


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินโดฮา	-	สนามบินกรุงโรม	-	เมืองสเปอรลอนกา	-	เนเป้ิล
พักที่	BEST
WESTERN	SUITED
&amp;	RESIDENCE
หรือเทียบเทา

3 เกาะคาปรี	-	ถํ้าบลูก็อตโต	-	ซอรเรนโต พักที่	GRAND	HOTEL
FLORA	หรือเทียบเทา

4 ซอรเรนโต	-	เมืองโพสิตาโน	-	อามัลฟ่ีโคสท	-	ซาเลอรโน
พักที่	NOVOTEL
SALERNO	EST
ARECHI	หรือเทียบ
เทา

5 ซากเมืองปอมเปอี	-	ภูเขาไฟวิสุเวียส	-	กรุงโรม พักที่	HOTEL	MIDAS
หรือเทียบเทา			

6 นครรัฐวาติกัน	-	มหาวิหารเซนตปีเตอร	-	รูปป้ันแกะสลักเพียตา	-
แทนบูชาบัลแดคคิโน	St.	Peter's	Baldachin	-	น้ําพุเทรวี่	-	ยาน
บันไดสเปน

พักที่	HOTEL	MIDAS
หรือเทียบเทา

7 โคลีเซียม	-	กลุมโรมันฟอรัม	-	จตุรัสนาโวนา	-	วิหารแพนธีออน	-
สนามบินกรุงโรม

8 สนามบินโดฮา	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

8	เม.ย.	61	-	15	เม.ย.	61 ฿65,900 ฿65,900 ฿65,900 ฿6,500



22.30	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู	ประตู	8
เคานเตอร	Q	สายการบินกาตาร	แอรเวย	โดยมีเจาหนาที่	คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา	-	ชวงบาย
01.35	น.	ออกเดินทางสูโดฮา	โดยสายการบินกาตาร	เทีย่วบินที	่QR	837

05.25	น.	เดินทางถึง	สนามบินโดฮา	แวะรอเปลี่ยนเครื่อง
08.20	น.	ออกเดินทางสู	กรุงโรม	โดยเทีย่วบิน	QR	131

12.55	น.	ถึง	สนามบินฟูมิชิโน	กรุงโรม	ประเทศอิตาลี	(เวลาทองถิน่ชากวาประเทศไทย	6	ชัว่โมง
และจะเปลีย่นเป็น	5	ชัว่โมงในวันที	่25	มีนาคม	2561)	นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
นําทานเดินทางสู	เมืองสเปอรลอนกา	(Sperlonga)	ระยะทาง	135	กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชม.เมือง

สเปอรลอนกาตั้งอยูในจังหวัดลาตินา	(LATINA)	แควนลาซิโอ	(LAZIO)	แควนเดียวกับเมืองหลวงอยางโรม	อยู
หางจากกรุงโรมลงไปทางใต	อยูกึ่งกลางระหวางโรมกับเนเปิลส	หรือนาโปลี	ชื่อ	Sperlonga	หมายถึง	ถํ้า	ซึ่งคง
เป็นภูมิประเทศหลักของเมืองน้ี	เดินทางถึง	เมืองสเปอรลอนกา
นําทานชมเมืองสเปอรลอนกา	เป็นเมืองทองเที่ยวริมทะเล	ตัวเมืองเกาตั้งอยูบนเขา	มีทางเชื่อมเป็นบันไดหิน

สามารถเดินลัดเลาะลงไปสูทะเลดานลางได	มีชายหาดที่เป็นที่นิยมของชาวอิตาเลียนในหนารอนที่หนีรอนจาก
กรุงโรมมาที่น่ี	และยังเป็นจุดหมายของนักทองเที่ยวที่นิยมมาเยี่ยมชม	และเสนหที่เป็นเอกลักษณของเมืองคือ
บานเรือนสีขาวที่สรางเรียงรายลดหลั่นกันลงไป
จากน้ันเดินทางสู	เมืองเนเป้ิล	(Naple)	(ระยะทาง	110	กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	1.30	ชม)	เมืองหลวง

แหงแควนกัมปาเนีย	ทาเรือสําคัญที่เหลาเรือสําราญทองเที่ยวในเขตเมดิเตอรเรเน่ียนมาพักเทียบทา	ถือเป็น
เมืองใหญ	ทางตอนใตของอิตาลี	เพื่อความสะดวกที่จะเดินทางขามไปชมความงามของเกาะสวรรคที่ชื่อ	คาปรี	ใน
วันรุงขึน้

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	BEST	WESTERN	SUITED	&	RESIDENCE	หรือเทียบเทา



เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร	ตั้งอยูที่กรุงโดฮา	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

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

เมืองสเปอรลอนกา	(SPERLONGA)	เมืองสเปอรลอนกาตั้งอยูในจังหวัดลาติ
นา	(LATINA)	แควนลาซิโอ	(LAZIO)	แควนเดียวกับเมืองหลวงอยางโรม	อยู
หางจากกรุงโรมลงไปทางใต	อยูกึ่งกลางระหวางโรมกับเนเปิลส	หรือนาโปลี
ชื่อ	Sperlonga	หมายถึง	ถํ้า	ซึ่งคงเป็นภูมิประเทศหลักของเมืองน้ี	เดินทางถึง
เมืองสเปอรลอนกา	เป็นเมืองทองเที่ยวริมทะเล	ตัวเมืองเกาตั้งอยูบนเขา	มีทาง
เชื่อมเป็นบันไดหิน	สามารถเดินลัดเลาะลงไปสูทะเลดานลางได	มีชายหาดที่
เป็นที่นิยมของชาวอิตาเลียนในหนารอนที่หนีรอนจากกรุงโรมมาที่น่ี	และยัง
เป็นจุดหมายของนักทองเที่ยวที่นิยมมาเยี่ยมชม	และเสนหที่เป็นเอกลักษณ
ของเมืองคือบานเรือนสีขาวที่สรางเรียงรายลดหลั่นกันลงไป

เป็นเมืองหลวงของเนเปิลสในอิตาลี	มีชื่อเสียงในดานความรํ่ารวยทาง
ประวัติศาสตร	ศิลปะ	วัฒนธรรม	สถาปัตยกรรม	ดนตรี	และศาสตรการทํา
อาหาร	เป็นเมืองที่มีบทบาทสําคัญในคาบสมุทรอิตาลี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
	พักที่	BEST	WESTERN	SUITED	&amp;	RESIDENCE	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานออกเดินทางไปยังทาเรือ	ลองเรือ	Hydrofoil	สูเกาะคาปรี	(Capri)	ใชเวลาในการเดินทางประมาณ

45	นาที	ก็จะถึงบริเวณทาเรือหลักของเกาะ
จากน้ันนําทานลงเรือเล็ก	เพื่อไปชมความงามภายในของ	ถํ้าบลูก็อตโต	(Blue	Grotto)	(ขึ้นอยูกับสภาพ

อากาศ	และ	ระดับน้ํา	หากระดับน้ําขึ้นสูง	จะไมสามารถเขาชมในถํ้าบลูกร็อตโตได)	ถํ้าปิดที่มีปากถํ้า
อยูในทะเลมีจุดเดน	คือ	เมื่อแสงตกกระทบกับน้ําทะเลสีครามจะทําใหภายในบริเวณถํ้าเปลงประกายไปดวยแสง
สีน้ําเงินเขมงดงาม	จึงเป็นที่มาของชื่อดังกลาว
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบนเกาะคาปรี	อาหารพื้นเมือง

ชวงบาย	
นําทาน	ขึ้นรถราง	(Funicular)	สูตัวเมืองเกาดานบน	เกาะคาปรี	(Capri	Center)	นําทานเดินชมเมืองคาปรี



ที่บรรยากาศสวยงามนารัก	มีเวลาใหทานเดินเลนแบบเต็มอิ่มบนเกาะที่มีเสนห	เลือกซื้อสินคาของฝาก	ของที่
ระลึก	รวมทั้งผลิตภัณฑจากเลมอน	(Lemon)	พืชทองถิ่นอันเลื่องชื่อที่กลายเป็นสัญลักษณ	เลือกนาฬิกายี่หอ
ทองถิ่นแตไดมาตรฐานระดับโลก	หรือน่ังดื่มกาแฟริมชายฝ่ัง	ชมบานเมืองที่สรางลดลั่นตามไหลเขาใน
บรรยากาศการพักผอนสบายๆ	สไตลอิตาลีตอนใตที่สวยงามไมเหมือนใคร
จากน้ันนําทานน่ังเรือกลับขึน้สูอีกฝ่ังที่บริเวณทาเรือของ	เมืองซอรเรนโต	(Sorrento)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพิ้นเมือง	

นําคณะเขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	GRAND	HOTEL	FLORA	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นสวรรคของนักทองเที่ยวกระเปาหนัก	กษตัริยเชื้อพระวงศจากทั่วแควน
แดนยุโรป	มหาเศรษฐีหมื่นลาน	ดาราเซเลปบริตี้คนดังจากทุกวงการ	ณ	ที่แหง
น้ีเปรียบเสมือนสนามเด็กเลนที่มีไวใหประกวดประชันความรํ่ารวยของพวก
เขาเหลาน้ัน	รานสินคาแบรนดเนมที่มีอยูในโลกน้ี	เราสามารถพบเห็นไดทุก
ยี่หอ	ถึงแมวาราคาที่แปะปายไวน้ันจะสามารถทําใหคนอยางเราๆ	ไดแตอา
ปากคางก็ตาม

อยูตอนเหนือของเกาะคาปรี	ปากถํ้ามีรูปรางคลายรูกุญแจ	ซึ่งสวนใหญจะอยู
ใตน้ํา	สวนที่อยูเหนือน้ําจะสูงกวาผิวน้ําเพียง	4	ฟุตเทาน้ัน	ซึ่งเรือเล็กจะเขาไป
ในถํ้าไดเฉพาะเวลาน้ําทะเลลด	แสงอาทิตยที่สองผานน้ําเขามาจากปากถํ้า	จะ
ทําใหน้ําในถํ้ามีสีฟาแปลกตาจึงไดชื่อวา”บลู	กรอตโต”

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบนเกาะคาปรี	อาหารพื้นเมือง

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพิ้นเมือง
	พักที่	GRAND	HOTEL	FLORA	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ชมเมืองซอรเรนโตเมืองชายฝ่ังทะเลแหลงพักผอนของบรรดานักทองเที่ยวโดยเฉพาะ	บรรดาชนชั้นสูงที่นิยม

มาพักผอนตากอากาศ	ณ	เมืองแหงน้ี	ที่ผานการยึดครองภายใตอาณาจักรใหญที่มั่งคั่งทั้งหลายไมวา	อีทรัสกัน
กรีด	โรมัน	ไบแซนไทน	ลองโกบารด	และนอรมัน	อีกทั้ง	ยังไดรับวัฒนธรรมอันหลั่งใหลจากบรรดาเมืองมั่งคั่งที่
เต็มไปดวยคานิยมแหงชนชั้นสูงเชนฝรั่งเศสและสเปนอีกดวย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพิ้นเมือง

ชวงบาย	



จากน้ันเดินทางสู	เมืองโพสิตาโน	(Positano)	เมืองเล็กๆแตมีเสนหชวนใหหลงใหลไปกับบรรยากาศชวน
มองอยางไมกลากระพริบตากันเลยตลอดเสนทางที่ผาน	จึงทําใหเมืองชายฝ่ังทะเล	ในแควนคัมพาเนีย	แหง
อิตาลีใตน้ีมีนักทองเที่ยวมาเยือนอยางไมขาดสายตลอดทั้งปี	(ระยะทาง	16	กม.ใชเวลาเดินทาง	ประมาณ	30
นาที)
นําทานออกเดินทางสู	เสนทางชมธรรมชาติอันงดงามของบานเรือนที่ถูกสรางอยางประณีตบริเวณผาสูง

ชายฝ่ังที่เรียงรายอยางงดงามติดอันดับโลก	เสนทางคดเคี้ยวเลาะริมผา	กับบานเรือนที่ถูกสรางอยางลงตัวและ
งดงามอยางอมาลฟ่ีโคสท	(Amalfi	Coast)	ทําใหผูมาเยือนตองตะลึงในความงดงามและยกยองใหเป็นอีกแหง
ที่สวยติดอันดับโลกเลยทีเดียว	นอกจากทิวทัศนอันงดงามที่น่ียังมีประวัติศาสตรเป็นเมืองทาอันแข็งแกรงและ
มั่งคั่งมาตั้งแตอดีตกาลอีกดวย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองซาเลอรโน	(Salerno)	อีกหน่ึงเมืองทาของอิตาลีตอนใตอันเป็นที่นิยมในการ

มาพักผอนตากอากาศของนักทองเที่ยวจากทุกมุมโลก

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	NOVOTEL	SALERNO	EST	ARECHI	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพิ้นเมือง

เป็นเมืองทองเที่ยวที่เคยเป็นเพียงแคหมูบานชาวประมงค	แตในชวง	คศ	1950
ไดมีนักเขียนชื่อดังที่เขียนบทความและดึงนักทองเที่ยวเขามาที่เมือง	และทําให
หมูบานน้ีเจริญเติบโตจวบจนปัจจุบัน

ทิวทิศนที่สวยงามและชายหาดที่เงียบสงบในอามาลฟีโคสต	ทําใหคนมีชื่อเสียง
ชอบมาพักผอน	นอกจากน้ีเหลาคนรวยยังนิยมมาใชบริการโรงแรม	ราน
อาหาร	และบารในแถบน้ีดวย	เป็นชายฝ่ังทางตอนใตของคาบสมุทรซอรเรน
ตีเน	ของประเทศอิตาลี	ที่เริ่มตั้งแตโปซีตาโนทางตะวันตกไปถึงวิเอตริมาเรท
างตะวันออก	เมืองที่เรียงรายเป็นระยะ	ๆ	บนชายฝ่ังอามัลฟ่ี

ที่เดิมเป็นราชรัฐลอมบารดที่ตั้งอยูทางตอนใตของประเทศอิตาลีในบริเวณ
เมืองทาซาแลรโน	ราชรัฐซาแลรโนกอตั้งขึน้ในปี	ค.ศ.	851	จากราชรัฐเบเน
เวนโตหลังจากสงครามกลางเมืองที่เน่ินนานราวสิบปี	จากที่มาดั้งเดิมราชรัฐ
ซาแลรโนสวามิภักดิต์อจักรวรรดิคาโรแล็งเชียง	แตตลอดมาในประวัติศาสตร
ของราชรัฐ	ซาแลรโนก็ปกครองตนเองเหมือนเป็นราชรัฐอิสระนอกจากชั่ว
ระยะหน่ึงที่ตกอยูภายใตการปกครองของจักรวรรดิไบแซนไทน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
	พักที่	NOVOTEL	SALERNO	EST	ARECHI	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันเดินทางสู	เมืองปอมเปอี	(Pompeii)	(ระยะทาง	30	กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	30	นาที)เมือง

โบราณที่ถูกฝังตัวอยูใตลาวาจากการระเบิดของภูเขาไฟวิสุเวียส	ซึ่งกอนหนาน้ันเป็นเมืองที่เคยเป็นเมืองขึน้ของ
อาณาจักรโรมันโบราณอันรุงเรื่องมากอน	ความจริงเหลาน้ีถูกปรากฏขึน้หลังการขุดคนพบซากโบราณใตดิน
ตางๆ	และปัจุบัน	ไดกลายเป็นพิพิธภัณฑกลางแจงขนาดใหญที่เราจะสามารถจินตนาการยอนกลับไปสูยุคอัน
เจริญของเมืองทาแหงน้ีได
นําทานชม	เมืองโบราณปอมเปอี	ที่ถูกปกคลุมไวดวยลาวาเมื่อครั้งเกิดการระเบิดครั้งใหญของภูเขาไฟวิสุ

เวียส(Mt.Vesuvius)	จากการตั้งใจขุดคนซากที่คอนขางจะสมบูรณของผูคน	สัตวเลี้ยงตางๆ	ที่เหมือนถูกหยุดอยู
ผานกาลเวลาอันยาวนาน	ที่ยังบงบอกถึงความเจริญในยุคน้ันไดเป็นอยางดี	ทั้งศูนยกลางการคา	ศาสนา	และ
วัฒนธรรม	ที่ตราตึงไวบนผืนดินแหงเมืองน้ีรอใหนักทองเที่ยวมาสัมผัสไดแหงภัยธรรมชาติที่ไมมีใครคาดคิด
และไมอาจหลีกหนีไดทัน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	กรุงโรม	(Rome)	เมืองหลวงและเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี	นักทองเที่ยว

จากทุกมุมโลกตางเดินทางไปกรุงโรม	เพื่อชื่นชมกับศิลปะ	สถาปัตยกรรม	และประวัติศาสตรแหงความยิ่งใหญ
ยาวนานมากกวา	2,800	ปี	ตั้งอยูบนเนินเขาทั้ง	7	ริมฝ่ังแมน้ําไทเบอรตอนกลางของประเทศ	โรมเคยเป็นเมืองที่
มีบทบาทมากที่สุดของอารยธรรมตะวันตกและในอดีตไดเป็นอาณาจักรที่ใหญที่สุดในโลก	(ระยะทาง	242	กม.
ใชเวลาเดินทางประมาณ	3.30	ชม.)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	HOTEL	MIDAS	หรือเทียบเทา	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นภูเขาไฟอีกหน่ึงลูกที่ยังคงทรงพลังอยู	อีกทั้งยังมีเรื่องราวจารึกในหนา
ประวัติศาสตรมาอยางยาวนานอีกดวย	โดยตั้งอยูที่ประเทศอิตาลี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง



เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของแควนลาซีโอและประเทศอิตาลี	ตั้งอยู
ทางตอนกลางของประเทศ	โรมเป็นเมืองที่มีผูมาเยือนมากเป็นอันดับที่	11	ของ
โลก	มากเป็นอันดับสามในสหภาพยุโรป	และเป็นแหลงทองเที่ยวที่เป็นที่นิยม
มากที่สุดในอิตาลี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
	พักที่	HOTEL	MIDAS	หรือเทียบเทา			

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเขาสู	นครรัฐวาติกัน	(Vatican)	ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตั้งอยูใจกลางกรุงโรม	เป็นประเทศเดียวใน

โลกที่มีกําแพงลอมรอบเมืองเอาไวไดทั้งหมด	ยกเวนดานหนาทางเขา	และเป็นศูนยกลางของศาสนาคริสต
นิกายโรมันคาทอลิก	โดยมีพระสันตะปาปา	มีอํานาจปกครองสูงสุด
นําทานเขาชมมหาวิหารที่ใหญที่สุดในโลก	มหาวิหารเซนตปีเตอร	(St.Peter’s	Basilica)	ชมประติมากรรม

อันลือชื่อปิเอตา	(Pieta)	ของมิเคลันเจโล	และชมแทนบูชาบัลแดคคิโน	(St.	Peter's	Baldachin)	เป็นซุม
สําริดที่สรางโดยจานโลเรนโซ	แบรนินี	ซึ่งสรางตรงบริเวณที่เชื่อกันวาเป็นที่ฝังพระศพของนักบุญปีเตอร
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย	
นําชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ	น้ําพุเทรวี	่(Trevi	Fountain)

สัญลักษณของกรุงโรมที่โดงดัง
เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินคาแฟชั่นและของที่ระลึกในบริเวณยานบันไดสเปน	(The

Spanish	Step)	ซึ่งเป็นแหลงแฟชั่นชั้นนําสุดหรูและยังเป็นแหลงนัดพบของชาวอิตาเลี่ยน	อิสระใหทานไดเลือก
ซื้อของแฟชั่นชั้นนํา

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	HOTEL	MIDAS	หรือเทียบเทา

	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



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

รูปป้ันฝีมือของศิลปินชื่อดัง	ไมเคิลแองเจิลโล	ตั้งอยูในนครรัฐวาติกัน	ซึ่งเป็น
รูปป้ันของพระแมมารีกําลังอุมรางของพระเยซูที่ลวงลับไปแลว

แทนบูชา"บัลแดคคิโน"	ที่แกะสลักอยางงดงามโดยจิอาน	ลอเรนโซ	เบอรนิน่ี
เป็นซุมสําริดที่สรางโดยจานโลเรนโซ	แบรนินี	ซึ่งสรางตรงบริเวณที่เชื่อกันวา
เป็นที่ฝังพระศพของนักบุญปีเตอร

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

เป็นน้ําพุที่น้ําน้ันมาจากแหลงน้ําธรรมชาติ	ซึ่งมีตํานานวามี	เด็กผูหญิงนําทาง
ทหารโรมันไปหาแหลงน้ํา

เป็นยานบันไดที่ติดกับแหลงชอปป้ิงยอดนิยม	เพราะทั้งสวยและมีที่เดินเที่ยว
สรางตั้งแตสมัย	ค.ศ.1717

	พักที่	HOTEL	MIDAS	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเขาชมความยิ่งใหญในอดีต	สนามกีฬาโคลอสเซีย่ม	(Colosseum)	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลกยุค

โบราณ	อดีตสนามประลองการตอสูที่ยิ่งใหญของชาวโรมันที่สามารถจุผูชมไดถึง	50,000	คน
จากน้ันนําทานผาน	ชมกลุมโรมันฟอรัม	(Roman	Forum)	อดีตศูนยกลางทางดานการเมือง	ศาสนา	และ

เศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน	ที่สะทอนใหเห็นความเจริญรุงเรืองของอารยะธรรมโรมันในชวง	2,000	ปีที่ผานมา
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน



ชวงบาย	-	ชวงคํ่า	
นําทานสู	จัตุรัสนาโวนา	(Piazza	Navona)	จัตุรัสที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและสวยที่สุดในกรุงโรม	เต็มเป่ียมไป

ดวยความมีชีวิตชีวาของผูคนที่เยี่ยมเยือนแลว	ตึกรามบานชองสีสันสดใส	รานไอศครีมเจลาโต	รานกาแฟเกๆ
และรานอาหาร	ทั้งน้ําพุสวยๆ	มากมายหลายจุดในบริเวณน้ี	เชน	Fontana	dei	Quattro	Fiumi	และน้ําพุจตุมหา
นทีที่มีเสาโอเบลิสก	ดานหนา	Sant’Agnese	โบสถสไตลบาโรก
นําชม	มหาวิหารแพนธีออน	(Pantheon)	ที่มีอายุกวา	2,000	ปี	แสดงใหเห็นถึงอัจฉริยะแหงการสรางสรรค

ของสถาปนิกสมัยโบราณกับเอกลักษณไมเหมือนใคร	คือ	เป็นวิหารทรงกระบอก	กวาง	142	ฟุต	และสูง	142	ฟุต
เทากัน	ไมมีเสาคํ้ากลางคอยรับน้ําหนักทั้งที่มีขนาดใหญโต	นอกจากน้ีวิหารแพนธีออนยังใชเป็นสถานที่ฝังศพ
กษตัริย	บุคคลในราชวงศและบุคคลสําคัญ	เชน	พระศพของกษตัริย	2	พระองคสุดทายของอิตาลีคือ	พระเจาวิก
เตอร	เอมมานูเอลที่	2	และพระเจาอุมแบรโตที่	1	และยังมีศพของ	ราฟาเอล	จิตรกรชาวอิตาลีที่อายุนอยที่สุดใน
บรรดาจิตรกรผูยิ่งใหญในยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาดวย

16.30	น.	นําคณะเดินทางสู	สนามบิน	เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี	(Tax	Refund)	และ	มีเวลาใน
การเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน

21.55	น.	เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	โดยเทีย่วบินที	่QR	114

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นสนามประลองในกรุงโรมเมื่อ	2000ปีมาแลว	ซึ่งตั้งอยูที่ใจกลางเมืองใหคน
เขามาไดไมใกลไมไกล	แตไดเสียหายไปมากจากแผนดินไหวเมื่อปี	ค.ศ.2000

เป็นจุดนัดพบทรงสี่เหลี่ยมที่ถูกหอมลอมดวยซากอาคารตางๆ	คาดวาเมื่อกอน
ถูกใชเป็นตลาดหรือศูนยกลางการแลกเปลี่ยนสินคา

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

จตุรัสนาโวนา	เป็นอีกจตุรัสที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและสวยที่สุดในกรุงโรม	ลาน
กวางที่น่ีเต็มไปดวยสิ่งเจริญตาเจริญใจ	มีศิลปินเปิดหมวกมาโชวการแสดงให
เรามากมาย	เรียกไดวามีของอะไรก็ปลอยกันที่น่ี

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



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

05.30	น.	ถึง	สนามบินโดฮา	นําทานเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางตอ
08.15	น.	ออกเดินทางสูกรุงเทพดวยเทีย่วบิน	QR	832

18.50	น.	คณะเดินทางกลับถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร	ตั้งอยูที่กรุงโดฮา	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

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	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4.	เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว
5.	เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได	ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

1.	ชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	โดยโอนเขาบัญชี	ทีน่ัง่จะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานัน้
2.	ทางบริษทัขอเก็บคาทัวรสวนทีเ่หลือ	20	วันกอนการเดินทางหากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือ

ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจริง

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

2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา	(3	ดาว	–	4	ดาว)

5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7.	คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล	(หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที)่

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

8.	คามัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง	(ไมรวมทิปมัคคุเทศก)

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

หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา	20	ก.ก.และมากกวา	1	ชิ้น,	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วย
จากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน

3.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา
4.	คาบริการยกกระเปาในโรงแรม	ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
5.	คาธรรมเนียมวีซาประเทศอิตาลี	(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น	เป็นจํานวนเงินโดย

ประมาณ	3,000	บาท)

6.	คาทิปพนักงานขับรถ	และไกดทองถิ่น	(27	ยูโร)

7.	คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย	(โดยมาตรฐาน	3	ยูโร	ตอคน	ตอวัน	:	8	x	3	=	24	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	วันทําการ	ยื่นวีซา
แสดงตนทีศู่นยยื่นวีซา	VFS	Global(สีลมคอมเพล็กซ)
เอกสารกรุณาเตรียม	2	ชุด	ยกเวน	เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง	1	ชุด
และสําเนา	1	ชุด
ในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต	และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา	ไมสามารถดึงหนังสือเดินทาง
ออกมาได

1.	หนังสือเดินทาง	(Passport)	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2	หนา	อายุการใช
งานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทางกลับ	และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา
กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)

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	บัญชีออมทรัพยสวนตัวของผูเดินทาง
ยอนหลัง	3	เดือน	(รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี	โดยการ	ฝากหรือถอน	กอน	แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไม
เกิน	7	วัน	กอนวันยื่นวีซา	และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเป็น	Statement	เทาน้ัน)
3.2	กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง	(บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได	ตองเป็น	พอ	แม	พี่นอง	ที่มีสาย
เลือดเดียวกัน	หรือ	สามีภรรยา	เทาน้ัน)
3.2.1.	ตองทําเป็นหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง	(Sponsor	Letter)
3.2.2.	ถายสําเนาสมุดบัญชี	หรือ	Statement	ยอนหลัง	3	เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย
3.2.3.	เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูที่ออกให	และผูที่ถูกรับรองคาใชจายให	เชน	สําเนาทะเบียนสมรส	สูติบัตร
ทะเบียนบาน
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน	บัญชีฝากประจํา	และบัญชียอดติดลบ**

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
-	บัตรประชาชน



-	สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปี)
-	ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)
-	ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล	(ถามีการเปลี่ยน)

6.	กรณีเด็กอายุไมถึง	20	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	***
-	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา	พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่
สถานทูตดวย	ทัง้สองทาน	(เฉพาะคิวเดี่ยวเทาน้ัน)

7.	ทานไมจําเป็นตองเซ็น	รับรองสําเนาถูกตอง	ใหทานเซ็นเฉพาะ	แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานัน้
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เติมไดทุกเวลา	หากทางสถานทูตแจงขอเพิม่

เติม

หมายเหตุ:	การยื่นวีซาแตละครั้งกับบริษทัทัวร	จะตองทําการยื่นวีซา	ประเภทหมูคณะ	เทาน้ัน	โดยการยื่นเป็นหมู
คณะ	ตองมีจํานวน	15	คน	ขึน้ไป	โดยทางศูนยรับยื่น	จะเป็นผูกําหนดวันยื่นวีซาเทาน้ัน	ถาหากผูเดินทางไมสามารถ
ไปยื่นวีซาในวันที่กําหนดได	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**

หมายเหตุ	
การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัไมมีสวนเกีย่วของใดๆทัง้สิ้น	ทัง้น้ีบริษทัเป็น

เพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานัน้

**	โรงแรมในยุโรป	ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา	7	ปี	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม	**

ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาประเทศอิตาลี	ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น	เป็นจํานวน
เงินโดยประมาณ	3,000	บาท
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน

ทางบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่

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

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและ

เหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเป็นสําคัญ
รานคาใหญจะปิดทําการในวันอาทิตย,	ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองที่เขาพัก	เชน	กรณีที่เมืองน้ันมีการจัดงาน

TRADE	FAIR	ฯลฯ	ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน	และ	โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

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.	นัง่ที	่Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูทีจ่ะนัง่ตองมีคุณสมบัติตรงตามที่

สายการบินกําหนด	เชน	ตองเป็นผูทีมี่รางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่
เครื่องบินมีปัญหา	เชน	สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูทีมี่ปัญหาทาง
ดานสุขภาพและรางกาย	และอํานาจในการใหทีน่ัง่	Long	leg	ขึ้นอยูกับทางเจาหนาทีเ่ช็คอินสายการบิน
ตอนเวลาทีเ่ช็คอินเทานัน้

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	,หองคู

(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม
อาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	แตอาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับเสริม

2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	air)	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


