


 
 
 
 



วนัแรก ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู 
21.30 น. พรอ้มคณะ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์D สายการบนิ

ไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบัดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการ
เดนิทาง 

 
วนัท่ีสอง กรุงเทพฯ – มิลาน(อิตาลี) – มหาวิหารดูโอโม – เวโรน่า– บ้านจูเลียต – จตุรสัเออร์เบ –  

โรมนั  อารีน่า (ด้านนอก)  – เวนิส เมสเตร้ 
00.40 น. น าท่านเดนิทางสู่  มิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 940  
07.35 น. เดนิทางถงึ สนามบินมิลาโน มลัเพนซา กรงุมิลาน ประเทศอิตาลี หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง และพธิกีารทางศุลกากรเรยีบรอ้ยแล้ว เดนิทางสู่จุดศูนยก์ลางอนัศกัดิส์ทิธิข์องเมอืง ชม 
มหาวิหารดโูอโมแห่งเมอืงมลิาน (Duomo di Milano) สรา้งด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ที่ถอืว่า
มคีวามใหญ่โตเป็นอนัดบัสามของโลก เริม่สรา้งในปี 1386 แต่กว่าจะเสรจ็ต้องใช้เวลากว่า 500 ปี 
ด้านนอกมหีลงัคายอดเรยีวแหลมที่ท าจากหนิอ่อนจ านวน 135 ยอดและมรีูปปั้นหนิอ่อนจากสมยั
ต่างๆกว่า 3,000 ชิน้ยอดทีส่งูทีสุ่ดมรีปูปัน้ทองขนาด 4 เมตรของพระแมม่าดอนน่าเป็นสงา่อยู่  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย เดินทางเข้าสู่เมอืง เวโรน่า (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) น าชม บ้านจูเลียต บ้านเลขที่ 23 

ของตระกูลคาปูเลต ิ(Capuleti) กบัเรื่องรกัโรแมนตกิของโรมโิอกบัจเูลยีต ณ ระเบยีงหนิอ่อนเลก็ๆ
แห่งนี้ จเูลยีตเคยยนืเฝ้ารอพบโรมโิอทุกค ่าคนื ที่สวนด้านล่างมรีูปปั้นสมัฤทธิข์องจเูลยีตตัง้อยู่ คน
เชื่อกนัว่า ถ้าแตะตรงหวัใจของรปูปั้นนี้จะมโีชคด้านความรกั เดนิต่อไปยงั จตุรสัเออรเ์บ ในสมยั
จกัรวรรดิโรมนัเป็นที่ชุมนุมทางเศรษฐกิจการเมอืง หรอืที่รูจ้กักนัในนาม Roman Forum บรเิวณ
รอบๆจตุรสั เป็นที่ตัง้ของสถาปัตยกรรมเก่าแก่หลายแห่ง อาท ิ หอคอยแลมแบรต์ ีพระราชวงัมฟั
เฟสไตลบ์ารอค เป็นต้น ชมความยิง่ใหญ่ของ โรมนั อารีน่า (ดา้นนอก)  โรงละครกลางแจง้โบราณ
ในยคุโรมนั ใหญ่เป็นอนัดบัสามของอติาล ีแต่มคีวามสมบรูณ์ทีสุ่ด สรา้งจากหนิอ่อนสชีมพ ูปัจจบุนัก็
ยงัมกีารใชจ้ดัแสดงโอเปรา่ หรอื คอนเสริต์ใหญ่ๆอยู ่ 

  เดนิทางเขา้สู่ เมืองเวนิส เมสเตร้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL NOVOTEL CASTELLANA, VENICE MESTRE หรือเทียบเท่า 
   
วนัท่ีสาม เวนิส เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนหายใจ – จตัรุสัซาน มารโ์ค –  ปิซ่า – หอเอนปิซ่า –   
   ปิซ่า 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST) 

เดนิทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) เพื่อโดยสารดว้ย
เรอืทัศนาจรสู่ เกาะเวนิส (Venice Island) เมืองในฝันของนักท่องเที่ยวหลาย ๆ คน จากนั ้น
เดนิทางสู่ สะพานถอนหายใจ ทอดข้ามด้านหลงัวงัของผู้ปกครองเวนิสในอดตีไปยงัคุกที่อยู่อีก
ฟากฝัง่คลองว่ากนัว่าสะพานแห่งนี้คอืจดุหายใจเฮอืกสุดทา้ยแห่งอสิรภาพของเหล่านกัโทษคุกแห่งนี้
เป็นที่คุมขงันักรกั  คาสโนว่า ซึ่งเป็นนักโทษเพียงคนเดยีวที่สามารถแหกคุกนี้หนีออกมาได้ ชม



ความสวยงามของ จตุรสัซานมารโ์ค (Piazza San Marco) จุดศูนยก์ลางของเกาะเวนิสที่รายล้อม
ด้วยสถานที่ส าคญัหลายแห่ง อาท ิมหาวิหารซานมารโ์ค (St. Mark’s Basilica) มฉีายาว่าโบสถ์
ทอง (Church of Gold) เดมิทีเ่ป็นโบสถส์่วนตวัของผูค้รองเมอืงในสมยันัน้  
พิเศษ! สมัผสัความโรแมนติก ในการล่องเรือกอนโดล่า สมัผสัความโรแมนติกของสายน ้า 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง ล้ิมรส สปาเกต็ต้ีหมึกด า ต้นต ารบั
จากอิตาลี เสิรฟ์พร้อมซีฟู๊ ดทอด 

บ่าย เดินทางสู่เมืองปิซ่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  3.30 ชม.)  น าชม หอเอนเมืองปิซ่า (Leaning 
Tower) สรา้งขึน้ดว้ยหนิอ่อนสขีาวเพื่อใชเ้ป็นหอระฆงั ใชเ้วลาสรา้งยาวนานถงึ 177 ปี ลกัษณะเด่น
ของหอเอนแห่งนี้คอืมคีวามเอยีง 3.97 องศา เมือ่ดูแลว้เหมอืนจะลม้ ส่วนสาเหตุทีเ่อยีงสนันิษฐานว่า
เป็นเพราะสร้างอยู่บนพื้นทราย ในปีค.ศ. 1987 องค์กรยูเนสโก้ประกาศให้หอเอนเมอืงปิซ่าเป็น
มรดกโลก และเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกอกีดว้ย  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL SAN RANIERI, PISA หรือเทียบเท่า 

   
วนัท่ีส่ี ปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร – จตุรสัซินญอเรีย – อัสซีซี –  

มหาวิหารนักบญุฟรานซิส – โรม 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST) 

น าท่านเดนิทางเข้าสู่เมอืง ฟลอเรนซ์ (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) เมอืงหลวงแคว้นทสั-
คานี ตัง้อยู่บนฝั ่งแม่น ้ าอาร์โน ต้นก าเนิดของศิลปะแบบเรอเนสซองซ์ อดีตศูนย์กลางด้าน
สถาปัตยกรรม วรรณกรรม และ วฒันธรรมอนัรุ่งโรจน์ของอิตาล ีที่นี่มผีลงานทางศิลปะที่โด่งดงั
หลายชิ้น อาทเิช่น รปูปั้นดาวดิ และ ภาพวาดก าเนิดวนีัส   ชมความยิง่ใหญ่ของสญัลกัษณ์ประจ า
เมอืง มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร่ (Santa Maria del Fiore) มหาวหิารของเมอืงฟลอ
เรนซ ์หรอือาสนวหิารแม่พระแห่งดอกไม ้แห่งนี้โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมทีใ่ชห้นิอ่อนหลายสมีาใช้
ในการก่อสรา้ง ทัง้สชีมพู สเีขยีว และสขีาว ซึ่งน ามาผสมผสานกนัได้อย่างงดงาม ภายในไม่มเีสา
หรอืคานแต่ใช้วธิวีางอิฐซ้อนกัน ถือเป็นอาคารที่สูงสุดในฟลอเรนซ์เพราะทางการห้ามมใิห้สร้าง
อาคารใดๆ ที่สูงกว่าโดมนี้  น าท่านชม จตุรสัซินญอเรีย บรเิวณจตุรสัซินญอเรยีนี้มรีูปแกะสลกั
แสดงอยู่มากมาย อาทเิช่น รปูแกะสลกัเพอรซ์ุส วรีบุรุษกรกีโบราณตอนบัน่คอเมดูซ่า รปูแกะสลกั
เฮอรค์วิลสี และ รปูสลกั The Rape of the Sabine Women รวมถงึรปูสลกัจ าลองของเดวดิ ผลงาน
ชิน้เอกอกีชิน้หน่ึงของ ไมเคลิ แองเจโล   

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง  
*ทานอิตาเลียนพิซซ่า แผ่นบางกรอบ ต้นต ารบั ร้อนๆ หอมกรุ่นจากเตา 

บ่าย เดนิทางสู่เมอืง อสัซีซี (Assisi) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) ชมเมอืงศกัดิส์ทิธิท์ ี่นักแสวง
บุญ และครสิตศาสนิกชนโดยเฉพาะคาทอลิกจะมาจารกิแสวงบุญกัน เพราะเป็นเมืองเกิดของ
นักบุญฟรานซสิ นักบวชผู้ก่อตัง้คณะฟรานซสิกนั ท่านมชีื่อเสยีงมากโดยเฉพาะในเรื่องของความ
เมตตา และทุกวนันี้มคีนนับถอืท่านอยู่ทัว่โลก น าชม มหาวิหารนักบุญฟรานซิส (Basilica of St. 
Francis) เป็นโบสถ์โรมนัคาทอลกิของคณะฟรนัซสิกนั ซึง่เป็นคณะนักบวชทีน่ักบุญฟรานซสิก่อตัง้



ขึน้ สรา้งขึ้นในครสิต์ศตวรรษที่ 13 สร้างขึ้นบนที่ดนิที่แต่เดมิเรยีกกนัว่า เนินนรก แต่ปัจจุบนัถูก
เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น เนินสวรรค์ มหาวหิารแห่งนี้ได้รบัเลอืกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึน้ทะเบยีนเป็น
มรดกโลก เมือ่ปีค.ศ. 2000 เดนิทางเขา้สู่เมอืง โรม (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั SHERATON PARCO DE’ MEDICI, ROME หรือเทียบเท่า 
   

*ท่ีพกัในวนัรุ่งขึ้นตัง้อยู่บนเกาะคาปรี คณะทวัรจ์ะต้องเดินทางโดยเรือ และนัง่รถรางต่อเพ่ือ
ไปยงัโรงแรมเพ่ือความสะดวกจึงขอแนะน าให้ท่านแบ่งสมัภาระเป็นกระเป๋าเดินทางขนาด
เล็กโดยจะอยู่ในความดูแลของท่านเองจนถึงโรงแรมท่ีพกั (บริการยกกระเป๋ามีให้เฉพาะ
ภายในโรงแรม)  
 

วนัท่ีห้า โรม – ปอมเปอี – ซอเรนโต้ – ท่าเรือซอเรนโต้ – เกาะคาปรี  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST) 

เดนิทางสู่ ปอมเปอี (Pompeii) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.) เมอืงชายทะเลอนังดงามรมิอ่าว
เนเปิลส์ทางตอนกลางของประเทศอติาลี เมื่อประมาณ 2,500 กว่าปีก่อนเป็นเมอืงที่ม ัง่คัง่ในทุกๆ
ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสถาปัตยกรรมอนัวจิติรงดงาม ด้านการค้าที่เจรญิรุ่งเรอืง หรอืแมก้ระทัง่ด้าน
วฒันธรรมของชาวเมอืงเองกต็าม  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บ่าย เดนิทางสู่  ซอเรนโต้ (Sorrento) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท ีเมอืงชายทะเลทีม่ชีื่อเสยีงของ

อติาล ีตัง้อยู่รมิอ่าวเนเปิลส์ตอนใต้ แมเ้มอืงแห่งนี้จะเป็นเมอืงเลก็ๆ แต่เสน่ห์ของตวัเมอืง ตกึและ
อาคารทีส่รา้งเล่นสสีนัไปตามระดบัเขา สขีองทอ้งฟ้าครามและน ้าทะเลใส กด็งึดดูใหน้ักท่องเทีย่วมา
เยี่ยมชมที่แห่งนี้ได้ไม่ขาดสาย และน าท่านนัง่เรอืสู่ เกาะคาปรี (Capri Island) ใช้เวลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม. สวรรค์ของการตากอากาศของเหล่าคนดงันับตัง้แต่ราชาแห่งแคว้น ศิลปิน นัก
ออกแบบดารา จนถงึนักการเมอืง ใหท้่านชมเมอืงเลก็ๆทีเ่ตม็ไปดว้ยบรรยากาศของการพกัผ่อนและ
จุดชมววิทีส่ามารถมองลงไปเหน็บ้านเรอืนทีเ่รยีงรายไล่ไปตามลาดเขา นอกจากนี้ทอ้งฟ้าและทะเล
ของคาปรยีงัสวยสดดว้ยแสงแดดอุ่นๆเกอืบทัง้ปี 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL SYRENE, CAPRI ISLAND หรือเทียบเท่า 

 
วนัท่ีหก เกาะคาปรี – นัง่เรือชมถ า้บลกูรอ็ตโต้ –  เนเปิลส ์–  โรม 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST) 

เดนิทางไปยงัท่าเรอืเพื่อขึ้นเรอืออกสู่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน อนัเป็นที่ตัง้ของถ ้าบลูกรอ็ตโต้ ก่อน
เปลีย่นลงเรอืล าเลก็ชมความงามของ ถ า้บลูกรอ็ตโต้ ถ ้าปิดทีม่ปีากถ ้าอยู่ในทะเล มจีุดเด่นคอื เมื่อ
แสงตกกระทบกับน ้าทะเลสคีรามจะท าให้ภายในบรเิวณถ ้าเปล่งประกายไปด้วยแสงสีน ้าเงนิเข้ม
งดงาม จงึเป็นทีม่าของชื่อถ ้าแห่งนี้ จากนัน้เดนิทางกลบัสู่เกาะคาปร ี 
*การเข้าชมถ า้บลูกรอ็ตโต้นัน้ ขึ้นอยู่กบัระดบัน ้าทะเลและสภาพอากาศของวนันัน้ๆ 



เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย เดนิทางเขา้สู่ เนเปิลส ์(Naples) เดนิทางดว้ยเรอืโดยสาร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี  หรอื

ทีน่ิยมเรยีกเป็นภาษาอติาลวี่าเมอืงนาโปล ีเมอืงทีเ่ริม่มกีารท าพซิซ่าขึน้เป็นครัง้แรก โดยในขณะนัน้
จะใช้การทอด ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นการอบในภายหลัง ชมเมืองที่มีชื่อเสียงทางประวตัิศาสตร์ 
ศิลปะวฒันธรรม สถาปัตยกรรม ดนตร ีและศาสตร์การท าอาหาร เป็นเมอืงที่มบีทบาทส าคญัใน
คาบสมุทรอิตาลมีาตลอด 2,800 ปีนับแต่ก่อตัง้เมอืงขึ้นมา จากนัน้เดินทางสู่ เมืองโรม (ใช้เวลา
เดนิทางประมาณ 3 ชม.)  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั SHERATON PARCO DE’ MEDICI, ROME หรือเทียบเท่า 

   
วนัท่ีเจด็ โรม – นครวาติกนั – เข้าชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร ์– โคลอสเซียม – โรมนัฟอรมั – น ้าพเุทรว่ี 

– บนัไดสเปน – ถนนแฟชัน่ เวีย คอนดอตติ – โรม 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST) 

น าชม กรุงโรม เมอืงหลวงของประเทศอิตาลี อดีตศูนย์กลางทางอ านาจ และการปกครองของ
อาณาจกัรโรมนัอันยิง่ใหญ่ เดินทางสู่ นครวาติกนั (Vatican) รฐัอิสระที่เล็กที่สุดในโลก ตัง้อยู่
ทางด้านตะวนัออกของกรุงโรม โดยมพีระสนัตะปาปาเป็นองค์ประมุข เขา้ชม  มหาวิหารเซนต์ปี
เตอร ์(St. Peter’s Basilica) มหาวหิารศกัดิส์ทิธิท์ ีใ่หญ่ทีสุ่ดในยุโรป บรเิวณทางเขา้ก่อนถงึตวัมหา
วหิาร ท่านจะทึง่กบัความสวยงามของลานกวา้งรปูไขท่ีง่ดงามอยา่งมาก เรยีกว่า เปียซซา ซาน พเิอ
โตรซึ่งล้อมรอบด้วยเสา 284 ต้น และรูปปั้นนักบุญ 96 องค์  และบรเิวณกลางลานจะเหน็เสาโอบิ
ลสิก์ อายุกว่า 2,000 ปี เมื่อเขา้ไปภายในโบสถ์จะพบกบัรปูสลกัหนิอ่อนพเิอต้า (Pieta) พระแม่มารี
อุม้ศพของพระเยซอูยู่บนตกั ผลงานแกะสลกัหนิอ่อนทีม่ชีื่อเสยีงมากของไมเคลิ แองเจโล่ พรอ้มรว่ม
จติภาวนาขอพรกับรูปปั้นนักบุญปีเตอร์อนัศักดิส์ทิธิ ์ชมแท่นบูชาส าหรบัพระสนัตะปาปาท าพิธี
มสิซา ตัง้อยู่เหนือที่ฝังศพของนักบุญปีเตอร ์ น าท่านชมเมอืง โรม เป็นเมอืงหลวงและเมอืงที่ใหญ่
ทีสุ่ดของประเทศอติาล ีโรมเป็นหนึ่งในศูนยก์ลางของสมยัฟ้ืนฟูศลิปวทิยาในอติาลเีช่นเดยีวกบัฟลอ
เรนซ์ ศูนย์กลางทางประวตัิศาสตร ์ณ ใจกลางเมอืงอย่าง โคลอสเซยีมได้รบัการขึ้นทะเบียนจาก
องค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก นอกจากนี้ โรมยงัเป็นที่ตัง้ของนครรฐัวาติกนัอกีด้วย จากนัน้น า
ท่าน เข้าชมโคลอสเซ่ียม (Colosseum) ความยิง่ใหญ่ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก สนามกฬีายุค
โบราณที่สามารถจุคนได้ถึง 50,000 คน มอีายุเก่าแก่ถึง 2,000 ปี เป็นสถานที่ส าหรบัให้ความ
บนัเทงิในยุคนัน้ โดยจดัให้มกีารต่อสู้ระหว่าง นักสู้ที่เราเรยีกว่า กลาดเิอเตอร ์นอกจากนี้ยงัมกีาร
ต่อสูร้ะหว่างนักโทษกบัสตัว์ป่าทีดุ่รา้ย  จากนัน้น าท่านชม โรมนัฟอรมั (Roman Forum) อดตีอนั
ยิง่ใหญ่ของกรุงโรม ที่เคยเป็นศูนยก์ลางของชุมชน ทัง้การเมอืง ศาสนา การค้า และการปกครอง
ด้วย ปัจจุบนัคงเหลอืแต่ซากปรกัหกัพงัแต่ก็ยงัสามารถเห็นเค้าโครงของความยิง่ใหญ่ได้   น าชม
ความงามของ น ้าพเุทรว่ี (Trevi Fountain) ซึง่มรีปูปั้นของเทพเจา้เนปจนูตัง้โดดเด่นอยู่กลางน ้าพุ 
แห่งนี้ เชื่อกนัว่าผูท้ีไ่ดม้าเยีย่มชมสถานทีแ่ห่งนี้ แลว้หนัหลงัใช้มอืขวาโยนเหรยีญขา้มบ่าซา้ยลงไป
ในน ้าพุ แห่งนี้แลว้จะไดม้โีอกาสไดม้าเยอืนกรงุโรมอกีครัง้ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 



บ่าย เดนิเล่นบรเิวณ บนัไดสเปน (Spanish Steps) ซึง่เป็นบนัไดทีก่วา้งทีสุ่ดและยาวทีสุ่ดในทวปียุโรป 
ซึง่มทีัง้หมด 138 ขัน้ เดนิทางสู่ ถนนแฟชัน่เวีย คอนดอตติ ถนนสายน้ีทอดยาวอยู่ตรงขา้มบนัได
สเปน คอืถนนแฟชัน่แห่งกรุงโรม รายล้อมไปด้วยรา้นค้าแบรนด์เนมชื่อดงัอย่าง ปราด้า แอรเ์มส 
หลุยส ์วติตอง ฯลฯ รวมทัง้รา้นแบรนดเ์นมของอติาล ี 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั SHERATON PARCO DE’ MEDICI, ROME หรือเทียบเท่า 

  
วนัท่ีแปด โรม  –  กรงุเทพฯ TG 945 (13.55-05.45+1)  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST) 
        ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินลีโอนารโ์ด ดาวินชี ฟูมิชิโน โรม เพื่อตรวจเช็ค

เอกสารการเดนิทางและสมัภาระ เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 
13.55 น. ออกเดนิทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 945  
 
วนัท่ีเก้า กรงุเทพฯ 
05.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง  เมษายน        11  -  19   
 

ท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ พกัห้องละ 2 – 3 ท่าน 94,900 66,900 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 90,900 62,900 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 85,500 60,500 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 11,900 11,900 

 
 

หมายเหต:ุ กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 
- การเดนิทางในแต่ละครัง้ตอ้งมจี านวนผูร้ว่มเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลื่อน หรอืยกเลกิการเดนิทางหากคณะทวัรม์ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ล่วงหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทาง 
- ทางบรษิทัฯไมม่นี ้าดื่มบรกิาร  

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดยีวกนั แต่ราคาทวัรอ์าจจะแตกต่าง

กนัเน่ืองจาก ตรงกบัวนัหยดุยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศแถบยโุรป ราคาตัว๋เครือ่งบนิและ

โรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

- เมือ่ท่านเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่า

ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

- บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบต่อการถูกปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอื ปฎเิสธการเขา้ประเทศของผู้

เดนิทางไดเ้นื่องจากผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง,  ภยัธรรมชาต,ิ การ

ประทว้ง, การก่อจลาจล, ความล่าชา้การเลื่อนหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาท

ของนกัท่องเทีย่วเอง 

- ควรเผื่อเวลาจองทวัรอ์ยา่งน้อย 40 วนั ก่อนการเดนิทางเนื่องจากมผีลต่อการจองควิยืน่วซี่า 

 

 

 

 



อตัราน้ีรวม 
- ค่าตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั (เดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้) สายการบนิ และ เสน้ทาง

ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการเท่านัน้ 

- ค่าภาษสีนามบนิและภาษนี ้ามนั ณ วนัออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราค่าธรรมเนียม

ใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความเป็นจรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-ส่ง พรอ้มคนขบั และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

กฎหมายในยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชม./วนั 

- ค่าบรกิารน าทวัรโ์ดยหวัหน้าทวัรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่วคอยดแูลอ านวยความสะดวก ตลอดการ

เดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป 1 ท่าน 

- ค่า Coach Tax และค่าภาษผี่านเขา้เมอืงต่างๆ 

- ค่าทปิพนกังานขบัรถ โดยเฉลีย่ 2 ยโูร /ท่าน /วนั 

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่า (กลุ่มเชงเกน้วซี่า) พรอ้มค่าประกนัสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวซี่าทางสถานทตู

ไมค่นืใหท้่านไมว่่าท่านจะผ่านการพจิารณาหรอืไมก่ต็าม 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ พรอ้มอาหารเชา้ 

โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศ เนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อุีณหภูมติ ่าและราคาโรงแรม

จะปรบัขึน้ 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร ์หรอื การประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที่

ท าใหต้อ้งมกีารปรบัเปลีย่นยา้ยเมอืงโดยค านึงถงึความเหมาะสมเป็นหลกั 

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนัเน่ืองมาจาก

อุบตัเิหตุและการเจบ็ป่วยใน วงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยันิวแฮมพเ์ชอร ์อนิชวั
รนัส ์จ ากดั 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ + หมอนรองคอ 

-  

อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดื่ม และอาหารทีส่ ัง่เพิม่เตมิ

นอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นตน้ 

- ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดคอื 30 กโิลกรมัต่อท่าน 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความเป็นจรงิ 

 

 



ตัว๋เครื่องบิน 
- ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณลีกูคา้ต้องการเลื่อนวนั

เดนิทางกลบัท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัทีน่ัง่ของกรุ๊ป เป็นไป

โดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไมส่ามารถเขาไปแทรกแซงได ้ 

- และในกรณลีกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง แต่ทางบรษิทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋ไปแลว้นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ 

REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯว่าสามารถคนืค่า

โดยสารไดห้รอืไม่ 

- กรณที่านมคีวามประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจาก

บตัรสะสมไมล ์จะด าเนินไดภ้ายหลงัจากออกตัว๋กรุป๊แลว้เท่านัน้ โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทุก

ขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณทีีอ่อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ลกูคา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้และตอ้งการเปลีย่นตวัผูเ้ดนิทางในกรณนีี้

ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสารท่านอื่นแทนไดห้รอืไม ่ กรณี

ถา้สามารถเปลีย่นไดจ้ะมคี่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิในการเปลีย่นตัว๋ ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ย

ตรงน้ีเองทัง้หมด 

- ทางสายการบนิไม่รบัจองทีน่ัง่ (LONG LEG) ลกูคา้ทีป่ระสงคท์ีน่ัง่ตรงนี้ ทางลกูคา้ตอ้งชีแ้จงเหตุผลหน้า

เคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

- การสะสมไมลข์องสายการบนิไทย หากใชต้ัว๋โดยสารเป็นแบบหมูค่ณะสามารถสะสมไมลไ์ด ้  50 % 

ส่วนสายการบนิอื่นๆในเครอื STAR ALLIANCE ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขระหว่างสายการบนินัน้ๆกบัการบนิ

ไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยูก่บัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ หรอืสายการบนิอื่น น ้าหนกักระเป๋า

อาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ซึง่ผู้

เดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรณุาใส่หมายเลขสะสมไมลท์ุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งใหเ้พื่อประโยชน์

ของตวัท่านเอง (กรณุาเกบ็หางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบกรณที่านไมไ่ดร้บัไมล์

สะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิได)้ 

- สายการบนิไทยก าหนดใหน้ ้าหนกักระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไมเ่กนิ 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบ

เลก็ทีส่ามารถน าขึน้เครือ่งไดอ้ยูใ่นความดแูลของท่านน ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. และมคีวาม กวา้ง+ยาว+สงู 

ไมเ่กนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดนิทางดว้ยสายการบนิอื่น ตอ้งตรวจสอบเรือ่ง
น ้าหนกัและจ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที่ 

 
 



เอกสารในการย่ืนขอวีซ่า 
- พาสปอรต์เล่มจริง มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน (นบัจากวนัสุดทา้ยของโปรแกรมที่

เดนิทางจนถงึวนัหมดอายุบนหน้าพาสปอรต์) ควรมหีน้าว่างอย่างน้อย 6 หน้า กรณีพาสปอรต์ช ารดุหรอื

มรีอยฉีกขาดไมส่ามารถใชง้านได ้(พาสปอรต์เล่มเก่าทีม่วีซี่าในกลุ่มเชงเก้นหรอืประเทศอื่นๆทีห่มดอายุ

ไปแลว้สามารถน ามาแสดงเพิม่เตมิเพื่อใหง้า่ยต่อการอนุมตัวิซี่า) 

- รปูถ่ายสี ขนาด กวา้ง 3.5 Cm X สงู 4.5 Cm ฉากหลงัเป็นพืน้สขีาวเท่านัน้ 

หน้าตรง ไมส่วมแว่นตา หมวก หรอืผา้คลุมใดๆ ยกเวน้ผา้คลุมศรีษะทาง

ศาสนา ควรมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน และเหมอืนกนัทัง้ 2 รปู 

- ถ่ายส าเนา ทะเบยีนบา้น / บตัรประชาชน หรอื บตัรขา้ราชการ / ใบเปลีย่นชื่อ 

นามสกุล ทะเบยีนสมรส หรอื ทะเบยีนหยา่ / สตูบิตัรในกรณอีายไุมถ่งึ 20 ปี

บรบิูรณ์ 

- หนังสือรบัรองการท างาน (มอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีข่อวซี่า) 

** กรณพีนกังานบรษิทั (กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อสถานทตู) 
หนงัสอืรบัรองออกโดยบรษิทั/สงักดัทีท่่านท างานอยู่โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนปัจจบุนั  วนัเดอืน
ปี ทีเ่ริม่ท างานกบับรษิทั (เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) จะตอ้งพมิพล์งบนหวักระดาษบรษิทัฯ พรอ้ม
ประทบัตราบรษิทัฯ และลงนามโดยผูม้อี านาจ จงึถอืเป็นสมบูรณ์ 
** กรณเีป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้,ใบทะเบยีนพาณชิย ์หรอื หนงัสอืรบัรองบรษิทั 
ตอ้งมชีื่อเป็นเจา้ของกจิการ หรอื คณะกรรมการเท่านัน้ คดัส าเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน  

- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา จะตอ้งมหีนงัสอืรบัรองจากทางสถาบนัการศกึษา ตวัจรงิ เป็น

ภาษาองักฤษเท่านัน้ 

- อาชีพอ่ืนๆ ในกรณทีีป่ระกอบอาชพีอสิระ, แม่บา้น หรอื คา้ขายไมไ่ดจ้ดทะเบยีนการคา้ ฯลฯ อาชพีที่

ไมส่ามารถออกหนงัสอืรบัรองการท างานได ้ตอ้งท าจดหมายชีแ้จงตนเอง สามารถออกเองได ้หรอืใช้

แบบฟอรม์ทีท่างบรษิทัส่งใหก้ไ็ด ้

- หลกัฐานการเงิน  ถ่ายส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยย์อ้นหลงั 6 เดอืน ถ่ายตัง้แต่หน้าแรกทีม่ชีื่อ

เจา้ของบญัชจีนถงึหน้าสุดทา้ยทีม่ยีอดอพัเดตโดยยอดบญัชตีอ้งไมก่ระโดดขา้มเดอืน หรอืขอ 

STATEMENT จากทางธนาคารยอ้นหลงั 6 เดอืนอพัเดตจนถงึปัจจุบนั(ถ่ายส าเนาสมดุบญัชกีบัขอ 

Statement ใหท้่านเลอืกอยา่งใดอยา่งหนึ่ง) และ หนงัสอืรบัรองจากธนาคารบญัชอีอมทรพัยเ์ล่มเดยีวกนั 

(Bank Guarantee) //   และจ านวนเงนิในบญัช ีมจี านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่ามฐีานะ

การเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลุมกบัค่าใชจ้า่ยไดอ้ย่างไมเ่ดอืนรอ้นเมือ่กลบัสู่ภมูลิ าเนา  ** ในกรณทีี่

เดนิทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในการยื่นขอวซี่าตอ้งออกหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้่ายใหก้บั

บุคคลในครอบครวัดว้ย (หมายเหตุ: ทุกสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะบญัชอีอมทรพัยเ์ท่านัน้ //  ไมร่บั

พจิารณาบญัชเีงนิฝากประจ าทีไ่ม่มกีารเคลื่อนไหว และบญัชกีระแสรายวนัในทุกกรณ)ี ในวนันดัยื่นวซี่า

กรณุาน าสมดุบญัชเีล่มจรงิมาดว้ย 



- กรณีบริษทัออกค่าใช้จ่ายกบัผู้เดินทาง  นอกเหนือจากเอกสารขา้งต้นแลว้ทางบรษิทัตอ้งออก

จดหมายรบัรองค่าใชจ้า่ยใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมดอกีหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรบัผดิชอบค่าใชจ้่าย และ

การกลบัมาท างานของผูเ้ดนิทาง โดยระบุชื่อผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจ่ดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 

- กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี เดนิทางไปกบับดิาหรอืมารดาท่านใดท่านหนึ่ง ตอ้งท าจดหมายยนิยอมโดย

บดิาหรอืมารดา จะตอ้งไปยื่นเรือ่งแสดงควาจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกบัอกีท่านหน่ึงได ้

ณ ว่าทีก่ารอ าเภอหรอืเขตโดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต ลงลายชื่อและประทบัตรารบัรองจาก

ทางราชการอย่างถูกตอ้ง 

####################################################################### 
- หากสถานทตูมกีารเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯใครข่อความรว่มมอืท่านไปสมัภาษณ์ตามนดั

หมาย กรณุาแต่งกายชุดสุภาพ ทัง้นี้จะมเีจา้หน้าของบรษิทัฯไปอ านวยความสะดวกให ้

- การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบัไมใ่หเ้ขา้ประเทศเป็นการถาวร และไมค่นื

ค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ 

- สถานทตูไม่มนีโยบายการคนืค่าธรรมเนียมวซี่าใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่่านการพจิารณาวซี่าไมว่่า

ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าธรรมเนียมวซี่าได้ 

- กรณท่ีานยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดร้บัพจิารณาวซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้

สถานทตู เพื่อท าการยกเลกิวซี่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติิ

ในนามของบรษิทัฯ 

## การพิจารณาว่าจะได้รบัวีซ่าหรือไม่นัน้ เป็นดลุยพินิจของสถานทูตเท่านัน้ มิใช่บริษทัทวัร ์
การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูต้องจะช่วยให้การพิจารณาผลวีซ่าของท่านง่ายขึ้น ## 

การย่ืนวีซ่าในกลุ่มประเทศ  (เชงเก้น) ลกูค้าต้องมาแสกนลายน้ิวมือด้วยตนเองตามวนั
เวลานัดหมายท่ีศนูยร์บัเร่ือง VFS  ของประเทศนัน้ๆโดยจะแจ้งให้ทราบ  จะมีเจ้าหน้าท่ี

ของบริษทัฯคอยอ านวยความสะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 


