สรุปการเดินทาง
วัน ที่

กํา หนดการ

1

มิล าน – เวโรนา - เวนิส

2

เวนิส - โบโลญญา

3

เมือ งปิซ ่า – จัตุร ัส แคมโป – หอเอนปิซา่ – ฟลอเรนซ์ –
มหาวิหารฟลอเรนซ์ – จัตุร ัสซินญอเรีย –
สะพาน ปอนเต เวคคิโอ

4

ฟลอเรนซ์ – เจนัว – มหาวิหารซานลอเรนโซ –

5

เจนัว – มิล าน – มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน –

เปีย ซซ่า เดย์ เฟอร์รารี่
แกลเลอรี่ วิค เตอร์ เอ็ม มานูเอล

เช้า เที่ย ง เย็น

กําหนดการทัง้ หมด
วัน ที่ 1 มิล าน – เวโรนา - เวนิส
เช้า

รถพร้อมคนขับ รับ ท่านจากสนามบิน
 นําท่านสู่เมือง เวโรนา (Verona) ได้รับ การยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมโดยองค์การ UNESCO มีสมญานามว่า "LITTLE ROMAN" เพราะ
ยังคงสภาพสิ่งก่อสร้างจากสมัยโรมันไว้
อย่างสมบูรณ์ เวโรนาเป็นสถานที่ที่ ดึงดูด
นักท่องเที่ยวด้วยเหตุที่มีความสํา คัญ ทาง
ศิลปะและ วัฒนธรรมที่เห็นได้งานนิทรรศการประจําปีหลายงาน โรงละคร และ
อุปรากรในโรงละครกลางแจ้งที่สร้าง โดยโรมัน ชาวเมืองเวโรน่าภูมิใจในความ
เป็นเมืองสัญ ลักษณ์แห่งความรัก จาก โรมิโอ จูเลียต เมืองที่มากไปด้วยกลิ่น
อายแห่งศิลปะ และวัฒนธรรม
 นําท่านถ่ายภาพด้านหน้า สเตเดีย้ มของเมือ งเวโรนา (Verona Arena) เป็น
สถาปัตยกรรมศิลปะโรมันโบราณอายุกว่า 2,000 ปี สามารถจุคนได้กว่า
15,000 คน มีขนาดใหญ่ติด 1 ใน 3 สเตเดี้ยมของอิตาลี ปัจจุบ ันยังถูกใช้
เป็นสถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ต โอเปร่า ถือเป็นสัญ ลักษณ์ของเมืองเวโรนา
เลยก็ว่าได้
 นําท่านชม บ้า นของจูเลียต (Casa di Giulietta) ตั้งอยู่ที่ถนน Via
Cappello จริงๆ แล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านของตระกูลเดลคาเปลโล (Dell
Capello) ซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับ ตระกูลคาปูเล็ ตของจูเลีย ตในนิยาย
แม้แต่น้อย แต่วิลเลียม เชกสเปียร์ กวีเอกของโลก ได้หยิบ เอามาเป็นฉากใน

นิยาย โดยในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยว คู่รัก หนุ่มสาวจํานวนมากที่แวะเวียนไป
ถ่ายรูปที่ระเบียงบ้านหลังนี้ บริเวณกําแพง
ของบ้านเต็มไปด้วยข้อความบอกรัก และคํา
อธิษฐานเกี่ยวกับ ความรักเขียนทับ กันไปมา
จนแทบไม่เห็นพื้นผิวกําแพงเดิม และนักท่องเที่ยวเกือบทุกคนจะต้องมุ่งไปยัง
รูปปั้นจูเลียต เพื่อเอามือไปลูบ หน้าอกด้านซ้ายแล้วอธิษฐานขอให้รั กสมหวัง
ยั่งยืน
กลางวัน

รับ ประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 นําท่านสู่ จัตุร ัสใจกลางเมือง (Piazza delle Erbe) เป็นที่ชุมนุมของชาวบ้าน
ตั้งแต่ยุคโรมัน มีลานตลาดนัดเล็กๆ ขาย
ของฝาก มีทั้งหน้ากากหลากหลาย แบบ
เส้นพาสต้า และของที่ระลึกต่างๆ ในราคา
นักท่องเที่ยว
 นําท่านสู่เมือง เวนิส (Venice) หนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในประเทศอิตาลี เป็น
เมืองที่รู้จักกันในด้านของความเจริญ รุ่งเรืองทางประวัติศ าสตร์และศิลปะ ที่
ได้รับ ฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก
(Queen of the Adriatic), เมืองแห่ง
สายน้ํา (City of Water), เมืองแห่ง
สะพาน (City of Bridges), และ เมืองแห่งแสงสว่าง (The City of
Light)

เย็น

รับ ประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านกลับ สู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน ที่ 2 เวนิส - โบโลญญา
เช้า

รถพร้อมคนขับ รับ ท่านจากโรงแรม
 นําท่านสู่ ท่า เรือตรอนเชสโต้ เพื่อลงเรือสู่เกาะเวนิส ล่องเรือไปตามลา คลอง
สู่ ท่าซานมาร์โค
 นําท่านชม จัตุร ัสซานมาร์โค (Piazza San Marco) เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุด
และสําคัญ ที่สุดในเวนิส โดยจัตุรัสแห่งนี้
นั้นถูกใช้เป็นสถานที่สําหรับ การจัด งาน
ประชุมที่สําคัญ ของชาวเมืองเวนิสอีกทั้งยัง
เป็นสถานที่ที่ใช้จัดแสดงการออกแบบ
สําหรับ ขุนนางของเมืองเวนิส
 นําท่านชม มหาวิหารซานมาร์โค (St Mark's Basilica) คือโบสถ์ประจําเมือง
ของเวนิส มีฉายาว่าโบสถ์ทอง (Church
of Gold) ตัวโบสถ์สร้างด้วย
สถาปัตยกรรมหลายยุคหลายสมัย ตั้งแต่
ยุคไบแซนไทน์จนถึงยุคเรอเนส ซองส์ มีการประดับ อย่างงดงามด้วยโมเสก
และประติมากรรมต่างๆ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ อํานาจ และ ความมั่งคั่ง
ของเวนิส
 นําท่านถ่ายภาพหน้า พระราชวังดอจ (Doge's Palace) เป็นพระราชวังขนาด
ใหญ่และโอ่อ่าสวยงาม สําหรับ เป็นที่พัก
ของ ดยุคผู้ปกครองเมืองเวนิสในอดีต

กลางวัน

รับ ประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 นําท่านสู่เมือง โบโลญญา (BOLOGNA) คือเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียง
ทางด้านท่องเที่ยวและเป็นเมืองหลวงของแคว้นเอมีเลีย -โรมัญ ญา (Emilia-

Romagna) 1 ใน 20 แคว้นของประเทศอิตาลี โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ในหุบ
เขาโป ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี โดยตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ําโปกับ
เทือกเขาแอเพนไนน์
 นําท่านชม เปีย สซ่า มัจ โจเล่ (Piazza
Maggiore) จัตุรัสขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ในใจ
กลางของส่วนเมืองเก่า
 นําท่านชม โบสถ์ ซาน เปโตรนิโอ (Basilica of San Petronio) มหาวิหาร
นี้เป็นของพระศาสนจักร คาทอลิก มีขนาด 7,920 ตารางเมตร ... อาสน
วิหารนี้ใช้เวลาสร้าง 564 ปี (ค.ศ.1390-1954) มหาวิหารนี้ สร้างเพื่อถวาย
แด่ "นักบุญ เปโตรนิโอ" พระสังฆราชองค์แรกของโบโลญญ่า สร้างตามโครงการ
ของสภาเมืองโบโลญญ่า ซึ่งต้องการถวายให้กับ พระศาสนจักรคาทอลิก
 นําท่านชม ซิตี้ฮ อล ( City Hall )
 นําท่านชม ลานน้าํ พุเทพเนปจูน (Fontana del Nettuno) อนุสาวรีย์น้ําพุ
ทองสัมฤทธิ์ของเทพเนปจูน หรือเทพโพไซดอน สร้างโดย Giambologna
ค.ศ. 1567 น้ําพุนี้ประกอบด้วย รูปปั้นเทพเนปจูนที่อยู่บ นสุ ดของน้ําพุ
ด้านล่างเป็นรูปปั้นผู้หญิงที่เป็นบริวารของเนปจูน มีขาเป็นหนวดปลาหมึกนั่ง
อยู่ที่มุมทั้ง 4 ของฐานน้ําพุ โดยมีความพิเศษตรงที่ มีน้ําไหลออกจากอก
เปลือยของหญิงทั้ง 4 คน
 นําท่านชม อาคารปาลาซโซ เดล โพเดสตา (Palazzo del Podesta)
เย็น

รับ ประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านกลับ สู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน ที่ 3 เมืองปิซา่ – จัตุรส
ั แคมโป – หอเอนปิซา่ – ฟลอเรนซ์ – มหาวิหาร
ฟลอเรนซ์ – จัตุร ัสซินญอเรีย - สะพาน ปอนเต เวคคิโอ
เช้า

รถพร้อมคนขับ รับ ท่านจากโรงแรม
 นําท่านสู่ จัตุร ัสแคมโป (Campo dei Miracoli) แปลว่า “จตุรัสอัศจรรย์”
หรือที่ได้รับ ลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในชื่อ จตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า คือบริเวณที่
ล้อมรอบด้วยกําแพงใจกลางเมืองปิซ่า ประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างได้แก่ มหา
วิหารปิซ่า (Duomo) หอเอน (Torre) หอศีลจุ่ม (Baptistery) เริ่มสร้างปี
ค.ศ. 1173 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1372
ปัจจุบ ันยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1987
 นําท่านชม หอเอนเมืองปิซา่ (Leaning Tower of Pisa) เป็นหอระฆังสูง
ใหญ่ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่ซึ่ง ตั้งอยู่ที่จั ตุรัส Piazza del
Duomo เมืองปิซา เป็นหอระฆังที่สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ซึ่งมีเอกลักษณ์โดด
เด่นที่ความเอนเอียงของหอระฆังซึ่งยอดของหอระฆังนั้น ห่างจากแนวตั้งฉาก
ของพื้นไปประมาณ 3.9 เมตรเลยทีเดียว

กลางวัน

รับ ประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 นําท่านสู่เมือง ฟลอเรนซ์ (Florence) ปัจจุบ ันเมืองแห่งนี้ได้กลายเป็นเมือง
ที่มีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมมากเป็นอันดับ ต้นๆของโลก
โดยเฉพาะในช่วงยุคกลาง เมืองฟลอเรนซ์ยังเป็นศูนย์กลางทางการค้าและ
ทางการเงิน และถือกันว่าเป็นที่เกิดของยุคฟื้นฟูศิล ปวิทยา และยังมีชื่อว่าเป็น
ศูนย์กลางทางศิลปะและสถาปัตยกรรม
 นําท่านสู่ มหาวิหารฟลอเรนซ์ (Florence Cathedral) เป็นมหาวิหารที่มี
ขนาดใหญ่เป็นลําดับ ที่ 4 ของทวีปยุโรป รองลงมาจากมหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์

มหาวิหารเซนต์พอล และมหาวิหารมิลาน
มีความยาว 153 เมตร และฐานของโดม
กว้างถึง 90 เมตร
 นําท่านสู่ จัตุร ัสซินญอเรีย (Piazza della Signoria) เป็นจุดท่องเที่ยวที่มี
ความเกี่ยวข้องกับ ศูนย์กลางศูนย์กลางทางการเมือง ทางการเมืองของเมือง
ฟลอเรนซ์ ไม่พลาดไปชมอาคารปาลาสโซ
เวชชิโอ หรือ อาคารศาลากลาง แห่ง
เมืองฟลอเรนซ์ นอกจากนี้ยังถูกใช้เป็น
พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับ งานศิลปะ จิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น และอื่นๆอีก
เป็นจํานวนมาก
 นําท่านสู่ สะพาน ปอนเต เวคคิโอ (Ponte Vecchio) สะพานเก่าแก่ที่สร้าง
ขึ้นเพื่อใช้ในการสัญ จรข้ามแม่น้ําอาร์โน
โดยบนสะพานนั้นเป็นที่ตั้งของอาคาร
ร้านค้า ซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายงานศิลปะ
อัญ มณี และของที่ระลึกจํานวนมาก โดย
เชื่อกันว่าสะพานที่ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยโรมัน ปัจจุบ ันกลายเป็นหนึ่งใน
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของ เมืองฟลอเรนซ์
เย็น

รับ ประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านกลับ สู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน ที่ 4 ฟลอเรนซ์ – เจนัว – มหาวิหารซานลอเรนโซ - เปียซซ่า เดย์
เฟอร์รารี่
เช้า

รถพร้อมคนขับ รับ ท่านจากโรงแรม
 นําท่านสู่เมือง เจนัว (Genoa) เป็นเมืองท่าทางทะเลที่มีความสํา คัญ มาตั้งเเต่
ยุคโบราณเเล้ว โดยเมืองนี้เป็นเมืองหลวงของจังหวัดเจนัวในแคว้นลิกู เรีย โดย
ในอดีตนั้นก็เรียกกันว่า Superba ซึ่งมา
จากความเจริญ รุ่งเรืองในอดีตของเมือง
เเห่งนี้ เเละเมืองเเห่งนี้ยังมีส่วนสําคัญ ใน
การผลักดันให้เกิดบุคคลระดับ โลกอย่าง คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ซึ่งเป็นนัก
เดินเรือระดับ โลกที่สามารถค้นพบทวีปอเมริกาได้สําเร็จ โดยความสามารถ
ทางการเดินเรือทั้งหมดของเขานั้นก็มาจากเมื องเจนัว ที่ที่เขาเกิดเเละเติบ โตมา
 นําท่านชม มหาวิหารซานลอเรนโซ (Cattedrale di San Lorenzo) สร้าง
ขึ้นในแบบโรมันเนสค์และโกธิค ราวศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถ์ประจําตระกูลเมดิ
ซิ ตระกูลผู้ทรงอํานาจในอดีต แบ่งเป็นมี
3 ส่วนให้ชมคือ โบสถ์,ห้องสมุด,สุสาน
ประจําตระกูล ตกแต่งอย่างวิจิตรด้วยหิน
สีต่างๆสวยงาม ภายในมียอด โดมเป็น
ภาพวาดการตัดสินครั้งสุดท้ายของพระเจ้าที่วาดขึ้น ตั้งแต่คริสต์ศวรรษที่16,
หอคิลป์จัดแสดงภาพวาดและงานประติมากรรมในสมัยคริส ตศวรรษที่15–16
อันเป็นช่วงเวลาแห่งการพื้นฟูศิลปะวิทยาการ,ห้ องโถงภายในมีสุสานตั้งของ
หลุมศพบุคคลสําคัญ ในตระกูลเมดิซิตกแต่งสวยงาม

กลางวัน

รับ ประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

นําท่านสู่ เปีย ซซ่า เดย์ เฟอร์รารี่ (Piazza De Ferrari) ถือว่าเป็น 1 ในจัตุรัสที่
สวยที่สุดในอิตาลี มีความรุ่งเรืองในอดีต และเป็น
1 ในเมืองใหญ่ที่สุดของอิตาลี ที่สําคัญ เป็นบ้าน
เกิดของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นักสํารวจของโลก
ผู้ค้นพบทวีปอเมริกา นักทําแผนที่ นักเดินเรือ และพ่อค้า
เย็น

รับ ประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านกลับ สู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน ที่ 5 เจนัว – มิล าน – มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี่ วิค เตอร์
เอ็มมานูเอล
เช้า

รถพร้อมคนขับ รับ ท่านจากโรงแรม
 นําท่านสู่เมือง มิล าน (Milan) เป็นเมืองหลวงทางแฟชันของโลกแข่งกับ ปารีส
ในประเทศฝรั่งเศส เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของอิตาลี
 นําท่านสู่ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) เป็นมหาวิหารที่มี
สถาปัตยกรรมแบบกอธิค อันได้ชื่อว่า
เป็นวิหารแบบกอธิคที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ที่ตั้งอยู่ที่จัตุรัสกลางเมืองมิลาน เป็น
แลนด์มาร์คสําคัญ อันเป็นสัญ ลักษณ์
ของมิลานที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเมื่อมาเยือนมิลาน
 นําท่านผ่านชม อนุส าวรีย ์ ของกษัตริยว์ คิ เตอร์ เอ็ม มานูเอลที่ 2 (Vittorio
Emanuele II Monument) อนุสาวรีย์รูปปั้นขณะทรงม้าตั้งตระหง่านอยู่
กลางจัตุรัสหน้าดูโอโม่ พระเจ้าวิกเตอร์ เอมมานูเอล ที่ 2 แห่งราชอาณาจักร

ซาร์ดิเนีย ทรงรวบรวมรัฐต่างๆ ให้เป็น
หนึ่งเดียว และสถาปนาราชอาณาจักร
อิตาลีได้สําเร็จ จึงทรงขึ้นเป็น
พระมหากษัตริย์อิตาลีพระองค์แรก
 นําท่านผ่านชม อนุส าวรีย ์ ลีโ อนาร์โด ดาวินชี่ (Monument to Leonardo
da Vinci) เป็นศิลปินชาวอิตาลี ที่เป็น
ทั้งสถาปนิกแบบเรอเนซองส์ นักดนตรี
นักกายวิภาค นักประดิษฐ์ วิศวกร ประติ
มากร นักเรขาคณิต และจิตรกร
 นําท่านผ่านชม โรงละครปิอซั ซ่า เดลลา สกาลา (Piazza della scala) โรง
ละครสกาล่าเก่าแก่ของเมือง
 นําท่านผ่านชม ประตูช ัยแห่งเมือ งมิลาน (Porta Sempione) ตั้งตระหง่าน
อยู่กลางสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใน
เมืองมิลานแห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.
1888 มีเนื้อที่ โดยรวมทั้งหมด 240 ไร่
และตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์กลางทาง
ประวัติศาสตร์ของเมืองภายในเขตการปกครองที่ 1
กลางวัน

รับ ประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 นําท่านสู่ แกลเลอรี่ วิค เตอร์ เอ็ม มานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele
II) เป็นหนึ่งในศูนย์การค้าที่เก่า แก่ที่สุดในโลกแห่งนี้นั้นชื่อของศูนย์ การค้า
ตั้งตามชื่อของกษัตริย์องค์แรกของ
ราชอาณาจักรอิตาลี พระเจ้าวิตโตรีโอ เอ
มานูเอเลที่ 2 แห่งอิตาลี โดยโครงสร้าง
หลักของอาคาร 4 ชั้นนั้นประกอบไปด้วยทางเดินภายใต้หลังคาโค้ง 2
ทางเดินที่มีจุดตัดเป็นรูปแปดเหลี่ยม ตั้งอยู่บ นถนนที่เชื่อมระหว่างปียัซซาเดล

ดูโอโมไปจนถึงปียัซซาเดลลาสกาลา ซึ่งทางเดินนี้ได้ถูกปิดด้วยกระจกและ
หลังคาที่เป็นเหล็กหล่อ ออกแบบเป็นช่องโค้ง ตามแบบของสถาปัตยกรรมยอด
นิยมของคริสต์ศตวรรษที่19 จุดตัดกึ่งกลางของทางเดินรูปแปดเหลี่ยมนั้น
เป็นบริเวณที่ถูกสร้างขึ้นเป็นโดมกระจก บนพื้นมีงานโมเสกสี่ชิ้นทําเป็นรูปตรา
สัญ ลักษณ์ของเมืองหลวงทั้ง 3 แห่งของอิตาลี อันได้แก่ ตูริน โรม และฟลอ
เรนซ์ และงานอีกหนึ่งชิ้นคือของเมืองมิลาน
นําท่านสู่สนามบิน หรือ กลับ ที่พักโรงแรม

เงื่อ นไข
 ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบส่วนตัว ผู้เดินทางจะเป็นกลุ่มส่วนตัวของท่านเท่ านั้น
 ทัวร์แบบส่วนตัวไม่มีนโยบายในการบังคับ ซื้อของ ลงร้านและบังคับ ทิป
 การมัดจําเป็นการยืนยันยานพาหนะที่ให้บ ริการ ท่านจะได้รับ ใบยืนยันและ
ใบเสร็จรับ เงิน เป็นเอกสารอ้างอิงชื่อคนขับ และไกด์ จะได้รับ 1-3 วัน ก่อน
เดินทาง
 กรณียกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง หัก 30% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั๋วเครื่องบินกับ
โรงแรมขึ้นอยู่กับ นโยบายของสายการบินและโรงแรมนั้นๆ)
 กรณียกเลิก 15 วันก่อนเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั๋วเครื่องบินกับ
โรงแรมขึ้นอยู่กับ นโยบายของสายการบินและโรงแรมนั้นๆ)
 กรณียกเลิก 3 วันก่อนเดินทาง หัก 100% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั๋วเครื่องบินกับ
โรงแรมขึ้นอยู่กับ นโยบายของสายการบินและโรงแรมนั้นๆ)

การชําระเงิน
อัตรานีร้ วม
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการท่ องเที่ ยว
 ค่ารถเช่าแบบส่วนตัว 5 วัน เต็ม
 คนขับ แบบส่วนตัวตลอดทริป
 ค่าน้ํามัน ค่าทางด่วน ค่าคนขับ และที่พักคนขับ
อัตรานีไ้ ม่รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ
 ค่าห้องพักโรงแรม
 ค่าตั๋วเข้าชมต่างๆ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว เช่น
ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 ค่าธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง

