
#14634 ทัวรอิตาลี มิลาน โรม 8 วัน 5 คืน หอเอนแหงเมืองป
ซา เมืองเวนิส เมืองปอมเปอี บิน TG
ทัวรอิตาลี มิลาน โรม มหาวิหารแหงมิลาน บานของจูเลียต จตุรัสซานมาโค จัตุ
รัสเพียซซาซินยอเรตตา มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟออเร นครรัฐวาติกัน มหา
วิหารเซนตปเตอร จัตุรัสเวเนเซีย ถายภาพกับสนามกีฬาโคลอสเซียม นํ้าพุเทรวี่ วิ
หารแพนธีออน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา - มิลาน - ปราสาทสฟอรเซสโก - มหาวิหารแหงเมืองมิ
ลาน - เวโรนา - จัตุรัสเออรเบเมืองเวโรนา - บานของจูเลียต - เมสเตร   

Delfino
Ambasciatori
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 ทาเรือตรอนเซโต - เวนิส - จัตุรัสซานมารโค - สะพานถอนหายใจ - พระราชวังดอจเวนิส
- ลองเรือกอนโดลา - ฟลอเรนซ - เมืองเกาของนครฟลอเรนซ - จัตุรัส เดลลา ซินญอเรีย
- โบสถซานตา โครเชเมืองฟลอเรนซ

  
Charme
Hotel หรือ
เทียบเทา

4 ปิซา - หอเอนปิซา - เซียนา - จตุรัสแคมโป - โรม   
IH Hotels
Roma Z3
หรือเทียบเทา

5 พิพิธภัณฑเมืองปอมเปอี - LA REGGIA DESIGNER OUTLET   
Ramada,
Naples หรือ
เทียบเทา

6 โรม - วาติกัน - มหาวิหารเซนตฟิลลิป (มหาวิหารเซนตปีเตอร) - รูปป้ันแกะสลักเพียตา -
จัตุรัสเวเนเซีย - ระเบียง ปาลาสโซ - กลุมโรมันฟอรัม - โคลีเซียม - น้ําพุเทรวี่ - วิหารแพน
ธีออน - ยานบันไดสเปน

  
IH Hotels
Roma Z3
หรือเทียบเทา

7 ทาอากาศยานลีโอนารโด ดาวินชี (ฟูมิชิโน)    -

8 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

7 พ.ค. 65 - 14 พ.ค. 65 ฿52,900 ฿52,900 ฿52,900 ฿15,900

21 พ.ค. 65 - 28 พ.ค. 65 ฿52,900 ฿52,900 ฿52,900 ฿15,900

28 พ.ค. 65 - 4 มิ.ย. 65 ฿52,900 ฿52,900 ฿52,900 ฿15,900

11 มิ.ย. 65 - 18 มิ.ย. 65 ฿52,900 ฿52,900 ฿52,900 ฿15,900

18 มิ.ย. 65 - 25 มิ.ย. 65 ฿52,900 ฿52,900 ฿52,900 ฿15,900

26 มิ.ย. 65 - 3 ก.ค. 65 ฿52,900 ฿52,900 ฿52,900 ฿15,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา - มิลาน - ปราสาทสฟอรเซสโก
- มหาวิหารแหงเมืองมิลาน - เวโรนา - จตุรัสเออรเบ - บาน
ของจูเลียต - เมสเตร

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

 กิจกรรม ค่ํา

21.30 น. มาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น 4 เจาหนาท่ี
บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกกอนการเดินทาง

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

00.35 น. เหิรฟาสูกรุงมิลาน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG940

07.10 น. ถึงสนามบินนานาชาติ มิลาโนมัลเปนซา เมืองสําคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี หลังผานพิธีการดานศุลกากร
เรียบรอยแลว

นําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองมิลาน เมืองสําคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูบริเวณท่ีราบลอมบารดี

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

นําทานชม “มหาวิหารแหงมิลาน หรือดูโอโม” สัญลักษณท่ีโดดเดนท่ีสุดของเมือง อันมีขนาดใหญโตมโหฬาร สรางขึ้นดวย
หินออนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใชเวลาสรางนานกวา 500 ปี ปัจจุบันเป็น “โบสถแคธอลิกท่ีใหญเป็นอันดับ 3 ของโลก” ลาน
ดานหนาเป็นท่ีตั้งของพระราชานุสาวรียพระเจาวิคเตอรเอ็มมานูเอลท่ี 2 ทรงมา รายลอมดวยอาคารท่ีเกาแกคลาสสิคและชอปป้ิง
มอลลท่ีสวยท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
่



นําทานออกเดินทางสู“เมืองเวโรนา”ประตูสูอิตาลีเป็นเมืองท่ีใหญ และสําคัญเป็นอันดับ 2 ในแควนเวเนโตรองจากเวนิส นํา
ทานชมเมืองเวโรนาไดรับสมญานามวา "LITTLE ROMAN" เพราะยังคงสภาพสิ่งกอสรางจากสมัยโรมันไวอยางสมบูรณและถา
ยอนไปในศตวรรษท่ี 13-14 มีความเจริญสูงสุดถือวาเป็นยุดทองไมแพกรุงโรม

จากนั้นนําทานสู “จตุรัสเออรเบ” ท่ีรายลอมไปดวยคฤหาสน, วังเกาของตระกูลท่ีเคยปกครองเวโรนาระหวางทางผานชม
ความย่ิงใหญภายนอกของ“โรมัน อารีนา”สนามกีฬากลางแจงแบบโบราณในสมัยโรมัน

เดินทางเขาสู“อดีตบานของจูเลียต”ปัจจุบันหนาบานจูเลียตคือรานArmani ชมระเบียงหินออนเล็กๆ ท่ีจูเลียตเคยยืนอยูโดยมี
โรมิโอ มาคอยเฝาขอความรักอยูดานลางบริเวณบานมีรูปป้ันจูเลียตท่ีเป็นบรอนซป้ันโดยN.Costantini

นําทานเดินทางขึ้นสูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีไปยัง “ เมืองเวนิส เมสเตร” ราชินีแหงทะเล เอเดียตริกเมือง
หลวงของแควน เวเนโต

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Delfino Ambasciatori Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา

มิลาน

ปราสาทสฟอรเซสโก

มหาวิหารแหงเมืองมิลาน

 เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีรองรับการจราจรทางอากาศของเมืองมิลาน และเป็นทาอากาศยานท่ีมี
จํานวนผูโดยสารระหวางประเทศใชบริการมากท่ีสุดของอิตาลี แตในสวนของจํานวนผู
โดยสารรวมท้ังหมดจะเป็นรองทาอากาศยานเลโอนารโด ดา วินชี-ฟิอูมิชิโน

มิลาน หรือ มิลาโน เป็นเมืองหลวงของแควนลอมบารเดีย และเป็นเมืองสําคัญในภาค
เหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูบริเวณท่ีราบลอมบารดี ซ่ึงเรียกเขตท้ังหมดวา ลากรันเดมี
ลาโน ชื่อเมืองมิลาน มาจากภาษาเซลต คําวา "Mid-lan" ซ่ึงหมายถึง อยูกลางท่ีราบ เมือง
มิลานมีชื่อเสียงในดานแฟชั่นและศิลปะ ซ่ึงมิลานถูกจัดใหเป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะ
เดียวกับ นิวยอรก ปารีส ลอนดอน และ โรม

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

เป็นสัญลักษณท่ีโดดเดนท่ีสุดของเมืองมิลาน และเป็นวิหารหินออนสถาปัตยกรรมโกธิก
ท่ีใหญท่ีสุดในโลก ซ่ึงใชเวลาสรางนานถึง 500 ปี ลักษณะเดนของวิหารท่ีนอกเหนือจาก
ความวิจิตรงดงามแลว ยังประดับประดาไปดวยรูป้ันนับกวา 3000 รูป ท่ีสวยงามไมแพกัน
ลานกวางดานหนาดูโอโมท่ีมีอนุสาวรีย พระเจาวิกเตอรเอมมานูเอลท่ี 2 ทรงมา คือสถานท่ี
จัดงานสําคัญตางๆ และเป็นท่ีพบปะของผูคน รอบๆ ดูโอโมคือศูนยรวมรานคาแหลงชอป
ป้ิงชั้นนํา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 3 ทาเรือตรอนเซโต - เวนิส - จัตุรัสซานมารโค - สะพานถอน
หายใจ - พระราชวังดอจเวนิส - ลองเรือกอนโดลา - ฟลอเรนซ
- เมืองเกาของนครฟลอเรนซ - จัตุรัส เดลลา ซินญอเรีย -
โบสถซานตา โครเช / มหาวิหารซันตาโกรเช

เวโรนา

จัตุรัสเออรเบเมืองเวโรนา

บานของจูเลียต

เมสเตร

เป็นเมืองท่ีตั้งอยูในจังหวัดเวโรนา แควนเวเนโตในประเทศอิตาลี เมืองน้ีเป็นสถานท่ีท่ี
ดึงดูดนักทองเท่ียวดวยเหตุท่ีมีความสําคัญทางศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเห็นไดงาน
นิทรรศการประจําปีหลายงาน โรงละคร และอุปรากรในโรงละครกลางแจงท่ีสรางโดยโรมัน

เป็นจัตุรัสประจําเมืองเวโรนา ท่ีเคยเป็นสถานท่ีชุมนุมทางเศรษฐกิจ การเมือง การสังคม
ตางๆ ในสมัยโรมัน รวมท้ังเป็นตลาดขายสมุนไพร รอบจัตุรัสเป็นท่ีตั้งของอาคารโบราณ
ตางๆ ท้ังศาลากลาโบราณ ภาพแกะสลักปูนป้ัน รูปป้ันเทพเจากรีก และอ่ืนๆ ในชวงกลาง
คืนจัตุรัสแหงน้ีจะคราครํ่าไปดวยผูคนท่ีออกมาสังสรรคกันในยามราตรี

เป็นบานท่ีเป็นสถานท่ีเป็นตนกําเนิดของเรื่องราว "โรมิโอกับจูเลียต" ท่ีซ่ึงสาวๆ ท่ีผิดหวัง
กับความรักจะมาเขียนจดหมาย เขียนขอความบอกและอธิKฐานใหประสบความสําเร็จกับ
ความรัก

เมสเตรเป็นพ้ืนท่ีฝ่ังแผนดินใหญของเวนิสท่ีเป็นสวนหน่ึงของแควนเวเนโตซ่ึงอยูทาง
ตอนเหนือของอิตาลี ท้ังสองฝ่ังถูกเชื่อมตอกันดวยสะพานหลักท่ีมีชื่อวา Ponte della
Libertà (สะพานแหงอิสรภาพ) ในอดีตท่ีน่ีถือเป็นคนละเมืองกับเวนิส จนในปี 1926
เมืองน้ีถูกผนวกใหเป็นเมืองหน่ึงของเวนิส โดยเมสเตรถือเป็นฝ่ังเวนิสท่ีอยูดานแผนดิน
ใหญ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Delfino Ambasciatori Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางเขาสูทาเรือตรอนเชโต

จากนั้นลงเรือเขาสู“ เมืองเวนิส ”เมืองอันแสนโรแมนติกซ่ึงเป็นจุดหมายปลายทางของคูรักจากท่ัวโลกเมืองเวนิสไดรับฉายา
วาราชินี แหงทะเลอาเดรียตริก (Queen of the Adriatic), เมืองแหงสายน้ํา (City of Water), เมืองแหงสะพาน (City of
Bridges), และ เมืองแหงแสงสวาง (The City of Light)



เรือนําทานเดินทางเขาสู“เกาะซานมารโค ”ศูนยกลาง ของเมืองเวนิส พรอมนํา คณะเดินทางเขาสูบริเวณ “จตุรัสซานมาโค”

ระหวางการเดินทํางชมอนุสาวรียของ พระเจาวิคเตอรเอมานูเอลท่ี2

ถายภาพคูกับ “ สะพานถอนหายใจ ” สะพานแหงสัญลักษณท่ีเชื่อมตอกับ พระราชวังดอรจ

ชมความสวยงามของ “พระราชวังดอรจ” (ภายนอก)อันเป็นท่ีประทับของเจาเมืองเวนิส ในยุคท่ียังเป็นรัฐอิสระอีกท้ังยังเป็น
ศูนยกลางของการปกครองแควน ในยุคสมัยนั้น ชม“โบสถเซนตมารค” ซ่ึงเป็นโบสถแบบไบเซ็นไทน ท่ี “ใหญท่ีสุด” ในยุโรป
ตะวันตก

ใหทานไดสัมผัสคลองแหงเวนิสอันแสนโรแมนติกโดยการ “ น่ังเรือกอนโดรา” Gondora ท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก (ไมรวมใน
รายการทัวรกรุณาติดตอหัวหนาทัวร)

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

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

นําคณะเดินเท่ียวชมเขตเมืองเกา Old Town ซ่ึงไดถูกจัดใหเป็นเขตเมืองปลอดมลพิษไมอนุญาตใหรถยนตว่ิงผานภายใน
เมืองสัมผัสสถาปัตยกรรมอันแสนงดงามเต็มไปดวยศิลปะแบบเรอเนสซองสท่ีหาชมไดยากย่ิงจากเมืองไหน

เท่ียวชม “จัตุรัสเพียซซาซินยอเรตตา” ชมสถาปัตยกรรม อันโดดเดนของเมืองท่ี “มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิออเร” เป็น
วิหารท่ีมียอดโดมขนาดใหญสัญลักษณแหงเมืองฟลอเรนซ

จากนั้นออกเดินทางเขาสูใจกลางเมืองชม “โบสถซันตาโคเช” โบสถขนาดใหญซ่ึงใชเป็นสถานท่ีฝังศพของศิลปินชื่อกอง
โลก“ไมเคิลแองเจลโล และ กาลิเลโอ” และศิลปินชื่อดังของเมือง จากนั้นนําทานขามแมน้ําอารโน ออกเดินทางสูเมืองปราโต

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Charme Hotel หรือเทียบเทา

ทาเรือตรอนเซโต

เวนิส

จัตุรัสซานมารโค

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นทาเรือท่ีเชื่อมตอระหวางเวนิสกับแผนดินใหญ การมาเท่ียวเวนิสนักทองเท่ียว
สามารถน่ังเรือไปจากตรงน้ีได

เวนิส หรือ เวเนเซีย (Venice Mestre) ถูกสรางขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จํานวน 118
เกาะ เขาดวยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ดวยความสวยงามและความนาอยูของบาน
เมืองทําให เวนิส เป็นสถานท่ีซ่ึงไดรับฉายามากมาย ตั้งแต เมืองแหงสายน้ํา เมืองแหง
สะพาน เมืองแหงแสงสวาง ราชินีแหงทะเลอาเดรียตริก และท่ีสําคัญ ยูเนสโก ยกใหเวนิส
เป็นหน่ึงในเมือง มรดโลก

จัตุรัสซานมารโคไดรับการประกาศเป็น หองวาดภาพของโลก ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นสถานท่ีดี
ท่ีสุดสําหรับการน่ังพักผอนและเพลิดเพลินไปกับชวงบายท่ีแสนสบายในเวนิส ภายใน
บริเวณมีรานกาแฟกลางแจงท่ีตั้งกระจายอยูริมทางเดินในจัตุรัส เชนเดียวกับอาคารเกาแก
ทางประวัติศาสตรท่ีตั้งเรียงรายอยูรอบนอก



สะพานถอนหายใจ

พระราชวังดอจเวนิส

ลองเรือกอนโดลา

เป็นสะพานหินปูนสีขาวในเวนิสท่ีเชื่อมตอกับพระราชวังดอจ ซ่ึงวังแหงน้ีมีคุกขังนักโทษ
อันนาสะพรึงขวัญอยูชั้นใตดินโดยถูกเชื่อมดวยทางเดินแคบๆ ไปยังสะพานขามคลองน้ี
เพ่ือเขาสูแดนคุมขัง สะพานแหงน้ีจึงมีชื่อเรียกวา สะพานถอนหายใจ ตามอาการของ
นักโทษท่ีเดินขามสะพานกอนท่ีจะหมดอิสรภาพ

เป็นพระราชวังสไตลเวนิสโกธิค เป็นหน่ึงในสถานท่ีสําคัญของเมืองเวนิส สรางขึ้นใน
ศตวรรษท่ี 9 แตเกิดเพลิงไหมและไดรับการบูรณะและกอสรางเพ่ิมเติมในระหวาง
ศตวรรษท่ี 14 และ 15 ภายในพระราชวังงดงามดวยการประดับทองคําและภาพจิตรกรรม
มากมายโดยเฉพาะภาพเขียนท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลก

ลองเรือกอนโดลา ชมมนตเสนหแหงนครเวนิซสูคลองใหญ Grand Canal คลองท่ีกวาง
ท่ีสุดของเกาะ และงานกอสรางท่ีแสดงใหเห็นถึงความเป็นอัจฉริยะดานสถาปัตยกรรมท่ี
สะพานเรียลอัลโต ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ฟลอเรนซ

เมืองเกาของนครฟลอเรนซ

จัตุรัส เดลลา ซินญอเรีย

 บาย

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

ยานเมืองเกาของนครฟลอเรนซ ซ่ึงตั้งอยูริมน้ํา มีประวัติศาสตรท่ียาวนานและทัศนียภาพ
ท่ีเทียบไดยาก

บริเวณจัตุรัสเดลลาซินญอเรียน้ีมีรูปแกะสลักแสดงอยูมากมาย อาทิ รูปแกะสลักเพอรซุส
วีรบุรุษกรีกโบราณตอนบั่นคอเมดูซา รูปแกะสลักเฮอรคิวลีส และรูปสลัก เป็นตน



วันท่ี 4 ปซา - หอเอนปซา - เซียนา - จตุรัสแคมโป - โรม

โบสถซานตา โครเชเมืองฟลอเรนซ
เป็นวัดบาซิลิกาชั้นรองของนิกายโรมันคาทอลิกตั้งอยูท่ีเมืองฟลอเรนซในประเทศอิตาลี ท่ี
ตั้งแตเดิมเป็นท่ีลุมนอกกําแพงเมืองฟลอเรนซ ภายในวัดเป็นท่ีเก็บศพคนสําคัญๆ ของ
อิตาลีเชนไมเคิล แอนเจโล, กาลิเลโอ กาลิเลอี, และคนอ่ืนจึงเป็นท่ีรูจักกันวาเป็น
“Pantheon of the Italian Glories” (จุดยอดของความเลิศของอิตาลี)

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Charme Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางเขาสู“เมืองปิซา” เมืองแสนสวยริมฝ่ังแมน้ําอารโน และยังเป็นบานเกิด “กาลิเลโอ” ศิลปินท่ีมีชื่อเสียงของ
อิตาลี

นําคณะเปล่ียนเป็นรถ Shutter Bus เขาชมความมหัศจรรยของ “หอเอนแหงเมืองปีซา”1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก

ชมความสวยงามของ“หอสวดมนตท่ีสรางในสไตลโรมันเนสก”จตุรัสดูโอโมแหงปิซาไดรับเลือกโดยองคการยูเนสโกใหขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1987

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานออกเดินทางสู “เมืองเซียนา” เมืองดังแหงยุคกลางของอิตาลีและเป็นเมืองท่ีมีศิลปะโกธิค ตลอดท้ังใจกลางเมืองเกา
ของเซียนาไดรับเลือกโดยองคการยูเนสโกใหขึ้นทะเบียนเป็น โลกเมื่อปี ค.ศ.1995

เชิญเย่ียมจตุรัสเปียซซา เดล คัมโป Piazza del Campo ซ่ึงไดรับยกยองวาเป็นมรดกโลก และ เคยเป็นบานของาลิโอนัก
แขงมาท่ีมีชื่อกระฉอนท่ีสุดในโลก จตุรัสเปียซซา เดล คัมโป ท่ีไดชื่อวาสวยแปลกตาเพราะมีรูปทรงเป็นรูปพัด ลาดเอียงแบบขั้น
บันได ตั้งอยูดานหนาศาลาวาการเมืองเซียนา

นําทานออกเดินทางสู “กรุงโรม” Rome เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของแควนลาซีโอและประเทศอิตาลี ตั้งอยูทางตอน
กลางของประเทศ มีประวัติศาสตรยาวนานมากกวา 2,800 ปี

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี IH Hotels Roma Z3 หรือเทียบเทา

ปซา
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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



วันท่ี 5 พิพิธภัณฑเมืองปอมเปอี - LA REGGIA DESIGNER
OUTLET

หอเอนปซา
หอน้ีตั้งอยูท่ีเมืองปีซา ประเทศอิตาลี เป็นหอคอยสรางดวยหินออน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้น
ใชเวลาการกอสรางถึง 176 ปี ตามประวัติกลาววา ขณะกอสรางเสร็จ ฐานทรุดไปขางหน่ึง
จะเป็นดวยการคํานวณผิดพลาดหรือประการใดก็ไมทราบ เมื่อวัดปรากฏวาเอียงออกจาก
แนวด่ิงของฐานถึง 18 ฟุต แตกระนั้นก็ยังไมลม ยังเอียงอยูจนถึงทุกวันน้ี ท่ีน่ีไดรับการ
ขึ้นทะเบียนเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เซียนา

จตุรัสแคมโป

โรม

 บาย

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดเซียนา ประเทศอิตาลี ในยุคกลางเซียนาเป็นเมืองคูแขงของ
ฟลอเรนซท่ีมีชื่อเสียงทางศิลปะและสถาปัตยกรรม

เป็นจตุรัสท่ีสวยงามเป็นอันดับ 3 ของอิตาลี ซ่ึงใชเป็นสนามแขงกีฬาแขงมาประจําปี ชม
ความย่ิงใหญและงดงามของจตุรัสแหงน้ี ท่ีมีลักษณะคลายปากปลองภูเขาไฟอันรายลอม
ไปดวยสถานท่ีสําคัญโบราณ เชน ปาลาซโซ-พับปิโค, ปาลาซโซ-ซานเซโดนี

เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของแควนลาซีโอ ประเทศอิตาลี ตั้งอยูทางตอนกลาง
ของประเทศ โรมเป็นเมืองท่ีมีผูมาเยือนมากเป็นอันดับท่ี 11 ของโลก มากเป็นอันดับสาม
ในสหภาพยุโรป และเป็นแหลงทองเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดในอิตาลี นอกจากน้ีโรมยัง
เป็นท่ีตั้งของนครรัฐวาติกัน ซ่ึงเป็นดินแดนท่ีประทับของพระสันตะปาปาแหงศาสนา
คริสตนิกายโรมันคาทอลิกอีกดวย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 IH Hotels Roma Z3 หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม “ เมืองปอมเปอี ” นําชมเมืองโบราณ 2,000 ปี ท่ีถูกทําลายโดยลาวาของภูเขาไฟ วิโซเวียส ซ่ึงภูเขาไฟลูกน้ีระเบิด
เอาดินโคลนเถาถาน และหินละลายทับถมจมลงไปในดินในชั่วเวลาไมกี่นาทีเมื่อ พ.ศ.662 ประชาชนนับหมื่นตองถูกฝังท้ังเป็น
ตายดวยความทุกขทรมาน โดยไมมีโอกาสหนีรอดออกมาไดเลย

บาย

้



วันท่ี 6 โรม - วาติกัน - มหาวิหารเซนตฟลลิป (มหาวิหารเซนตปเตอร)
- รูปปนแกะสลักเพียตา - จัตุรัสเวเนเซีย - ระเบียง ปาลาสโซ -
กลุมโรมันฟอรัม - โคลีเซียม - น้ําพุเทรวี่ - วิหารแพนธีออน -
ยานบันไดสเปน

 หมายเหตุ อิสระกับอาหารมื้อค่ําตามอัธยาศัย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคา

จากนั้นนําทานออกเดินทางสู La Reggia Designer Outlet ศูนยเอาทเล็ทท่ีใหญและมีสินคาหลากหลายท่ีสุด มีเวลาให
ทานชอปป้ิงสินคาแบรนดเนม อาทิเชน BIALETTI, Calvin Klein, D&G,DIESEL, Paul Smith, POLO, LEVI'S,
REPLAY ฯลฯ

ค่ํา

อิสระกับอาหารมื้อค่ําตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

พักท่ี Ramada, Naples หรือเทียบเทา

พิพิธภัณฑเมืองปอมเปอี
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นพิพิธภัณฑของเมืองปอมเปยซ่ึงเป็นโบราณสําคัญท่ีเป็นสถานท่ีเป็นเหตุเกิดโศกนาฐ
กรรมท่ีภูเขาไฟระเบิดและพรากชีวิตของคนท้ังเมือง โดยท่ีรางของผูเสียชีวิตนั้นยังคงเป็น
รูปมนุษยอยู

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

LA REGGIA DESIGNER OUTLET บาย

ศูนยเอาทเล็ทท่ีใหญและมีสินคาหลากหลายท่ีสุด มีสินคาแบรนดเนม อาทิเชน
BIALETTI, CALVIN KLEIN, D&G,DIESEL, PAUL SMITH, POLO, LEVI'S,
REPLAY และอีกมากมาย

 คํ่า  Ramada, Naples หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานออกเดินทางสู “กรุงโรม” Rome เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของแควนลาซีโอและประเทศอิตาลี ตั้งอยูทางตอน
กลางของประเทศ มีประวัติศาสตรยาวนานมากกวา 2,800 ปี

นําทานเดินทางเขาสู “ นครรัฐวาติกัน ” “ ประเทศเอกราช ” หรือ “ รัฐอิสระท่ีเล็กท่ีสุดในโลก ”

นําทานเขาชมภายในของ “มหาวิหารเซนตปีเตอร” ซ่ึงเป็นสิ่งกอสรางท่ีใหญและสําคัญท่ีสุดในนครรัฐวาติกัน เป็นสถานท่ี
ศักดิส์ิทธของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกท่ีมีขนาด “ ใหญท่ีสุดในโลก ” ไดรับการออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจลโล ”

ขอสงวนสิทธิใ์นการงดการเขาชมภายในมหาวิหารเซนตปีเตอร ในกรณี มีการจัดงานพิธีตางๆ ซ่ึงไมอาจเขาชมได หรือใน
กรณี คิวตอแถวในการเขาชมยาวมากเพ่ือไมใหเป็นผลกระทบกับรายการทองเท่ียวอ่ืนๆในโปรแกรมทัวร

่ ้



นําทานเขาสูภายในมหาวิหารซ่ึงประดับประดาไปดวยงานศิลปะชิ้นเอกมากมาย อาทิเชน “ ปิเอตา ” ( The Pieta ) รูปแกะ
สลักหินออนแมพระมารีอุมพระศพของพระเยซูเจาไวบนตัก

จากนั้นนําทานนั้งรถโคชแลนผานสถานท่ีสําคัญตางๆ พรอมชมสถาปัตยกรรมอันเกาแกภายในกรุงโรม อาทิ “ จัตุรัสเวเน
เซีย ” Piazza Venezia จตุรัสท่ีย่ิงใหญใจกลางกรุงโรม

ผานชมระเบียงปาลาสโซ สถานท่ีใชกลาวสุนทรพจนของมุสโสลินีในโอกาสตางๆ “ อนุสาวรียพระเจาวิคเตอร เอ็มมานูเอ็ลท่ี
2 ” ซ่ึงไดชื่อวาเป็นพระบิดาของชา อิตาลี “ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลักษณแหงชัยชนะและท่ีมาของ “ถนนทุกสายมุงสูกรุง
โรม”

จากนั้นชมรองรอยของศูนยกลางแหงจักรวรรดิโรมันอันศักดิส์ิทธิ ์“โรมันฟอรั่ม”

ใหทานไดลงจากรถพรอมถายภาพคูกับ “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก สนามกีฬากลางแจงขนาด
ใหญท่ีมีโครงสรางเกือบสมบูรณตั้งอยูใจกลางกรุงโรม โดยนับเป็นสิ่งกอสรางท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดเทาท่ีเคยมีการสรางขึ้นมาใน
สมัยอาณาจักรโรมัน ระหวางทาง ทานจะสามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรมอันเกาแกของกรุงโรม

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

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

จากนั้นนําทาน เดินทางชม ชอง “โอคูลูส” ชองแสงซ่ึงเป็นวงกลมขนาดใหญอยูตรงกลางหลังคาโดมของ “วิหารแพนธีออน”
ภายในวิหารแพนธีออนยังใชเป็นสถานท่ีฝังศพกษัตริย บุคคลในราชวงศและบุคคลสําคัญ เชน พระศพของกษัตริย 2 พระองค
สุดทายของอิตาลีคือ พระเจาวิกเตอร เอมมานูเอลท่ี 2 และพระเจาอุมแบรโตท่ี 1 และยังมีศพของราฟาเอล จิตรกรชาวอิตาลีท่ีอายุ
นอยท่ีสุดในบรรดาจิตรกรผูย่ิงใหญในยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยา

นําทานเดินทางตอไปยัง “ ยานบันไดสเปน ” สถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง และเป็นสัญลักษณอีกอยางหน่ึงของกรุงโรม
เป็นสถานท่ีนัดพบของหน ุมสาววัยรุนของอิตาลีซ่ึงในเขตบริเวณน้ีเต็มไปดวยสถาปัตยกรรมโรมันท่ีสวยงาม ใหทานไดถายภาพ
ไวเป็นท่ีระลึก

ค่ํา

อิสระกับอาหารมื้อค่ําตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

พักท่ี IH Hotels Roma Z3 หรือเทียบเทา

โรม

วาติกัน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของแควนลาซีโอ ประเทศอิตาลี ตั้งอยูทางตอนกลาง
ของประเทศ โรมเป็นเมืองท่ีมีผูมาเยือนมากเป็นอันดับท่ี 11 ของโลก มากเป็นอันดับสาม
ในสหภาพยุโรป และเป็นแหลงทองเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดในอิตาลี นอกจากน้ีโรมยัง
เป็นท่ีตั้งของนครรัฐวาติกัน ซ่ึงเป็นดินแดนท่ีประทับของพระสันตะปาปาแหงศาสนา
คริสตนิกายโรมันคาทอลิกอีกดวย

วาติกันเป็นพ้ืนท่ีเอกราชของรัฐ Holy See ท่ีตั้งอยูภายในกรุงโรมของประเทศอิตาลี
วาติกันกอตั้งขึ้นดวยสนธิสัญญา Lateran ในปี 1929 เป็นดินแดนท่ีแตกตางกันภายใต
"การครอบครองอยางเต็มรูปแบบเอกสิทธิเ์ฉพาะและอํานาจอธิปไตยและเขตอํานาจศาล"
ของ Holy See ซ่ึงเป็นหนวยงานท่ีมีอํานาจสูงสุดของกฎหมายระหวางประเทศ และความ
เป็นอิสระทางจิตวิญญาณ ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นรัฐอธิปไตยท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในโลก



มหาวิหารเซนตฟลลิป (มหาวิหารเซนตปเตอร)

รูปปนแกะสลักเพียตา

จัตุรัสเวเนเซีย

ระเบียง ปาลาสโซ

กลุมโรมันฟอรัม

โคลีเซียม

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

เป็นรูปป้ันฝีมือของศิลปินชื่อดัง "ไมเคิลแองเจิลโล" ตั้งอยูในนครรัฐวาติกัน ซ่ึงเป็นรูปป้ัน
ของพระแมมารีกําลังอุมรางของพระเยซูท่ีลวงลับไปแลว

เป็นจตุรัสท่ีมีถนนลาดผานมากมายหลายเสน และยังเป็นท่ีตั้งของสถานทูตของเวนิซ ซ่ึง
มีอนุสรณสถานและรูปป้ัน ท่ีมีความสําคัญตออิตาลีตั้งอยูท้ังสองฝ่ังของจตุรัส

เป็นพระราชวังท่ีถูกสรางเมื่อปี คศ 1444-1514 ซ่ึงนับวาเป็นพระราชวังสไตลเรเนซองคท่ี
แรกๆในกรุงโรมท่ีถูกสราง และมีขาวลือวาเงินท่ีนํามาสรางนั้นไดมาจากการชนะพนันใน
คืนเดียว

เป็นจุดนัดพบทรงสี่เหล่ียมท่ีถูกหอมลอมดวยซากอาคารตางๆ คาดวาเมื่อกอนถูกใชเป็น
ตลาดหรือศูนยกลางการแลกเปล่ียนสินคาเมื่อสมัยยุคโรมัน

เป็นสนามประลองรูปไขในกรุงโรมท่ีเกิดขึ้นมาเมื่อเกือบ 2000 ปีมาแลว ตั้งอยูท่ีใจกลาง
กรุงโรม สรางจากหินปูนแบบ travertine หินภูเขาไฟ และคอนกรีตท่ีกอดวยอิฐ สามารถ
เก็บผูชมไดประมาณ 50,000 ถึง 80,000 คนในหลาย ๆ จุดของประวัติศาสตรในชวง
หลายศตวรรษท่ีผานมา ปัจจุบันโคลีเซียมเป็นหน่ึงในสถานท่ีหามพลาดมาแวะถายรูปหาก
ไดมาเยือนกรุงโรม นอกจากน้้ียังไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็น 1 ใน 7สิ่มหัศจรรยของโลก
ดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 7 ทาอากาศยานลีโอนารโด ดาวินชี (ฟูมิชิโน)

ขอสงวนสิทธิใ์นการงดการเขาชมภายในมหาวิหารเซนตปีเตอร ในกรณี มีการจัดงานพิธีตางๆ ซ่ึงไมอาจเขาชมได หรือใน
กรณี คิวตอแถวในการเขาชมยาวมากเพ่ือไมใหเป็นผลกระทบกับรายการทองเท่ียวอ่ืนๆในโปรแกรมทัวร

อิสระกับอาหารมื้อค่ําตามอัธยาศัย

นํ้าพุเทรวี่

วิหารแพนธีออน

ยานบันไดสเปน

เป็นน้ําพุท่ีน้ํานั้นมาจากแหลงน้ําธรรมชาติ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี ท่ีชื่อ Nicola
Salvi ท่ีน่ีเป็นน้ําพุรูปลักษณแปลกท่ีใหญท่ีสุดในเมือง และเป็นหน่ึงในน้ําพุท่ีมีชื่อเสียง
ท่ีสุดในโลก

วิหารน้ีสรางขึ้นมาตั้งแต 27 ปีกอนคริสตศักราช โดยจักรพรรดิมารคุส อากริปปา แตโดน
ไฟไหมไปในปีค.ศ. 80 ตอมากษัตริยฮาดริอานไดปฏิสังขรณขึ้นใหมในปีค.ศ. 118 แตยัง
คงใหเกียรติผูสรางเดิมดวยการจารึกไวท่ีหนาจ่ัววิหารวาอากริปปาคือผูสรางแพนธีออน นับ
เป็นวิหารจากยุคโรมันท่ีเกาแกท่ีสุดท่ียังหลงเหลือมาถึงปัจจุบัน

เป็นยานบันไดท่ีติดกับแหลงชอปป้ิงยอดนิยม ตั้งอยูบนพ้ืนเขาระหวาง Piazza di
Spagna ท่ีฐานและ Piazza Trinità dei Monti บันได 135 ขั้น ท่ีน่ีไดรับการออกแบบ
โดยสถาปนิก Francesco de Sanctis และ Alessandro Specchi ในปี 1723 ท่ีน่ี
เป็นจุดเดินเท่ียวและถายรูปท่ีสวยไมแพจุดอ่ืนในกรุงโรม

 คํ่า  IH Hotels Roma Z3 หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทานออกเดินทางสูสนามบิน เพ่ือใหทานไดมีเวลาทํา TAX REFUND คืนภาษีกอนการเช็คอิน อาหารกลางวันอิสระตาม
อัธยาศัย

13.30 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 945

ทาอากาศยานลีโอนารโด ดาวินชี (ฟูมิชิโน)
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

รูจักกันในอีกชื่อวาทาอากาศยานฟีอูมีชีโน เป็นทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดในอิตาลี ตั้งอยู
ในเมืองฟีอูมีชีโน หางจากศูนยกลางทางประวัติศาสตรของโรม 35 กิโลเมตรนอกจากน้ี
ยังเป็นทาอากาศยานท่ีมีผูโดยสารคับค่ังมากเป็นอันดับท่ี 27 ของโลกใน พ.ศ. 2552 และ
เป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินอัลอิตาเลีย ชื่อของทาอากาศยานชื่อของเลโอนารโด
ดา วินชี ผูเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชาชาวอิตาลี ผูออกแบบตนแบบของเฮลิคอปเตอร
และเครื่องจักรมีปีกบินไดเป็นคนแรกของโลก



วันท่ี 8 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

 กิจกรรม เชา

06.05 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน

และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหักคา
ธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ

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

เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออก
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี 

เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 30,000 กอนการเดินทาง พรอมแฟกซหรือสง E-MAIL สําเนาหนาหนังสือเดินทาง

Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนท่ีเหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดิน
ทาง

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มิลาน//โรม-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกอน-หลัง)

คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน
12ช.ม./วัน 

โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบท่ีมี
อุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 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

คาพนักงานยกกระเปา ณ โรงแรมท่ีพัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากปองกันการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเขามาใน
โรงแรมท่ีพัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน)

คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวา    ทานจะผานการ
พิจารณาหรือไมก็ตาม 4,800 บาท)

คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ 12 ยูโร

คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน 
 

วีซา
ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบ 20 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต

เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเป็นกรุปในการย่ืนวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , 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 และอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซาเทานั้น มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาใหกับ
ทางทาน

กรณีวีซาท่ีทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นดังตอไปน้ี
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา

คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซ่ึงตั๋วเป็นเอกสารท่ีสําคัญในการย่ืนวีซา หากทานไมผานการ
พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมท่ีทานตองถูกหักบางสวน และสวนท่ีเหลือจะ
คืนใหทานภายใน 120 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริงเทานั้น

คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน
ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันท่ีเขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ
และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ(ท้ังน้ีขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือโรงแรมท่ีพักตาง
ประเทศเพ่ือท่ีจะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเป็นสําคัญ)

หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจายท้ังหมด 100%

ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารอง
ตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดท่ีใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเป็นคา
ใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนท่ีจะสํารองยานพาหนะ

เอกสารท่ีใชในการย่ืนขอวีซา VISA(ตองมาโชวตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน)

หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา 

รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเทานั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูกับประเทศท่ีจะเดินทาง 

หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด

คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาท่ีมีชื่อผูเดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3
เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณา
ระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต

ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ

หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพยและเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ท้ังน้ีเพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด) 

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 หรือบิดามารดาไมไดเดินทางท้ังสองคน
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
ถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ
ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร
ขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจาก
การขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความประสงคท่ีจะเดินทางไปทองเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเทานั้น
การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอย่ืนวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวน

์ ่ ้



สิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเป็นหลัก

หมายเหตุ
อัตราคาบริการน้ีไมรวม คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไมคืนใหทาน

ไมวา    ทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม 4,000 บาท)

อัตราคาบริการน้ีไมรวม คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ 12 ยูโร และ คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากล
โลก ทานละ 100 บาทตอวัน 

โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟา , อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการ
บิน และสถานการณในตางประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ไดมอบหมายให หัวหนาทัวร
ผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นท้ังน้ีการตัดสินใจ จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเป็นสําคัญ

ตองการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจาหนาท่ีบริษัทฯ

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายท้ังหมด ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสาย

การบิน   หรือ กรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได  
  

ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย ของมัดจําท้ังหมด   

ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร

ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เก็บคาบริการท้ังหมด 100 %
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


