


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินดูไบ	-	สนามบินเวนิส	-	ทาเรือตรอนเซโต	-	เมืองเวนิส	-	เกาะ
ซานมารโค	-	จัตุรัสซานมารโค	-	มหาวิหารซานมารโค	-	พระรา
ชวังดอจ

พักที่	RUSSOTT
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

3 เมืองมิลาน	-	โบสถดูโอโมแหงมิลาน	-	แกลลอเรียวิคเตอรเอ็มมานูเอล
-	ถนนเวียมอนเตนโปเลโอเน

พักที่	NH	MILAN
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

4 เมืองซานตา	มาเกริตา	-	เมืองลาสเปเซีย	-	เมืองปิซา	-	หอเอนปิซา
พักที่	GALILEI
HOTEL	หรือ
ระดับเทียบเทา

5 เมืองฟลอเรนซ	-	เมืองเกาของนครฟลอเรนซ	-	จตุรัสซิญญอเรีย	-	รูป
ป้ันเดวิท	-	เดอะมอลลเอาทเล็ต	ฟลอเรนซ

พักที่
BESTWESTERN
TOR	VERGATA
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

6
กรุงโรม	-	มหาวิหารเซนตปีเตอร	-	นครรัฐวาติกัน	-	มหาวิหารเซนต
ฟิลลิป	หรือ	มหาวิหารเซนตปีเตอร	-	รูปป้ันแกะสลักเพียตา	-	โคลีเซี
ยม	-	ประตูชัยคอนสแตนติน	-	น้ําพุเทรวี่	-	ยานบันไดสเปน	-	สนามบิน
กรุงโรม

7 สนามบินดูไบ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

10	เม.ย.	61	-	16	เม.ย.	61 ฿49,999 ฿49,999 ฿49,999 ฿8,500

12	เม.ย.	61	-	18	เม.ย.	61 ฿49,999 ฿49,999 ฿49,999 ฿8,500

25	เม.ย.	61	-	1	พ.ค.	61 ฿43,999 ฿43,999 ฿43,999 ฿8,500



ชวงคํ่า
22.00	น.	พรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	ชัน้	4	เคานเตอร

T	ประตู	9	โดยสายการบินเอมิเรตส	(EK)	พบกับเจาหนาที่บริษทัฯ	คอยอานวยความสะดวก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
01.35	น.	ออกเดินทางสู	เมืองเวนิส	ประเทศอิตาลี	โดยเทีย่วบินที	่EK385/EK135
04.45-09.05	น.	แวะเปลี่ยนเครื่องที่	สนามบินดูไบ

ชวงบาย
13.25	น.	(เวลาทองถิ่น)	ถึง	สนามบินเมืองเวนิส	หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว
นําทานเดินทางสู	ทาเรือตรอนเชสโต	เพื่อลงเรือสู	เกาะเวนิส..ลองเรือ	ไปตามลําคลองสู	ทาซานมารโค	

นําทานชม	จตุรัสซานมารโค	มหาวิหารซานมารโค	ถายภาพหนาพระราชวังดอจ	สิ่งกอสรางที่เกาแก
มากวา	800	ปี	มาแลว	เมื่อสมัยเวนิชยังเป็นสาธารณรัฐอิสระ	...ซึ่งเคยรํ่ ารวยและมีอํานาจมหาศาล	และเคยสง
ใหมารโคโปโล	เดินทางไปเมืองจีน	

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ที่พัก	RUSSOTT	HOTEL	หรือเทียบเทา

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

เกาะซานมารโค	ศูนยกลางของนครเวนิส

จัตุรัสซานมารโคไดรับการประกาศเป็น	หองวาดภาพของโลก	จัตุรัสซานมาร
โคหรือจัตุรัสเซนตมารคอาจเป็นสถานที่ดีที่สุดสําหรับการน่ังพักผอนและ
เพลิดเพลินไปกับชวงบายที่แสนสบายในเวนิส	ภายในบริเวณมีรานกาแฟ
กลางแจงที่ตั้งกระจายอยูริมทางเดินในจัตุรัส	เชนเดียวกับอาคารเกาแกทาง
ประวัติศาสตรที่ตั้งเรียงรายอยูรอบนอก

โบสถน้ีมีฉายาวาโบสถทอง	เป็นโบสถประจําเมืองที่มีความสําคัญกับเมือง
เวนิสมาตั้งแตครั้งอดีตกาลจนถึงปัจจุบัน	โบสถสรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.	829	ตัว
โบสถสรางดวยสถาปัตยกรรมหลายยุคหลายสมัยตั้งแตยุคไบแซนไทนจนถึง
ยุคเรอเนสซองส



ราคาไมรวมคาเรือกอนโดลา	ใชเวลาประมาณ	30	นาที	ราคาไมรวมในทัวร	ในกรณีน้ําไมขึ้นสูง
เกินไปและฝนไมตก	ทานสามารถแจงหัวหนาทัวร	คาเรือทานละประมาณ	20.-ยูโรตอทาน	1	ลํานัง่
ไดประมาณ	5-6	ทาน

พระราชวังดอจ	พระราชวังสไตลโกธิคของดอจ	สรางขึน้ในศตวรรษที่	9	แตเกิด
เพลิงไหมและไดรับการบูรณะและกอสรางเพิ่มเติมในระหวางศตวรรษที่	14
และ	15	ภายในพระราชวังงดงามดวยการประดับทองคําและภาพจิตรกรรม
มากมายโดยเฉพาะภาพเขียนที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	RUSSOTT	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองมิลาน	(MILANO)	เมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจที่สําคัญของอิตาลี	เมืองที่ขึน้

ชื่อวาเป็นเมืองหลวงแหงแฟชั่น
ชม	โบสถดูโอโมแหงมิลาน	โบสถใหญอันดับ	3	ของยุโรป	เป็นศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรา	และใชเวลาในการ

สรางนานเกือบ	500	ปี	โดยเริ่มสรางตั้งแต	ปี	ค.ศ.1386	และที่นาทึ่งของโบสถ	ก็คือการตกแตงประดับประดาที่
เนนความหรูหราอยางเต็มที่โดยเฉพาะรูปป้ันรอบตัวอาคาร	มีจํานวนกวา	3,000	ชิ้น	ขวามือของโบสถมีอาคาร
ทรงกากบาทหลังหน่ึง	และหลังคามุงดวยกระเบื้องโปรงใส	เรียกกันวา“อาเขต”	สรางขึน้เพื่อเป็นอนุสรณแก
กษตัริยวิคเตอรเอมมานูเอลที่	2	ปฐมกษตัริยของอิตาลีในการรวมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทาน	ชอปป้ิงภายใน	อาคารแกลเลอเรีย	วิคตอริโอ	เอมานูเอล	2	ชอปป้ิงอาเขตที่สวยงามที่สุดแหงหน่ึง

ของโลก	มีชื่อเรียกเลนๆวาเป็นหองน่ังเลนของเมืองมิลาน	เพราะนอกจากจะมีสินคาแบรนดเนมราคาแพงขาย
แลว	ยังมีรานกาแฟที่เรียกกันวา	ไซด	วอลค	คาเฟ 	สามารถน่ังจิบ	คาปูชิโน	น่ังดูหนุมสาว	แตงกายดวยเสื้อผา
ทันสมัย	ดังน้ันหากทานไมคิดจะชอปป้ิงหรือน่ังกินกาแฟก็ควรที่จะตองไปเดินเลนชมความงดงามของอาคารหลัง
น้ีใหได	
หรือหากทานยังติดใจในเรื่องชอปป้ิง	ก็สามารถไปชอปป้ิงตอไดยัง	ถนนเวีย	มอนเตนโปเลโอเน	ซึ่งถือเป็น

ยาน	ชอปป้ิงที่ขึน้ชื่อที่สุดของเมืองน้ี	ตั้งอยูระหวางโบสถดูโอโมกับลานกวางแหงหน่ึง

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ที่พัก	NH	MILAN	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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



เป็นสัญลักษณที่โดดเดนที่สุดของเมืองมิลาน	และเป็นวิหารหินออน
สถาปัตยกรรมโกธิกที่ใหญที่สุดในโลก	ซึ่งใชเวลาสรางนานถึง	500	ปี	ลักษณะ
เดนของวิหารที่นอกเหนือจากความวิจิตรงดงามแลว	ยังประดับประดาไปดวย
รูป้ันนับกวา	3000	รูป	ที่สวยงามไมแพกัน	ลานกวางดานหนาดูโอโมที่มี
อนุสาวรีย	พระเจาวิกเตอรเอมมานูเอลที่	2	ทรงมา

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

เน	ซึ่งถือเป็นยาน	ชอปป้ิงที่ขึน้ชื่อที่สุดของเมืองน้ี	ตั้งอยูระหวางโบสถดูโอโม
กับลานกวางแหงหน่ึง	ถนนสายน้ีมีสินคาแบรนดเนมดังๆ	และแพงสุดๆ	เป็น
ยานชอปป้ิงที่ขึน้ชื่อสุดของเมืองมิลาน	ตั้งอยูระหวางโบสถดูโอโมกับลานกวาง
แหงหน่ึง	มีทั้งรานจําหนาย	และโชวรูมสินคาใหมลาสุดจากแบรนด	เรียกวา
คนชอบแฟชั่นสามารถมาดูเทรนด	ฤดูกาลตางๆ	ไดที่น่ี	ราคาน้ันไมตองพูดถึง
พุงทะลุจุดเดือดเต็มราคา	คนที่ซื้อหาคงไมใชคนธรรมดาสามัญชน	พวกดารา
เรื่องวินโดวชอปป้ิงเป็นเรื่องมันสมากๆ	เดินสนุกจัง	ตังคอยูครบ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	NH	MILAN	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองซานตา	มาเกริตา	(SANTA	MAGHERITA	LIGURE)	(178	กม.)	ตั้งอยูในเขต

จังหวัดเจนัว	หน่ึงในเขตดินแดนแหงลิกูเรียขนาบขางดวยทะเลกับภูเขาลิกูเรีย	เป็นภูมิภาคที่มีชื่อเสียงมานานใน
เรื่องของอากาศที่เย็นสบายจลอดทั้งปี	มีชายหาดที่สวยงาม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองลาสเปเซีย	(LA	SPEZIA)	(57.5	กม.)	เมืองในเขตลิกูเรียทางตอนเหนือของ

อิตาลี	อยูระหวางเมืองเจนัวและปิซา	บนทะเลลิกูเรียและเป็นหน่ึงในอาวที่มีความสําคัญทางดานการคา	และ
การทหาร	ถึง	เมืองลาสเปเซีย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองปิซา	(PISA)	(100	กม.)	แควนทัสคานีเป็นเมืองที่เป็นที่รูจักอยางดีเกี่ยวกับหอ

เอนเมืองปิซา	ซากโบราณวัตถุของเมืองที่ยังหลงเหลือจากศตวรรษที่	5	กอนคริสตกาลเป็นเมืองที่เคยมีความ
สําคัญอยางมากดานการคาขายในแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียนในชวงประมาณศตวรรษที่	11
นําทาน	ถายภาพกับหอเอนเมืองปิซา	(LEANING	TOWER	OF	PISA)	เป็นหอคอยหินออนที่พิสดารสูง	54

เมตร	มี	8	ชั้น	แตละขั้นมีเสาหินออนที่สลักลวดลายวิจิตร	ไดลงมือสรางเมื่อ	ค.ศ.	1174	ไปเสร็จในปี	ค.ศ.	1350
ใชเวลานานถึง	176	ปี	ซึ่งเป็นสิ่งกอสรางที่ใชเวลาสรางนานที่สุดในโลกความนาอัศจรรยอีกอยางคือ	เมื่อเริ่ม
สรางได	4-5	ชั้น	หอน้ี	เริ่มเอียง	แตไมถึงกลับพังทลายลงมาเพราะแรงที่จุดศูนยถวงเมื่อลากดิ่งลงมาไมออกนอก



หากใครตองการขามไป	เมืองพอรตโตฟิโน	(PORTOFINO)	เมืองตากอากาศทีมี่ชื่อเสียงอยูติดน้ํามี
ความงามทีโ่ดดเดน	โดยการนัง่รถทองถิน่ประมาณ	5	ยูโรตอทาน	(ราคาไมรวมอยูในรายการทัวร
กรุณาติดตอหัวหนาทัวรถาตองการไป)

ฐานจึงไมลมยังทรงตัวอยูได	เมื่อสรางเสร็จยอดของหอเอียงออกจากแนวดิ่งของฐานถึง	4	เมตร	และหอเอนน้ี
ชวยใหกาลิเลโอนักวิทยาศาสตร	ชาวอิตาเลียน	ผูมีชื่อเสียงของโลกไดทดลองเรื่องอัตราเร็วของเทหวัตถุที่ตกลง
มาจากที่สูง	ที่ขึน้ชื่อในดานความสัมพันธของการสรางกับแรงโนมถวงของตัวอาคารที่สมดุลกันโดยบังเอิญไดชื่อ
วาเป็น	หน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลกสมัยกลาง	และเป็นสัญลักษณอยางหน่ึงของอิตาลี

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ที่พัก	GALILEI	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

ตั้งอยูในเขตจังหวัดเจนัว	หน่ึงในเขตดินแดนแหงลิกูเรียขนาบขางดวยทะเลกับ
ภูเขาลิกูเรีย	เป็นภูมิภาคที่มีชื่อเสียงมานานในเรื่องของอากาศที่เย็นสบายจล
อดทั้งปี	มีชายหาดที่สวยงาม

เมืองในเขตลิกูเรียทางตอนเหนือของอิตาลี	อยูระหวางเมืองเจนัวและปิซา	บน
ทะเลลิกูเรียและเป็นหน่ึงในอาวที่มีความสําคัญทางดานการคา	และการทหาร

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	GALILEI	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองฟลอเรนซ	(FLORENCE)	เมืองแหงดอกไมบาน	ตํานานแหงบานเกิดของ

ศิลปินชื่อดังกองโลก	เชน	ลีโอนารโด	ดารวินชี	ไมเคิล	แองเจโล	และทานศิลปพีระศรี	อดีตเป็นเมืองหลวงเกาของ
อิตาลีกอนจะยายไปอยูกรุงโรม	เมืองที่มีความเจริญมั่งคั่งทางการคา	และเศรษฐกิจ	เป็นเมืองที่มีความสวยงาม
จนทานจะหลงไหล	และถือเป็นเมืองตนกําเนิดศิลปะแบบเรเนอซองสอีกดวย…

นําทานชม	ยานเมืองเกาชมดูโอโม	ประจํา	เมืองฟลอเรนซ	ที่มีความงดงามตามแบบเรเนอซองส
ชม	สะพานแวค	คิโอ	สัญลักษณของเมืองฟลอเรนซ	เดินผานรานคา	และสินคาที่วางขายอยูมากมายที่ลอตา

ลอใจจนทานอดใจไมได
ชม	จตุรัสซิญญอเรีย	และ	ชมรูปป้ันของเดวิท	ชายหนุมรูปงามที่สมบูรณแบบที่สุดในตํานานสัญลักษณ

ของการปลดปลอยเสรีภาพ	ที่แวดลอมไปดวยสถาปัตยกรรมชิ้นสําคัญตางๆมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานแวะชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมที่	OUTLET	กับสินคาชั้นนําของอิตาลีหลากหลายยีหอ	เชน	อารมาน่ี

บาลองเชียกา	โบเตกา	เวนาตา	กุซซี่	เฟอรรากาโม	TOD’S	PRADA	เป็นตน

ชวงคํ่า	
*.*.*.	อิสระอาหารคํ่าภายใน	OUTLET	ตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง	*.*.*.
ทีพ่ัก	BESTWESTERN	TOR	VERGATA	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

ยานเมืองเกาของนครฟลอเรนซ	ซึ่งตั้งอยูริมน้ํา	มีประวัติศาสตรที่ยาวนานและ
ทัศนียภาพที่เทียบไดยาก

หมุนตัวใหครบ	360องศา	แลวคุณจะพบวารอบตัวคือศิลปะและสถาปัตยกรรม
อันวิจิตร	ซึ่งบริเวณจัตุรัสเดลลาซินญอเรียน้ีมีรูปแกะสลักแสดงอยูมากมาย
อาทิ	รูปแกะสลักเพอรซุส	(Perseus)	วีรบุรุษกรีกโบราณตอนบั่นคอเมดูซา	รูป
แกะสลักเฮอรคิวลีส	และรูปสลัก	“The	Rape	of	the	Sabine	Women”	เป็นตน
และยังมี	“พิพิธภัณฑอูฟิซี่”	(Uffizi	Museum)	ในอดีตไดรับการสรางขึน้เพื่อใช
เป็นสํานักงานทางดานกฎหมาย	ทะเบียนราษฎร	และการสังคมตางๆ	นับวา
เป็นพิพิธภัณฑที่มีความสําคัญที่สุดของฟลอเรนซ	ซึ่เป็นเหมือนขุมทรัพยเก็บ
รวบรวมวัตถุโบราณและผลงานทางศิลปะชั้นเยี่ยมของโลกไวมากมาย



อิสระอาหารคํ่าภายใน	OUTLET	ตามอัธยาศัย

รูปป้ันเดวิท	รูปป้ันประติมากรรมเดวิดเป็นหินออนแกะสลักรูปขึน้มาอยางชาๆ
หรือก็คือ	พระเจาเดวิด	ตามตํานาน	ลักษณะของเดวิดน้ันจะเป็นชายหนุมรูป
รางกํายํายืนเปลือยกาย	แสดงใหเห็นถึงความแข็งแกรงและความสงางามของ
รางกายมนุษยเรา	มิเคลัน	เจโล	เริ่มแกะสลักพระเจาเดวิด	อยางชาๆในปี	ค.ศ.
1501	โดยใชหินสีขาวที่เอามาเมืองคารราราแกะสลักที่อยางขึน้มาอยางชาๆ
และออกมาไดอยางสวยสดงดงาม	และตอนน้ีรูปป่ันเดวิดไดแสดงอยูที่
Accademid	Galley	ใน	กรุงฟอเรนซ	ประเทศอิตาลี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชอปป้ิงสินคาชั้นนําของอิตาลีหลากหลายยีหอ	เชน	อารมาน่ี	บาลองเชียกา	โบ
เตกา	เวนาตา	กุซซี่	เฟอรรากาโม	TOD’S	PRADA	เป็นตน

	พักที่	BESTWESTERN	TOR	VERGATA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	กรุงโรม	(ROMA)	เมืองหลวงขนาดใหญของประเทศอิตาลี	ที่มีทั้งความเกาและ

ความใหมซอนแทรกอยูดวยกันอยางกลมกลืน	ตั้งอยูบนแควนลาซิโอ	(LAZIO)	ตรงชวงกลางของประเทศมี
แมน้ําไทเบอร	(TIBER)	ไหลผานกลางเมืองโรมจึงถูกแบงออกเป็น	2	สวน	สถานที่สําคัญ	และเมืองเกาโรมันจะ
อยูทางฝ่ังขวาของแมน้ํา	สวนฝ่ังซายเป็นรัฐวาติกัน	และเขตทราสเตเวเร	(TRASTEVERE)	ซึ่งเป็นที่อยู
อาศัยของผูมีฐานะ	และปัจจุบันเป็นแหลงรานอาหาร	และคาเฟแบบเกๆ	ทันสมัย
เดินทางถึง	กรุงโรม	จากน้ันนําทาน	เขาชมภายในมหาวิหารเซนตปี	เตอร	(SAN	PIETRO)	ในกรุง

วาติกันนครรัฐ	อิสระศูนยกลางศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก	ชมความยิ่งใหญของศิลปะการออกแบบผล
งานอันลํ้าคาโดยปรมาจารยบราเมนเตราฟาเอล	และไมเคิล	แองเจโล	

นําทาน	ชมกรุงโรม	เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซึ่งมีอดีตอันยิ่งใหญ	และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมัน
เรืองอํานาจเมื่อราวกวา	2,000	ปีที่ผานมาแลว
เขาสู	นครวาติกัน	รัฐอิสระที่ปกครองตนเองเป็นศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก	ชมความ

งดงามตระการตาของ	มหาวิหารเซนตปีเตอร	สถาปัตยกรรมลํ้าคาที่สุดแหงหน่ึงของโลกซึ่งตกแตงอยาง
โออาหรูหรา	ชม	รูปป้ันแกะสลัก	“เพียตา”	ผลงานของศิลปินเอก	ไมเคิลแองเจโล	เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย
เบอรนินี	และยอดโดมขนาดใหญซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งลํ้าคาคูบานคูเมืองของอิตาลี	…
นําทานถายรูปที่ระลึกดานหนา	สนามกีฬาโคลอสเซียม	โบราณสถานเกาแก	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลก

เคยเป็นสนามกีฬายักษที่สามารถจุคนไดกวา	50,000	คน	และ	ประตูชัยคอนสแตนติน	สัญลักษณแหงชัยชนะ
และที่มาของ“ถนนทุกสายมุงสูกรุงโรม”	

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
ชม	น้ําพุเทรวี	่จุดกําเนิดของเสียงเพลง	“ทรีคอยนออฟเดอรฟาวดเทน”	ที่โดงดัง	ชมความสวยงามของ



งานประติมากรรมหินออนแบบบาร็อค	ซึ่งเป็นเรื่องราวของเทพมหาสมุทร	ตามตํานานกลาวไววาหากใครไดมา
ถึงน้ําพุแหงน้ีแลวโยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไวจะไดกลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งหน่ึง
นําทานชมยาน	“บันไดสเปน”	แหลงพักผอนของชาวอิตาลีซึ่งเต็มไปดวยนักทองเที่ยว	หลากหลายเชื้อชาติ

อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัย	หรือทานจะชอปป้ิงสินคาแบรนดตามอิสระ	ยานถนน	VIA	CONDOTTI	จนได
เวลานัดหมาย	แลวนําทานเดินทางสู	สนามบิน	เพื่อเดินทางกลับ
22.05	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยเทีย่วบินที	่EK096	/	EK372

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของแควนลาซีโอและประเทศอิตาลี	ตั้งอยู
ทางตอนกลางของประเทศ	โรมเป็นเมืองที่มีผูมาเยือนมากเป็นอันดับที่	11	ของ
โลก	มากเป็นอันดับสามในสหภาพยุโรป	และเป็นแหลงทองเที่ยวที่เป็นที่นิยม
มากที่สุดในอิตาลี

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

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

มหาวิหารเซนตปีเตอรเป็นมหาวิหารที่มีขนาดใหญโตโออา	สวยงามตระการ
ตาเต็มไปดวยผลงานศิลปะชิ้นเยี่ยมมากมาย	และทามกลางความงดงามและ
ความยิ่งใหญของมหาวิหารแหงน้ีก็แฝงไปดวยประวัติศาสตรและเรื่องราวที่มี
คุณคาสําคัญทางศาสนาในยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ

รูปป้ันฝีมือของศิลปินชื่อดัง	ไมเคิลแองเจิลโล	ตั้งอยูในนครรัฐวาติกัน	ซึ่งเป็น
รูปป้ันของพระแมมารีกําลังอุมรางของพระเยซูที่ลวงลับไปแลว



เป็นสนามประลองในกรุงโรมเมื่อ	2000ปีมาแลว	ซึ่งตั้งอยูที่ใจกลางเมืองใหคน
เขามาไดไมใกลไมไกล	แตไดเสียหายไปมากจากแผนดินไหวเมื่อปี	ค.ศ.2000

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นน้ําพุที่น้ําน้ันมาจากแหลงน้ําธรรมชาติ	ซึ่งมีตํานานวามี	เด็กผูหญิงนําทาง
ทหารโรมันไปหาแหลงน้ํา

เป็นยานบันไดที่ติดกับแหลงชอปป้ิงยอดนิยม	เพราะทั้งสวยและมีที่เดินเที่ยว
สรางตั้งแตสมัย	ค.ศ.1717

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

05.55	-	09.40	น.	*.*.*.	แวะเปลี่ยนเครื่องที่	สนามบินดูไบ	*.*.*.

19.15	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ



สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	14	วัน	ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย	30	ทาน
(ผูใหญ	)	และ/หรือ	ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ	30	ทาน	ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษทัฯ
ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ

2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการทีจ่ะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ทีท่าง	บริษทัฯ	ไมสามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเทีย่วบิน
รวมถึงกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละ
ประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทัง้ในกรณีทีท่านจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง
หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง

3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทองเทีย่ว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
5.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ	หรือถูก

ปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี
6.	กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานฑูต	เพื่อใหอยูใน

ดุลพินิจของสถานฑูต	เรื่องวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ	จะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบ
ริษทัฯ	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของ	บริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทา
งบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา

7.	การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม	อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร
และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็
ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง

8.	หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษทัฯ	ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด
หมาย	และโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก	และประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม	ทางบริษทัฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน

9.	กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูใน
ดุลพินิจของทางสถานทูตเรื่องวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบ
ริษทัฯเมื่อทานได	ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ	ของบริษทัฯที่ได
ระบุไวโดยทั้งหมด

10.	ทางบริษทัฯ	เป็นแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขัน้ตอนการยื่นวีซา	แตในการพิจารณาอนุมัติ
วีซา	จะอยูในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทานัน้	ซึง่อาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษทัฯ	จึง
ตองขออภัยมา	ณ	ทีน้ี่

11.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ
แลว	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯกอนทุกครั้งมิฉะน้ันทางบ
ริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได
ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ	และเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผล
ประโยชนและ	ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ

12.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาที่เคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รัก
เกียจของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย	พูด	จาหยาบคาย	ดื่มสุราบนรถ	กอเสียงรําคาญรบกวนผูอื่น	เอาแตใจ
ตนเอง	หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอื่นชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ	(เพื่อความสุขของผูเดิน
ทางเป็นสวนใหญ)

13.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานทีมี่ครรภเกิน4	เดือน	(เพราะอาจเกิดอันตราย	/	เพื่อความ
ปลอดภัย	/	เวนมีใบรับรองแพทย)

14.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุตํ่ ากวากวา	2	ขวบ	(กรุณาแจงบริษทัฯ
กอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน)	ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอื่น

15.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธในการขาย	หรือไมขายแกทานทีต่องใชรถเข็น	(กรุณาแจงบริษทัฯ	กอนซื้อ
ทัวร	เพื่อหาขอสรุปรวมกัน)

16.	ทานที่จะออกตัว๋ภายในประเทศ	เชน	เชียงใหม	ภูเก็ต	หาดใหญ	ฯลฯ	โปรดแจงฝ ายขายกอนเพื่อขอคํายืนยันวา
ทัวรน้ันๆ	ยืนยันการเดินทางหากทานออกตัว๋โดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก	บริษทัฯ	ไม
สามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได

17.	ใน	1	วัน	คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน	12	ชม.	เชน	เริ่มงาน	08.00	น.	ตองจบ
งานภายใน	20.00	น.	หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปลี่ยน	-	เมื่อทานจองทัวร
และชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษทัฯ	แจวแลวขางตน



1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	4	สัปดาหกอนการเดินทาง	พรอมชําระเงินคามัดจํา	ทานละ	30,000.-	บาท
ภายใน	3	วัน	นับจากวันจอง	มิฉะน้ันทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะขอรับลูกคารายตอไป

2.	ชําระสวนทีเ่หลือ	15	วัน	ลวงหนากอนออกเดินทาง	มิฉะน้ันขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ(Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน(ในกรณีมีความประสงคอยู
ตอจะตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึน้สําหรับการเปลี่ยนแปลง)

2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ	วันละ	12	ชม.	ตามกฎหมายยุโรป
4.	คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเทา	(3	ดาว	–	4	ดาว)	

(โรงแรมสวนใหญจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในภูมิประเทศทีมี่อากาศหนาวเย็น,	ราคา
โรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว	หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การ
ประชุม	อันเป็นผลทําใหตองการเปลีย่นยายเมือง	หรือเพิม่คาทัวรในกรณีพักทีเ่มืองเดิม	โดยบริษทัจะ
คํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ)

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

คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง	ในวงเงินทานละไมเกิน	1,750,000	บาท	(ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม)	คา
รักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน	จากอุบัติเหตุ	และเจ็บป วย	(แอดมิด	8	ชม.)	/	การเคลื่อนยายเพื่อการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ	/	คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับประเทศ
(เทานัน้)

8.	คามัคคุเทศก	(ไกดคนไทย)	ของบริษทัฯ	ดูแลตลอดการเดินทาง	(ไมรวมทิปมัคคุเทศก)

1.	คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง	,	แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ํา

หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา	30	กก.และมากกวา	1	ชิ้น,	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วยจาก
โรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน

3.	คาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	และภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษี
4.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา
5.	คาใชจายสวนตัวอื่นๆ	เชน	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	มินิบารและทีวีชองพิเศษ	ฯลฯคาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ

คาบริการพิเศษตางๆ
6.	คาบริการยกกระเปาในโรงแรม	ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
7.	คาทิปคนขับรถยุโรป	(โดยมาตรฐานทานละ	14	ยูโร)
8.	คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย	(โดยมาตรฐาน	ทานละ	20	ยูโร)
9.	คาวีซาเช็งเกน	3,500.-	บาท	(หากสถานทูตไดกําหนดการยื่นวีซาเป็นคณะแลว	ทานใดไมสามารถมา

ตามกําหนดได	กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้นทานละ	500.-	บาท	ลูกคาจะตองเป็นผูรับผิดชอบเทานัน้)

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**

-	เบี้ยประกันเริ่มตน	355.-บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]

-	เบี้ยประกันเริ่มตน	420.-บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]

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

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1.	การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต	มิใชบริษทัทัวร	การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการ

พิจารณา	ของสถานทูตงายขึน้
2.	กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง	ชวงระหวางยื่นวีซาหรือกอนเดินทางกับทางบริษทั	ทานตองแจงใหทางบ



ริษทัฯ	ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน	ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนาน
และอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได	(กรณีถามีคาใชจายเกิดขึน้ทานละ	500.-	บาท
ลูกคาจะตองเป็นผูรับผิดชอบเทาน้ัน)

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

เอกสารประกอบการการยื่นวีซาอิตาลี
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ	15	วันทําการยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา	VFS	Global	(สีลมคอมเพล็กซ)
เอกสารกรุณาเตรียม	1	ชุด	ยกเวน	เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง	1	ชุด
และสําเนา	1	ชุด
ในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูตและระหวางรอผลการอนุมัติวีซา	ไมสามารถดึงหนังสือเดินทาง
ออกมาได

หมายเหตุ:	การยื่นวีซาแตละครั้งกับบริษทัทัวร	จะตองทําการยื่นวีซา	ประเภทหมูคณะ	เทาน้ัน	โดยการยื่นเป็นหมู
คณะ	ตองมีจํานวน	15	คน	ขึน้ไป	โดยทางศูนยรับยื่น	จะเป็นผูกําหนดวันยื่นวีซาเทาน้ัน	ถาหากผูเดินทางไมสามารถ
ไปยื่นวีซาในวันที่กําหนดได	อาจมีคาใชจายเพิ่มเติม	(Premium)	ดังน้ี
ในกรณีทีเ่หลือระยะเวลายื่นวีซานอยกวา	15	วัน	นับจากวันเดินทาง	มีคา	Fast	Track	เพิม่เติมอีก	ทานละ
2,600	บาท
**ทั้งน้ี	คาใชจายที่เกิดขึน้	ผูเดินทางตองชําระกับทางศูนยรับยื่นโดยตรง**	

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

2.	รูปถาย	รูปถายสีหนาตรงขนาด	3.5	x	4.5	ซม	จํานวน	3	ใบ	(พื้นหลังขาวเทาน้ัน	ถายไมเกิน	6	เดือนหามสวม
แวนตาหรือเครื่องประดับ	ไมใสคอนแทคเลนส	รูปไมเลอะหมึก)

3.	หลักฐานการเงิน
3.1	กรณีผูเดินทาง	ออกคาใชจายเอง	**สําเนาสมุดบัญชี	หรือ	Statement	บัญชีออมทรัพยสวนตัวของผูเดินทาง	ยอน
หลัง	6	เดือน	(รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี	ยอดเงินในบัญชีขัน้ตํ่า	100,000.-โดยการ	ฝากหรือถอน	กอน	แลว
คอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน	7	วัน	กอนวันยื่นวีซา	และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเป็น	Statement	เทาน้ัน)
**หนังสือรับรองจากธนาคาร	(แบงค	การันตี)	ตองเป็นบัญชีเดียวกันกับสเตทเมน	และชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษตอง
ตรงตามหนาพาสปอรต	(ออกไมเกิน	15	วัน	นับจากวันที่ยื่น)	(ใชทัง้	2	อยาง	ขาดอยางใดอยางหน่ึงไมได)

3.2	กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง	(บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได	ตองเป็น	พอ	แม	พี่นอง	ที่มีสาย
เลือดเดียวกัน	หรือ	สามีภรรยา	เทาน้ัน)
3.2.1.	ตองทําเป็นหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง	(Sponsor	Letter)เป็นภาอังกฤษเทาน้ัน
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	(ขอเป็นภาษาอังกฤษ
มีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต	ใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”	แทนชื่อสถานทูตที่
ยื่น)
-	นักเรียนหรือนักศึกษา	ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู	(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ	1
เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต	ใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”	แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น

5.	เอกสารสวนตัว
-	สําเนาทะเบียนบาน	กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ
-	บัตรประชาชน	กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ
-	สูติบัตร	(กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปี)	กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ
-	ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร	(ถามี)	กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ
-	ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล	(ถามีการเปลี่ยน)	กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ	
6.	กรณีเด็กอายุไมถึง	20	ปี	ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา	มารดา



-	หากเด็กเดินทางไปกับบิดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือ
ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามา
ดวย
-	หากเด็กเดินทางกับมารดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอม
ระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย
-	หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา	ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศกับใคร	มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก	จากอําเภอตนสังกัด	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา
พาสปอรตบิดาและมารดา
-	กรณีเด็กที่บิดา-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

ราคาเด็กตองมีอายุระหวาง	2-12	ปี
**	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ	์ในการเปลีย่นแปลงราคา	หากทางสายการบินมีการ	ขึ้นราคาของภาษีน้ํามัน

และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง	และคาวีซา	**
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	นัง่รถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไม

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก	
1.	เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	,หองคู

(Twin/Double)	หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชั้นกัน	และบางโรงแรมหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง
(Triple	Room)	อาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึ่งถาเขาพัก	3	ทานอาจจะไมไดเลย	หรือ	อาจมีความจําเป็นตองแยก
หองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมี
การแยกหองพัก

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

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ทางบริษทัฯ	ไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	3,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง

2.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสามารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจาย
ตามที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย

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

ขอความซึง่ถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง
ทางบริษทัฯ	เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา	และการเดินทางที่มีความชํานาญ	โดยจัดหาโรงแรมที่พัก	อาหาร

ยานพาหนะ	และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา	ดูงาน	เพื่อความสะดวกสบาย	และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก	ยานพาหนะ,
อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,	โจรกรรม,	วินาศกรรม,	อัคคีภัย,	การผละงาน,	การจลาจล	สงคราม
การเมือง,	การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ,	การนัดหยุดงาน,	ความลาชาของเที่ยวบิน,	สาย



การเดินเรือ,	รถไฟ,	พาหนะทองถิ่น,	ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล	และ	/	หรือ	สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอักคราชฑูต	รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย	(โดยไมจําตองแสดงเหตุผล	เน่ืองจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต)	ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน	หรือ
ตางประเทศ	แตทางบริษทัฯ	มีความคุมครอง	และประกันอุบัติเหตุ	ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ	ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม
เดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย	และ/หรือ	ตางประเทศ	มิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศ	เน่ืองมาจากความประพฤติ	พฤติกรรมของผูเดินทาง	ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง	รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย	บริษทัฯ	จะไมคืนคาใชจายใดๆ	ราย
ละเอียดดานการเดินทาง	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเป็น	หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง	โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา	ทัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว	บริษทั	จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความ
ปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ	ซึง่รวมเดินทางเป็นสําคัญ

1.	กรณียกเลิกการเดินทาง	(ทุกกรณี)	เก็บคาทัวรเต็มจํานวน	

2.	กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	45	วันขึน้ไป	คืนมัดจําทั้งหมด
3.	กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันขึน้ไป	เก็บคาจายทานละ	2,000.-บาท
4.	กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	20-24	วัน		เก็บคาใชจาย	50%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด
5.	กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	25-29	วัน			ไมคืนเงินมัดจําไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
6.	กรณียกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	20	วัน		เก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด
7.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(30ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผู
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน	

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

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

10.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวร
ทั้งหมด	

11.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่	ไมวาเหตุผล
ใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทั้งหม


