม่ทราบ โปรดถ่ายหน้าวซ่ีาน้ันๆ แล้วส่งมาทีบ่ริษัททวัร์
พร้อมหน้าพาสปอร์ต ก่อน) 

*** เอกสารทุกชนิดท่ีเป็นภาษาองักฤษ  โปรดเช็คช่ือ-นามสกลุ ใหถู้กตอ้งตามหนงัสือ
เดินทาง  ถา้ผดิแมแ้ต่ตวัอกัษรเดียว  สถานทูตจะไม่รับพิจารณาโดยเดด็ขาด  *** 

 


