


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินดูไบ	-	สนามบินเวนิส	-	ทาเรือตรอนเซโต	-	เมืองเวนิส	-	สะพานถอน
หายใจ	-	จัตุรัสซานมารโค

พักที่
SMART
HOLIDAY
หรือเทียบ
เทา

3 เมืองมิลาน	-	มหาวิหารแหงเมืองมิลาน	-	แกลลอเรียวิคเตอรเอ็มมานูเอล	-
เมืองปารมา

พักที่	SAN
MACRO
หรือเทียบ
เทา

4 เมืองปิซา	-	จัตุรัสกัมโป	เดย	มีราโกลี	หรือ	จัตุรัสดูโอโมแหงปิซา	-	หอศีลจุม	-
มหาวิหารดูโอโม	ปิซา	-	หอเอนปิซา	-	เมืองฟลอเรนซ	-	มหาวิหารซานตา	มา
เรีย	เดล	ฟิโอเร	-	จัตุรัส	เดลลา	ซินญอเรีย	-	สะพานแวคคิโอ	/	สะพานเว็คคีโอ

พักที่	ART
MIRO	หรือ
เทียบเทา

5 เมืองซานจีมิญญาโน	-	เซียนา	-	จตุรัสแคมโป	-	หอระฆังมานเจีย	-	มหาวิหาร
เซียนา	-	กรุงโรม

พักที่
NOVOTEL
ROMA
EST	หรือ
เทียบเทา

6 นครรัฐวาติกัน	-	มหาวิหารเซนตปีเตอร	-	รูปป้ันแกะสลักเพียตา	-	แทนบูชา
บัลแดคคิโน	St.	Peter's	Baldachin	-	กลุมโรมันฟอรัม	-	น้ําพุเทรวี่	-	ยาน
บันไดสเปน	-	สนามบินกรุงโรม

7 สนามบินดูไบ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

3	เม.ย.	61	-	9	เม.ย.	61 ฿49,900 ฿49,900 ฿0 ฿3,900

10	เม.ย.	61	-	16	เม.ย.	61 ฿59,900 ฿59,900 ฿0 ฿3,900

25	เม.ย.	61	-	1	พ.ค.	61 ฿49,900 ฿49,900 ฿0 ฿3,900

12	พ.ค.	61	-	18	พ.ค.	61 ฿51,900 ฿51,900 ฿0 ฿3,900

16	พ.ค.	61	-	22	พ.ค.	61 ฿51,900 ฿51,900 ฿0 ฿3,900

6	มิ.ย.	61	-	12	มิ.ย.	61 ฿49,900 ฿49,900 ฿0 ฿3,900

17	มิ.ย.	61	-	23	มิ.ย.	61 ฿49,900 ฿49,900 ฿0 ฿3,900



23.00	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู	9	เคานเตอร
T	สายการบินเอมิเรสต	โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
01.05	น.	ออกเดินทางสูเวนิส	โดยสายการบินเอมิเรตส	เทีย่วบินที	่EK	371
05.00	น.	เดินทางถึง	สนามบินดูไบ	แวะรอเปลี่ยนเครื่อง
09.40	น.	ออกเดินทางสูเวนิส	ประเทศอิตาลี	โดยเทีย่วบิน	EK	135

ชวงบาย
13.20	น.	ถึง	สนามบินมารโค	โปโล	เมืองเวนิส	ประเทศอิตาลี	(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย	6

ชั่วโมง	และจะเปลี่ยนเป็น	5	ชั่วโมงในวันที่	25	มีนาคม	2561)

นําทานเดินทาง	สูทาเรือตรอนเคตโต	(Tronchetto)	นําทานลองเรือผานชมบานเรือนของชาวเวนิส	สูเกาะ
เวนิส	หรือ	เวเนเซีย	(Venezia)	ดินแดนแสนโรแมนติก	เป็นเมืองที่ไมเหมือนใคร	โดยใชเรือแทนรถ	ใชคลอง
แทนถนน	มีสมญานามวาเป็น	"ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก"	มีเกาะนอยใหญกวา	118	เกาะ	และมีสะพานเชื่อม
ถึงกันกวา	400	แหง	ขึน้ฝ่ังที่บริเวณซานมารโค	ศูนยกลางของเกาะเวนิส
จากน้ันนําทานเดินชมความงามของเกาะเวนิส	ชมสะพานถอนหายใจ	(	Bridge	of	Sighs)	ที่มีเรื่องราวนา

สนใจในอดีต	เมื่อนักโทษที่เดินออกจากหองพิพากษาไปสูคุกจะไดมีโอกาสเห็นแสงสวางและโลกภายนอกเป็น
ครั้งสุดทายระหวางเดินผานชองหนาตางที่สะพานน้ี	ซึ่งเชื่อมตอกับวังดอดจ	(Doge’s	Palace)	อันเป็นสถานที่
พํานักของเจาผูครองนครเวนิสในอดีต	ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผานสะพานน้ีมาเเลวคือ	คาสโนวาน่ันเอง
นําทานถายรูปบริเวณ	จัตุรัสซานมารโค	(St.Mark’s	Square)	ที่นโปเลียนเคยกลาวไววา	“เป็นหองน่ังเลนที่

สวยที่สุดในยุโรป”	จัตุรัสถูกลอมรอบดวยอาเขตอันงดงาม	รวมทั้งโบสถซานมารโค	(St.Mark’s	Bacilica)	ที่มี
โดมใหญ	5	โดม	ตามแบบศิลปะไบแซนไทน
จากน้ันอิสระใหทานไดมีเวลาเดินเที่ยวชมเกาะอันสุดแสนโรแมนติกตามอัธยาศัย	เชน	เดินเลนชมมนตเสนห

แหงนครเวนิส,	เขาชมโบสถซานมารโคที่สวยงาม,	ชอปป้ิงสินคาของที่ระลึก	อาทิเชน	เครื่องแกวมูรา
โน,หนากากเวนิส	เลือกซื้อสินคาแฟชั่นชั้นนํา	หรือน่ังจิบกาแฟในราน	Café	Florian	ที่เปิดใหบริการมาตั้งแตปี
ค.ศ.1720	หรือ	น่ังเรือกอนโดลา	ลองชมคลองเวนิส

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(สปาเกตตี้หมึกดํา)
เขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	SMART	HOLIDAY	หรือเทียบเทา



***คณะเดินทางตัง้แตวันที	่3-9	เม.ย.	61	เป็นตนไป	ออกเดินทาง	เวลา	01.15	น.	และถึงดูไบ	เวลา
04.45	น	.****
***คณะเดินทางตัง้แตวันที	่3-9	เม.ย.	61	เป็นตนไป	ออกเดินทาง	เวลา	09.05	น.	และถึงเวนิส	เวลา

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

ทาอากาศยานนานาชาติมารโค	โปโล	(Aeroporto	Marco	Polo	di	Venezia)
หรือ	ทาอากาศยานเวนิส	(Aeroporto	di	Venezia-Tessera)	ตั้งอยูที่เมืองเทส
เซรา	ในแควนเวเนโต	ประเทศอิตาลี	ใกลกับเมืองเวนิส	ตั้งชื่อตามนักเดินทาง
ชาวเวเนเชียน	มารโค	โปโล

นครเวนิชถือวาเป็นนครอันเลื่องชื่อที่ไดยินชื่อมานานแสนนาน	เมืองที่ใชเรือ
แทนรถ	ใชคลองแทนถนนเพื่อใชเดินทางสัญจรไปมา

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

เชื่อมตอกับพระราชวังดอจ	วังแหงน้ีมีคุกขังนักโทษอันนาสะพรึงขวัญอยูชั้น
ใตดิน	ซึ่งถูกเชื่อมดวยทางเดินแคบๆ	ไปยังสะพานขามคลองสูแดนคุมขัง
สะพานแหงน้ีจึงมีชื่อเรียกวา	สะพานถอนหายใจ	ตามอาการของนักโทษที่เดิน
ขามสะพานกอนที่จะหมดอิสรภาพ

จัตุรัสซานมารโคไดรับการประกาศเป็น	หองวาดภาพของโลก	จัตุรัสซานมาร
โคหรือจัตุรัสเซนตมารคอาจเป็นสถานที่ดีที่สุดสําหรับการน่ังพักผอนและ
เพลิดเพลินไปกับชวงบายที่แสนสบายในเวนิส	ภายในบริเวณมีรานกาแฟ
กลางแจงที่ตั้งกระจายอยูริมทางเดินในจัตุรัส	เชนเดียวกับอาคารเกาแกทาง
ประวัติศาสตรที่ตั้งเรียงรายอยูรอบนอก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(สปาเกตตี้หมึกดํา)
	พักที่	SMART	HOLIDAY	หรือเทียบเทา



13.25	น	.****

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูตัว	เมืองมิลาน	(Milan)	เมืองที่เรียกไดวา	เป็นเมืองหลวงแหงแฟชั่นของโลก	(	ระยะทาง

280	กม.ใชเวลาเดินทาง	ประมาณ	3.30	ชม.)

นําทานชม	มหาวิหารแหงเมืองมิลาน	(Duomo	di	Milano)	ที่สรางดวยศิลปะแบบนีโอโกธิค	ที่ผสมผสาน
กัน	เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก	สมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย	
ชมแกลเลอรี	่วิคเตอร	เอ็มมานูเอล	(Galleria	Vittorio	Emanuele	II)	ที่นับวาเป็นชอปป้ิงมอลลที่สวยงาม

หรูหราและเกาแกที่สุดในเมืองมิลาน	อนุสาวรีย	ของกษตัริยวิคเตอร	เอ็มมานูเอลที่	2	ผูริเริ่มการรวมชาติหัว
เมืองตางๆในอิตาลี	และอนุสาวรียของศิลปินชื่อดังในยุคเรเนซองสอีก	1	ทาน	คือ	ลิโอนารโด	ดารวินซี่	ที่อยูใน
บริเวณดานหนาของโรงละครสกาลา
จากน้ันเดินทางสเมือง	ปารมา	(Parma)	เมืองในแควนเอมีเลีย-โรมัญญา	มีชื่อเสียงในดานการผลิตแฮม

(ระยะทาง	128	กม.	ใชเวลาเดินทาง	ประมาณ	2	ชม.)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(ปารมาแฮม)
เขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	SAN	MACRO	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

มิลาน	หรือ	มิลาโน	เป็นเมืองหลวงของแควนลอมบารเดีย	และเป็นเมืองสําคัญ
ในภาคเหนือของประเทศอิตาลี	ตั้งอยูบริเวณที่ราบลอมบารดี	ซึ่งเรียกเขต
ทั้งหมดวา	ลากรันเดมีลาโน	ชื่อเมืองมิลาน	มาจากภาษาเซลต	คําวา	"Mid-lan"
ซึ่งหมายถึง	อยูกลางที่ราบ	เมืองมิลานมีชื่อเสียงในดานแฟชั่นและศิลปะ	ซึ่งมิ
ลานถูกจัดใหเป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับ	นิวยอรก	ปารีส	ลอนดอน	และ
โรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน



แกลลอเรียวิคเตอร	เอ็มมานูเอ็ลที่	2	เป็นอาคารศูนยการคา	หางเกาแกอาคาร
กระจกเกาแกและสงางามที่สุดของโลกแหงหน่ึง	ตั้งอยูเมืองมิลาน	ประเทศ
อิตาลี	เป็นศูนยรวมสินคาแบรนดเนมอันทันสมัย	มมีสินคามากมายใหเลือกซื้อ
ไมวาจะเป็นเสื้อผา	กระเปา	รองทา	และนาฬิกา	แบรนดเนมชื่อดังมากมาย
อาทิ	หลุยส	วิตตอง,พราดา,เฟอรากาโม,อารมาน่ี,เวอรซาเช	หรือ	เลือกซื้อ
สินคาพื้นเมือง

เมืองในแควนเอมีเลีย-โรมัญญา	มีชื่อเสียงในดานการผลิตแฮม	มีชื่อเสียงใน
ดานการผลิตแฮม	,ชีส	และดานสถาปัตยกรรม	เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยปาร
มา	และสโมสรฟุตบอลปารมา	มีประชากร	184,044	คน	(ค.ศ.2009)

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(ปารมาแฮม)
	พักที่	SAN	MACRO	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสู	เมืองปิซา	(Pisa)	เมืองแหงศิลปะที่สําคัญของอิตาลี	เป็นเมืองเล็กๆอยูทางตะวันตกของ	Florence

ดานตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน	แมวาจะเป็นเมืองเล็กๆ	แต	Pisa	ก็เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและ
เป็นที่รูจักของนักทองเที่ยวทั่วโลก	(ระยะทาง	180	กม.	ใชเวลาเดินทาง	ประมาณ	2.15	ชม.)

นําทานเขาสู	บริเวณจัตุรัสดูโอโมแหงปิซา	หรือ	จัตุรัสกัมโป	เดย	มีราโกลี	(Compo	Dei	Miracoli)	ที่
ประกอบดวยกลุมอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก	โดยเริ่มจากหอพิธีเจิมน้ํามนต	(Baptistery	of	St.	John)
ที่ใหญที่สุดในอิตาลี	ชม	มหาวิหารดูโอโม	(Duomo)	ที่งดงามและหอเอนแหงเมืองปิซาอันเลื่อง
ชม	หอเอนปิซา	(Leaning	Tower	of	Pisa)	สัญลักษณแหงเมืองปิซา	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง

เริ่มสรางเมื่อปี	ค.ศ.1173	ใชเวลาสรางประมาณ	175	ปี	แตระหวางการกอสรางตองหยุดชะงักลงไปเมื่อสรางไป
ไดถึงชั้น	3	ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึน้มา	และตอมาก็มีการสรางหอตอเติมขึน้อีกจนแลวเสร็จ	โดยใชเวลาสราง
ทั้งหมดถึง	177	ปี	โดยที่หอเอนปิซาน้ี	กาลิเลโอ	บิดาแหงวิทยาศาสตร	ซึ่งเป็นชาวอิตาเลี่ยนไดใชเป็นสถานที่
ทดลองทฤษฎีแรงโนมถวงของโลกที่วา	สิ่งของสองชิ้น	น้ําหนักไมเทากัน	ถาปลอยสิ่งของทั้งสองชิ้นจากที่สูง
พรอมกัน	ก็จะตกถึงพื้นพรอมกัน
จากน้ันใหทานอิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ระลึกราคาถูก	ที่มีรานคาเรียงรายอยูมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย	
นําทานเดินทางตอสูแควนทัสคานี	(Tuscany)	โดยเมืองหลวงของแควน	คือ	ฟลอเรนซ	(Florence)

(ระยะทาง	90	กม.	ใชเวลาเดินทาง	ประมาณ	1.15	ชม.)	ที่ไดรับขนานนามวาเป็นเมืองศูนยกลางแหงศิลปะในยุค
เรอเนสซองส	ซึ่งลวนแลวแตมีโบราณสถานสําคัญ	และมีทิวทัศนตามธรรมชาติที่สวยงาม	จนไดรับการแตงตั้ง
ใหเป็นมรดกโลกจากองคกรยูเนสโกเมื่อ	ปี	ค.ศ.1982	ทําใหทัสคานีมีชื่อเสียงในฐานะดินแดนทองเที่ยวยอดนิยม
ระดับโลก	อิตาลี
จากน้ันนําทานชมความยิ่งใหญ	และ	อลังการของมหาวิหารซานตา	มาเรีย	เดล	ฟิโอเร	(Santa	Maria

Dell	Fiore)	วิหารของเมืองฟลอเรนซ	ที่ใหญเป็นอันดับ	4	ของทวีปยุโรป	ซึ่งโดดเดนดวยสถาปัตยกรรมที่ใชหิน
ออนหลายสีตกแตงผสมผสานกันไดอยางงดงาม
นําชม	จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย	(Piazza	Della	Signoria)	ซึ่งรายลอมไปดวยรูปป้ัน	อาทิ	เชน	รูปป้ันเทพเจา

เนปจูน	(Fountain	of	Neptune),วีรบุรุษเปอรซิอุสถือหัวเมดูซา	(Perseus	with	the	Head	of	Medusa),	รูปป้ัน
เดวิด	ผลงานที่มีชื่อเสียงของ	ไมเคิล	แองเจโล
จากน้ันนําทาน	มาริมฝ่ังแมน้ําอารโน	จะพบกับสะพานเวคคิโอ	(Vecchio)	สะพานเกาแกที่มีมีรานขายทอง

และอัญมณีอยูทั้งสองขางสะพาน	ใหเวลาทานอิสระเลือกซื้อสินคาทั้งของฝาก	ของที่ระลึก	รวมทั้งสินคาแฟชั่น



นําสมัย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	
เขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	ART	MIRO	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

กัมโป	เดย	มีราโกลี	หรือที่ไดรับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในชื่อ	จัตุรัสดูโอโม
แหงปิซา	คือบริเวณทที่ลอมดวยกําแพง	ใจกลางเมืองปิซา	แควนทัสเคนี
ประเทศอิตาลี	โดยที่คําวา	กัมโป	เดย	มีราโกลี	แปลวา	จัตุรัสอัศจรรย

เป็นคริสตศาสนสถาน	ที่สรางเป็นอิสระจากสิ่งกอสรางอื่นโดยมีอางลางบาป
เป็นศูนยกลาง	หอลางบาปจะเป็นสถานสําหรับผูจะเขารีตเรียนรูเรื่องศาสนา
กอนจะรับศีลลางบาป	และเป็นที่ทําพิธีลางบาป

เป็นมหาวิหารเกาแกที่ตั้งอยูในจตุรัสดูโอโม	แหงปิซา	เป็นอีกหน่ึงอาคารขนาด
ใหญที่เป็นจุดดึงดูของเมืองปิซา	แหงประเทศอิตาลี

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน



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

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

บริเวณจัตุรัสเดลลาซินญอเรียน้ีมีรูปแกะสลักแสดงอยูมากมาย	อาทิ	รูปแกะ
สลักเพอรซุส	วีรบุรุษกรีกโบราณตอนบั่นคอเมดูซา	รูปแกะสลักเฮอรคิวลีส
และรูปสลัก	เป็นตน

คือสะพานที่เกาแกที่สุดของฟลอเรนซ	สะพานน้ีมีโคงสามอันครอมแมน้ํา	ที่
สะทอนบนผิวน้ําเป็นหน่ึงในภาพที่เป็นเอกลักษณของฟลอเรนซ	มีเพียงสะพาน
เทาน้ันที่ไมไดถูกเยอรมันระเบิดไปในสงครามโลกครั้งที่สอง	เน่ืองจากถอยทัพ
ออกไปเสียกอน	ตํานานกลาววา	น่ันเป็นคําสั่งโดยตรงจากฮิตเลอร	เป็นแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญอีกแหงใน	ฟลอเรนซ	ประเทศอิตาลี	สรางขึน้ในสมัยโรมัน
เป็นสะพานเกาแกและเป็นจุดที่นักทองเที่ยวนิยมมาถายรูปมากที่สุด

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
	พักที่	ART	MIRO	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองซานจีมิญญาโน	(San	Gimignano)	เมืองเล็กๆ	บนเนินเขา	ตั้งอยูในแควนทัสกานี	ได

รับเลือกโดยองคการยูเนสโกใหขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก	เมื่อปี	ค.ศ.	1990	เป็นเมืองแหงหอคอย	ซึ่งทานจะได
ชมจุดชมวิวของเมืองที่ยังรักษาความสมบูรณืของรูปแบบเมืองในยุคกลางเอาไวได	(ระยะทาง	65	กม.	ใชเวลา
เดินทาง	ประมาณ	1	ชม.)

จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองเซียนา	(Siena)	อีกหน่ึงเมืองทองเที่ยวที่ไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก
โดยองคการยูเนสโก	ในปี	ค.ศ.1995	(ระยะทาง	50	กม.	ใชเวลาเดินทาง	ประมาณ	0.45	ชม.)

นําทานเดินเขาสูตัวเมืองเกา	เพื่อชมจัตุรัสเดล	คัมโป	(Piazza	del	Campo)	ที่เป็นรูปทรงคลายเกือกมานับ
วาเป็นจตุรัสที่มีความสวยงามมากอีกแหงหน่ึงในอิตาลี	ใหเวลาทานชมและเดินเลนถายรูปบริเวณรอบนอก
ของปาลาซโซ	พับบลิโค	(Palazzo	Pubblico)	เป็นพระราชวังเกาที่สรางขึน้ดวยศิลปะแบบโรมาเนสก	ตั้งแต
ปีค.ศ.1297	และ	หอระฆังมานเจีย	(Torre	del	Mangia)	ที่เป็นอีกหนึง๋สัญลักษณของเซียนา
จากน้ันนําทานชมความงดงามบริเวณภายนอกของ	มหาวิหารเซียนา	(Siena	Cathedral)	หรือ	ดูโอโมดิ

เซียนา	(Duomo	di	Siena	ที่ถูกสรางขึน้ในชวงระหวางปี	1215	-1263	ในรูปแบบสถาปัตยกรรมกอธิค	และตอ



เติมดวยศิลปะแบบเรอเนซองสในยุคตอมา
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานเดินทางสู	กรุงโรม	(Rome)	เมืองหลวงและเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี	(ระยะ

ทาง	234	กม.	ใชเวลาเดินทาง	ประมาณ	3.45	ชม.)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
เขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	NOVOTEL	ROMA	EST	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองเล็กๆ	บนเนินเขา	ตั้งอยูในแควนทัสกานี	ไดรับเลือกโดยองคการยูเนสโก
ใหขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก	เมื่อปี	ค.ศ.	1990	เป็นเมืองแหงหอคอย	ซึ่งทานจะ
ไดชมจุดชมวิวของเมืองที่ยังรักษาความสมบูรณืของรูปแบบเมืองในยุคกลาง
เอาไวได

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดเซียนา	ประเทศอิตาลี	ในยุคกลางเซียนาเป็นเมืองคู
แขงของฟลอเรนซที่มีชื่อเสียงทางศิลปะและสถาปัตยกรรม

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

หอระฆังมานเจีย	ตั่งอยูที่เมืองเป็นหอระฆังเกาแกที่ถูกสรางขึน้ในชวงระหวาง
ปี	1338-1348	ตอนบนออกแบบโดยลิปโป	เม็มมิ	หอออกแบบใหสูงกวาหอของ
เมืองฟลอเรนซ	และในชวงเวลาน้ันเป็นสิ่งกอสรางที่สูงที่สุดในอิตาลี	ในคริสต
ศตวรรษที่	14	ก็มีการติดตั้งนาฬิกาที่ทําดวยเครื่องจักรกล	ที่ยังสามารถบอก
เวลาไดจนถึงปัจจุบัน

มหาวิหารเซียนา	(Siena	Cathedral)	หรือ	ดูโอโมดิเซียนา	(Duomo	di	Siena	ที่
ถูกสรางขึน้ในชวงระหวางปี	1215	-1263	ในรูปแบบสถาปัตยกรรมกอธิค	และ
ตอเติมดวยศิลปะแบบเรอเนซองสในยุคตอมา

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง



เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของแควนลาซีโอและประเทศอิตาลี	ตั้งอยู
ทางตอนกลางของประเทศ	โรมเป็นเมืองที่มีผูมาเยือนมากเป็นอันดับที่	11	ของ
โลก	มากเป็นอันดับสามในสหภาพยุโรป	และเป็นแหลงทองเที่ยวที่เป็นที่นิยม
มากที่สุดในอิตาลี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
	พักที่	NOVOTEL	ROMA	EST	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	นครรัฐวาติกัน	(Vatican)	ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตั้งอยูใจกลางกรุงโรม	เป็นประเทศ

เดียวในโลกที่มีกําแพงลอมรอบเมืองเอาไวไดทั้งหมด	ยกเวนดานหนาทางเขาและเป็นศูนยกลางของศาสนา
คริสตนิกายโรมันคาทอลิกโดยมีพระสันตะปาปา	มีอํานาจปกครองสูงสุด
นําทานเขาชมมหาวิหารที่ใหญที่สุดในโลก	มหาวิหารเซนตปีเตอร	(St.Peter’s	Basilica)	ชม

ประติมากรรมอันลือชื่อปิเอตา	(Pieta)	ของมิเคลันเจโลและชมแทนบูชาบัลแดคคิโน	(St.	Peter's	Baldachin)
เป็นซุมสําริดที่สรางโดยจานโลเรนโซ	แบรนินี	ซึ่งสรางตรงบริเวณที่เชื่อกันวาเป็นที่ฝังพระศพของนักบุญปีเตอร
นําทานผานชม	กลุมโรมันฟอรัม	(Roman	Forum)	อดีตศูนยกลางทางดานการเมือง	ศาสนา	และเศรษฐกิจ

ของอาณาจักรโรมัน	ที่สะทอนใหเห็นความเจริญรุงเรืองของอารยะธรรมโรมันในชวง	2,000	ปีที่ผานมา	นําชม
ความยิ่งใหญในอดีตและเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสถานสรางความ	บันเทิงของชาวโรมันมาแตสมัยโบ
ราณโคลอสเซี่ยม	(Colosseum)	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ	อดีตสนามประลองการตอสูที่ยิ่งใหญ
ของชาวโรมันที่สามารถจุผูชมไดถึง	50,000	คน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(พิซซาอิตาลี)

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า	
จากน้ันนําทานเดินชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐาน	บริเวณน้ําพุเทรวี่

(Trevi	Fountain)	สัญลักษณของกรุงโรมที่โดงดังจากภาพยนตรเรื่อง	สามรักในกรุงโรม
จากน้ันเชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินคาแฟชั่นและของที่ระลึกใน	บริเวณยานบันไดสเปน	(The

Spanish	Step)	ซึ่งเป็นแหลงแฟชั่นชั้นนําสุดหรูและยังเป็นแหลงนัดพบ
17.00	น.	สมควรแกเวลา	นําคณะเดินทางสู	สนามบิน	เพื่อใหทานมีเวลาในการทํา	คืนภาษี	(Tax	Refund)

และ	มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน
20.45	น.	ออกเดินทางกลับสู	ดูไบ	โดยสายการบินเอมิเรตส	เทีย่วบินที	่EK	96

	รับประทานอาหารเชา	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

แทนบูชา"บัลแดคคิโน"	ที่แกะสลักอยางงดงามโดยจิอาน	ลอเรนโซ	เบอรนิน่ี
เป็นซุมสําริดที่สรางโดยจานโลเรนโซ	แบรนินี	ซึ่งสรางตรงบริเวณที่เชื่อกันวา
เป็นที่ฝังพระศพของนักบุญปีเตอร

เป็นจุดนัดพบทรงสี่เหลี่ยมที่ถูกหอมลอมดวยซากอาคารตางๆ	คาดวาเมื่อกอน
ถูกใชเป็นตลาดหรือศูนยกลางการแลกเปลี่ยนสินคา

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(พิซซาอิตาลี)

เป็นน้ําพุที่น้ําน้ันมาจากแหลงน้ําธรรมชาติ	ซึ่งมีตํานานวามี	เด็กผูหญิงนําทาง
ทหารโรมันไปหาแหลงน้ํา

เป็นยานบันไดที่ติดกับแหลงชอปป้ิงยอดนิยม	เพราะทั้งสวยและมีที่เดินเที่ยว
สรางตั้งแตสมัย	ค.ศ.1717



คณะเดินทางตัง้แตวันที	่20-26	มี.ค.	61	เป็นตนไป	ออกเดินทางเทีย่วบินที	่EK	96	เวลา	22.05	น.
และถึงดูไบ	เวลา	05.55	น.	

คณะเดินทางตัง้แตวันที	่20-26	มี.ค.	61	เป็นตนไป	ออกเดินทางเทีย่วบินที	่EK	372	เวลา	09.40	น.
และถึงกรุงเทพฯ	เวลา	18.55	น.

เป็นสนามบิน	Ciampino	ของกรุงโรม	เป็นสนามบินนานาชาติที่สองของกรุง
โรม	เมืองหลวงของอิตาลี	รองจากสนามบิน	Leonardo	da	Vinci-	หรือ
สนามบิน	Fiumicino	ทางทิศใตทิศตะวันออกเฉียงใต	ในตอนกลางของกรุงโรม
นอกถนนวงแหวนมหานคร	ทางดวนวงกลมรอบเมือง	สนามบินใหบริการเป็น
ฐานสําหรับแอรและการจราจรการบินทั่วไป

05.30	น.	ถึง	สนามบินดูไบ	เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
09.30	น.	ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสายการบินเอมิเรตส	เทีย่วบินที	่EK	372
18.40	น.	คณะเดินทางกลับถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง

2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทองเทีย่ว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา

นทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง
5.	เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว
6.	เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได	ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

1.	ชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	ภายใน	36	ชั่วโมงหลังการจอง	โดยโอนเขาบัญชี	ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงิน
มัดจําแลวเทาน้ัน
2.	ทางบริษทัขอเก็บคาทัวรสวนทีเ่หลือ	20	วันกอนการเดินทางหากทานไมผานการอนุมัติวีซา	หรือ

ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจริง

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	ชั้นประหยัด	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความประสงคอยู
ตอ	จะตองไมเกินจํานวนวัน	และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7.	คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล	(หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที)่

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ	1,000,000	บาท	
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ	500,000	บาท	(ตามเงื่นไขกรมธรรม)

8.	มัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง	(ไมรวมคาทิป)

1.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ํา

หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา	30	ก.ก.และมากกวา	1	ชิ้น,	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วย
จากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน

3.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา
4.	คาบริการยกกระเปาในโรงแรม	ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
5.	คาธรรมเนียมวีซาเชงเกนประเทศอิตาลี	(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น	เป็น

จํานวนเงินโดยประมาณ	3,000	บาท)
6.	คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่,	พนักงานขับรถ	(10	ยูโร)
7.	คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย	(โดยมาตรฐาน	3	ยูโร	ตอคน	ตอวัน	:	7	x	3	=	21	ยูโร	)
8.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**	
เบี้ยประกันเริ่มตน	341	บาท	[ระยะเวลา	4-6	วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน	395	บาท	[ระยะเวลา	7-10	วัน]



**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุตัง้แตแรกเกิด	ถึง	85	ปี	**	
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1.	การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต	มิใชบริษทัทัวร	การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการ

พิจารณา	ของสถานทูตงายขึน้
2.	กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง	ชวงระหวางยื่นวีซา	หรือ	กอนเดินทางกับทางบริษทั	ทานตองแจงใหทางบ

ริษทัฯ	ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน	ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนาน
และอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได

3.	สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ	จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ตน
พํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน

4.	หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน	โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ	หากนับแลวตํ่ ากวา	6	เดือน
ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม	และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา	ใหกับทางบริษทั
ดวย	เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเป็นประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา	และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง	ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ ากวา	3	หนา

5.	ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก	หากมีการสูญหาย	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทาง
น้ันๆ	และพาสปอรต	ถือเป็นหนังสือของทางราชการ	ตองไมมีรอยฉีกขาด	หรือ	การขีดเขียน	หรือ	แตงเติมใดๆ	ในเลม
สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง	ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา	ภายใน	3

วันนับจากวันจอง	หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร	และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน	ทั้งแบบหมูคณะและยื่น

รายบุคคล	(แสดงตน)	ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน	(อิตาลี)	
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ	15	วัน	ยื่นวิซาแสงตนทีศู่นยยื่นวีซา	VFS	Global	(สีลมคอมเพล็กซ)
เอกสารกรุณาเตรียม	2	ชุด	ยกเวน	เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง	1	ชุด
และสําเนา	1	ชุด
ในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต	และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา	ไมสามารถดึง
หนังสือเดินทางออกมาได
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต	เพราะสถานทูตมีการเปลีย่นแปลงกฎและเอกสาร

การยื่นอยูเรื่อย	ๆ**
หมายเหตุ:	การยื่นวีซาแตละครั้งกับบริษทัทัวร	จะตองทําการยื่นวีซา	ประเภทหมูคณะ	เทานัน้	โดยการยื่นเป็น

หมูคณะ	ตองมีจํานวน	15	คน	ขึน้ไป	โดยทางศูนยรับยื่น	จะเป็นผูกําหนดวันยื่นวีซาเทาน้ัน	ถาหากผูเดินทางไม
สามารถไปยื่นวีซาในวันที่กําหนดได	อาจมีคาใชจายเพิ่มเติม	(Premium)	ดังน้ี
-	ในกรณีที่เหลือระยะเวลายื่นวีซานอยกวา	15	วัน	นับจากวันเดินทาง	มีคาใชจายเพิ่ม	ทานละ	2,200	บาท	
-	ในกรณีที่เหลือเวลายื่นวีซาเหลือนอยกวา	5	วัน	มีคา	Fast	Track	เพิ่มเติมอีก	ทานละ	400	บาท	รวมเป็น	2,600	บาท
**ทัง้น้ี	คาใชจายทีเ่กิดขึ้น	ผูเดินทางตองชําระกับทางศูนยรับยื่นโดยตรง**

1.	หนังสือเดินทางประเทศไทย	(Thailand	Passport)	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซา
อยางนอย	2	หนา	อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทางกลับ	และหนังสือเดินทางจะตองไม
ชํารุด	(หนังสือเดินทางเลมเกา	กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)
***ในกรณีทีถ่ือพาสปอรต	สัญชาติไทย	แตพํานักอยูตางประเทศ,	ทํางานอยูตางประเทศ	หรือนักเรียน
นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ	กรุณาแจงเจาหนาทีข่องทางบริษทัใหทราบทันที	เพราะการยื่นขอวีซาจะ
มีเงื่อนไข	และ	ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิม่เติม	และ	บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซา
ในประเทศไทยได	ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางทีถ่ือพาสปอรตตางชาติดวย***

2.	รูปถาย	รูปถายสีหนาตรงขนาด	1.5	x	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	(พื้นหลังขาวเทาน้ัน	ถายไมเกิน	6	เดือนหามสวม
แวนตาหรือเครื่องประดับ	ไมใสคอนแทคเลนส	รูปไมเลอะหมึก)

3.	หลักฐานการเงิน
3.1	กรณีผูเดินทาง	ออกคาใชจายเอง	สําเนาสมุดบัญชี	หรือ	Statement	บัญชีออมทรัพยธรรมดาของธนาคาร
ทั่วไป	สวนตัวของผูเดินทาง	ยอนหลัง	3	เดือน	(รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี	โดยการ	ฝากหรือถอน	กอน	แลว
คอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน	7	วันกอนวันยื่นวีซา	และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเป็น	Statement	เทาน้ัน)
3.3	กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง	(บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได	ตองเป็น	พอ	แม	พี่นอง	ที่มีสาย
เลือดเดียวกัน	หรือ	สามีภรรยา	เทาน้ัน)
3.3.1.	ตองทําเป็นหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง	(Sponsor	Letter)
3.3.2.	ถายสําเนาสมุดบัญชี	หรือ	Statement	ยอนหลัง	3	เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย
3.3.3.	เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูที่ออกให	และผูที่ถูกรับรองคาใชจายให	เชน	สําเนาทะเบียนสมรส	สูติบัตร



ทะเบียนบาน
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ	บัญชีฝากประจํา,	บัญชีกระแสรายวันบัญชีสหกรณออมทรัพย
พันธบัตร	ตราสารหน้ี	กองทุน	และสลากออมสิน**

4.	หลักฐานการทํางาน	
-	เจาของกิจการ	หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน	อายุไมเกิน	3
เดือน	หรือ	สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
-	เป็นพนักงาน	หนังสือรับรองการทํางาน	จากบริษทัฯ	ระบุตําแหนง,	เงินเดือน,	วันเริ่มทํางาน
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต	ใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”
แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
-	นักเรียนหรือนักศึกษา	ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู	
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต	ใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”
แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)

5.	เอกสารสวนตัว
-	สําเนาทะเบียนบาน
-	สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี)
-	ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)
-	ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล	(ถามีการเปลี่ยน)

6.	กรณีเด็กอายุไมถึง	18	ปี	ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา	มารดา
-	หากเด็กเดินทางไปกับบิดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยมารดาจะตองคัด
หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรต
มารดามาดวย
-	หากเด็กเดินทางกับมารดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือ
ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามา
ดวย
-	หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา	ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดิน
ทางไปตางประเทศกับใคร	มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก	จากอําเภอตนสังกัด	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา
-	กรณีเด็กทีบ่ิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็นผูมี
อํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
***	กรณีทีบ่ิดาหรือมารดาไมมี	passport	แลวใช	ID	Card	แทนตองทําจดหมายชี้แจงวาทําไมไมมี
passport	***
-	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี	บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา	พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่
สถานทูตดวย	ทั้งสองทาน	(เฉพาะคิวเดี่ยวเทาน้ัน)

7.	ทานไมจําเป็นตองเซ็น	รับรองสําเนาถูกตอง	ใหทานเซ็นเฉพาะ	แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานัน้
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เติมไดทุกเวลา	หากทางสถานทูตแจงขอเพิม่

เติม

หมายเหตุ	การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น	ทั้งน้ีบริษทัเป็น
เพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน

**	โรงแรมในยุโรป	ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา	7	ปี	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม	**
ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาเชงเกนประเทศอิตาลี	(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น	เป็น

จํานวนเงินโดยประมาณ	3,000	บาท	)
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้งมิฉะน้ันทา

งบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและ

เหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเป็นสําคัญ
หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่

กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใช
จายที่เกิดขึน้
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	นัง่รถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไม

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด



รานคาในยุโรปสวนใหญจะปิดทําการในวันอาทิตย	,	ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองที่เขาพักเชน	กรณีที่เมืองน้ัน
มีการจัดงาน	TRADE	FAIR	ฯลฯ	ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน	และ	โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสม

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง

2.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม
ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย

3.	น่ังที่	Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด	เชน	ตองเป็นผูที่มีรางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา	เชน
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย	และ
อํานาจในการใหที่น่ัง	Longleg	ขึน้อยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน	ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	,หองคู

(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชั้น
กัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึ่งถาเขาพัก	3	ทาน	อาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับ
เสริม	หรือ	อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการ
เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก

2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

1.	แจงยกเลิก	45	วัน	ขึน้ไปกอนการเดินทาง			คืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกภายใน	30-44	วันกอนเดินทาง			เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกภายใน	16-29	วันกอนเดินทาง			เก็บคาใชจาย	ทานละ	20,000	บาท
4.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง			ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(30ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผู
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน

6.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม
ในการมัดจําตัว๋	และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ

7.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ
มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง	เชน	คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา	/	คามัดจําตัว๋เครื่อง
บิน	หรือคาตัว๋เครื่องบิน	(กรณีออกตัว๋เครื่องบินแลว)	/	คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน

8.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ		ไมคืนคาทัวร
ทัง้หมด		

9.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่	ไมวาเหตุผล
ใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


