
 

 

Delight Italy 8 วนั 5 คนื 
มลิาน เวนสิ ชมหอเอนปซา เลวานโต นัง่รถไฟชม

หมูบานชงิเคว เตรเร 

ฟลอเรนซ โรม เขาชมมหาวหิารเซนตปเตอร  

 

พิเศษ นัง่รถไฟชมหมูบานชิงเคว เตรเร และลองเรอืเทีย่วหมูบานลกูกวาด บรูาโน 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ– ดูไบ  

17.30 น.    พรอมกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาที่ใหการ

ตอนรับพรอมอํานวยความสะดวก 

21.05 น.       ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ 

EK373 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

 



   

  

วันที่สอง ดูไบ  - มิลาน 

00.50 น.         แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  

03.35 น. ออกเดินทางสู เมือง มิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 101(บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

08.15 น.   เดินทางถึงมิลาน ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองกอนจะออกเดินทางเขาสูตัวเมือง    

  เที่ยวชมเมือง มิลาน (Milan) หนึ่งในเมืองหลักของประเทศอิตาลี เปนศูนยกลางทั้งทางดาน

การคา ศิลปะ เศรษฐกิจ และการศึกษา และไดชื่อวาเปน เมืองหลวงแหงแฟชั่นและการออกแบบ 

แวะเที่ยวชมแลนดมารกของเมือง นําทานถายรูปกับ มหาวิหารมิลาน (Milan Cathedral) มหา

วิหารประจําเมืองขนาดใหญแหงนี้คือโบสถที่ใหญที่สุดในประเทศอิตาลี 

เดนดวยศิลปะแบบโกธิคที่ตกแตงดานนอกดวยยอดแหลมจํานวนมากถึง 

135 ยอด พรอมดวยรูปแกะสลักจากหินออนจํานวนมากที่ประดับอยู

โดยรอบ อิสระชอปปง ที่ Galleria Vittorio Emanuele II ที่ตั้งอยูทางฝง

ขวาของมหาวิหารมิลาน เปนหางสรรพสินคาที่เกาแกที่สุดในอิตาลี โดย

สรางขึ้นในป 1877 มากมายดวยรานคา รานอาหาร มากมายในอาคาร

ขนาด 4 ชั้นสองขางทางเดินกวาง ที่โดดเดนมากก็คือหลังคาทรงโดม

เปนกระจกใส ทําใหสามารถชอปปงไดในทุกสภาพอากาศ   

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสู เวโรนา (Verona) หนึ่งในหัวเมืองใหญของแควน และเปน

เมืองที่ใหญเปนอันดับที่ 3 ทางภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลี และยังเปนหนึ่งในเมือง

ทองเที่ยวที่สําคัญของอิตาลีตอนเหนืออีกดวย นําทานเที่ยวชมยานเมืองเกา ที่ยังคงเสนหของ

ความเปนเมืองยุคกลางไวไดอยางครบถวน เมืองเวโรนาแหงนี้ยังมีชื่อเสียงดวยการเปนเมืองโล

เกชั่นของวรรณกรรมชื่อดังอยาง โรมิโอแอนดจูเลียต นําทานชม บานโรมิโอ&จูเลียต (Casa di 

Giulietta)  บานปูนสีขาวที่มีจุดเดนคือ ระเบียง สถานที่ๆ โรมิโอและจูเลียตไดพบรักกัน จุดนี้เองที่

ดึงดูดนักทองเที่ยวมากมายมายังเมืองเวโรนา เพ่ือชมตนกําเนิดของตํานานความรักชื่อดัง 

เย็น รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

  นําทานเขาสูที่พัก ณ SHG Hotel Catullo หรือระดับเดียวกัน 

วันที่สาม มิลาน – เวนิส – บูราโน – เวนิส 

เชา        บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 เดินทางสู เวนิส (Venice) โดยรถโคชปรับอากาศ  สูจุดหมายแรกของการเดินทางที่ เวนิส 

เมสเตร (Venice Mestre) ยานเมืองเกาของเมืองเวนิส  

 นําทุกทานนั่งเรือตอเพ่ือไปยัง ทาเรอืซานมารโค (San Marco Pier) บนเกาะเวนิส แวะใหถายรูป

สวยๆ เก็บเปนที่ระลึกกันที่  พระราชวังดอดจ (Doge’s 

Palace) พระราชวังริมนํ้าแสนอลังการที่สรางตั้งแตศตวรรษ

ที่  14 ในสไตลเวเนเชียนโกธิค ที่ เคยเปนที่ประทับของ

ผูปกครองแตเกากอนของเวนิส แตตั้งแตป  1923 ก็ได

เปลี่ยนเปนพิพิธภัณฑใหคนทั่วไปไดเขาชม เปนหนึ่งใน

แลนดมารกหลักของเวนิสเลยทีเดียว จากนั้นก็เดินเที่ยวชม



   

  

แลนดมารสําคัญตางๆ ในเมืองและเก็บภาพสถานที่ตางของเมืองแหงคลองนี้ไมวาจะเปน จัตุรัส

เซนตมารค (St. Mark’s Square) จัตุรัสหลักของเมืองเวนิสและยังเปนศูนยกลางเมืองตั้งแต

โบราณ รายลอมไปดวยอาคารสวยๆ สไตลโกธิค และจุดเดนของจัตุรัสเซนตมารคแหงนี้ก็คือ 

มหาวิหารเซนตมารก (St. Mark’s Basilica) ที่ตั้งอยูทางฝงตะวันตกของจัตุรัสเซนตมารค มหา

วิหารใหญของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก อลังการดวยการตกแตงดวยโดมใหญ รูปปน

มากมายที่ทั้งละเอียดและประณีต และที่อยูติดกันและโดดเดนดวยความสูงถึง 50 เมตรก็คือ หอ

ระฆัง ถือเปนหนึ่งในสัญลักษณของเมืองที่เห็นไดไมวาจะอยูมุมไหนของเมืองก็ตาม และที่พลาด

ไมไดเลยก็คือ สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) สะพานอันโดงดังแหงนี้ตั้งอยูเหนือแมน้ําที่

คั่นกลางระหวางคุกเกากับพระราชวังดอดจ ที่ไดชื่อวาสะพานถอนหายใจนั้นมาจากการที่นักโทษ

กอนที่จะเขาไปยังคุกจะตองเดินผานสะพานแหงนี้ ไดเห็นวิวทิวทัศนสวยๆ ของเมืองเวนิสเปนครั้ง

สุดทายกอนจะถูกจองจํา ทําใหรูสึกเสียใจและตองถอนหายใจออกมา สะพานนั้นเปนแบบปด ทํา

จากหินปูนที่แกะสลักและออกแบบอยางงดงามเชนเดียวกับพระราชวังดอดจและอาคารโดยรอบ  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 นําทานนั่งเรือสู เกาะบูราโน (Burano) เกาะแหงนี้ในอดีตเคยเปนหมูบานชาวประมงมากอน สวน

สตรีบนเกาะก็มีฝไมลายมือในการผลิตผาลูกไมสวยๆ จนเปนเอกลักษณ จุดดึงดูดสําคัญของบู

ราโนคืออาคารบานเรือนทุกหลังบนเกาะจะทาสีฉูดฉาดจนบางคนเรียกวาเปนหมูบานสีลูกกวาด 

หวานๆ สีสันสดใสเพิ่มเสนหใหบูราโนไดอยางมากมาย เหตุผลที่ชาวเมืองเลือกทาสีหมูบานแบบนี้

ก็เพราะดวยวิถีชาวประมงแลวเมื่อลองเรือกลับจากการหาปลาเขาสูฝงจะไดมองเห็นเกาะได

ชัดเจน ทุกวันนี้มีชาวเมืองอาศัยอยูบนบูราโนประมาณ 3,500 คน และยังคงถักผาลูกไมกันอยู

เพียงแตพัฒนาจากการถักดวยมือมาใชเครื่องจักรชวยบาง แตความสวยงามที่เปนเอกลักษณ

ของบูราโนนับตั้งแตยุคศตวรรษที่ 15 ก็ยังคงมีอยู 

เย็น  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

  นําทานเขาสูที่พัก Russott Hotel หรือระดับเดียวกัน  

วันที่สี ่  เวนิส – ปซา – หอเอนปซา – พราโต 

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานออกเดินทางไปยังเมือง ฟลอเรนซ (Florence) เมืองหลวงของแควนทัสคานี และเปนเมือง

ศูนยกลางของการคาและความเจริญของยุโรปในชวงยุคกลาง เมืองฟลอเรนซไดชื่อวาเปนเมือง

ที่ถือกําเนิดของยุคเรเนสซองส และยังไดเปนศูนยกลางทางศิลปะและสถาปตยกรรม ในบริเวณ

เมืองเกาของเมืองฟลอเรนซนั้นยังไดถูกขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกไปเมื่อ

ป 1982  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเที่ยวชมเมืองฟลอเรนซ ชมความงามของเมืองสวยริมฝง

แมน้ําอารโน สถานที่เคยเปนที่อยูของศิลปนระดับโลกหลายตอ

หลายทาน ไมวาจะเปน ลีโอนารโด ดาวินซี่ ไมเคิลแองเจโล นํา

ทานถายรูป  มหาวิหารฟลอเรนซ (Florence Cathedral) มหา

วิหารขนาดใหญเปนอันดับที่ 4 ของยุโรป ตั้งอยูในบริเวณจัตุรัส

เปยซซา เดล ดูโอโม สังเกตเห็นไดงายดวยโดมขนาดใหญสีสม

ในสไตลศิลปะโกธิคอันหรูหราอลังการ ตัววิหารตกแตงดวยหินออนหลายเฉดสี มหาวิหารแหงนี้

สรางขึ้นตั้งแตศตวรรษที่ 13 และไดถูกจะทะเบียนขึ้นมรดกโลกไปเรียบรอยแลวในป 1982 ที่



   

  

ติดกันและโดดเดนไมแพมหาวิหารฟลอเรนซก็คือ หอระฆงัจอตโต (Giotto’s Bell Tower) ที่เปน

สวนหนึ่งของวิหารแตต้ังอยูเปนเอกเทศ สรางขึ้นต้ังแตป 1334 โดดเดนดวยรูปทรงสีเ่หลี่ยมจัตุรัส

ดานละ 15 เมตร และสูงถึง 84.7 เมตร มีระฆังอยูภายในถึง 7 อัน เปนสัญลักษณอยางหนึ่งของ

ฟลอเรนซเลย ตัวอาคารยังสวยดวยหินออนและรูปแกะสลักที่โดยรอบ นําทุกทานถายรูปกับ หอ

ศีลจุมซันโจวานนี่ (Florence Baptistry) ที่อยูฝงตรงขามกับมหาวิหารฟลอเรนซ อาคารใน

ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก สวยดวยรูปทรงอาคาร 8 เหลี่ยมและสถาปตยกรรมสไตลฟลอ

เรนไทนโรมาเนสกที่เห็นไดไมบอยนักในอิตาลี หอศีลจุมนี้ยังเปนหนึ่งในอาคารที่เกาแกที่สุดใน

เมืองดวยการกอสรางตั้งแตชวงป 1059-1128 อีกหนึ่งจุดเดนของที่นี่ก็คือประตูสัมฤทธิ์ที่สวย

งดงามดวยประติมากรรมนูนที่ไดถูกบรรจงสรางขึ้น ตั้งแตอดีตแลวที่คนสําคัญตางๆ ลวนมาทํา

พิธีศีลจุมที่นี่ ขามมาที่ จัตุรัสไมเคลิแองเจโล จัตุรัสสวยบนเนินเขาเหนือเมืองฟลอเรนซที่สรางขึ้น

เพื่ออุทิศใหแกศิลปนชื่อกองโลก ไมเคิลแองเจโล โดยในบริเวณจัตุรัสจะมีรูปปนบรอนซ

เลียนแบบผลงานช้ินเอกอยาง David และอีกหลายชิ้น ที่บริเวณจัตุรัสแหงนี้ไดชื่อวาเปนจุดชมวิว

ที่ดีที่สุดของเมืองฟลอเรนซ เพราะสามารถชมทิวทัศนไดแบบพาโนรามาเลยทีเดียว 

เดินทางตอสูเมือง พราโต (Prato) เมืองสวยในแควนทัสคานี ตัวเมืองตั้งอยูที่เชิงภูเขา Retain 

และดวยระดับความสูงของตัวเมืองที่อยูที่ 768 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลทําใหมีอากาศเย็นสบาย

และสวยดวยทิวทัศนรอบขาง 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

นําทานเขาสูที่พัก ณ Charme หรือระดับเดียวกัน 

วันที่หา พราโต – เลวานโต – ชิงเคว เตรเร – ลาสเปเซีย – ฟลอเรนซ – พราโต 

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

เดินทางสูเมือง เลวานโต (Levanto) เมืองริมฝงทะเลในแควนลิกูเรีย (Liguria) สวยทั้งดวยวิวริม

ทะเลบรรยากาศดีๆ และอาคารบานเรือนในสไตลอิตาเลียนริเวียรา ขึ้นรถไฟสายชมวิว ที่แลน

เลียบริมชายฝงทะเลของอิตาลี รีเวียรา ชมวิว 5 หมูบาน

แหง ชิงเคว เตรเร (Cinque Terre) หมูบานประมงโบราณ 

ที่อาคารตางๆ จะถูกวาดทาเปนสีเหมือนลูกกวาดหลากสี 

บรรยากาศชิลลๆ และทิวทัศนสวยๆ ของเมืองทําใหติด

อันดับสถานที่ทองเที่ยวยอดฮิต และยังเปนอุทยานแหงชาติ

และมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกดวย ไปลงยังเมือง ลา สเป

เซีย (La Spezia) ที่ตั้งอยูทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี 

เปนเมืองทาที่สําคัญทั้งดานการคาและการทองเที่ยว  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

มุงหนาสูเมือง ปซา (Pisa) เมืองริมแมนํ้าอารโนในแควนทัสคานี ทางตอนกลางของประเทศอิตาลี 

เปนเมืองเกาแกที่มีโบสถโบราณกวา 20 แหง พระราชวังเกาแกสมัยยุค

กลาง และดวยการที่อยูติดแมน้ําที่ใกลทางออกไปยังทะเลทําใหเปนเมือง

แหงการคาขายที่สําคัญ  เดินทางตอสูสิ่งกอสรางโบราณที่มีชื่อเสียงไปทั่ว

โลกอยาง หอเอนปซา (Tower of Pisa) หยุดแวะถายรูปกันใหเต็มที่ หอ

เอนปซานี้จริงๆ แลวเปนหอระฆังของ มหาวิหารปซา (Pisa Cathedral) 



   

  

โดยที่ตัวอาคารนั้นไดเริ่มเอนในชวงการกอสรางชวงศตวรรษที่ 12 โดยเกิดจากพื้นดินที่ยุบตัวลง

เพราะรับน้ําหนักอาคารไมไหว แลวก็คอยๆ เอนมากขึ้นเรื่อยๆ กอนจะสรางเสร็จสิ้นในศตวรรษที่ 

14 แตการเอนเอียงนั้นก็ยังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนมาถึงปลายศตวรรษที่ 20 ที่การเอียงไดหยุดลง 

แตนอกจากการเอนเอียงที่นาสนใจมากแลวตัวอาคารสีขาวสะอาดก็สวยไมแพกัน เดินทางกลับสู

เมืองพราโต 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

นําทานเขาสูที่พัก ณ Charme หรือระดับเดียวกัน 

วันที่หก พราโต – โรม  

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

  นําทานมุงหนาสู โรม (Rome) นอกจากจะเปนเมืองหลวงแลว ยังเปนเมืองที่ใหญที่สุดในแควน

ลาซิโอ ตั้งอยูตอนกลางของอิตาลี ประวัติศาสตรที่ยาวนานของโรมนั้นกินเวลามากกวา 2,800 ป 

โรมเคยเปนเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมัน และเปนเมืองที่มีบทบาทมากที่สุดของอารยธรรม

ตะวันตก ในอดีตไดชื่อวาเปนอาณาจักรที่ยิ่งใหญที่สุดในโลก จนปจจุบันยังเปนที่ตั้งของนครรัฐ

วาติกัน ซึ่งเปนนครที่ประทับของสมเด็จพระสันตะปาปาแหงศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกอีก

ดวย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานชม น้ํ าพุ เทรวี่  (Trevi Fountain) อีกมุมหนึ่ งในโรมที่สวยงามและอลังการดวย

ประติมากรรมรูปปนองคเทพตางๆ ที่ตระหงานเปนฉากหลังใหกับอางน้ําพุขนาดใหญ มีความเชื่อ

สนุกๆ เกิดขึ้นที่น้ําพุแหงนี้วา หากใครก็ตามยืนหันหลังใหกับน้ําพุแลวโยนเหรียญดวยมือขวา

ขามหัวไหลขางซายลงในอางน้ําพุนี้ก็จะไดกลับมาเที่ยวโรมอีก เพราะฉะนั้นอยาไดแปลกใจหาก

เห็นผูคนพากันมาโยนเหรียญที่นี่ ชม บันไดสเปน (Spaish Step) ที่อยูบนเนินเขาขนาดยอม เปน

บันไดกวางทอดยาวลงมายังพื้นเบื้องลาง ปลายสุดของบันไดดานลางมี “อางน้ําพุบารคัสเซีย” 

(Fontana Della Baecaccia) อางนี้มรีูปรางเรียวยาวปลายทั้งสองขางเรียวแหลมคลายเรือ แลวมี

น้ําพุอยูในลําเรือนี้ บันไดสเปนที่วานี้ออกแบบดวยศิลปะแบบรอกโคโค สรางในป พ.ศ. 2266 

บันไดกวางใหญนี้เปนจุดนัดพบและเยี่ยมชมชื่อดังของโรม 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 นําทานเขาสูที่พัก ณ Hotel Midas หรือระดับเดียวกัน 

วันที่เจ็ด โรม – มหาวิหารเซนตปเตอร – สนามบิน  

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

นําทานเขาสู นครรัฐวาติกนั แมจะเปนประเทศอิสระ แตนครรัฐวาติกันก็เปรียบประหนึ่งโรมอยาง

แยกไมออกแมจะไดรับการจัดอันดับวาเปนประเทศที่เล็กที่สุดในโลกก็ตาม และหากไมแวะชม

นครรัฐวาติกันก็จะถือวาการเดินทางครั้งนี้นาเสียดายมาก ที่นี่คือศูนยกลางการปกครองของ

คริสตศาสนาคริสต รวมทั้งยังเปนที่ประทับของสมเด็จพระสันตปาปาผูซึ่งเปนประมุข มีความ

ยิ่งใหญในการใชประกอบพิธีกรรมทางศาสนา บวกกับมีความสวยงามทางสถาปตยกรรมจาก

ฝมือของชางฝหลายยุคหลายสมัยที่ผลัดเปลี่ยนกันมาสรางสรรคความงามฝากไวในนครรัฐแหงนี้ 

นําทานเขาชมภายใน มหาวิหารวิหารเซ็นตปเตอร (Saint Peter’s Basilica) มหาวิหารที่สราง

ขึ้นตั้งแตศตวรรษที่ 18 แหงนี้นั้นนาชมมาก นอกจากนั้นก็ยังมีชิ้นงานของศิลปนชื่อดังอีก

มากมาย มหาวิหารเซนตปเตอรเปนหนึ่งในส่ีของมหาวิหารหลักของโรม และจํานวนนักทองเที่ยว

ที่สนใจเขาชมนั้นมีมากมายจนเขาแถวตอกันยาวเหยียด มหาวิหารเซนตปเตอรเปนสิ่งกอสรางที่



   

  

ใหญและสําคัญที่สุดในนครรัฐวาติกัน แตก็เปนการสรางขึ้นบนรองรอยของวิหารหลังเกา 

ยิ่งใหญดวยความยาวของมหาวิหารถึง 186 เมตร จุผูคนไดมากถึง 60,000 คน ทั้งพื้นและผนัง

เปนหินออนที่ฝงงานศิลปะไวจนทั่ว ยิ่งใหญขนาดนี้ตองใชเวลาสรางถึง 150 ป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเที่ยวชมแลนดมารกตางๆ ในตัวเมืองโรม แวะถายรูปสวยๆ ของบริเวณ จัตุรัสพิอาซซา 

นาโวนา (Piazza Navona) เปนยานศิลปะอีกแหงหนึ่งใจกลางโรมที่สวยงามและถูกหอมลอม

ดวยอาคารสถาปตยกรรมแบบบารอก ในบรรดาอาคารเหลานั้นก็จะเปนรานคา รานอาหาร ราน

กาแฟ รานไอศกรีมมากมาย เหมือนเปนแหลงรวมของศิลปนเปดหมวกและศิลปนวาดภาพ ที่เดน

ที่สุดในบริเวณปอัซซา นาโวนาแหงนี้ก็คืออางน้ําพุที่มีประติมากรรมรูปปนขนาดใหญที่เรียกกัน

วา Fountain of Four Rivers ซึ่งเปนผลงานชิ้นเอกของ “แบรนินี” เปนการสื่อความหมายตรง

ตามชื่อ นั่นคือเปนสัญลักษณของแมน้ํา 4 สายสําคัญของโลก ไดแก แมน้ําดานูบจากทวีปยุโรป 

แมน้ําไนลจากทวีปแอฟริกา แมน้ําคงคาจากทวีปเอเชีย และแมนํ้าริโอเดลาเพลทจากทวีปอเมริกา 

นําทานชม วิหารแพนธีออน (Pantheon) อีกหนึ่งความสวยงามในสถาปตยกรมแบบโรมัน

โบราณซึ่งตกทอดมาแตอดีต “วิหารแพนธีออน” สรางมาตั้งแตกอนคริสตกาลถึง 27 ป วิหาร

แพนธีออนยิ่งใหญดวยขนาดมหึมา เฉพาะหนาจั่วเมื่อมองดวยตาเปลาก็วาใหญแลว ยังมีเสายักษ

เปนฐานรองรับถึง 16 ตน แตเดิมชาวโรมันโบราณสรางวิหารแพนธีออนไวสําหรับเปนสถานที่

บูชาเทพเจา และนําทานชม ประตชูัยคอนสแตนตนิ (Arch of Constantine) ซึ่งเปนทั้งสัญลักษณ

แหงชัยชนะ และยังเปนที่มาของถนนทุกสายที่มุงเขาสูกรุงโรมอีกดวย มีขนาดใหญและยังมี

สภาพที่สมบูรณแมจะผานกาลเวลามายาวนาน เพราะสรางขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 855 เพื่อใชเปน

สัญลักษณของการเฉลิมฉลองชัยชนะของ “จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1” ที่มีตอ “แม็กเซนติอุส” 

ในสงคราม Battle of Milvian Bridge แลวนําทานถายรูปกับ โคลอสเซียม (Coloseum) ความ

ยิ่งใหญของ โคลอสเซียม กลายเปนสัญลักษณอีกแหงของโรมไปแลว และไมเคยมีใครพลาดไป

ชมสิ่งกอสรางที่เกาแกและมีประวัติศาสตรที่นาสนใจแหงนี้เมื่อไปเยือนโรม แมจะคอนขางเสีย

หายไปตามยุคสมัยบาง แตก็ยังคงความอมตะของอดีตไวอยางมาก สนามกีฬาใหญยักษแหงนี้

สรางขึ้นในสมัย “จักรพรรดิเวสปาเชียน” แหงจักรวรรดิโรมัน เปนสนามกีฬาที่สรางขึ้นเพื่อชม

การแสดงกีฬาแหงการตอสูระหวางมนุษยกับมนุษย สัตวกับสัตว และมนุษยกับสัตว มีรูปทรงเปน

รูปวงรีกอตัวสูงขึ้นเปนอัฒจรรย หากวัดขนาดความกวางใหญโดยรอบจะมีความกวางประมาณ 

527 เมตร สูง 57 เมตร สิ่งกอสรางในยุคโบราณที่จุจํานวนผูเขาชมไดถึงประมาณ 55,000 คน

แหงนี้แสดงใหเห็นถึงความไมธรรมดาเลย 

 ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสูสนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย 

22.05 น. ออกเดินทางสู เมืองดไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 150 แวะเปลี่ยนเครื่อง (บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันที่แปด ดูไบ – สุวรรณภูม ิ 

05.55 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 

09.40 น. เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเที่ยวบินที่ EK 372  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

19.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพรอมความประทับใจ 

 

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



   

  

อตัราคาบรกิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) ไมมีเตียงลดทานละ 2,000 บาท 

พักเดี่ยว เพ่ิมทานละ 10,000 บาท 

  

อัตรานี้รวม 

✓ คาธรรมเนียมในการขอยื่นวีซากลุมเชงเกน  

✓คาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 

✓ คาที่พักระดับมาตรฐาน (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ 

✓ คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

✓ คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

✓ คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

✓ คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 

อัตรานี้ไมรวม 

✗ คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ 

✗ คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหนึ่งคน 

✗ คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องดื่มในหองพัก 

✗ คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถทองถิ่น ทานละ 2 ยูโร / คน / วัน  

วนัเดินทาง   ราคา 

พฤษภาคม 26 พ.ค. – 2 มิ.ย. 

45,900 

มถินุายน 
6-13 มิ.ย. 

27 มิ.ย.-4 ก.ค. 

กนัยายน 13-20 / 27 ก.ย.-4 ต.ค. 

ตลุาคม 11-18 / 18-25 ต.ค. 

กรกฎาคม 25 ก.ค. – 1 ส.ค. 
 

49,900 

สิงหาคม 6-13 / 10-17 ส.ค. 

ตลุาคม 21-28 ต.ค. 
46,900 



   

  

✗ คาทิปหัวหนาทัวรไทย ขั้นต่ํา 100 บาท / วัน / คน  

  

เงื่อนไขในการจองทัวร 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท  (หลังจองภายใน 3 วัน) พรอมสําเนาหนังสือ

เดินทาง 

2. ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน 

3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 

การยกเลิกและคืนคาทัวร 

1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 

2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายเบื้องตน 5,000 บาท 

3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 

4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

5.ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

 

หมายเหต ุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืน

เงินโดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไม

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร 

เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 

3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธ

การเขาประเทศไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 

4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับ

ทางบริษัทจะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

 

เอกสารทีต่องใชในการยืน่วซีา 

1. พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมตากวา 6 เดือน กอนวันหมดอาย ุหากมีพาสปอรตเลม 

เกา ไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตามควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา 

2. รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหนาใหญ) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้น

และมีอายุไมเกิน 6 เดือน) 

3. เอกสาระสําคัญสวนบุคคล  

   3.1 สําเนาทะเบียนบาน  

3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ  

3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)  

3.4 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล (ถามี) 



   

  

4. กรณีเปนพนักงานบริษัท 

    ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุตําแหนง อัตรา

เงินเดือนในปจจุบัน วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป 

หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด 

5. กรณีเปนเจาของกิจการ  

ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสียภาษีและ

หลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 

6. หลักฐานทางการเงิน  

- Statement ยอนหลงั 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเทานั้น (นับจากวันปจจุบันในวันที่

ยื่นวีซา) ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสมาเสมอ และมีจํานวนไมตากวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามี 

ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง และสามารถที่จะใชจายไดอยางไม

เดือดรอน เมอกลับสูภูมิลําเนา 

- Bank Certificate ฉบับจริง วันที่อัพเดทตรงกันกับ Statement 

(ในกรณีที่ผูอื่นเปนคนออกคาใชจายให ตองมีหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธพรอมยื่นเอกสารฉบับ

แปลภาษาอังกฤษ)  **สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 

7. กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจาก

เอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบตอคาใชจาย

และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผูเดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย 

8. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา  

จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทานน  

9. กรณีที่เด็กอายุตากวา 20 ป  

9.1 ไมไดเดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ง 

- จดหมายยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจาก อําเภอ / เขต ที่ทานอยู (เปนภาษาอังกฤษ) 

- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 

- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 

- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 

- ใบสูติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางผูเดินทางกับผูออกคาใชจายใหฉบับภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ 

9.2 เดินทางไปกับบิดา มารดา  

- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 

- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 

- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 

- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

** หมายเหต!ุ!ในวันที่มายื่นขอวีซา บิดาและมารดา ตองเดินทางมาเซ็นแบบฟอรมการรองขอวีซาใหกับบุตร ** 



   

  

10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน เปน

การถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหาก

ตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุม เรียกสัมภาษณบาง

ทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้

บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร

เพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร ดังกลาวเชนกัน 

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตเพื่อให

อยูในดุลยพินิจของสถานฑูตเรื่องวีซาของทานเนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูก บันทึกไวเปน

สถิติในนามของบริษัท 

13. การยื่นวีซานั้นผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 ตอทานกอนเทานั้นถึงสามารถดําเนิน

ขั้นตอนการยนวีซาได 

** ทางบรษิทัไมมนีโยบายการแปลเอกสารให ถาหากตองการใหทางเราแปลเอกสารจะมคีาใชจายเพิม่เติมใบละ 

500 บาท ** 

 

 


