
#11509 ทัวรยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน
มหาวิหารเซนตปเตอร หอเอนแหงเมืองปซา บิน QR
ทัวรยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส เมืองเจนีวา นํ้าพุจรวดเจทโด เมืองชาโม
นิกซ อีวัวร เมืองโลซานน ปราสาทชิลลอง ยานจตุรัสซานคารโล มิลาน มหา
วิหารแหงมิลาน ฟลอเรนซ หอเอนปซา นครรัฐวาติกัน โคลอสเซียม(แวะถายภาพ)



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานนานาชาติโดฮา - สนามบินเจนีวา - เมืองเจนีวา - ทะเลสาบเจนีวา - น้ําพุจรวด
- เมืองอันเนอซี - เมืองชาโมนิกซ - เมืองอีวัวร   

Novotel
Hotel หรือ
ที่พักระดับ
ใกลเคียง

3 เมืองโลซานน - มองเทรอซ - ปราสาทชิลลอง / ปราสาทชิลยอง - เมืองโตริโน - จัตุรัสซาน
คารโล   

Novotel
Hotel หรือ
ที่พักระดับ
ใกลเคียง

4 เมืองมิลาน - ปราสาทสฟอรเซสโก - มหาวิหารแหงเมืองมิลาน - เมืองฟลอเรนซ - เมืองเกา
ของนครฟลอเรนซ - จัตุรัส เดลลา ซินญอเรีย - มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร - โบสถ
ซานตา โครเช / มหาวิหารซันตาโกรเช - เมืองปิซา

  

CHARME
HOTEL
หรือที่พัก
ระดับใกล
เคียง

5 เมืองปิซา - หอเอนปิซา - เมืองเซียนา - จตุรัสแคมโป - เลคซิโอ เดอะ มอลล เอาทเล็ท   

IH
HOTELS
ROMA
Z3 หรือ
ที่พักระดับ
ใกลเคียง

6
กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนตฟิลลิป หรือมหาวิหารเซนตปีเตอร - รูปป้ันแกะสลัก
เพียตา - จัตุรัสเวเนเซีย - ระเบียง ปาลาสโซ - อนุสาวรียพระเจาวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 -
ประตูชัยคอนสแตนติน - กลุมโรมันฟอรัม - โคลีเซียม - น้ําพุเทรวี่ - วิหารแพนธีออน - ยาน
บันไดสเปน - ทาอากาศยานนานาชาติฟูมิชิโน

   -

7 ทาอากาศยานนานาชาติโดฮา - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

19 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62 ฿39,900 ฿39,900 ฿39,900 ฿14,000

26 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62 ฿39,900 ฿39,900 ฿39,900 ฿14,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติโดฮา - สนามบินเจนีวา - เมืองเจนีวา -
ทะเลสาบเจนีวา - น้ําพุจรวด - เมืองอันเนอซี - เมืองชาโมนิกซ -
เมืองอีวัวร

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

18.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชัน้ 4 เคานเตอร Q
สายการบินกาตาร แอรเวย QATAR AIRWAYS

21.05 น. เหินฟาสูกรุงโดฮา โดยสายการบินกาตารแอรเวย Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR839  

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

00.40 น. เดินทางถึง กรุงโดฮา ประเทศกาตาร (แวะพักเปล่ียนเครื่องประมาณ 2 ชัว่โมง)

01.45 น. เหินฟาสูเมืองเจนีวา...โดยสายการบินกาตาร แอรเวย Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR101

07.15 น. เดินทางถึง เมืองเจนิวา ประเทศสวิตเซอรแลนด หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว

นําทานเดินทางสู “เมืองเจนีวา” พันธรัฐท่ีเล็กท่ีสุดของสวิสฯ ตัง้อยูบริเวณตอนปลายแหลมของ ทะเลสาบเจนีวาทะเลสาบท่ี
มีรูปคลายพระจันทรครึ่งเสีย้วยามขางแรม นําทานชมวิวทิวทัศนอันสวยเหนือทะเลสาบเจนีวา

ชมเมืองเจนีวา เมืองท่ีวากันวาเป็นพันธรัฐสวิสท่ีแทบจะไมมีอะไรเป็นสวิสเลย ซ่ึงรายลอมดวยสวนสาธารณะท่ีสวยงาม และ
องคการนานาชาติตางๆ ตึกสหประชาชาติ,สภาแรงงานโลก ,องคการกาชาดสากล

ชม ทะเลสาบเจนีวาและน้ําพุจรวดเจทโด (Jet d’eau) ท่ีสามารถสงน้ําขึน้ทองฟาไดสูงถึง 140 เมตร และเป็นสัญลักษณ
อยางหน่ึงของเจนีวา

นําทานออกเดินทางสู เมืองอานซี Annecy เมืองเล็กๆ นารัก ตามแบบชนบทฝรัง่เศส ตัง้อยูในเขตจังหวัดโอต-ซาวัว อยูทาง
ตอนเหนือของทะเลสาบอันซี Annecy Lake ในฝรัง่เศส หรือทะเลสาบเจนีวา Geneva Lakeในสวิตเซอรแลนด ถือเป็นเมือง

่



ทองเท่ียวระดับตนๆ และยังไดรับสมญานามวา "เวนิสแหงเทือกเขาแอลป" อิสระใหทานเดินเลนในตัวเมืองริมทะเลสาบ หรือ
เลือกซ้ือของท่ีระลึก

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานสู เมืองชาโมนิกซ Chamonix เมืองตากอากาศท่ีมีชื่อเสียงของประเทศฝรัง่เศส เป็นเมืองท่ีนักเลนสกีและนักปีน
เขานิยมมาเลนสกีหรือปีนเขาท่ีแหงน้ีโดยมียอดเขามองบลังค (Mont Blanc) เป็นจุดหมายปลายทาง ใหทานอิสระเดินชมเมือง
ชาโมนิกสท่ีลอมรอบดวยขุนเขาสูง

จากน้ันนําทานออกเดินทางสู เมืองอีวัวร Yvoire ซ่ึงอยูติดทะเลสาปเจนีวา แตเป็นฝ่ังทางฝรัง่เศส ชมบานเมืองโบราณสมัย
ยุคกลาง เป็นหมูบานเกาแกของฝรัง่เศส มีอายุกวา 700 ปี และยังไดรับรางวัลชนะเลิศในปี 2006 ในการดูแลรักษาไดดีท่ีสุด ท่ีน่ี
ยังไดรับ International Trophy for Landscape และยังเป็นหมูบานตัวอยางในฝรัง่เศสในปี 2002 อีกดวย

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Novotel Hotel หรือท่ีพักระดับใกลเคียง

ทาอากาศยานนานาชาติโดฮา

สนามบินเจนีวา

เมืองเจนีวา

ทะเลสาบเจนีวา

 เชา

เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร ตัง้อยูท่ีกรุงโดฮา และยังเป็นทาอากาศยาน
หลักของกาตารแอรเวย

หรือท่ีรูจักกันในชื่อ ทาอากาศยานกวงแทร็ง เป็นทาอากาศยานท่ีใหบริการแกเมืองเจนีวา
ประเทศสวิสเซอรแลนด มีพ้ืนท่ีติดกับพรมแดนระหวางสวิตเซอรแลนดกับฝรัง่เศส และ
ยังสามารถเขาสูทาอากาศยานไดจากทัง้สองประเทศ ผูโดยสารบนเท่ียวบินท่ีมาจากหรือจะ
ไปฝรัง่เศสไมตองผานดานตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรของสวิตเซอรแลนด หากยังคง
อยูในพ้ืนท่ีฝรัง่เศสของทาอากาศยาน การขนสงสินคาสามารถกระทําไดจากทัง้สอง
ประเทศ ทําใหเจนีวากลายเป็นหน่ึงในศูนยกลางการขนสงสินคาของสหภาพยุโรป

นครแหงความงาม เป็นประตูสูเทือกเขาแอลป มีนาฬิกาดอกไมริมทะเลสาบและน้ําพุ เป็น
สัญลักษณของเมือง เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ ตัง้อยูบนเทือกเขาแอลป และยังเป็นเมือง
คมนาคมหลักของทวีปยุโรปอีกดวย

เป็นทะเลสาบตรงชายแดนของฝรัง่เศส และสวิตเซอรแลนด มีอีกชื่อเรียกวาทะเลสาบเลอ
ม็อง (Lac Leman) เป็นทะเลสาบท่ีใหญเป็นอันดับตนๆ ของยุโรป มีพ้ืนท่ีหลักอยูแถบๆ
เมืองเจนีวา โดยกินพ้ืนท่ีไปถึงเมืองโลซานน และสุดขอบทะเลอีกฝ่ังท่ีเมืองมองเทรอซ
เคยมีเรือดําน้ํามาสํารวจทะเลสาบน้ีแลวถึง 4 ครัง้



วันท่ี 3 เมืองโลซานน - มองเทรอซ - ปราสาทชิลลอง / ปราสาทชิล
ยอง - เมืองโตริโน - จัตุรัสซานคารโล

นํ้าพุจรวด

เมืองอันเนอซี

เป็นน้ําพุในเมืองเจเนวา ของสวิตเซอรแลนด เป็นหน่ึงในจุดสังเกตุสําคัญของเมือง น้ําพุ
น้ีสามารถมองเห็นไดจากทุกจุดในเมืองหรือจากบนเครื่องบินก็ยังได

เมืองอันเนอซี (ANNECY) (104 กิโลเมตรใชเวลาประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมืองหลวง
ของเขตซาวอยตอนบน ซ่ึงอาจจะเรียกวาหองรับแขกของภูมิภาคโรน-แอลปท่ีเต็มไปดวย
นักทองเท่ียวชาวฝรัง่เศส และสวิสเซอรแลนดเป็นเมืองท่ีแวดลอมดวยธรรมชาติ
ทะเลสาบภูเขา ทําใหท่ีน่ีปราศจากมลพิษเป็นเมืองท่ีผลิตน้ําแรชัน้นําของโลกดวย เดินทาง
ถึง เมืองอันเนอซี นําทาน ชมเมืองอันเนอซี เมืองพักตากอากาศท่ีขึน้ชื่อของฝรัง่เศสซ่ึง
จะมีนักทองเท่ียวจากหลากหลายชาติเขามาเย่ียมชมตลอดปี ชมความนารักของเมืองน้ี
บริเวณยานเมืองเกาท่ีแสนโรแมนติคดวย ตึกทรงโบราณสีสวยสดเป็นแนวยาวสองฟาก
ฝ่ังคลองท่ีมีน้ําใสสะอาด และเต็มไปดวยรานขายของท่ีระลึก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เมืองชาโมนิกซ

เมืองอีวัวร

 บาย

เมืองตากอากาศท่ีมีชื่อเสียงของประเทศฝรัง่เศส เป็นเมืองท่ีนักเลนสกีและนักปีนเขา
นิยมมาเลนสกีหรือปีนเขาท่ีแหงน้ี มีการตกแตงบานเรือนไวอยางสวยงาม บรรยากาศโอบ
ลอมไปดวยภูเขาสูง สามารถมองเห็นยอดเขามองบลัง ท่ีสูงถึง 4,807 เมตร สูงสุดใน
ยุโรป และ อันดับท่ี 11 ของโลก

เป็นหมูบานท่ีตัง้อยูบนชายฝ่ังทะเลสาบเจนีวา แตเป็นฝ่ังทางฝรัง่เศส เป็นเมืองท่ีไดรับ
การจัดอันดับวาเป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดเมืองหน่ึงในประเทศฝรัง่เศส

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Novotel Hotel หรือท่ีพักระดับใกลเคียง

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานออกเดินทางเขาสู เมืองโลซานน เมืองท่ีคนไทยรูจักดีในสวิสฯ นอกจากน้ันยังเป็นเมืองท่ีประทับของสมเด็จพระศรี
นครินทราฯ(สมเด็จยา)แลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสําเร็จการศึกษาจากเมืองน้ีอีกดวย นําทานชื่นชมบรรยากาศของ
เมือง

่ ่ ้ ่



นําทานเดินทางผาน เมืองมองเทรอซ เมืองพักผอนตากอากาศท่ีมีชื่อเสียงทัง้ในฤดูรอน และหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซ่ึงได
รับสมญานามวาเป็น “ไขมุกแหงริเวียราสวิสฯ” ชมวิวทิวทัศนของคฤหาสน และโรงแรมหรูของเมืองน้ีเรียงรายริมถนนเรียบ
ทะเลสาบท่ียาวถึง 7 กิโลเมตร

ระหวางทางแวะถายภาพท่ีระลึกบริเวณดานหนาของ “ปราสาทชิลลอง” ซ่ึงสรางขึน้โดยบัญชาของทานเคาท ปีเตอร ออฟ ซา
วอย หรือท่ีรูจักกันแพรหลายในสมญานามชารลมาญนอยในครึ่งหลังศตวรรษท่ี 13 เป็นท่ีประทับโปรดปรานของเคานและ ดยุค
แหงซาวอย

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานออกเดินทางสูเมือง “โตริโน” หรือ “ตูริน” เมืองหลวงของแควนปีเอมอนเตและยังเป็นเมืองหลวงเกาของอิตาลี

นําทานเท่ียวชม ยานจตุรัสซาน คารโล “Piazza San Carlo” จตุรัสกลางเมืองอันเป็นท่ีตัง้ของพระราชวังวังมาดามา
“Palazzo Madama” ซ่ึงเป็นวังเกาในอดีตของกษัตริยหลายองคในราชวงศซาวอย สรางในสมัยศตวรรษท่ี 17 โบสถซานตา ค
รอสตินา “Santa Cristina. และโบสถซาน คารโล “San Carlo” และมหาวิหารแหงโตริโน “Duomo di Torino” หรือ
Cathedral of San Giovanni เป็นสถานท่ีสําคัญแหงหน่ึงของเมืองตอรีโน ใชเป็นท่ีเก็บผาท่ีเชื่อกันวาเป็นผาหอพระศพของ
พระเยซู รูจักกันในนามวา “Shround of Turin”

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก

พักท่ี Novotel Hotel หรือท่ีพักระดับใกลเคียง

เมืองโลซานน

มองเทรอซ

ปราสาทชิลลอง / ปราสาทชิลยอง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองท่ีมีเสนหโดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของประเทศสวิตเซอรแลนด ตัง้อยูบน
เนินเขาริมฝ่ังทะเลสาบเจนีวา มีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศนท่ีสวยงาม และอากาศ
ท่ีปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักทองเท่ียวจากท่ัวโลกใหมาพักผอนตากอากาศ

เมืองเล็กๆแสนนารักท่ีตัง้อยูบนชายฝ่ังทางตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเจนีวา
(Lake Geneva) ทะเลสาบแสนสวยท่ีเป็นท่ีชื่นชอบของนักทองเท่ียวจํานวนมาก

เป็นปราสาทท่ีตัง้อยูในสวิตเซอรแลนด ริมจุดตะวันออกของทะเลสาบเจเนวา ซ่ึงเป็น
ปราสาทท่ีลอมดวยน้ํา หรือเรียกไดวาเป็นเกาะเล็กซ่ึงเป็นจุดทองเท่ียวยอดนิยมของทัง้สวิ
สและยุโรปเป็นปราสาทเกาแกท่ีสรางขึน้มาเพ่ือคอยเก็บคาผานทางของเรือท่ีลองผานทะเล
สาปเจนีวา ภายหลังปราสาทแหงน้ีมีชื่อเสียงเน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่ีทําให Lord Byron
เกิดแรงบันดาลใจในการประพันธบทกวีโรแมนติกเรื่อง "The Prisoner of Chillon" ซ่ึง
มาจากชีวิตจริงของ ฟรองซัว เดอ โบนีวาร นักเทศนจากเจนีวา ท่ีถูกจองจําอยูในปราสาท
แหงน้ีและภายหลังไดถูกปลอยตัว

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 4 เมืองมิลาน - ปราสาทสฟอรเซสโก - มหาวิหารแหงเมืองมิลาน -
เมืองฟลอเรนซ - เมืองเกาของนครฟลอเรนซ - จัตุรัส เดลลา
ซินญอเรีย - มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟโอเร - โบสถซาน
ตา โครเช / มหาวิหารซันตาโกรเช - เมืองปซา

เมืองโตริโน

จัตุรัสซานคารโล

เป็นเมืองหลักของแควนปีเยมอนเตในประเทศอิตาลีและยังเป็นเมืองหลวงเกาของอิตาลี
เป็นทัง้เมืองศูนยกลางทางอุตสาหกรรมและธุรกิจของภาคเหนือของอิตาลี ตัวเมืองตัง้อยู
บนฝ่ังแมน้ําโป

จัตุรัสท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดแหงหน่ึงของตูรินในเรื่องรานอาหาร แหลงชอปป้ิง สถาปัตยกรรม
และโบสถคูท่ีเป็นเหมือนประตูเมือง เหมาะสําหรับการเดินเท่ียวและชมความงดงามของ
เมืองอิตาลีแบบคลาสสิก หรือลิม้ลองกาแฟสดเอสเพรสโซตามคาเฟท่ีมีอยูมากมาย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Novotel Hotel หรือท่ีพักระดับใกลเคียง

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางเขาสู ตัวเมืองมิลาน เมืองสําคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตัง้อยูบริเวณท่ีราบลอมบารดี

จากน้ันนําคณะเก็บภาพ “ปอมปราการสฟอรเซสโก” ปราสาทสวยงามหลังน้ีไดเคยเป็นปอมปราการของพวกตระกูลวิสคอน
ติ ตอมาเป็นท่ีพํานักของผูนําเผด็จการในชวงศตวรรษท่ี 15 คือ ตระกูลสฟอรซา มีเวลาใหทานไดถายภาพกับมุมสวยๆ ของน้ําพุ
ท่ีโพยพุงบริเวณดานหนาปราสาทสฟอรเซสโก

นําทานชม “มหาวิหารแหงมิลาน หรือดูโอโม” สัญลักษณท่ีโดดเดนท่ีสุดของเมือง อันมีขนาดใหญโตมโหฬาร สรางขึน้ดวย
หินออนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใชเวลาสรางนานกวา 500 ปี ปัจจุบันเป็น “โบสถแคธอลิกท่ีใหญเป็นอันดับ 3 ของโลก

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางเขาชม “เมืองฟลอเรนซ”Florence เมืองท่ีไดรับฉายาวา “เมืองท่ีมีความงามเป็นอมตะ” เป็นเมืองตนแบบ
ของศิลปะแบบเรอเนสซองสซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีความเจริญสูงสุดในชวงศตวรรษท่ี 13-16 ทัง้ทางดานเศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรม
เป็นนครโบราณอันย่ิงใหญซ่ึงครัง้หน่ึงเคยมัง่ค่ังและรํ่ารวยกวากรุงโรม เป็นถิ่นกําเนิดของศิลปินระดับโลก2ทาน คือ “ลีโอนา โด
ดาวินชีและ ไมเคิลแองเจลโล”

นําทานเดินเท่ียวชม เขตเมืองเกา Old Town ซ่ึงไดถูกจัดใหเป็นเขตเมืองปลอดมลพิษ ไมอนุญาตใหรถยนตว่ิงผานภายใน
เมืองสัมผัสสถาปัตยกรรมอันแสนงดงามเต็มไปดวยศิลปะแบบเรอเนสซองสท่ีหาชมไดยากย่ิงจากเมืองไหน

เท่ียวชม “จัตุรัสเพียซซาซินยอเรตตา” ชมสถาปัตยกรรมอันโดดเดนของเมืองท่ี “มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิออเร” เป็น
วิหารท่ีมียอดโดมขนาดใหญสัญลักษณแหงเมืองฟลอเรนซ

จากน้ันออกเดินทางเขาสูใจกลางเมือง ชม “โบสถซันตาโคเช” โบสถขนาดใหญซ่ึงใชเป็นสถานท่ีฝังศพของศิลปินชื่อกอง
โลก“ไมเคิลแองเจลโล และ กาลิเลโอ” และศิลปินชื่อดังของเมือง

จากน้ันนําทานออกเดินทางสู เมืองปิซา

่



ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก

พักท่ี CHARME HOTEL หรือท่ีพักระดับใกลเคียง

เมืองมิลาน

ปราสาทสฟอรเซสโก

มหาวิหารแหงเมืองมิลาน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

มิลาน หรือ มิลาโน เป็นเมืองหลวงของแควนลอมบารเดีย และเป็นเมืองสําคัญในภาค
เหนือของประเทศอิตาลี ตัง้อยูบริเวณท่ีราบลอมบารดี ซ่ึงเรียกเขตทัง้หมดวา ลากรันเดมี
ลาโน ชื่อเมืองมิลาน มาจากภาษาเซลต คําวา "Mid-lan" ซ่ึงหมายถึง อยูกลางท่ีราบ เมือง
มิลานมีชื่อเสียงในดานแฟชัน่และศิลปะ ซ่ึงมิลานถูกจัดใหเป็นเมืองแฟชัน่ในลักษณะ
เดียวกับ นิวยอรก ปารีส ลอนดอน และ โรม

ท่ีน่ีมีสิ่งสะสมทางโบราณคดีและเงินเหรียญโบราณท่ีนาสนใจ นอกจากน้ียังมีบานสวนตัว
อีกสองหลัง (Palazzo Bagatti Valsecchi และ Poldi Pezzoli) ซ่ึงอาจจะไมใช
ปราสาทขนาดใหญ แตบานเหลาน้ีไดจัดตัง้เป็นพิพิธภัณฑโดยจัดแสดงสิ่งทอ เครื่องประดับ
ตกแตง และภาพวาด ซ่ึงมีคุณคาแกการเย่ียมชม

มหาวิหารแหงมิลาน (Duomo di Milano) เป็นสัญลักษณท่ีโดดเดนท่ีสุดของเมืองมิลาน
และเป็นวิหารหินออนสถาปัตยกรรมโกธิกท่ีใหญท่ีสุดในโลก ซ่ึงใชเวลาสรางนานถึง 500
ปี ลักษณะเดนของวิหารท่ีนอกเหนือจากความวิจิตรงดงามแลว ยังประดับประดาไปดวยรู
ป้ันนับกวา 3000 รูป ท่ีสวยงามไมแพกัน ลานกวางดานหนาดูโอโมท่ีมีอนุสาวรีย พระเจา
วิกเตอรเอมมานูเอลท่ี 2 ทรงมา คือสถานท่ีจัดงานสําคัญตางๆ และเป็นท่ีพบปะของผูคน
รอบๆดูโอโมคือศูนยรวมรานคาแหลงชอปป้ิงชัน้นํา ดังน้ันหากจะมาเท่ียวเมืองมิลาน ก็
ตองเริ่มท่ีดูโอโมน่ีแหละ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เมืองฟลอเรนซ

เมืองเกาของนครฟลอเรนซ

 บาย

เป็นอีกหน่ึงเมืองทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี มีความสําคัญในทาง
ประวัติศาสตร ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ศาสนา วัฒนธรรม และอุตสาหกรรม ของ
ประเทศอิตาลีน่ันเอง เมืองฟลอเรนซ ตัง้อยูบนฝ่ังแมน้ําอารโน ปัจจุบันเมืองแหงน้ีได
กลายเป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงทางดานประวัติศาสตร และวัฒนธรรมมากเป็นอันดับตนๆของ
โลก

ยานเมืองเกาของนครฟลอเรนซ ซ่ึงตัง้อยูริมน้ํา มีประวัติศาสตรท่ียาวนานและทัศนียภาพ
ท่ีเทียบไดยาก



วันท่ี 5 เมืองปซา - หอเอนปซา - เมืองเซียนา - จตุรัสแคมโป - เลคซิโอ
เดอะ มอลล เอาทเล็ท

จัตุรัส เดลลา ซินญอเรีย

มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟโอเร

โบสถซานตา โครเช / มหาวิหารซันตาโกรเช

เมืองปซา

บริเวณจัตุรัสเดลลาซินญอเรียน้ีมีรูปแกะสลักแสดงอยูมากมาย อาทิ รูปแกะสลักเพอรซุส
วีรบุรุษกรีกโบราณตอนบัน่คอเมดูซา รูปแกะสลักเฮอรคิวลีส และรูปสลัก เป็นตน

วิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเรยังเป็นท่ีรูจักกันในนาม ดูโอโม ซ่ึงเป็นภาษาอิตาลีท่ีแปลวา
วิหาร สิ่งท่ียืนหยัดอยูบนเสนขอบฟาของฟลอเรนซก็คือโดมอันงดงามของดูโอโม ซ่ึงถือวา
เป็นความสําเร็จท่ีสําคัญท่ีสุดทางดานสถาปัตยกรรมของยุคเรอเนสซองส ภายในวิหาร
คุณจะพบกับหนาตางกระจกสีและภาพปูนเปียกของศิลปินชัน้ครูของอิตาลี และตัวอยาง
ของนาฬิกาแบบโอรา อิตาลิกา ท่ีเกาแกท่ีสุดในโลก

เป็นวัดบาซิลิกาชัน้รองของนิกายโรมันคาทอลิกตัง้อยูท่ีเมืองฟลอเรนซฟลอเรนซใน
ประเทศอิตาลี ท่ีตัง้แตเดิมเป็นท่ีลุมนอกกําแพงเมืองฟลอเรนซ ภายในวัดเป็นท่ีเก็บศพ
คนสําคัญๆ ของอิตาลีเชนไมเคิล แอนเจโล, กาลิเลโอ กาลิเลอี, และคนอ่ืนจึงเป็นท่ีรูจักกัน
วาเป็น “Pantheon of the Italian Glories” (จุดยอดของความเลิศของอิตาลี)

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดปิซา อยูในแควนทัสกานี ฝ่ังแมน้ําอารโน ประเทศอิตาลี อยูทาง
ตะวันตกของเมืองฟลอเรนซ ประมาณ 100 กิโลเมตร และทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
เมืองเซียนาปรมาณ 130 กิโลเมตร

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 CHARME HOTEL หรือท่ีพักระดับใกลเคียง

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานชม “เมืองปิซา” เพ่ือเขาชมความมหัศจรรยของ “หอเอนแหงเมืองปิซา” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกในยุคกลาง
สรางดวยหินออน สูง 181 ฟุต มี 8 ชัน้โดยเริ่มสรางเมื่อปี ค.ศ.1174 แลวเสร็จเมื่อ ค.ศ.1350 ใชเวลากอสรางนานถึง 176 ปี
สําหรับหอเอนปิซาน้ี ภายในมีเสาหินออนทีสลักลวดลายดวยฝีมือจิตรกรชื่อดังแหงยุคไดสลักลวดลายไวสวยงามมาก

นําทานออกเดินทางสู “เมืองเซียนา” เมืองดังแหงยุคกลางของอิตาลีและเป็นเมืองท่ีมีศิลปะโกธิค ตลอดทัง้ใจกลางเมืองเกา
ของเซียนาไดรับเลือกโดยองคการยูเนสโกใหขึน้ทะเบียนเป็น โลกเมื่อปี ค.ศ.1995

เย่ียม จตุรัสเปียซซา เดล คัมโป Piazza del Campo ซ่ึงไดรับยกยองวาเป็นมรดกโลก และเคยเป็นบานของาลิโอนักแขงมา
ท่ีมีชื่อกระฉอนท่ีสุดในโลก ท่ีไดชื่อวาสวยแปลกตาเพราะมีรูปทรงเป็นรูปพัด ลาดเอียงแบบขัน้บันได ตัง้อยูดานหนาศาลาวาการ



เมืองเซียนา

เดินเลนชมเมือง บานเรือนตางๆ ถึงแมดูเกาแก แตยังคงถูกใชงานเป็นท่ีอยูอาศัยและรานคา มีศาลากลางจังหวัดสไตลโกธิค
น้ําพุเกีย โบสถพระแมนิรมล ท่ีน่ีมีเทศกาลพาลิโอแสดงในชุดพ้ืนเมืองทุกปีมีชื่อเสียงมา

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากน้ันนําทานออกเดินทางสู THE MALL OUTLET ศูนยเอาทเล็ทท่ีใหญและมีสินคาหลากหลายท่ีสุด มีเวลาใหทานชอป
ป้ิงสินคาแบรนดเนม

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําเพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

พักท่ี IH HOTELS ROMA Z3 หรือท่ีพักระดับใกลเคียง

เมืองปซา

หอเอนปซา

เมืองเซียนา

จตุรัสแคมโป

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดปิซา อยูในแควนทัสกานี ฝ่ังแมน้ําอารโน ประเทศอิตาลี อยูทาง
ตะวันตกของเมืองฟลอเรนซ ประมาณ 100 กิโลเมตร และทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
เมืองเซียนาปรมาณ 130 กิโลเมตร

ตัง้อยูท่ีเมืองปีซา ประเทศอิตาลี เป็นหอคอยสรางดวยหินออน สูง 181 ฟุต มี 8 ชัน้ ใช
เวลาการกอสรางถึง 176 ปี ตามประวัติกลาววา ขณะกอสรางเสร็จ ฐานทรุดไปขางหน่ึง
จะเป็นดวยการคํานวณผิดพลาดหรือประการใดก็ไมทราบ เมื่อวัดปรากฏวาเอียงออกจาก
แนวด่ิงของฐานถึง 18 ฟุต แตกระน้ันก็ยังไมลม ยังเอียงอยูจนถึงทุกวันน้ี จนไดชื่อวา
เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดเซียนา ประเทศอิตาลี ในยุคกลางเซียนาเป็นเมืองคูแขงของ
ฟลอเรนซท่ีมีชื่อเสียงทางศิลปะและสถาปัตยกรรม

จตุรัสท่ีสวยงามเป็นอันดับ 3 ของอิตาลี ซ่ึงใชเป็นสนามแขงกีฬาแขงมาประจําปี ชมความ
ย่ิงใหญและงดงามของจตุรัสแหงน้ี ท่ีมีลักษณะคลายปากปลองภูเขาไฟอันรายลอมไปดวย
สถานท่ีสําคัญโบราณ เชน ปาลาซโซ-พับปิโค, ปาลาซโซ-ซานเซโดนี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 6 กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนตฟลลิป หรือมหา
วิหารเซนตปเตอร - รูปปนแกะสลักเพียตา - จัตุรัสเวเนเซีย -
ระเบียง ปาลาสโซ - อนุสาวรียพระเจาวิคเตอร เอ็มมานูเอลท่ี 2 -
ประตูชัยคอนสแตนติน - กลุมโรมันฟอรัม - โคลีเซียม - น้ําพุเท
รวี่ - วิหารแพนธีออน - ยานบันไดสเปน - ทาอากาศยาน
นานาชาติฟูมิชิโน

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําเพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

เลคซิโอ เดอะ มอลล เอาทเล็ท
THE MALL OUTLET ใหทานเลือกซ้ือสินคาชัน้นําของอิตาลีในราคายอมเยาภายในเอา
ทเลทมีรานคา แบรนดเนมมากมายอาทิ ARMANI, BALENCIAGA, BOTTEGA
VENETA, BURBERRY, DIOR, FENDI, GUCCI, TOD’S, VALENTINO
เป็นตน

 คํ่า  IH HOTELS ROMA Z3 หรือท่ีพักระดับใกลเคียง

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานชม “กรุงโรม” Rome เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของแควนลาซีโอและประเทศอิตาลี ตัง้อยูทางตอนกลางของ
ประเทศ มีประวัติศาสตรยาวนานมากกวา 2,800 ปี

นําทานเดินทางเขาสู “นครรัฐวาติกัน” รัฐอิสระท่ีเล็กท่ีสุดในโลก

นําทานเขาชมภายในของ “มหาวิหารเซนตปีเตอร” (หากมีพิธีหรือคิวยาว ขอสงวนสิทธิใ์นการเขาชม) ซ่ึงเป็นสิ่งกอสรางท่ี
ใหญและสําคัญท่ีสุดในนครรัฐวาติกัน เป็นสถานท่ีศักดิส์ิทธของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลก ”

นําทานเขาสูภายในมหาวิหารซ่ึงประดับประดาไปดวยงานศิลปะชิน้เอกมากมาย อาทิเชน “ปิเอตา” (The Pieta) รูปแกะ
สลักหินออนแมพระมารีอุมพระศพของพระเยซูเจาไวบนตัก จากน้ันรถโคชแลนผานสถานท่ีสําคัญตางๆ

ชมสถาปัตยกรรมอันเกาแกภายในกรุงโรม อาทิ “จัตุรัสเวเนเซีย” Piazza Venezia จตุรัสท่ีย่ิงใหญใจกลางกรุงโรม ผาน
ชม ระเบียงปาลาสโซ สถานท่ีใชกลาวสุนทรพจนของมุสโสลินีในโอกาสตางๆ “อนุสาวรียพระเจาวิคเตอร เอ็มมานูเอ็ลท่ี 2” ซ่ึง
ไดชื่อวาเป็นพระบิดาของชา;อิตาลี “ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลักษณแหงชัยชนะและท่ีมาของ “ถนนทุกสายมุงสูกรุงโรม”

จากน้ันชมรองรอยของศูนยกลางแหงจักรวรรดิโรมันอันศักดิส์ิทธิ ์“โรมันฟอรัม่” และใหทานไดลงจากรถพรอมถายภาพคูกับ
“สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก สนามกีฬากลางแจงขนาดใหญท่ีมีโครงสรางเกือบสมบูรณตัง้อยู
ใจกลางกรุงโรม โดยนับเป็นสิ่งกอสรางท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดเทาท่ีเคยมีการสรางขึน้มาในสมัยอาณาจักรโรมัน

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชมความสวยงามของ “น้ําพุเทรว่ี” ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสัญลักษณของกรุงโรม น้ําพุแหงน้ี เริ่มเป็นท่ีรูจักและมีชื่อเสียงจาก
ภาพยนตรเรื่อง "Three Coins in the Fountain" นักทองเท่ียวท่ีไดเดินทางมาเย่ียมชมน้ําพุแหงน้ีมีความเชื่อกันวา การโยน
เหรียญลงไปแลวจะไดกลับมาเยือนกรุงโรมอีกครัง้

จากน้ันนําทานชม ชองโอคูลูส ชองแสงซ่ึงเป็นวงกลมขนาดใหญอยูตรงกลางหลังคาโดมของ “วิหารแพนธีออน” ภายในวิ
หารแพนธีออนยังใชเป็นสถานท่ีฝังศพกษัตริย บุคคลในราชวงศและบุคคลสําคัญ เชน พระศพของกษัตริย 2 พระองคสุดทาย
ของอิตาลีคือ พระเจาวิกเตอร เอมมานูเอลท่ี 2 และพระเจาอุมแบรโตท่ี 1 และยังมีศพของราฟาเอล จิตรกรชาวอิตาลีท่ีอายุนอย
ท่ีสุดในบรรดาจิตรกรผูย่ิงใหญในยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยา

นําทานเดินทางตอไปยัง “ยานบันไดสเปน” สถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง และเป็นสัญลักษณอีกอยางหน่ึงของกรุงโรม เป็น
สถานท่ีนัดพบของหน ุมสาววัยรุนของอิตาลีซ่ึงในเขตบริเวณน้ีเต็มไปดวยสถาปัตยกรรมโรมันท่ีสวยงาม ใหทานไดถายภาพไว

่



เป็นท่ีระลึก

ค่ํา

22.40 น. เหินฟากลับสูกรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร แอรเวย เท่ียวบินท่ี QR114

กรุงโรม

นครรัฐวาติกัน

มหาวิหารเซนตฟลลิป หรือมหาวิหารเซนตปเตอร

รูปปนแกะสลักเพียตา

จัตุรัสเวเนเซีย

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของแควนลาซีโอและประเทศอิตาลี ตัง้อยูทางตอน
กลางของประเทศ ในเขตตัวเมืองมีประชากรอาศัยอยูประมาณ 2.5 ลานคน ถารวมเมือง
โดยรอบจะมีประมาณ 4.3 ลานคน โดยมีจํานวนประชากรใกลเคียงกับมิลานและเนเปิลส
นอกจากน้ี โรมยังเป็นท่ีตัง้ของนครรัฐวาติกัน ซ่ึงเป็นดินแดนท่ีประทับของพระ
สันตะปาปาแหงศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกอีกดวยโรมเป็นเมืองท่ีมีผูมาเยือนมาก
เป็นอันดับท่ี 11 ของโลก มากเป็นอันดับสามในสหภาพยุโรป และเป็นแหลงทองเท่ียวท่ี
เป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดในอิตาลี[3] ศูนยกลางทางประวัติศาสตรใจกลางเมืองไดรับการขึน้
ทะเบียนจากองคการยูเนสโกใหเป็นมรดกโลก[4] นอกจากน้ี อนุสรณสถานและ
พิพิธภัณฑอยางพิพิธภัณฑวาติกันและโคลอสเซียมยังจัดอยูในแหลงทองเท่ียวท่ีมีนักทอง
เท่ียวเย่ียมชมมากท่ีสุด 50 อันดับแรกของโลก (พิพิธภัณฑวาติกันมีนักทองเท่ียว 4.2
ลานคนตอปี และโคลอสเซียมมี 4 ลานคนตอปี)

มหาวิหารเซนตปีเตอร หรือเรียกกันสัน้ๆวาเซนตปีเตอรบาซิลิกา มหาวิหารน้ีเป็นมหา
วิหารหน่ึงในสี่ของมหาวิหารหลักในกรุงโรม, ประเทศอิตาลี อยูในนครรัฐวาติกัน เป็นดิน
แดนท่ีตัง้อยูใจกลางกรุงโรม ประเทศอิตาลีเป็นท่ีประทับของpope ซ่ึงเป็นประมุขสูงสุด
แหงศาสนาคริสต นิกายRoman Catholic State of the Vatican City จัดวาเป็น
ประเทศ ท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในโลก

เป็นมหาวิหารท่ีมีขนาดใหญโตโออา สวยงามตระการตาเต็มไปดวยผลงานศิลปะชิน้เย่ียม
มากมาย ดานในมีประติมากรรมอันลือชื่อปิเอตา (Pieta) ของมิเคลันเจโลและแทนบูชา
บัลแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุมสําริดท่ีสรางโดยจานโลเรนโซ แบรนินี ซ่ึง
สรางตรงบริเวณท่ีเชื่อกันวาเป็นท่ีฝังพระศพของนักบุญปีเตอร ความย่ิงใหญของมหาวิหาร
แหงน้ีก็แฝงไปดวยประวัติศาสตรและเรื่องราวท่ีมีคุณคาสําคัญทางศาสนาในยุคฟ้ืนฟู
ศิลปวิทยาการ

รูปป้ันฝีมือของศิลปินชื่อดัง ไมเคิลแองเจิลโล ตัง้อยูในนครรัฐวาติกัน ซ่ึงเป็นรูปป้ันของ
พระแมมารีกําลังอุมรางของพระเยซูท่ีลวงลับไปแลว

เป็นจตุรัสท่ีมีถนนลาดผานมากมายหลายเสน และยังเป็นท่ีตัง้ของสถานทูตของเวนิซ ซ่ึง
มีอนุสรณสถานและรูปป้ัน ท่ีมีความสําคัญตออิตาลีตัง้อยูทัง้สองฝ่ังของจตุรัส



ระเบียง ปาลาสโซ

อนุสาวรียพระเจาวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2

ประตูชัยคอนสแตนติน

กลุมโรมันฟอรัม

โคลีเซียม

เป็นพระราชวังท่ีถูกสรางเมื่อปี คศ 1444-1514 ซ่ึงนับวาเป็นพระราชวังสไตลเรเนซองคท่ี
แรกๆในกรุงโรมท่ีถูกสราง และมีขาวลือวาเงินท่ีนํามาสรางน้ันไดมาจากการชนะพนันใน
คืนเดียว

อนุสาวรียน้ีตัง้อยูบริเวณจัตุรัสเวเนเซีย ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงจัตุรัสสําคัญกลางกรุงโรม กษัตริย
วิกเตอรเอ็มมานูเอลท่ี 2 เป็นกษัตริยพระองคแรกของอิตาลี ผูรวมรวมชาติอิตาลีเขาไว
ดวยกัน ตัวอนุสาวรียจะตัง้อยูบนเนินเขาแคปปิทอลไลน สรางขึน้ในปี 1895-1911

ประตูชัยแหงน้ีมีขนาดใหญและสภาพสมบูรณท่ีสุดในกรุงโรม สรางขึน้เพ่ือฉลองชัยชนะ
ของจักรพรรดิคอนสแตนตินท่ี 1 ท่ีมีชัยชนะเหนือ Maxentius ในสงคราม Battle of
Milvian Bridge

เป็นจุดนัดพบทรงสี่เหล่ียมท่ีถูกหอมลอมดวยซากอาคารตางๆ คาดวาเมื่อกอนถูกใชเป็น
ตลาดหรือศูนยกลางการแลกเปล่ียนสินคา

เป็นสนามประลองในกรุงโรมเมื่อ 2000ปีมาแลว ซ่ึงตัง้อยูท่ีใจกลางเมืองใหคนเขามาไดไม
ใกลไมไกล แตไดเสียหายไปมากจากแผนดินไหวเมื่อปี ค.ศ.2000

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

นํ้าพุเทรวี่ บาย

เป็นน้ําพุท่ีน้ําน้ันมาจากแหลงน้ําธรรมชาติ ซ่ึงมีตํานานวามี เด็กผูหญิงนําทางทหารโรมัน
ไปหาแหลงน้ํา



 หมายเหตุ

วันท่ี 7 ทาอากาศยานนานาชาติโดฮา - ทาอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ

ท่ีมหาวิหารเซนตปีเตอร ขอสงวนสิทธิใ์นการงดการเขาชมภายในมหาวิหารเซนตปีเตอร ในกรณี มีการจัดงานพิธีตางๆ ซ่ึงไม
อาจเขาชมได หรือในกรณี คิวตอแถวในการเขาชมยาวมากเพ่ือไมใหเป็นผลกระทบกับรายการทองเท่ียวอ่ืนๆในโปรแกรมทัวร

วิหารแพนธีออน

ยานบันไดสเปน

มหาวิหารแพนธีออนสรางมาตัง้แต 27 ปีกอนคริสตศักราช โดยจักรพรรดิมารคุส อากริป
ปา แตโดนไฟไหมไปในปีค.ศ. 80 ตอมากษัตริยฮาดริอานไดปฏิสังขรณขึน้ใหมในปีค.ศ.
118 แตยังคงใหเกียรติผูสรางเดิมดวยการจารึกไวท่ีหนาจัว่วิหารวาอากริปปาคือผูสราง
แพนธีออน นับเป็นวิหารจากยุคโรมันท่ีเกาแกท่ีสุดท่ียังหลงเหลือมาถึงปัจจุบัน

เป็นยานบันไดท่ีติดกับแหลงชอปป้ิงยอดนิยม เพราะทัง้สวยและมีท่ีเดินเท่ียว สรางตัง้แต
สมัย ค.ศ.1717

ทาอากาศยานนานาชาติฟูมิชิโน คํ่า

เรียกสัน้วา Fiumicino Airport เป็นสนามบินหลักของกรุงโรม ประเทศอิตาลี ซ่ึงเป็น
หน่ึงในสนามบินท่ีมีคนใชเยอะท่ีสุดของยุโรป

 กิจกรรม เชา

05.10 น. ถึง สนามบินกรุงโดฮา รอเปล่ียนเครื่อง ประมาณ 2 ชัว่โมง

08.30 น. เหินฟากลับสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร แอรเวย เท่ียวบินท่ี QR838

ค่ํา

19.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

ทาอากาศยานนานาชาติโดฮา เชา

เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร ตัง้อยูท่ีกรุงโดฮา และยังเป็นทาอากาศยาน
หลักของกาตารแอรเวย

 คํ่า



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบ 20 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต

เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเป็นกรุปในการย่ืนวีซา อาทิ ตัว๋เครี่องบิน , หองพักท่ีคอนเฟิรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการ
เดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถย่ืนวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง 

หากในชวงท่ีทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิใ์นการย่ืนวีซาเด่ียว ซ่ึงทางทานจะตองเดินทาง
มาย่ืนวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก 

เอกสารตางๆท่ีใชในการย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเป็นผูกําหนด ทานท่ีมีความ
ประสงคจะย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามท่ีสถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการ
พิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซาเทาน้ัน มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาใหกับ
ทางทาน

กรณีวีซาท่ีทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงท่ีเกิดขึน้ดังตอไปน้ี

- คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา

- คามัดจําตัว๋เครื่องบิน หรือตัว๋เครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสําคัญในการย่ืนวีซา หากทานไมผานการ
พิจารณา ตัว๋เครื่องบินถาออกตัว๋มาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมท่ีทานตองถูกหักบางสวน และสวนท่ีเหลือจะ
คืนใหทานภายใน 120 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตัว๋ทานจะเสียแตคามัดจําตัว๋ตามจริงเทาน้ัน 
- คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันท่ีเขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ
และมีเอกสารชีแ้จงใหทานเขาใจ

หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจายทัง้หมด 100%

ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารอง
ตัว๋เครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดท่ีใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเป็นคา
ใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนท่ีจะสํารองยานพาหนะ 
 

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรกเต็มจํานวน 30,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง

Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนท่ีเหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการ
เดินทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึน้ไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน
และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทัง้หมดหักคา
ธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ

บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับ
ผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน
การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ

เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออก
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี 

เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทัง้หมด ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ท่ีไดระบุไวโดยทัง้หมด 
 

อัตรานี้รวม:
คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เจนิวา//โรม-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกอน-หลัง)

คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน
12ช.ม./วัน 

โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบท่ีมี
อุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึน้ 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเป็นผลท่ีทําให
ตองมีการปรับเปล่ียนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

่ ่



คาอาหารท่ีระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ 

คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 

คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซักรีด , คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 

คาผกผันของภาษีน้ํามันท่ีทางสายการบินแจงเปล่ียนแปลงกะทันหัน

คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการ
พิจารณาหรือไมก็ตาม(คาบริการ 3,000.-)

คาพนักงานยกกระเปา ณ โรงแรมท่ีพัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากปองกันการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเขามาใน
โรงแรมท่ีพัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน)

คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ 12 ยูโร

คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน  
 

วีซา
เอกสารท่ีใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน)

หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา 

รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเทาน้ัน ) 1.5 X 2.0 น้ิว จํานวน 3 รูป ขึน้อยูกับประเทศท่ีจะเดินทาง 

หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาท่ีมีชื่อผูเดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือน
นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคํา
วา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 
*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ 
หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทาน้ัน สวนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพยและเอกสารแสดง
ทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ทัง้น้ีเพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละ
สถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อใหตรงกับ
หนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชย่ืนวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปีบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไมไดเดินทางทัง้สองคน
ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตองออกโดยท่ีวาการอําเภอ

สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด

สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด

สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด

สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด

การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร และถึงแมวาทานจะ
ถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครัง้ 

หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ
ทัง้น้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร
ขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจาก
การขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
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ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความประสงคท่ีจะเดินทางไปทองเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเทาน้ัน
การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอย่ืนวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายท่ีเกิดขึน้จริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเป็นหลัก

หมายเหตุ
โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟา , อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการ

บิน และสถานการณในตางประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยไดมอบหมายให หัวหนาทัวร
ผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทัง้น้ีการตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเป็นสําคัญ

ตองการเดินทางโดยชัน้ธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจาหนาท่ีบริษัทฯ

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทัง้หมด ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสาย

การบิน   หรือ กรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได  
  

ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึน้ไป -  เก็บคาใชจาย ของมัดจําทัง้หมด   

ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันขึน้ไป  -  เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร

ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เก็บคาบริการทัง้หมด 100 % 
 


