


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินมิลาน	-	สนามบินโดฮา

พักที่
:	Hotel	Da
Vinci	หรือ
เทียบเทา
ระดับใกล
เคียง									
																	
																	
	

2 สนามบินมิลาน	-	ปราสาทสฟอรเซสโก	-	มหาวิหารแหงเมืองมิลาน	-	เมืองเว
โรนา	-	จตุรัสเออรเบ	-	โรมัน	อารีนา	หรือ	โรงละครโรมันกลางแจง	-	บาน
ของจูเลียต	-	เมืองเวนิส

พักที่
Smart
Hotel	หรือ
เทียบเทา
ระดับใกล
เคียง	

3 เมืองเวนิส	-	จัตุรัสซานมารโค	-	สะพานถอนหายใจ	-	พระราชวังดอจ	-	เมือง
ฟลอเรนซ	-	จัตุรัส	เดลลา	ซินญอเรีย	-	มหาวิหารซานตา	มาเรีย	เดล	ฟิโอเร	-
โบสถซานตา	โครเช	/	มหาวิหารซันตาโกรเช

พักที่
CHARME
HOTEL
หรือที่พัก
ระดับใกล
เคียง

4 เมืองปิซา	-	หอเอนปิซา	-	เซียนา	-	จตุรัสแคมโป

พักที่
HOTEL
ANNA
SIENA
NORD	
หรือเทียบ
เทาระดับ
ใกล
เคียง								

5 ทิโวรี่	-	ซอรเรนโต	-	เนเป้ิล

พักที่
RAMADA
,	NAPLES
หรือเทียบ
เทาระดับ
ใกลเคียง

6 โรมาโน	เอาทเล็ต	-	ซากเมืองปอมเปอี	-	กรุงโรม

พักที่	IH
HOTELS
ROMA	Z3	
หรือเทียบ
เทาระดับ
ใกลเคียง

7
นครรัฐวาติกัน	-	มหาวิหารเซนตปีเตอร	-	รูปป้ันแกะสลักเพียตา	-	จัตุรัสเวเน
เซีย	-	ระเบียง	ปาลาสโซ	-	อนุสาวรียพระเจาวิคเตอร	เอ็มมานูเอลที่	2	-	ประตู
ชัยคอนสแตนติน	-	กลุมโรมันฟอรัม	-	โคลีเซียม	-	น้ําพุเทรวี่	-	วิหารแพนธี
ออน	-	ยานบันไดสเปน	-	สนามบินมิลาน	-	สนามบินโดฮา

8 สนามบินสุวรรณภูมิ

25	ม.ค.	61	-	1	ก.พ.	61 ฿42,900 ฿42,900 ฿42,900 ฿12,000

1	ก.พ.	61	-	8	ก.พ.	61 ฿42,900 ฿42,900 ฿42,900 ฿12,000



5	มี.ค.	61	-	12	มี.ค.	61 ฿42,900 ฿42,900 ฿42,900 ฿12,000

15	มี.ค.	61	-	22	มี.ค.	61 ฿44,900 ฿44,900 ฿44,900 ฿12,000



05.30	สมาชิกทุกทานพรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น	4
เคานเตอร	Q	สายการบินกาตาร	แอรเวย	QATAR	AIRWAYS

08.35	เหินฟาสู	กรุงโดฮา	โดย	สายการบินกาตารแอรเวย	Qatar	Airways	เที่ยวบินที่	QR835

12.00	ถึง	สนามบินกรุงโดฮา	(รอเปลี่ยนเครื่อง	ประมาณ	2	ชั่วโมง)
15.20	เหิรฟาสู	เมืองมิลาน...โดย	สายการบินกาตาร	แอรเวย	Qatar	Airways	เที่ยวบินที่	QR123

19.55	เดินทางถึง	เมืองมิลาน	ประเทศอิตาลี	หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว	นําทานออกเดิน
ทางสูโรงแรมที่พัก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร	ตั้งอยูที่กรุงโดฮา	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

	พักที่	:	Hotel	Da	Vinci	หรือเทียบเทาระดับใกลเคียง																																															

รองรับการจราจรทางอากาศของเมืองมิลาน	เป็นทาอากาศยานที่มีจํานวนผู
โดยสารระหวางประเทศใชบริการมากที่สุดของอิตาลี	แตในสวนของจํานวนผู
โดยสารรวมทั้งหมดจะเป็นรองทาอากาศยานเลโอนารโด	ดา	วินชี-ฟิอูมิชิโน

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางเขาสู	ตัวเมืองมิลาน	เมืองสําคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี	ตั้งอยูบริเวณที่ราบลอมบาร

ดี้
นําคณะเก็บภาพ	“ปอมปราการสฟอรเซสโก”	ปราสาทสวยงามหลังน้ีไดเคยเป็นปอมปราการของพวกตระ

กูลวิสคอนติ	ตอมาเป็นที่พํานักของผูนําเผด็จการในชวงศตวรรษที่	15	คือ	ตระกูลสฟอรซา	มีเวลาใหทานไดถาย
ภาพกับมุมสวยๆ	ของน้ําพุที่โพยพุงบริเวณดานหนาปราสาทสฟอรเซสโก



นําทานชม	“มหาวิหารแหงมิลาน	หรือดูโอโม”	สัญลักษณที่โดดเดนที่สุดของเมือง	อันมีขนาดใหญโต
มโหฬาร	สรางขึน้ดวยหินออนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค	ใชเวลาสรางนานกวา	500	ปี	ปัจจุบันเป็น	“โบสถแคธอ
ลิกที่ใหญเป็นอันดับ	3	ของโลก”	ลานดานหนาเป็นที่ตั้งของพระราชานุสาวรียพระเจาวิคเตอรเอ็มมานูเอลที่	2
ทรงมา	รายลอมดวยอาคารที่เกาแกคลาสสิคและชอปป้ิงมอลลที่สวยที่สุดแหงหน่ึงของโลก
ชวงบาย	
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําคณะออกเดินทางสู“เมืองเวโรนา”ประตูสูอิตาลีเป็นเมืองที่ใหญ	และสําคัญเป็นอันดับ	2	ในแควนเวเนโต

รองจากเวนิส	นําทานชมเมืองเวโรนาไดรับสมญานามวา	"LITTLE	ROMAN"	เพราะยังคงสภาพสิ่งกอสรางจาก
สมัยโรมันไวอยางสมบูรณและถายอนไปในศตวรรษที่	13-14	มีความเจริญสูงสุดถือวาเป็นยุดทองไมแพกรุงโรม
เมืองเวโรนาโดงดังมาจากนิยายรักอมตะเรื่องเอกของนักประพันธ	“วิลเลี่ยมเชกสเปียร”	ที่ชื่อวา	“โรมิโอ	แอนด	จู
เลียต”	นําคณะเดินทางเขาชมยานเมืองเกาที่ยังคงสภาพบานเรือนแบบโบราณ
จากน้ันนําทานสู	“จตุรัสเออรเบ”	ที่รายลอมไปดวยคฤหาสน,	วังเกาของตระกูลที่เคยปกครองเวโรนา

ระหวางทางผานชมความยิ่งใหญภายนอกของ“โรมัน	อารีนา”สนามกีฬากลางแจงแบบโบราณในสมัยโรมัน
เดินทางเขาสู“อดีตบานของจูเลียต”ปัจจุบันหนาบานจูเลียตคือราน	Armani	ชมระเบียงหินออนเล็กๆ	ที่จู

เลียตเคยยืนอยูโดยมีโรมิโอ	มาคอยเฝาขอความรักอยูดานลางบริเวณบานมีรูปป้ันจูเลียตที่เป็นบรอนซป้ัน
โดยN.Costantiniวากันวาใครอยากสมหวังในเรื่องความรักก็ใหไปจับที่หนาอกของจูเลียต	นอกจากน้ีภายใน
บริเวณกําแพงบานจูเลียตยังมีการเขียนแสดงความรักกันมากมายจนแทบไมเห็นสีกําแพงเดิม	และยังมีบริการ
โทรศัพทสําหรับคนที่ไมไดมากับคนรักใหไดเซยฮัลโหลหากันวาโทรมาจากบานจูเลียตแหงน้ี
นําคณะเดินทางขึน้สูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีไปยัง	“	เมืองเวนิส	เมสเตร”	ราชินีแหงทะเล	เอ

เดียตริกเมืองหลวงของแควน	เวเนโต

ชวงคํ่า	
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่:	Smart	Hotel	หรือเทียบเทาระดับใกลเคียง	

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

รองรับการจราจรทางอากาศของเมืองมิลาน	เป็นทาอากาศยานที่มีจํานวนผู
โดยสารระหวางประเทศใชบริการมากที่สุดของอิตาลี	แตในสวนของจํานวนผู
โดยสารรวมทั้งหมดจะเป็นรองทาอากาศยานเลโอนารโด	ดา	วินชี-ฟิอูมิชิโน

ที่น่ีมีสิ่งสะสมทางโบราณคดีและเงินเหรียญโบราณที่นาสนใจ	นอกจากน้ียังมี
บานสวนตัวอีกสองหลัง	(Palazzo	Bagatti	Valsecchi	และ	Poldi	Pezzoli)	ซึ่ง
อาจจะไมใชปราสาทขนาดใหญ	แตบานเหลาน้ีไดจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑโดยจัด
แสดงสิ่งทอ	เครื่องประดับตกแตง	และภาพวาด	ซึ่งมีคุณคาแกการเยี่ยมชม

มหาวิหารแหงมิลาน	(Duomo	di	Milano)	เป็นสัญลักษณที่โดดเดนที่สุดของ
เมืองมิลาน	และเป็นวิหารหินออนสถาปัตยกรรมโกธิกที่ใหญที่สุดในโลก	ซึ่งใช
เวลาสรางนานถึง	500	ปี	ลักษณะเดนของวิหารที่นอกเหนือจากความวิจิตร
งดงามแลว	ยังประดับประดาไปดวยรูป้ันนับกวา	3000	รูป	ที่สวยงามไมแพกัน
ลานกวางดานหนาดูโอโมที่มีอนุสาวรีย	พระเจาวิกเตอรเอมมานูเอลที่	2	ทรง
มา	คือสถานที่จัดงานสําคัญตางๆ	และเป็นที่พบปะของผูคน	รอบๆดูโอโมคือ
ศูนยรวมรานคาแหลงชอปป้ิงชั้นนํา	ดังน้ันหากจะมาเที่ยวเมืองมิลาน	ก็ตอง
เริ่มที่ดูโอโมน่ีแหละ

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



เวโรนา	เป็นเมืองที่ตั้งอยูในจังหวัดเวโรนา	แควนเวเนโตในประเทศอิตาลี	เป็น
สถานที่ที่ดึงดูดนักทองเที่ยวดวยเหตุที่มีความสําคัญทางศิลปะและวัฒนธรรม
ที่เห็นไดงานนิทรรศการประจําปีหลายงาน	โรงละคร	และอุปรากรในโรงละคร
กลางแจงที่สรางโดยโรมัน

ในสมัยโรมันเป็นที่ชุมนุมทางเศรษฐกิจการเมือง	รวมทั้ง	เป็นตลาดขาย
สมุนไพรเมื่อหลายรอยปีกอนดวย	ปัจจุบัน	เป็นสถานที่พักผอนหยอนใจ	มีน้ําพุ
รานกาแฟนารักนาน่ังเพลินๆ	และรานคามากมาย	อีกทั้งยังเป็นตลาดขนาด
ยอม	ที่มีเอกลักษณที่ตางจากจัตุรัสใหญของเมืองอื่นๆ	ภายในจัตุรัส	เป็นแหลง
ขายผักผลไม	และขายสมุนไพรดวย	แตในชวงกลางคืนจัตุรัสแหงน้ีจะคราครํ่า
ไปดวยผูคนที่ออกมาสังสรรคกันในยามราตรี

อารีนา	สนามทรงรีที่สรางดวยหินออนสีชมพูกวา	1,900	ปีมาแลว	มีสภาพ
สมบูรณไมแพโคลอสเซียมในโรมแตมีขนาดเล็กกวา	ดวยเหตุน้ี	เวโรนา	ถึงได
รับฉายาวา	Little	Rome	และในฤดูรอนที่น่ีก็จะถูกใชเป็นสถานที่แสดง
คอนเสิรต	โอเปรากลางแจง

สถานที่เป็นตนกําเนิดของเรื่องราว	โรมิโอกับจูเลียต	ที่ซึ่งสาวๆ	ที่ผิดหวังกับ
ความรักจะมาเขียนจดหมาย	เขียนขอความบอกและอธิฐาน	ใหประสบความ
สําเร็จกับความรัก

เวนิส	หรือ	เวเนเซีย	ถูกสรางขึน้จากการเชื่อมเกาะเล็กๆ	จํานวน	118	เกาะ	เขา
ดวยกันในบริเวณ	ทะเลสาบเวนิเทีย	ดวยความสวยงามและความนาอยูของ
บานเมืองทําให	เวนิส	เป็นสถานที่ซึ่งไดรับฉายามากมาย	ตั้งแต	เมืองแหง
สายน้ํา	เมืองแหงสะพาน	เมืองแหงแสงสวาง	ราชินีแหงทะเลอาเดรียตริก	และ
ที่สําคัญ	ยูเนสโก	ยกให	เวนิส	เป็นหน่ึงในเมือง	มรดโลก

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Smart	Hotel	หรือเทียบเทาระดับใกลเคียง	

ชวงเชา	
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําคณะเดินทางเขาสูทาเรือตรอนเชโต	จากน้ันลงเรือเขาสู“	เมืองเวนิส	”เมืองอันแสนโรแมนติกซึ่งเป็นจุด

หมายปลายทางของคูรักจากทั่วโลกเมืองเวนิสไดรับฉายาวาราชินี	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	พระเจาวิคเตอรเอมานูเอลที่2	ถายภาพคูกับ	“
สะพานถอนหายใจ	”	สะพานแหงสัญลัก	ษณที่เชื่อมตอกับ	พระราชวังดอรจ	ชมความสวยงามของ	“พระรา
ชวังดอรจ”	(ภายนอก)	อันเป็นที่ประทับของเจาเมืองเวนิส	ในยุคที่ยังเป็นรัฐอิสระอีกทั้งยังเป็นศูนยกลางของ
การปกครองแควน	ในยุคสมัยน้ัน	ชม“โบสถเซนตมารค”	ซึ่งเป็นโบสถแบบไบเซ็นไทนที่	“ใหญที่สุด”	ในยุโรป
ตะวันตก
อิสระกับอาหารม้ือกลางวันเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

ชวงบาย
นําทานเดินทางเขาชม	“เมืองฟลอเรนซ”Florence	เมืองที่ไดรับฉายาวา“เมืองทีมี่ความงามเป็นอมตะ”

เป็นเมืองตนแบบของศิลปะแบบเรอเนสซองสซึ่งเป็นเมืองที่มีความเจริญสูงสุดในชวงศตวรรษที่	13-16	ทั้งทาง
ดานเศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรมเป็นนครโบราณอันยิ่งใหญซึ่งครั้งหน่ึงเคยมั่งคั่งและรํ่ ารวยกวากรุงโรม	เป็น
ถิ่นกําเนิดของศิลปินระดับโลก2ทาน	คือ	“ลีโอนา	โด	ดาวินชีและ	ไมเคิลแองเจลโล”
นําคณะเดินเที่ยวชมเขตเมืองเกา	Old	Town	ซึ่งไดถูกจัดใหเป็นเขตเมืองปลอดมลพิษไมอนุญาตใหรถยนตวิ่ง

ผานภายในเมืองสัมผัสสถาปัตยกรรมอันแสนงดงามเต็มไปดวยศิลปะแบบเรอเนสซองสที่หาชมไดยากยิ่งจาก
เมืองไหน	เที่ยวชม	“จัตุรัสเพียซซาซินยอเรตตา”	ชมสถาปัตยกรรม	อันโดดเดนของเมืองที่	“มหาวิหารซาน
ตามาเรียเดลฟิออเร”	เป็นวิหารที่มียอดโดมขนาดใหญสัญลักษณแหงเมืองฟลอเรนซ
จากน้ันออกเดินทางเขาสูใจกลางเมืองชม	“โบสถซันตาโคเช”	โบสถขนาดใหญซึ่งใชเป็นสถานที่ฝังศพของ

ศิลปินชื่อกองโลก“ไมเคิลแองเจลโล	และ	กาลิเลโอ”	และศิลปินชื่อดังของเมือง	จากน้ันนําทานขามแมน้ํา
อารโน	ออกเดินทางสูเมืองปราโต

ชวงคํ่า	
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	/	นําคณะเดินทางเขาสูทีพ่ัก
พักที	่CHARME	HOTEL	หรือทีพ่ักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เวนิส	หรือ	เวเนเซีย	ถูกสรางขึน้จากการเชื่อมเกาะเล็กๆ	จํานวน	118	เกาะ	เขา
ดวยกันในบริเวณ	ทะเลสาบเวนิเทีย	ดวยความสวยงามและความนาอยูของ
บานเมืองทําให	เวนิส	เป็นสถานที่ซึ่งไดรับฉายามากมาย	ตั้งแต	เมืองแหง
สายน้ํา	เมืองแหงสะพาน	เมืองแหงแสงสวาง	ราชินีแหงทะเลอาเดรียตริก	และ
ที่สําคัญ	ยูเนสโก	ยกให	เวนิส	เป็นหน่ึงในเมือง	มรดโลก

จัตุรัสซานมารโคไดรับการประกาศเป็น	หองวาดภาพของโลก	จัตุรัสซานมาร
โคหรือจัตุรัสเซนตมารคอาจเป็นสถานที่ดีที่สุดสําหรับการน่ังพักผอนและ
เพลิดเพลินไปกับชวงบายที่แสนสบายในเวนิส	ภายในบริเวณมีรานกาแฟ
กลางแจงที่ตั้งกระจายอยูริมทางเดินในจัตุรัส	เชนเดียวกับอาคารเกาแกทาง
ประวัติศาสตรที่ตั้งเรียงรายอยูรอบนอก

เชื่อมตอกับพระราชวังดอจ	วังแหงน้ีมีคุกขังนักโทษอันนาสะพรึงขวัญอยูชั้น
ใตดิน	ซึ่งถูกเชื่อมดวยทางเดินแคบๆ	ไปยังสะพานขามคลองสูแดนคุมขัง
สะพานแหงน้ีจึงมีชื่อเรียกวา	สะพานถอนหายใจ	ตามอาการของนักโทษที่เดิน
ขามสะพานกอนที่จะหมดอิสรภาพ



อิสระกับอาหารม้ือกลางวันเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

พระราชวังดอจ	พระราชวังสไตลโกธิคของดอจ	สรางขึน้ในศตวรรษที่	9	แตเกิด
เพลิงไหมและไดรับการบูรณะและกอสรางเพิ่มเติมในระหวางศตวรรษที่	14
และ	15	ภายในพระราชวังงดงามดวยการประดับทองคําและภาพจิตรกรรม
มากมายโดยเฉพาะภาพเขียนที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก

เป็นอีกหน่ึงเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี	มีความสําคัญในทาง
ประวัติศาสตร	ศิลปกรรม	สถาปัตยกรรม	ศาสนา	วัฒนธรรม	และ
อุตสาหกรรม	ของประเทศอิตาลีน่ันเอง	เมืองฟลอเรนซ	ตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําอาร
โน	ปัจจุบันเมืองแหงน้ีไดกลายเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางดานประวัติศาสตร
และวัฒนธรรมมากเป็นอันดับตนๆของโลก

บริเวณจัตุรัสเดลลาซินญอเรียน้ีมีรูปแกะสลักแสดงอยูมากมาย	อาทิ	รูปแกะ
สลักเพอรซุส	วีรบุรุษกรีกโบราณตอนบั่นคอเมดูซา	รูปแกะสลักเฮอรคิวลีส
และรูปสลัก	เป็นตน

วิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเรยังเป็นที่รูจักกันในนาม	ดูโอโม	ซึ่งเป็นภาษา
อิตาลีที่แปลวา	วิหาร	สิ่งที่ยืนหยัดอยูบนเสนขอบฟาของฟลอเรนซก็คือโดมอัน
งดงามของดูโอโม	ซึ่งถือวาเป็นความสําเร็จที่สําคัญที่สุดทางดาน
สถาปัตยกรรมของยุคเรอเนสซองส	ภายในวิหาร	คุณจะพบกับหนาตางกระจก
สีและภาพปูนเปียกของศิลปินชั้นครูของอิตาลี	และตัวอยางของนาฬิกาแบบโอ
รา	อิตาลิกา	ที่เกาแกที่สุดในโลก

เป็นวัดบาซิลิกาชั้นรองของนิกายโรมันคาทอลิกตั้งอยูที่เมืองฟลอเรนซ
ฟลอเรนซในประเทศอิตาลี	ที่ตั้งแตเดิมเป็นที่ลุมนอกกําแพงเมืองฟลอเรนซ
ภายในวัดเป็นที่เก็บศพคนสําคัญๆ	ของอิตาลีเชนไมเคิล	แอนเจโล,	กาลิเลโอ
กาลิเลอี,	และคนอื่นจึงเป็นที่รูจักกันวาเป็น	“Pantheon	of	the	Italian	Glories”
(จุดยอดของความเลิศของอิตาลี)

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	CHARME	HOTEL	หรือที่พักระดับใกลเคียง

ชวงเชา	
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางเขาสู“เมืองปิซา”	เมืองแสนสวยริมฝ่ังแมน้ําอารโน	และยังเป็นบานเกิด	“กาลิเลโอ”	ศิลปิน

ที่มีชื่อเสียงของอิตาลีนําคณะเปลี่ยนเป็นรถ	Shutter	Bus



เขาชมความมหัศจรรยของ	“หอเอนแหงเมืองปีซา”1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลก	ถูกสรางดวยหินออน	สูง
181	ฟุต	มี	8	ชั้นโดยเริ่มสรางเมื่อปี	ค.ศ.1174	แลวเสร็จเมื่อ	ค.ศ.1350	ใชเวลากอสรางนานถึง	176	ปี	สําหรับหอ
เอนปิซาน้ีภายในมีเสาหินออนทีสลักลวดลายดวยฝีมือจิตรกรชื่อดังแหงยุคไดสลักลวดลายไวสวยงามมากสวน
สาเหตุที่เอียงน้ันเกิดขึน้หลังจากเมื่อสรางเสร็จแลว	ฐานไดทรุดไปขางหน่ึงเมื่อวัดดูปรากฏวาเอียงออกจากแนว
ดิ่งของฐานถึง	14	ฟุต	แตก็ยังไมลมยังคงเอียงอยูเชนทุกวันน้ี	เมืองแหงน้ียังเป็นบานเกิดของนักวิทยาศาสตร
และนักดาราศาสตรเอกของโลก	“กาลิเลโอ”	ซึ่งเขาไดพิสูจนกฎการณดึงดูดของโลกโดยปลอยวัตถุใหตกมา
จากที่สูงเขาสังเกตพบวาไมวาวัตถุหนักหรือเบา	ตางตกถึงพื้นดินพรอมกัน	และใหชาวโลกรู	โดยทําการทดลอง
ปลอยลูกบอลจากหอเอนปิซาแหงน้ีและเขายังเป็นคนแรกที่ใชกลองโทรทัศน(Telescope)	สองดูดาวเมื่อ
ประมาณ	400	ปีกอนและไดประกาศสิ่งที่คนพบซึ่งทาทายความเชื่อของคนในสมัยน้ันซึ่งเชื่อกันวาโลกเป็น
ศูนยกลางของสุริยะจักรวาลแตกาลิเลโอยืนยันวาดวงอาทิตยตางหากเป็นศูนยกลางของสุริยะจักรวาล	จนทําให
เขาถูกจับคุมขังในที่สุด
ชมความสวยงามของ“หอสวดมนตทีส่รางในสไตลโรมันเนสก”จตุรัสดูโอโมแหงปิซาไดรับเลือกโดยองค

การยูเนสโกใหขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก	เมื่อปี	ค.ศ.1987
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
เดินทางสู	“เมืองเซียนา”	เมืองดังแหงยุคกลางของอิตาลีและเป็นเมืองที่มีศิลปะโกธิค	ตลอดทั้งใจกลางเมือง

เกาของเซียนาไดรับเลือกโดยองคการยูเนสโกใหขึน้ทะเบียนเป็น	โลกเมื่อปี	ค.ศ.1995
เชิญเยี่ยม	จตุรัสเปียซซา	เดล	คัมโป	Piazza	del	Campo	ซึ่งไดรับยกยองวาเป็นมรดกโลก	และ	เคยเป็น

บานของาลิโอนักแขงมาที่มีชื่อกระฉอนที่สุดในโลก	จตุรัสเปียซซา	เดล	คัมโป	ที่ไดชื่อวาสวยแปลกตาเพราะมีรูป
ทรงเป็นรูปพัด	ลาดเอียงแบบขั้นบันได	ตั้งอยูดานหนาศาลาวาการเมืองเซียนา	เดินเลนชมเมือง	บานเรือนตางๆ
ถึงแมดูเกาแก	แตยังคงถูกใชงานเป็นที่อยูอาศัยและรานคา	มีศาลากลางจังหวัดสไตลโกธิค	น้ําพุเกีย	โบสถพระ
แมนิรมล	ที่น่ีมีเทศกาลพาลิโอแสดงในชุดพื้นเมืองทุกปีมีชื่อเสียงมา

ชวงคํ่า	
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	/	นําคณะเดินทางเขาสูทีพ่ัก
พักที	่HOTEL	ANNA	SIENA	NORD	หรือเทียบเทาระดับใกลเคียง	

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดปิซา	อยูในแควนทัสกานี	ฝ่ังแมน้ําอารโน	ประเทศ
อิตาลี	อยูทางตะวันตกของเมืองฟลอเรนซ	ประมาณ	100	กิโลเมตร	และทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเซียนาปรมาณ	130	กิโลเมตร

ตั้งอยูที่เมืองปีซา	ประเทศอิตาลี	เป็นหอคอยสรางดวยหินออน	สูง	181	ฟุต	มี	8
ชั้น	ใชเวลาการกอสรางถึง	176	ปี	ตามประวัติกลาววา	ขณะกอสรางเสร็จ	ฐาน
ทรุดไปขางหน่ึง	จะเป็นดวยการคํานวณผิดพลาดหรือประการใดก็ไมทราบ
เมื่อวัดปรากฏวาเอียงออกจากแนวดิ่งของฐานถึง	18	ฟุต	แตกระน้ันก็ยังไมลม
ยังเอียงอยูจนถึงทุกวันน้ี	จนไดชื่อวาเป็น	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลก

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดเซียนา	ประเทศอิตาลี	ในยุคกลางเซียนาเป็นเมืองคู
แขงของฟลอเรนซที่มีชื่อเสียงทางศิลปะและสถาปัตยกรรม



จตุรัสที่สวยงามเป็นอันดับ	3	ของอิตาลี	ซึ่งใชเป็นสนามแขงกีฬาแขงมาประจํา
ปี	ชมความยิ่งใหญและงดงามของจตุรัสแหงน้ี	ที่มีลักษณะคลายปากปลอง
ภูเขาไฟอันรายลอมไปดวยสถานที่สําคัญโบราณ	เชน	ปาลาซโซ-พับปิโค,	ปา
ลาซโซ-ซานเซโดนี

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	HOTEL	ANNA	SIENA	NORD		หรือเทียบเทาระดับใกลเคียง								

ชวงเชา	
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานออกเดินทางสู	เมืองทิโวรี	่ดินแดนทีเ่ป็นสวนหน่ึงของแควนลาซิโอ	(Lazio)	ตั้งอยูบนหนาผาสูง

เหนือแมน้ําอาเนียน	(Aniene)	ชมเนินเขา	TIBURTINE	ทานจะไดพบวาทิวทัศนสวยงามสุดลูกหูลูกตาจะเปิด
ตอนรับปลุกประสาทสัมผัสทุกอยางใหสดชื่น	มีชีวิตชีวา	โดยเฉพาะเหลาวิลลาพักรอนของชนชั้นสูงในสมัยกอน
เพื่อสัมผัสกับความโรแมนติกจับใจ
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองซอรเรนโต(SORRENTO)	ที่มาของเพลง	“คัมแบค	ทู	ซอร	เรนโต”	และเป็น

บานเกิดของ	เอนริโก	คารูโซ	(ENRICO	CARUSO)	นักรองโอเปราชื่อดัง	เป็นเมืองในฝัน	ที่งดงามลํ้าเลิศ	เมืองที่
มีทัศนียภาพสวยงาม
นําทานเดินทางตอสู	เมืองเนเปิลส	(Naples)	หรือที่นิยมเรียกเป็นภาษาอิตาลีวา	เมืองนาโปลี	(Napoli)	คือ

อีกหน่ึงเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความสําคัญทางประวัติศาสตร	ศิลปะ	วัฒนธรรม	สถาปัตยกรรม	ดนตรี
และศาสตรการทําอาหาร	ที่ไดรับการยอมรับจากทั่วโลก	อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของจังหวัดเนเปิลส	(Province
of	Naples	)	และ	แควนกัมปาเนีย	(Campania)แควนที่ตั้งอยูทางทิศใตของประเทศอิตาลีน่ันเอง

ชวงคํ่า	
อิสระกับอาหารม้ือคํ่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเทีย่วชมเมือง
พักที	่RAMADA	,	NAPLES	หรือเทียบเทาระดับใกลเคียง	

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ดินแดนที่เป็นสวนหน่ึงของแควนลาซิโอ	(Lazio)	ตั้งอยูบนหนาผาสูง	เหนือ
แมน้ําอาเนียน	(Aniene)	ชมเนินเขา	TIBURTINE	ทานจะไดพบวาทิวทัศน
สวยงามสุดลูกหูลูกตาจะเปิดตอนรับปลุกประสาทสัมผัสทุกอยางใหสดชื่น

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



อิสระกับอาหารม้ือคํ่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเทีย่วชมเมือง

เมืองตากอากาศเล็กๆ	ริมอาวเนเป้ิล	ตัวเมืองตั้งอยูบนหนาผาสูง	และไลระดับ
ลงมาตามความลาดชันจนลงมาถึงระนาบเดียวกันกับหาดทรายสีเทาที่ไดรับ
การจัดระเบียบไวอยางเรียบรอย	ณ	ดานบนของตัวเมืองออกสูอาวเนเป้ิล	ที่ฝ่ัง
ตรงขาม	เราสามารถมองเป็นภูเขาไฟวิซูเวียสยืนเดนเป็นสงานาเกรงขาม
ภูเขาไฟลูกเดียวกันน้ีที่เมื่อเกือบ	1700	ปีที่ผานมาถลมเมืองปอมเปอีเสียเรียบ
เป็นหนากลอง

เป็นเมืองหลวงของเนเปิลสในอิตาลี	มีชื่อเสียงในดานความรํ่ารวยทาง
ประวัติศาสตร	ศิลปะ	วัฒนธรรม	สถาปัตยกรรม	ดนตรี	และศาสตรการทํา
อาหาร	เป็นเมืองที่มีบทบาทสําคัญในคาบสมุทรอิตาลี

	พักที่	RAMADA	,	NAPLES	หรือเทียบเทาระดับใกลเคียง

ชวงเชา	
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานออกเดินทางสู	“	เมืองปอมเปอี	”	นําชมเมืองโบราณ	2,000	ปี	ที่ถูกทําลายโดยลาวาของภูเขาไฟ	วิโซ

เวียส	ซึ่งภูเขาไฟลูกน้ีระเบิดเอาดินโคลนเถาถาน	และหินละลายทับถมจมลงไปในดินในชั่วเวลาไมกี่นาทีเมื่อ
พ.ศ.662	ประชาชนนับหมื่นตองถูกฝังทั้งเป็นตายดวยความทุกขทรมาน	โดยไมมีโอกาสหนีรอดออกมาไดเลย
จนกระทั่ง	พ.ศ.2291	ไดพบรองรอยของซากเมือง	เมื่อรื้อดินที่ทับถมออกมาหมดแลวก็พบซากเมืองที่ใหญโต
และสรางดวยหินอยางแข็งแรง	บางแหงพบ	“	ซากชาวปอมเปเอียน	และสัตวเลี้ยงของเขาทีต่ายกลาย
เป็นหินยังคงสภาพเดิมทุกประการ	”	แตทวาภาพน้ันจะเห็นลักษณะของความหวาดกลัวตอความตายไดเป็น
อยางดีบางคนน่ังเอามือปิดหนาตายบางคนน่ังซบกับกําแพงบานตายก็มี	ปอมเปอีจึงได	ชื่อวา	“	ซากเมืองแหง
ความตาย	”

จากน้ันนําทานออกเดินทางสู	OUTLET	ROMA	ศูนยเอาทเล็ทที่ใหญและมีสินคาหลากหลายที่สุด	มีเวลาให
ทานชอปป้ิงสินคาแบรนดเนม	อาทิเชน	Burberry,	Calvin	Klein,	D&G,	DKNY,	Bally	Mulberry,	Paul	Smith,
POLO	ฯลฯ
อิสระกับอาหารม้ือกลางวันเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

ชวงบาย
นําคณะออกเดินทางสู	“กรุงโรม”	Rome	เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของแควนลาซีโอและประเทศอิตาลี

ตั้งอยูทางตอนกลางของประเทศ	มีประวัติศาสตรยาวนานมากกวา	2,800	ปี

ชวงคํ่า	
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร/นําทานเขาสูโรงแรมทีพ่ัก
พักที	่:	IH	HOTELS	ROMA	Z3	หรือเทียบเทาระดับใกลเคียง	

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



อิสระกับอาหารม้ือกลางวันเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

	แหลงชอปป้ิงสินคาแบรนดเนม	ทามกลางบรรยากาศเมืองแหงแฟชั่นสุดหรู
ของกรุงโรม	ที่จะทําใหคุณตื่นตา	ตื่นใจไปกับสินคาแบรนดเนมชื่อดังจากทั่วทุก
มุมโลกมากกวา	110	แบรนด	อาทิเชน	Burberry,	Calvin	Klein,	Guess,	La
Perla,	Nike	และอื่นๆอีกมากมาย	ที่คุณสามารถเลือกซื้อกันไดในราคาที่ถูก
สุดๆ	เพราะที่เอาเล็ตทแหงน้ีจัดรายการลดราคาสินคา	30	-	70%	ตลอดทั้งปี
และหากคุณเหน็ดเหน่ือยจากการเดินชอปป้ิง	ที่น่ีก็ยังมีรานอาหาร	รานกาแฟ
รวมถึงรานเบเกอรี่ไวคอยใหบริการคุณอีกดวย

เมืองปอมเปอีตั้งอยูใกลกับเมืองเนเปิลส	ทางตอนใตของประเทศอิตาลี	ถือ
กําเนิดขึน้โดยชาวออสกัน	ในชวง	700	ปีกอนคริสตกาล	และถูกผนวกรวมกับ
อาณาจักรโรมันในชวง	80	ปีกอนคริสตกาล	เมืองทาแหงน้ีคือทําเลทองที่เอื้อ
ตอการทําการคาและการเกษตร	ดวยความอุดมสมบูรณของแรธาตุจากลาวา
ภูเขาไฟ	ทําใหสามารถปลูกตนองุนและมะกอกไดดี

เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของแควนลาซีโอและประเทศอิตาลี	ตั้งอยู
ทางตอนกลางของประเทศ	โรมเป็นเมืองที่มีผูมาเยือนมากเป็นอันดับที่	11	ของ
โลก	มากเป็นอันดับสามในสหภาพยุโรป	และเป็นแหลงทองเที่ยวที่เป็นที่นิยม
มากที่สุดในอิตาลี

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	IH	HOTELS	ROMA	Z3		หรือเทียบเทาระดับใกลเคียง

ชวงเชา	
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําคณะทานเดินทางเขาสู	“	นครรัฐวาติกัน	”	“	ประเทศเอกราช	”	หรือ	“	รัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก	”
นําคณะทานเขาชมภายในของ	“มหาวิหารเซนตปีเตอร”	ซึ่งเป็นสิ่งกอสรางที่ใหญและสําคัญที่สุดใน

นครรัฐวาติกัน	เป็นสถานที่ศักดิส์ิทธของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกที่	มีขนาด	“	ใหญที่สุดในโลก	”	ไดรับการ
ออกแบบโดย	“	ไมเคิลแองเจลโล	”

นําคณะเขาสูภายในมหาวิหารซึ่งประดับประดาไปดวยงานศิลปะชิ้นเอกมากมาย	อาทิเชน	“	ปิเอตา	”	(	The
Pieta	)	รูปแกะสลักหินออนแมพระมารีอุมพระศพของพระเยซูเจาไวบนตัก
จากน้ันรถโคชแลนผานสถานที่สําคัญตางๆ	พรอมชมสถาปัตยกรรมอันเกาแกภายในกรุงโรม	อาทิ	“	จัตุรัส

เวเนเซีย	”	Piazza	Venezia	จตุรัสที่ยิ่งใหญใจกลางกรุงโรม	ผานชมระเบียงปาลาสโซ	สถานที่ใชกลาว
สุนทรพจนของมุสโสลินีในโอกาสตางๆ	“	อนุสาวรียพระเจาวิคเตอร	เอ็มมานูเอ็ลที	่2	”	ซึ่งไดชื่อวาเป็นพระ
บิดาของชา	อิตาลี	“ประตูชัยคอนสแตนติน”	สัญลักษณแหงชัยชนะและที่มาของ	“ถนนทุกสายมุงสูกรุง
โรม”

จากน้ันชมรองรอยของศูนยกลางแหงจักรวรรดิโรมันอันศักดิส์ิทธิ	์“โรมันฟอรัม่”

อิสระกับอาหารม้ือกลางวันเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

ชวงบาย
ใหคณะไดลงจากรถพรอมถายภาพคูกับ	“สนามกีฬาโคลอสเซียม”	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลก	สนามกีฬา



กลางแจงขนาดใหญที่มีโครงสรางเกือบสมบูรณตั้งอยูใจกลางกรุงโรม	โดยนับเป็นสิ่งกอสรางที่มีขนาดใหญที่สุด
เทาที่เคยมีการสรางขึน้มาในสมัยอาณาจักรโรมัน	ระหวางทาง	ทานจะสามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรม
อันเกาแกของกรุงโรม
นําคณะทานชมความสวยงามของ	“น้ําพุเทรวี”่	ซึ่งเป็นอีกหน่ึงสัญลักษณของกรุงโรม	น้ําพุแหงน้ี	เริ่มเป็นที่

รูจักและมีชื่อเสียงจากภาพยนตรเรื่อง	"	Three	Coins	in	the	Fountain	"	นักทองเที่ยวที่ไดเดินทางมาเยี่ยมชม
น้ําพุแหงน้ีมีความเชื่อกันวา	การโยนเหรียญลงไปแลวจะไดกลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง
จากน้ันนําคณะทาน	เดินทางชม	ชอง	“โอคูลูส”	ชองแสงซึ่งเป็นวงกลมขนาดใหญอยูตรงกลางหลังคาโดม

ของ	“วิหารแพนธีออน”	ภายในวิหารแพนธีออนยังใชเป็นสถานที่ฝังศพกษตัริย	บุคคลในราชวงศและบุคคล
สําคัญ	เชน	พระศพของกษตัริย	2	พระองคสุดทายของอิตาลีคือ	พระเจาวิกเตอร	เอมมานูเอลที่	2	และพระเจาอุม
แบรโตที่	1	และยังมีศพของราฟาเอล	จิตรกรชาวอิตาลีที่อายุนอยที่สุดในบรรดาจิตรกรผูยิ่งใหญในยุคฟ้ืนฟู
ศิลปวิทยา
นําทานคณะทานเดินทางตอไปยัง	“	ยานบันไดสเปน	”	สถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง	และเป็นสัญลักษณอีก

อยางหน่ึงของกรุงโรม	เป็นสถานที่นัดพบของหนุมสาววัยรุนของอิตาลีซึ่งในเขตบริเวณน้ีเต็มไปดวย
สถาปัตยกรรมโรมันที่สวยงาม	ใหทานไดถายภาพไวเป็นที่ระลึกหรืออิสระเลือกชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมชื่อดัง
นานาชนิด	อาทิ	Gucci	,Louis	Vuitton	,Prada	,Bally	,Chanel	สินคาพื้นเมืองอันเลื่องชื่อ

16.30	น.	นําทานเหินฟากลับสู	กรุงโดฮา	โดย	สายการบินกาตาร	แอรเวย	เที่ยวบินที่	QR132

23.55	น.	ถึง	สนามบินกรุงโดฮา	(รอเปลีย่นเครื่อง	ประมาณ	2	ชัว่โมง)

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

มหาวิหารเซนตปีเตอร	หรือเรียกกันสั้นๆวาเซนตปีเตอรบาซิลิกา	มหาวิหารน้ี
เป็นมหาวิหารหน่ึงในสี่ของมหาวิหารหลักในกรุงโรม,	ประเทศอิตาลี	อยูใน
นครรัฐวาติกัน	เป็นดินแดนที่ตั้งอยูใจกลางกรุงโรม	ประเทศอิตาลีเป็นที่
ประทับของpope	ซึ่งเป็นประมุขสูงสุดแหงศาสนาคริสต	นิกายRoman
Catholic	State	of	the	Vatican	City	จัดวาเป็นประเทศ	ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก

มหาวิหารเซนตปีเตอร	(St.Peter	’	s	Basilica)	ดานในมีประติมากรรมอันลือชื่อ
ปิเอตา	(Pieta)	ของมิเคลันเจโลและแทนบูชาบัลแดคคิโน	(St.	Peter's
Baldachin)	เป็นซุมสําริดที่สรางโดยจานโลเรนโซ	แบรนินี	ซึ่งสรางตรงบริเวณ
ที่เชื่อกันวาเป็นที่ฝังพระศพของนักบุญปีเตอร

รูปป้ันฝีมือของศิลปินชื่อดัง	ไมเคิลแองเจิลโล	ตั้งอยูในนครรัฐวาติกัน	ซึ่งเป็น
รูปป้ันของพระแมมารีกําลังอุมรางของพระเยซูที่ลวงลับไปแลว

เป็นจตุรัสที่มีถนนลาดผานมากมายหลายเสน	และยังเป็นที่ตั้งของสถานทูต
ของเวนิซ	ซึ่งมีอนุสรณสถานและรูปป้ัน	ที่มีความสําคัญตออิตาลีตั้งอยูทั้งสอง
ฝ่ังของจตุรัส



เป็นพระราชวังที่ถูกสรางเมื่อปี	คศ	1444-1514	ซึ่งนับวาเป็นพระราชวังสไตล
เรเนซองคที่แรกๆในกรุงโรมที่ถูกสราง	และมีขาวลือวาเงินที่นํามาสรางน้ันได
มาจากการชนะพนันในคืนเดียว

อนุสาวรียน้ีตั้งอยูบริเวณจัตุรัสเวเนเซีย	ซึ่งเป็นอีกหน่ึงจัตุรัสสําคัญกลางกรุง
โรม	กษตัริยวิกเตอรเอ็มมานูเอลที่	2	เป็นกษตัริยพระองคแรกของอิตาลี	ผูรวม
รวมชาติอิตาลีเขาไวดวยกัน	ตัวอนุสาวรียจะตั้งอยูบนเนินเขาแคปปิทอลไลน
สรางขึน้ในปี	1895-1911

ประตูชัยแหงน้ีมีขนาดใหญและสภาพสมบูรณที่สุดในกรุงโรม	สรางขึน้เพื่อ
ฉลองชัยชนะของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่	1	ที่มีชัยชนะเหนือ	Maxentius	ใน
สงคราม	Battle	of	Milvian	Bridge

เป็นจุดนัดพบทรงสี่เหลี่ยมที่ถูกหอมลอมดวยซากอาคารตางๆ	คาดวาเมื่อกอน
ถูกใชเป็นตลาดหรือศูนยกลางการแลกเปลี่ยนสินคา

เป็นสนามประลองในกรุงโรมเมื่อ	2000ปีมาแลว	ซึ่งตั้งอยูที่ใจกลางเมืองใหคน
เขามาไดไมใกลไมไกล	แตไดเสียหายไปมากจากแผนดินไหวเมื่อปี	ค.ศ.2000

เป็นน้ําพุที่น้ําน้ันมาจากแหลงน้ําธรรมชาติ	ซึ่งมีตํานานวามี	เด็กผูหญิงนําทาง
ทหารโรมันไปหาแหลงน้ํา



อิสระกับอาหารม้ือกลางวันเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

มหาวิหารแพนธีออนสรางมาตั้งแต	27	ปีกอนคริสตศักราช	โดยจักรพรรดิมาร
คุส	อากริปปา	แตโดนไฟไหมไปในปีค.ศ.	80	ตอมากษตัริยฮาดริอานได
ปฏิสังขรณขึน้ใหมในปีค.ศ.	118	แตยังคงใหเกียรติผูสรางเดิมดวยการจารึกไว
ที่หนาจั่ววิหารวาอากริปปาคือผูสรางแพนธีออน	นับเป็นวิหารจากยุคโรมันที่
เกาแกที่สุดที่ยังหลงเหลือมาถึงปัจจุบัน

เป็นยานบันไดที่ติดกับแหลงชอปป้ิงยอดนิยม	เพราะทั้งสวยและมีที่เดินเที่ยว
สรางตั้งแตสมัย	ค.ศ.1717

รองรับการจราจรทางอากาศของเมืองมิลาน	เป็นทาอากาศยานที่มีจํานวนผู
โดยสารระหวางประเทศใชบริการมากที่สุดของอิตาลี	แตในสวนของจํานวนผู
โดยสารรวมทั้งหมดจะเป็นรองทาอากาศยานเลโอนารโด	ดา	วินชี-ฟิอูมิชิโน

เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร	ตั้งอยูที่กรุงโดฮา	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

03.05	น.	นําทานเหินฟากลับสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดย	สายการบินกาตาร	แอรเวย	เที่ยวบินที่	QR836

13.20	น.	เดินทางถึง	กรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	ทางบริษทัจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่น่ังครบ	20	ทาน	และไดรับคิวการตอบรับจาก
ทางสถานทูต	เน่ืองจากบริษทัจะตองใชเอกสารตางๆที่เป็นกรุปในการยื่นวีซา	อาทิ	ตัว๋เครี่องบิน	,	หองพักที่คอนเฟิรม
มาจากทางยุโรป	,ประกันการเดินทาง	ฯลฯ	ทางทานจะตองรอใหคณะครบ	20	ทาน	จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทาง
ทานไดอยางถูกตอง
2.	หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการยื่นวีซาเต็ม	ทางบริษทัตองขอสงวนสิทธิใ์นการยื่นวีซาเดี่ยว	ซึ่งทาง

ทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง	ตามวัน	และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัคอย
ดูแล	และอํานวยความสะดวก
3	เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป	ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา	มิใชบริษทัทัวรเป็นผู

กําหนด	ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป	กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง	และครบถวนตามที่
สถานทูตตองการ	เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน	บริษทัทัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง	และอํานวยความ
สะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน	มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน
4.	กรณีวีซาทีท่านยื่นไมผานการพิจารณา	และคณะสามารถออกเดินทางได	ทานจะตองเสียคาใชจาย

จริงทีเ่กิดขึ้นดังตอไปน้ี
-	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือไมผาน
การพิจารณา
-	คามัดจําตัว๋เครื่องบิน	หรือตัว๋เครื่องบินที่ออกมาจริง	ณ	วันยื่นวีซา	ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา	หาก
ทานไมผานการพิจารณา	ตัว๋เครื่องบินถาออกตัว๋มาแลวจะตองทําการ	REFUND	โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูก
หักบางสวน	และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน	120	วัน	(ตามกฎของแตละสายการบิน)	ถายังไมออกตัว๋ทานจะเสีย
แตคามัดจําตัว๋ตามจริงเทาน้ัน
-	คาหองพักในทวีปยุโรป	ถาคณะออกเดินทางได	และทานไมผานการพิจารณาวีซา	ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจํา
หองใน	2	คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก	ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง	100%	ในทันที
ทางบริษทัจะแจงใหทานทราบ	และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ
5.	หากทานผานการพิจารณาวีซา	แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจาย

ทัง้หมด	100%

6.	ทางบริษทัเริ่มตน	และจบ	การบริการ	ที่สนามบินสุวรรณภูมิ	กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด	หรือตาง
ประเทศ	และจะสํารองตัว๋เครื่องบิน	หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน	ทางบริษทัจะไมรับ
ผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี	เพราะเป็นคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั	ฉะน้ันทานควรจะให
กรุป	FINAL	100%	กอนที่จะสํารองยานพาหนะ
7.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	10	วัน	ซึ่งจะเกิดขึน้ไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยาง

นอย	20	ทาน	และหรือ	ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ	20	ทาน	ซึ่งในกรณีน้ี	ทางบ
ริษทัฯ	ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นให	ถาทานตองการ
8.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็น	สุดวิสัย	จนไมอาจ

แกไขได	และจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ	ที่นอกเหนือความ	รับผิดชอบของ
หัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	ตางๆ
9.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ	หรือถูก

ปฏิเสธการเขา	และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี
10.	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทา

งบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษทัฯ	ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด

กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก	เต็มจํานวน	กอนการเดินทาง	พรอมแฟกซหรือสง	E	MAIL	สําเนาหนา
หนังสือเดินทาง	Passport	มายังบริษทั	และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา	14	วัน	มิ
ฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	กรุงเทพฯ-มิลาน//โรม-กรุงเทพฯ	(หรือสลับประเทศลงกอน-หลัง)
2.	คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ	พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง	กฎหมายในยุโรปไมอนุญาต

ใหคนขับรถเกิน	12ช.ม./วัน
3.	โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน	โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ

เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ าและราคาโรงแรมจะปรับขึน้	3-4	เทาตัว	หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรด
แฟรหรือการประชุมตางๆ	อันเป็นผลที่ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนยายเมือง	โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก



4.	คาธรรมเนียมในการยื่นวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา	และคาธรรมเนียมวีซา	ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวา
ทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม
5.	คาอาหารที่ระบุในรายการ	ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
6.	คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู	และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอด

การเดินทาง
7.	คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ	1,000,000	บาท

1.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	และคาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	%
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาโทรศัพท	,	คาซักรีด	,	คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
3.	คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
4.	คาพนักงานยกกระเปา	ณ	โรงแรมที่พัก	(ทางบริษทัฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากปองกันการสูญหายจาก

มิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พัก	และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน)
5.	คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ	12	ยูโร
6.	คาทิปหัวหนาทัวร	ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก	ทานละ	100	บาทตอวัน

เอกสารทีใ่ชในการยื่นขอวีซา	VISA	(ตองมาโชวตัวทีส่ถานทูตเพื่อสแกนลายน้ิวมือทุกทาน)
1.	หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใชงานไมตํ่ากวา	6	เดือน	และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย	3	หนา
2.	รูปถายสี	(ตองถายไวไมเกิน	6	เดือน	ฉากหลังเป็นสีขาวเทาน้ัน	)	1.5	X	2.0	น้ิว	จํานวน	3	รูป	ขึน้อยูกับประเทศที่

จะเดินทาง
3.	หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน	1	ชุด

-	คาขาย	หลักฐานทางการคา	เชน	ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผูเดินทาง	อายุ
ยอนหลังไมเกิน	3	เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง	*พนักงานและผูถือหุน	หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ
ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN	แทนการใชชื่อแตละสถานทูต
-	ขาราชการและนักเรียน	หนังสือรับรองจากตนสังกัด	หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
4.	หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ	1	ฉบับ	(	สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานัน้	สวนบัญชีอื่นๆ

นอกจากออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ	สามารถยื่นแนบเพิม่เติมได	ทัง้น้ีเพื่อใหหลักฐาน
การเงินของทานสมบูรณทสุด)
-	หนังสือรับรองจากธนาคาร	ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN
แทนการใชชื่อแตละสถานทูตพรอม	Statement	และ	สําเนาสมุดเงินฝาก	ออมทรัพย	โดยละเอียดทุกหนา	ยอน
หลัง	6	เดือน	กรุณาสะกดชื่อใหตรงกับหนาพาสปอรต	และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชยื่นวีซา	(ใช
เวลาดําเนินการขอประมาณ	3-5	วันทําการ)
-	เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
-	สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส	สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได	แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยก
คนละชุด
5.	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	20	ปีบริบูรณ	/	หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง	หรือบิดามารดาไมได

เดินทางทั้งสองคน	ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง	ประเทศจากบิดา	และ	มารดา	ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่
วาการอําเภอ
6.	สําเนาบัตรประชาชน	หรือ	สําเนาสูติบัตร	1	ชุด
7.	สําเนาทะเบียนบาน	1	ชุด
8.	สําเนาทะเบียนสมรส	หรือ	ทะเบียนหยา	1	ชุด
9.	สําเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกุล	(ถามี)	1	ชุด
การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน

เป็นการถาวร	และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอ
ยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ	ทางบริษทัฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด

หมายและโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก	และประสานงานตลอด
เวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
กรณีทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูต

ยกเลิกวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษทัฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานทีมี่เอกสารพรอมและมีความประสงคทีจ่ะเดินทางไปทองเทีย่ว



ยังประเทศตามทีร่ะบุเทานัน้	การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงค
ในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน	โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึน้จริงและจะคืนใหทาน
หลังจากทัวรออกเดินทางภายใน	30	วัน	โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีจะคํานึง
ถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเป็นหลัก

กรุณาสํารองทีน่ัง่ลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย	8	สัปดาหเพื่อความสะดวกในการยื่นวีซา
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาพ	ลม	,ฟา	,	อากาศ,การลาชา

อันเน่ืองมาจากสายการบิน	และสถานการณในตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน	เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินทาง	โดย	เวิลด	คอนเน็คชั่นส	ไดมอบหมายให	หัวหนาทัวรผูนําทัวร	มีอํานาจตัดสินใจ	ณ	ขณะน้ันทั้งน้ีการตัดสิน
ใจ	จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเป็นสําคัญ
ตองการเดินทางโดยชัน้ธุรกิจ	Business	Class	กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจาหนาทีบ่ริษทั

1.	ยกเลิกกอนการเดินทาง		45	วัน	-	คืนคาใชจายทั้งหมด	ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุด	หรือเทศกาลที่
ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน			หรือ	กรุปทีม่ีการการันตีคามัดจําทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการผาน
ตัวแทนในประเทศ	หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได			
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	40	วันขึน้ไป	-		เก็บคาใชจาย	ของมัดจําทั้งหมด		
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง		35	วันขึน้ไป		-		เก็บคาใชจาย		80	%	ของราคาทัวร
4.	ยกเลิกกอนการเดินทาง		25	วัน	-	เก็บคาบริการทั้งหมด	100	%


