
 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
มิลาน – มหาวหิารดูโอโม – สฟอรเซสโก – เวโรนา – เวนิส – จตุรัสซานมาโค  
ลองเรือกอนโดลา  ฟลอเรนซ  โบสถซานตา มาเรยี – ชอปปง เอาทเล็ท หอเอนปซา   

 เซียนา นาโปล ี- เกาะคาปรี ถ้ําบลูกรอตโต  เมืองปอมเปอี กรุงโรม – 
 กรุงวาตกิัน  



 

เขาชมโคลอสเซียม – วิหารแพนธีออน – น้ําพุเทรวี – บันไดสเปน 
กําหนดการเดินทาง  

19-27 ต.ค. 2561 
 (กรุณาสํารองที่น่ังลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 8 สัปดาหเพื่อความสะดวกในการย่ืนวีซา) 

วันที่1  สนามบินสุวรรณภูมิ – มิลาน 
21.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารตางประเทศ ชั้น 4 เคานเตอร D โดยมี

เจาหนาที่บริษัทฯ ดูแลและใหการบริการ    

วันที่2 มิลาน – มหาวิหารดูโอโม – ปราสาทสฟอรเซสโก - เวโรนา – เวนิส                                                           
00.35 น. ออกเดินทางสูกรุงมิลาน (อิตาลี) โดยสายการบิน ไทย แอรเวย เที่ยวบินที่ TG940 

07.10 น. ถึงสนามบินมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว 

จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองมิลาน  นําคณะเดินทางสูบริเวณสนามฟุตบอลของทีมงูใหญ 

“อินเตอรมิลาน” ณ สโมสรฟุตบอลอินเตอรนาซิอองนัลเล มิลาโน (Football Club Internazionale 

Milano) จากนั้น ชม“ ปราสาทสฟอรเซส

โก ” ปราสาทสวยงามหลังนี้ไดเคยเปนปอม

ปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ ตอมาเปนที่

พํานักของผูนําเผด็จการในชวงศตวรรษที่ 15 คือ 

ตระกูลสฟอรซา  มีเวลาใหทานไดถายภาพกับ

มุมสวยๆ ของน้ําพุที่โพยพุงบริเวณดานหนา

ปราสาทสฟอรเซสโก  จากนั้นชม “มหา

วิหารแหงมิลาน หรือดูโอโม” สัญลักษณที่

โดดเดนที่สุดของเมือง อันมีขนาดใหญโตมโหฬาร 

สรางขึ้นดวยหินออนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใชเวลาสรางนานกวา 500 ป ปจจุบันเปน “โบสถ

แคธอลิกที่ใหญเปนอันดับ 3 ของโลก” ลานดานหนาเปนที่ตั้งของพระราชานุสาวรียพระเจาวิคเตอร

เอ็มมานูเอลที่ 2 ทรงมา รายลอมดวยอาคารที่เกาแกคลาสสิคและชอปปงมอลลที่สวยที่สุดแหงหนึ่งของ

โลก“แกลเลอเรีย วิคเตอรเอ็มมานูเอลที่ 2” ที่ใชเวลากอสรางถึง 12 ป เปนอาคารหลังคากระจก

โครงเหล็กพื้นโมเสกลวดลายงดงามมาก ภายใน

ประกอบดวยรานคาแบรนด เนมชื่ อดัง เชน 

Prada, Louis Viton, Gucci, Bally, Amani, 

Moschino , Versace ฯลฯ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเดินทางสู “เมืองเวโรนา” เมืองที่

ใหญ และสําคัญเปนอันดับ 2 ในแควนเวเนโตรอง



 

จากเวนิส เมืองเวโรนาไดรับสมญานามวา "LITTLE ROMAN" เพราะยังคงสภาพสิ่งกอสรางจากสมัยโรมัน

ไวอยางสมบูรณ นําคณะเดินทางเขาชมยานเมืองเกา ที่ยังคงสภาพบานเรือนแบบโบราณ จากนั้นนําทานสู 

“จตุรัสเออรเบ” ที่รายลอมไปดวยคฤหาสน ,วังเกาของตระกูลที่เคยปกครองเวโรนา ระหวาง

ทางผานชมความยิ่งใหญภายนอกของ “โรมัน อารีนา” สนามกีฬากลางแจงแบบโบราณในสมัย

โรมัน เดินทางเขาสู “อดีตบานของจูเลียต” ชมระเบียงหินออนเล็กๆ ที่จูเลียตเคยยืนอยูโดยมีโรมิโอ

มาคอยเฝาขอความรักอยูดานลางตั้งอยูที่บานเลขที่ 27 ถนนแคปเปลโล (Cappello) *** กลาวกันวาทานจะ

ไดพบเนื้อคูหลังจากเยือนบานจูเรียด *** จากนั้นเดินทางสูเมืองเวนิส ราชินีแหงทะเลเอเดียตริก เมืองหลวง

ของแควนเวเนโต 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักที่ :  NOVOTEL HOTEL, HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับใกลเคียง 

วันที่3 เวนิส – ลองเรือชมเกาะ – ฟลอเรนซ – ชมเมือง 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําคณะเดินทางเขาสูทาเรือตรอนเชโต จากนั้นลงเรือเขาสู “เมืองเวนิส”  เรือนําทานเดินทางเขาสู

“เกาะซานมารโค” ศูนยกลางของเมืองเวนิส 

นําคณะเดินทางเขาสูบริเวณ “จตุรัสซานมา

โค”  ชม อนุสาวรียของพระเจาวิคเตอรเอมานู

เอลที่ 2 บิดาของชาวอิตาเลียน พรอมถายภาพคูกับ

“ส ะ พ า น ถ อ น ห า ย ใจ ” ส ะ พ า น แ ห ง

สัญ ลักษณที่ เชื่อมตอกับพระราชวังดอรจ  ชม

ความสวยงามของ“พระราชวังดอรจ” 

(ภายนอก) อันเปนที่ประทับของเจาเมืองเวนิสในยุคท่ียังเปนรัฐอิสระ ชม “โบสถเซนตมารค” ซึ่งเปน

โบสถแบบไบเซ็นไทนที่ “ใหญที่สุด” ในยุโรปตะวันตก อิสระเลือกชอปปงสินคาแบรนดเนมชื่อดัง

นานาชนิด อาทิ Gucci Louis Vuitton Prada Bally Chanel 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย เดินทางสู “เมืองฟลอเรนซ”  เปนเมืองตนแบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส ซึ่งเปนเมืองที่มีความ

เจริญสูงสุดในชวงศตวรรษที่ 13-16 นําคณะเดิน

เที่ยวชมเขตเมืองเกา ชม “จัตุรัสเพียซซาซิน

ยอเรตตา” ชมสถาปตยกรรมอันโดดเดนของ

เมืองที่  “มหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟ

อ อ เร” เป น วิห ารที่ มี ย อ ด โด ม ขน าด ให ญ

สัญลักษณแหงเมืองฟลอเรนซ จากนั้นออกเดิน

ทางเขาสู ใจกลางเมืองชม “โบสถซันตาโค



 

เช” โบสถขนาดใหญซึ่งใชเปนสถานที่ ฝงศพของศิลปนชื่อกองโลก “ไมเคิลแองเจลโล และกาลิ

เลโอ” และศิลปนชื่อดังของเมือง ชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย ( Piazza Della Signoria ) ที่มีความ

สวยงามและมีเอกลักษณโดดเดนอยางมาก เนื่องจากเปนที่ตั้งของรูปปนเดวิด อันเปนผลงานที่มีชื่อเสียง

ของ ไมเคิล แองเจโล 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  / นําคณะเดินทางเขาสูที่พัก 

พักที่: Mediterraneo Hotel / หรือระดับใกลเคียง 

วันที่4  ฟลอเรนซ – เมืองปซา – เมืองเซียนา – เฟยโน โรมาโน 

เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานเดินทางสูเมืองปซา“เมืองปซา” เมืองแสนสวยริมฝงแมน้ําอารโน และยังเปนบานเกิด 

“กาลิเลโอ” ศิลปนที่มีชื่อเสียง

ของอิตาลีเดินทางสูเมืองปซา พรอม

นําคณะเปลี่ยนเปนรถ Shutter Bus 

เขาชมความมหัศจรรยของ “หอ

เอนแห งเมื องป ซ า” 1 ใน  7 สิ่ ง

มหัศจรรยของโลก  ถูกสรางดวยหิน

ออน สู ง 181 ฟุต  มี  8 ชั้น โดยเริ่ม

สรางเมื่อป ค.ศ.1174 แลวเสร็จเมื่อ 

ค.ศ.1350 ใชเวลากอสรางนานถึง 

176 ป เดินทางสูเมืองเซียนา “Siena” เมืองดังแหงยุคกลางของอิตาลีและเปนเมืองที่มีศิลปะโกธิค 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานชมเมืองเซียนา ตลอดทั้งใจกลางเมืองเกาของเซียนาไดรับเลือกโดยองคการยูเนสโกใหขึ้นทะเบียน

เปนมรดกโลกเมื่อป ค.ศ.1995 เชิญ

เยี่ยม จตุรัสเปยซซา เดล คัมโป 

Piazza del Campo ซึ่งไดรับยกยอง

วาเปนมรดกโลก และเคยเปนบานขอ

งาลิโอนักแขงมาที่มีชื่อกระฉอนที่สุด

ในโลก จตุรัสเปยซซา เดล คัมโป 

ที่ ไดชื่ อว าสวยแปลกตาเพ ราะมี

รูปทรงเปนรูปพัด ลาดเอียงแบบ

ขั้นบันได ตั้งอยูดานหนาศาลาวา



 

การเมืองเซียนา เดินเลนชมเมือง บานเรือนตางๆ ถึงแมดูเกาแก แตยังคงถูกใชงานเปนที่อยูอาศัยและ

รานคา มีศาลากลางจังหวัดสไตลโกธิค น้ําพุเกีย โบสถพระแมนิรมล ที่นี่มีเทศกาลพาลิโอแสดงในชุด

พื้นเมืองทุกปมีชื่อเสียงมาก จากนั้นนําทานออกเดินทางสูโรงแรมที่พัก 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักที่:  Best Western Park Hotel Roma Nord / หรือระดับใกลเคียง 
 

วันที่5  เฟยโน โรมาโน – ปอมเปอี – ซอรเรนโต – เนเปล 
เชา บริการอาหารเชา ที่หองอาหารของท่ีพัก 

จากนั้นนําทานออกเดินทางลงใตสูเมืองเนเปล ที่มีประวัติเกาแก ยาวนาน เปนเมืองหลวงของแควนกัม

ปาเนียและจังหวัดเนเปลสในอิตาลี เปนเมืองที่มีบทบาทสําคัญในคาบสมุทรอิตาลีมาตลอด 2,800 ป ต้ังอยู

ที่ชายฝงดานตะวันตกของอิตาลีติดกับอาวเนเปลส กึ่งกลางระหวางพื้นที่ภูเขาไฟสองแหง คือ ภูเขาไฟวิสุ

เวียส และกัมปเฟลเกรย ผานยานทาเรือ ปราสาทเดลโลโว สรางในสมัยวิลเลียมที่ 1 แหงอองจู และตอเติม

ใหมในป ค.ศ.1532 โดยนักออกแบบของสเปน ดอน เปโดร เดอ โทเลโด ผานชม กัลเลเรียอุมแบรโตปรีโม 

Galleria Umberto I ตั้งขึ้นเมื่อป 1887 เปนอาคารศิลปะแบบนีโอคลาสสิคที่สวยงาม 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาชม “เมืองปอมเปอี” นําชม

เมือง โบราณ 2,000 ป ที่ถูกทําลายโดย
ลาวาของภูเขาไฟวิโซเวียส ซึ่งภูเขาไฟลูกนี้

ระเบิดเอาดินโคลนเถาถาน และหินละลาย

ทับถมจมลงไปในดินในชั่วเวลาไมกี่นาที

เมื่อ พ.ศ.662  ปอมเปอี ก็ถูกลืมไปจากความ

ทรงจําของชาวโลกตอมาไดมีการฟนฟูศึกษา

ประวัติศาสตรโบราณชื่อปอมเปอีจึงถูกคนพบ

แตไมมีใครทราบวาอยูที่ไหน จนกระทั่ง พ.ศ.

2291 ไดพบรองรอยของซากเมือง เมื่อรื้อดินที่ทับถมออกมาหมดแลวก็พบซากเมืองที่ใหญโต และสรางดวย

หินอยางแข็งแรง บางแหงพบ “ ซากชาวปอมเปเอียน และสัตวเลี้ยงของเขาที่ตายกลายเปนหิน

ยังคงสภาพเดิมทุกประการ ” แตทวาภาพนั้นจะเห็นลักษณะของความหวาดกลัวตอความตายไดเปน

อยางดีบางคนนั่งเอามือปดหนาตายบางคนนั่งซบกับกําแพงบานตายก็มี ปอมเปอีจึงไดชื่อวา “ซากเมือง

แหงความตาย” นําทานสูเมืองซอรเรนโต (SORRENTO) นําทานชมเมืองซอรเรนโต เมืองสวยริมชายฝง

ทะเลที่มาของเพลง “คัมแบค ทู  ซอรเรนโต” และเปนบานเกิดของ เอนริโก คารูโซ (ENRICO 

CARUSO) นักรองโอเปราชื่อดัง เปนเมืองในฝนที่งดงามล้ําเลิศ เมืองที่มีทัศนียภาพสวยงาม โดยเฉพาะ

เวลาตอนที่พระอาทิตยจะลับขอบฟา 

*** อิสระอาหารค่ําเพื่อความสะดวกในการชอปปง *** 



 

พักที่:  Holiday Inn Hotel Naple / หรือระดับใกลเคียง 
 

 

วันที่6  เนเปล – เกาะคาปรี – ลองเรือชมบลูกรอตโต – โรม 
เชา บริการอาหารเชา ที่หองอาหารของท่ีพัก 

นําทานโดยสารเรือเจทฟอยด-เฟอรรี่สูเกาะคาปรี ซึ่งอยูหางออกไปประมาณ 5 กิโลเมตร  บานเรือน

สวนใหญบนเกาะคาปรีตั้งอยูสูงกวาระดับน้ําทะเล

ตั้งแต  450-900 ฟุต นําคณะลองเรือเที่ยวชม

บรรยากาศแหงความงามรอบเกาะคาปรี ซึ่งมี

เอกลักษณพิเศษ คือ ถ้ํานอยใหญกวา 10 แหง แตที่

พิเศษที่สุด คือ ถ้ําลอดมรกตอันโดงดังแหงภาคใต 

“บลูกร็อตโต” ที่ถูกคนพบในปค.ศ.1826 สูง

จากระดับน้ําทะเลเพียงเมตรเศษๆ เทานั้น จากนั้น

นําคณะ “ลองเรือ” เขาชมความสวยงามของ “บลูกร็อตโต” ประติมากรรมธรรมชาติที่มี

ชื่อเสียงไปทั่วโลก ซึ่งตั้งอยูทางตอนเหนือของเกาะภายในถ้ําจะมีสีฟามรกตของน้ําทะเลสะทอนกับ

แสงอาทิตยที่สาดสองมาจากปากทางเขาของถ้ําเปนภาพที่สวยงาม หมายเหตุ : การเขาชมถ้ําขึ้นอยูกับ

สภาพอากาศ, ระดับน้ําขึ้น-ลง และสภาพของคลื่นทะเลในวันนั้นๆ อยางไรก็ตาม ถาไมสามารถเขาชมถ้ํา

มรกตได  บริษัทฯ จะจัดหาสถานที่ทองเที่ยวแหงอื่น

ทดแทน เพื่อประโยชนสูงสุดของผูเดินทางเปนสําคัญ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 นําทานชมเกาะคาปรี สวรรคของการตาก

อากาศตากอากาศ  ชมเมืองเล็กๆโบสถและตึก

อาคารที่เต็มไปดวยบรรยากาศของการพักผอนและ

จุดชมวิวที่สามารถมองลงไปเห็นบานเรือนที่เรียงราย

ไลไปตามลาดเขาซึ่งงดงามจนไมอาจละสายตาจากไป ใหทานไดมีเวลาเก็บบรรยากาศภาพความทรงจํา 

แหงเกาะโรแมนติกแหงนี้ไดเวลาสมควรเดินทางกลับสูเมืองเนเปล ออกเดินทางกลับสูกรุงโรม 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร / นําทานเดินทางเขาสูที่พัก 

พักที่:  IH Hotels Roma Z3, Warmth Hotel, หรือระดับใกลเคียง 
 

วันที่7  เขาชมโคลอสเซี่ยม – น้ําพุเทรว ี– วิหารแพนธีออน – นครรัฐวาติกัน 
             มหาวิหารเซนตปเตอร – ชอปปงยานบันไดสเปน 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

หลังอาหารนําทาน  จากนั้นเขาชมภายใน 

ส น า ม กี ฬ า โค ล อ ส เซี ย ม  1  ใน  7  สิ่ ง

มหัศจรรยของโลก  ที่ เกิดขึ้นมาเพื่อเปน

สั ญ ลั ก ษ ณ แ ห ง อํ าน าจ ข อ ง  “ เวส ป า

เรี ย น  ” Vespasian จั ก รพ รรดิ แ ห ง โร ม 

พระองคเริ่มครองราชยในป ค.ศ. 69 แลวเสร็จป 

ค .ศ . 80 ใน ส มั ย ข อ ง  Titus บุ ต รช า ย ข อ ง

จักรพรรดิ์เวสปาเรียน โดยโคลอสเซียมแหงนี้

ไดรับการยกยองให เปนมรดกของชาวโรมัน

โบราณ ชม “ประตูชัยคอนสแตนติน”

สัญลักษณแหงชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุก

สายมุงสูกรุงโรม” ผานชมสถาปตยกรรมอัน

เกาแกภายในกรุงโรม  อาทิ  “จัตุรัส เวเน

เซีย” จัตุรัสที่ยิ่งใหญใจกลางกรุงโรม ผานชม 

ระเบียงปาลาสโซ สถานที่ใชกลาวสุนทรพจนของ

มุสโสลินีในโอกาสตางๆ “อนุสาวรียพระเจา

วิคเตอร เอ็มมานูเอ็ลที่ 2” ซึ่งไดชื่อวาเปน

พระบิดาของชาวอิตาลี จากนั้นผานชมรองรอยของศูนยกลางแหงจักรวรรดิโรมันอันศักด์ิสิทธิ์ “โรมันฟอ

รั่ม” เดินทางเขา สู นครรัฐวาติกัน “รัฐอิสระที่ เล็กที่สุดในโลก” เปนที่ประทับของ พระ

สันตะปาปา ซึ่งเปนประมุขสูงสุดแหงศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอลิก  เขาชมภายในของ “มหา

วิหารเซนตปเตอร” (ขอสงวนสิทธิ์ในการงดการเขาชมภายในมหาวิหารเซนตปเตอร ในกรณี มี
การจัดงานพิธีตางๆ ซึ่งไมอาจเขาชมได หรือในกรณี   คิวตอแถวในการเขาชมยาวมากเพื่อไมให

เปนผลกระทบกับรายการทองเที่ยวอื่นๆในโปรแกรมทัวร) ซึ่งเปนสิ่งกอสรางที่ใหญและสําคัญที่สุดใน

นครรัฐวาติกัน ออกแบบโดย “ไมเคิลแองเจลโล” โดมของมหาวิหารเซนตปเตอรสูงโดดเดนสามารถ

เห็นไดแตไกลในตัวกรุงโรม ที่ตั้งวิหารเชื่อกันวาเปนที่ฝงรางของ “นักบุญปเตอร” ซึ่งเปนหนึ่งในสาวก 

12 องคของพระเยซู ชม “ปเอตา” (The Pieta) รูปแกะสลักหินออนแมพระมารียอุมพระศพของพระ

เยซูเจาไวบนตัก รูปปนนี้ไมเคิลแองเจลโล ไดแกะสลักหินออนงานชิ้นนี้เมื่อเขาอายุ ๒๕ ป และยังเปนงาน

ชิ้นเดียว ที่ไมเคิลแองเจลโลแกะสลักชื่อตัวเอง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

ชมความสวยงามของ “น้ําพุเทรวี่” ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ Francesco Salvi ในชวงศตวรรษที่ 

17 น้ําพุ เทรวี่นี้ถือเปนผลงานชิ้นเอกที่สราง

ความประทับใหกับนักทองเที่ยวทั่วโลก  เชื่อกัน

วาเมื่อโยนเหรียญลงไปในสระน้ํา “จะได

กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง” จากนั้นนํา

คณะเดินเขาสูเขตเมืองเกาเพื่อเขาชมความ

มหัศจรรยของ “วิหารแพนธีออน” 
สถาปตยกรรมจากยุคโรมันที่เกาแกที่สุด

ของประเทศอิตาลี มีอายุเกาแกประมาณ 

2,000 กวาป วิหารแหงนี้ไดถูกสรางขึ้นเมื่อ 27 

ปกอนคริสตกาล โดยจักพรรดิ์ มาคุส อากริปปา  

ในป ค.ศ. 80 จากนั้นเดินทางสู “ ยานบันไดสเปน ” สถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเปน

สัญลักษณอีกอยางหน่ึงของกรุงโรม บริเวณนี้เต็มไปดวยสถาปตยกรรมโรมันที่สวยงาม 

อิสระอาหารค่ําเพื่อความสะดวกในการชอปปง 

พักที่:  IH Hotels Roma Z3, Holiday Inn Hotel Roma, หรือระดับใกลเคียง 

วันที่8 กรุงโรม – สนามบินสุวรรณภูม ิ
 เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

......... ไดเวลานัดหมาย จากนั้นนําทานออกเดินทางสูสนามบินนําคณะเช็คอิน และทํา TAX REFUNED 
13.30 เหิรฟากลับสูสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอรเวย เที่ยวบินที่ TG945 

วันที่9  สนามบินสุวรรณภูมิ 
06.05 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

***หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟา อากาศ 

การจราจร การลาชาของสายการบิน และสถานการณในตางประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ 

และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ไดมอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้

การตัดสินใจ จะคํานึงถึงความเปนไปได ความเหมาะสม และผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 
 

 

อัตราคาบริการ 

ออกเดนิทางชวง 

 

       ผูใหญพัก 
  หองละ 2 ทาน

    เด็กอายตุ่ํากวา 12 ป
    พักกับผูใหญ 1 ทาน

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป
พักกบัผูใหญ 2 ทาน

( มีเตียงเสริม ) 

พักทานเดียว / หอง
จายเพิ่ม 

 

19-27 ต.ค. 2561 65,900 65,900 65,900 13,900 



 

ตองการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจาหนาที่บริษัทฯ 

อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ- มิลาน //โรม-กรุงเทพฯ(หรือสลับกอน-หลัง) 

 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน 

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ําและ

ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลที่ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยน

ยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  

 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  

 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซักรีด , คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 

 คาธรรมเนียมในการยื่นวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา (ทางบริษัทฯคิดคาบริการย่ืนวีซา ทานละ 3,500.-) 

 คาพนักงานยกกระเปา ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเนื่องจากปองกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พัก 

และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน) 

 คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ 14 ยูโร 
 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน  

เงื่อนไขการสํารองท่ีนั่ง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 35,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และ

คาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวม

เดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหา

คณะทัวรอื่นให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ 

ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัย

ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวา

ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา

ทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ท่ีไดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหต ุ
o ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 20 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เนื่องจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง 

ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  



 

o หากในชวงที่ทานเดนิทางคิววีซากรุปในการยื่นวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวี

ซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

o เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวซีาทองเทีย่วทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงค

จะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของ

ทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทานั้น มิไดเปนผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานยืน่ไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงที่เกดิขึน้ดังตอไปนี ้

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินทีอ่อกมาจริง ณ วันยื่นวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา 

ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 

120 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริงเทานั้น 

-  คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองใน 2 คืนแรกของการ

เดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารชี้แจง

ใหทานเขาใจ 
 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยึดคาใชจายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารอง

ตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ เพราะ
เปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะสํารอง

ยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการ

บิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย ของมัดจําทั้งหมด    

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใชในการยืน่ขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุก

ทาน) 
 หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา 

 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูกับประเทศที่จะ

เดินทาง 

 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผูเดินทาง อายุยอนหลังไม

เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออก

จดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 

*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 



 

 หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชีอื่นๆนอกจากออม

ทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได ทั้งนี้เพื่อใหหลักฐานการเงินของทาน
สมบูรณทสุด)  

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช

ชื่อแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน 

กรุณาสะกดชื่อใหตรงกับหนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอ

ประมาณ 3-5 วันทําการ) 

* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 

*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไมไดเดินทางทั้ง

สองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 

 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
 การบิดเบอืนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดนิทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะ

ถูกปฏิเสธวซีาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคาํรองใหมกต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทกุครั้ง 

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ ทางบริษทัฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ 

ทั้งนี้ทางบรษิัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบรษิัทใครขอ

รบกวนทานจดัสงเอกสารดงักลาวเชนกัน 

 กรณีทีท่านยกเลกิการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจาก

การขอวซีาในแตละประเทศจะถกูบันทึกไวเปนสถติิในนามของบรษิัทฯ 

 ทางสถานทตูจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดนิทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ

เทานั้น การปฏิเสธวซีาอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวซีาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบรษิัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายที่เกดิขึ้นจรงิและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ

เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคาํนึงถงึประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 


