
 

Delight Italy 8 D 5 N 
มิลาน เวนิส ชมหอเอนปิซ่า เลวานโต้ นัง่รถไฟชมหมู่บา้นชิงเคว เตรเร 

ฟลอเรนซ ์โรม เข้าชมมหาวิหารเซนตปี์เตอร ์ 

พิเศษ นัง่รถไฟชมหมู่บ้านชิงเคว เตรเร  
วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู – ดไูบ  
17.00 น.    พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การ

ตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวก 
21.25 น.        ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ โดยสายการบนิเอมเิรตส์ เที่ยวบนิที่ EK373 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
วนัท่ีสอง ดไูบ  - มิลาน 
00.50 น.         แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 



 

 

03.35 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืง มิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK101 (บรกิารอาหาร
และเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

08.15 น.   เดนิทางถงึมลิาน ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงก่อนจะออกเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืง    
  เทีย่วชมเมอืง มิลาน (Milan) หนึ่งในเมอืงหลกัของประเทศอติาล ีเป็นศูนยก์ลางทัง้ทางดา้นการคา้ ศลิปะ 

เศรษฐกจิ และการศกึษา และได้ชื่อว่าเป็น เมอืงหลวงแห่งแฟชัน่และการออกแบบ แวะเที่ยวชมแลนด์
มาร์กของเมอืง น าท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารมิลาน (Milan Cathedral) มหา
วหิารประจ าเมอืงขนาดใหญ่แห่งนี้คอืโบสถ์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศอติาล ี เด่นดว้ย
ศลิปะแบบโกธคิทีต่กแต่งดา้นนอกดว้ยยอดแหลมจ านวนมากถงึ 135 ยอด พรอ้ม
ด้วยรูปแกะสลกัจากหนิอ่อนจ านวนมากที่ประดบัอยู่โดยรอบ อิสระช้อปป้ิง ที่ 
Galleria Vittorio Emanuele II ที่ตัง้อยู่ทางฝัง่ขวาของมหาวิหารมิลาน เป็น
ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในอิตาลี โดยสร้างขึ้นในปี 1877 มากมายด้วย
รา้นค้า รา้นอาหาร มากมายในอาคารขนาด 4 ชัน้สองขา้งทางเดนิกว้าง ที่โดด
เด่นมากก็คอืหลงัคาทรงโดมเป็นกระจกใส ท าให้สามารถช้อปป้ิงได้ในทุกสภาพ
อากาศ   

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดนิทางสู่ เวโรน่า (Verona) หนึ่งในหวัเมอืงใหญ่ของแคว้น และเป็นเมอืงที่ใหญ่เป็นอนัดบัที่  3 ทาง
ภูมภิาคตะวนัออกเฉียงเหนือของอติาล ีและยงัเป็นหนึ่งในเมอืงท่องเทีย่วที่ส าคญัของอติาลตีอนเหนืออกี
ดว้ย น าท่านเทีย่วชมย่านเมอืงเก่า ทีย่งัคงเสน่หข์องความเป็นเมอืงยุคกลางไวไ้ดอ้ย่างครบถ้วน เมอืงเว
โรน่าแห่งนี้ยงัมชีื่อเสยีงดว้ยการเป็นเมอืงโลเกชัน่ของวรรณกรรมชื่อดงัอย่าง โรมโิอแอนดจ์เูลยีต น าท่าน
ชม บ้านโรมิโอ&จเูลียต (Casa di Giulietta)  บา้นปนูสขีาวทีม่จีดุเด่นคอื ระเบยีง สถานที่ๆ  โรมโิอและจู
เลยีตไดพ้บรกักนั จุดนี้เองทีด่งึดูดนักท่องเทีย่วมากมายมายงัเมอืงเวโรน่า เพื่อชมต้นก าเนิดของต านาน
ความรกัชื่อดงั 

เยน็ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ SHG Hotel Catullo หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสาม มิลาน – เวนิส - พระราชวงัดอดจ ์- จตัรุสัเซนตม์ารค์ - สะพานถอนหายใจ 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 เดินทางสู่ เวนิส (Venice) โดยรถโค้ชปรบัอากาศ จุดหมายแรกของการเดินทางที่ เวนิส เมสเตร 

(Venice Mestre) ย่านเมอืงเก่าของเมอืงเวนิส น าทุกท่านนัง่เรอืต่อเพื่อไปยงั ท่าเรือซานมารโ์ค (San 
Marco Pier) บนเกาะเวนิส แวะให้ถ่ายรูปสวยๆ เก็บเป็นที่ระลึกกันที่ พระราชวงัดอดจ์ (Doge’s 
Palace) พระราชวงัรมิน ้าแสนอลงัการที่สรา้งตัง้แต่ศตวรรษที่ 14 ในสไตล์เวเนเชยีนโกธคิ ที่เคยเป็นที่
ประทบัของผูป้กครองแต่เก่าก่อนของเวนิส แต่ตัง้แต่ปี 1923 กไ็ดเ้ปลีย่นเป็นพพิธิภณัฑใ์หค้นทัว่ไปไดเ้ขา้
ชม เป็นหน่ึงในแลนดม์ารก์หลกัของเวนิสเลยทเีดยีว  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 

 จากนัน้กเ็ดนิเทีย่วชมแลนดม์ารส์ าคญัต่างๆ ในเมอืงและเกบ็ภาพสถานทีต่่างของเมอืงแห่งคลองนี้ไม่ว่า
จะเป็น จตัุรสัเซนต์มารค์ (St. Mark’s Square) จตุัรสัหลกัของเมอืงเวนิสและยงัเป็นศูนย์กลางเมอืง
ตัง้แต่โบราณ รายลอ้มไปดว้ยอาคารสวยๆ สไตลโ์กธคิ และจุดเด่นของจตุัรสัเซนต์มารค์แห่งนี้กค็อื มหา
วิหารเซนต์มารค์ (St. Mark’s Basilica) ที่ตัง้อยู่ทางฝัง่ตะวนัตกของจตุัรสัเซนต์มารค์ มหาวหิารใหญ่
ของศาสนาครสิตน์ิกายโรมนัคาทอลกิ อลงัการดว้ยการตกแต่งดว้ยโดมใหญ่ รปูปัน้มากมายทีท่ ัง้ละเอยีด 

 และประณตี และทีอ่ยูต่ดิกนัและโดดเด่นดว้ยความสงูถงึ 50 เมตรกค็อื หอระฆงั ถอืเป็นหน่ึงในสญัลกัษณ์
ของเมอืงทีเ่หน็ไดไ้ม่ว่าจะอยู่มุมไหนของเมอืงกต็าม และทีพ่ลาด
ไม่ได้เลยก็คอื สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) สะพาน
อันโด่งดงัแห่งนี้ตัง้อยู่เหนือแม่น ้าที่ค ัน่กลางระหว่างคุกเก่ากบั
พระราชวงัดอดจ ์ที่ได้ชื่อว่าสะพานถอนหายใจนัน้มาจากการที่
นักโทษก่อนที่จะเข้าไปยงัคุกจะต้องเดินผ่านสะพานแห่งนี้ ได้
เหน็ววิทวิทศัน์สวยๆ ของเมอืงเวนิสเป็นครัง้สุดท้ายก่อนจะถูก
จองจ า ท าให้รู้สกึเสยีใจและต้องถอนหายใจออกมา สะพานนัน้
เป็นแบบปิด ท าจากหนิปูนที่แกะสลกัและออกแบบอย่างงดงามเช่นเดยีวกบัพระราชวงัดอดจแ์ละอาคาร
โดยรอบ  

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Russott Hotel หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีส่ี  เวนิส – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – พราโต้ 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางไปยงัเมอืง ฟลอเรนซ์ (Florence) เมอืงหลวงของแคว้นทสัคานี และเป็นเมอืง
ศูนย์กลางของการค้าและความเจรญิของยุโรปในช่วงยุคกลาง เมอืงฟลอเรนซ์ได้ชื่อว่าเป็นเมอืงที่ถือ
ก าเนิดของยุคเรเนสซองส ์และยงัไดเ้ป็นศูนยก์ลางทางศลิปะและสถาปัตยกรรม ในบรเิวณเมอืงเก่าของ
เมอืงฟลอเรนซน์ัน้ยงัไดถู้กขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกไ้ปเมือ่ปี 1982  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเที่ยวชมเมอืงฟลอเรนซ์ ชมความงามของเมอืงสวยริมฝัง่
แมน่ ้าอารโ์น สถานทีเ่คยเป็นทีอ่ยูข่องศลิปินระดบัโลกหลายต่อหลาย
ท่าน ไมว่่าจะเป็น ลโีอนารโ์ด ดาวนิซี ่ไมเคลิแองเจโล น าท่านถ่ายรูป  
มหาวิหารฟลอเรนซ์ (Florence Cathedral) มหาวหิารขนาดใหญ่
เป็นอนัดบัที ่4 ของยุโรป ตัง้อยู่ในบรเิวณจตุัรสัเปียซซ่า เดล ดูโอโม 

สงัเกตเหน็ไดง้่ายดว้ยโดมขนาดใหญ่สสีม้ในสไตลศ์ลิปะโกธคิอนัหรหูราอลงัการ ตวัวหิารตกแต่งดว้ยหนิ
อ่อนหลายเฉดสี มหาวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นตัง้แต่ศตวรรษที่ 13 และได้ถูกจะทะเบียนขึ้นมรดกโลกไป
เรยีบรอ้ยแลว้ในปี 1982 ทีต่ดิกนัและโดดเด่นไม่แพม้หาวหิารฟลอเรนซก์ค็อื หอระฆงัจอตโต้ (Giotto’s 
Bell Tower) ที่เป็นส่วนหนึ่งของวหิารแต่ตัง้อยู่เป็นเอกเทศ สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1334 โดดเด่นด้วยรูปทรง
สีเ่หลีย่มจตุัรสัดา้นละ 15 เมตร และสงูถงึ 84.7 เมตร มรีะฆงัอยูภ่ายในถงึ 7 อนั เป็นสญัลกัษณ์อยา่งหนึ่ง



 

 

ของฟลอเรนซเ์ลย ตวัอาคารยงัสวยดว้ยหนิอ่อนและรปูแกะสลกัทีโ่ดยรอบ น าทุกท่านถ่ายรปูกบั หอศีล
จุ่มซนัโจวานน่ี (Florence Baptistry) ที่อยู่ฝัง่ตรงขา้มกบัมหาวหิารฟลอเรนซ์ อาคารในศาสนาครสิต์
นิกายโรมนัคาทอลกิ สวยดว้ยรปูทรงอาคาร 8 เหลีย่มและสถาปัตยกรรมสไตลฟ์ลอเรนไทน์โรมาเนสก์ที่
เหน็ได้ไม่บ่อยนักในอติาล ีหอศลีจุ่มนี้ยงัเป็นหนึ่งในอาคารที่เก่าแก่ที่สุดในเมอืงด้วยการก่อสร้างตัง้แต่
ช่วงปี 1059-1128 อกีหนึ่งจุดเด่นของที่นี่ก็คอืประตูสมัฤทธิท์ี่สวยงดงามด้วยประติมากรรมนูนที่ได้ถูก
บรรจงสรา้งขึน้ ตัง้แต่อดตีแลว้ทีค่นส าคญัต่างๆ ลว้นมาท าพธิศีลีจุม่ทีน่ี่ ขา้มมาที ่จตัรุสัไมเคิลแองเจโล 
จตุัรสัสวยบนเนินเขาเหนือเมอืงฟลอเรนซท์ีส่รา้งขึน้เพื่ออุทศิใหแ้ก่ศลิปินชื่อกอ้งโลก ไมเคลิแองเจโล โดย
ในบรเิวณจตุัรสัจะมรีปูปั้นบรอนซเ์ลยีนแบบผลงานชิน้เอกอย่าง David และอกีหลายชิน้ ทีบ่รเิวณจตุัรสั
แห่งนี้ไดช้ื่อว่าเป็นจุดชมววิทีด่ทีีสุ่ดของเมอืงฟลอเรนซ ์เพราะสามารถชมทวิทศัน์ไดแ้บบพาโนรามาเลย
ทเีดยีว เดนิทางต่อสู่เมอืง พราโต้ (Prato) เมอืงสวยในแคว้นทสัคานี ตวัเมอืงตัง้อยู่ที่เชงิภูเขา Retain 
และดว้ยระดบัความสูงของตวัเมอืงทีอ่ยู่ที ่768 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเลท าใหม้อีากาศเยน็สบายและสวย
ดว้ยทวิทศัน์รอบขา้ง 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Charme หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีห้า  พราโต้ – เลวานโต้ – ชิงเคว เตรเร – ลาสเปเซีย – ฟลอเรนซ ์– พราโต้ 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู่เมอืง เลวานโต้ (Levanto) เมอืงรมิฝัง่ทะเลในแคว้นลกิูเรยี (Liguria) สวยทัง้ด้วยววิรมิทะเล
บรรยากาศดีๆ  และอาคารบา้นเรอืนในสไตลอ์ติาเลยีนรเิวยีรา่ ขึ้นรถไฟสายชมวิว ทีแ่ล่นเลยีบรมิชายฝัง่
ทะเลของอิตาล ีรเีวยีร่า ชมววิ 5 หมู่บ้านแห่ง ชิงเคว เตรเร 
(Cinque Terre) หมู่บ้านประมงโบราณ ที่อาคารต่างๆ จะถูก
วาดทาเป็นสีเหมอืนลูกกวาดหลากสี บรรยากาศชิลล์ๆ และ
ทวิทศัน์สวยๆ ของเมอืงท าให้ติดอนัดบัสถานที่ท่องเที่ยวยอด
ฮติ และยงัเป็นอุทยานแห่งชาตแิละมรดกโลกทางวฒันธรรมอกี
ด้วย ไปลงยังเมือง ลา สเปเซีย (La Spezia) ที่ตัง้อยู่ทาง
ภาคเหนือของประเทศอติาล ีเป็นเมอืงท่าทีส่ าคญัทัง้ดา้นการคา้และการท่องเทีย่ว  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
มุ่งหน้าสู่เมอืง ปิซ่า (Pisa) เมอืงรมิแม่น ้าอารโ์นในแคว้นทสัคานี ทางตอนกลางของประเทศอติาล ีเป็น
เมอืงเก่าแก่ทีม่โีบสถ์โบราณกว่า 20 แห่ง พระราชวงัเก่าแก่สมยัยุคกลาง และดว้ย
การทีอ่ยู่ตดิแม่น ้าทีใ่กลท้างออกไปยงัทะเลท าใหเ้ป็นเมอืงแห่งการค้าขายที่ส าคญั   
เดนิทางต่อสู่สิง่ก่อสรา้งโบราณทีม่ชีื่อเสยีงไปทัว่โลกอย่าง หอเอนปิซ่า (Tower of 
Pisa) หยุดแวะถ่ายรปูกนัใหเ้ตม็ที ่หอเอนปิซ่านี้จรงิๆ แลว้เป็นหอระฆงัของ มหา
วิหารปิซ่า (Pisa Cathedral) โดยทีต่วัอาคารนัน้ไดเ้ริม่เอนในช่วงการก่อสรา้งช่วง
ศตวรรษที ่12 โดยเกดิจากพืน้ดนิทียุ่บตวัลงเพราะรบัน ้าหนักอาคารไม่ไหว แลว้ก็
ค่อยๆ เอนมากขึน้เรื่อยๆ ก่อนจะสรา้งเสรจ็สิ้นในศตวรรษที่ 14 แต่การเอนเอยีง



 

 

นัน้กย็งัเพิม่มากขึน้เรื่อยๆ จนมาถงึปลายศตวรรษที่ 20 ทีก่ารเอยีงไดห้ยุดลง แต่นอกจากการเอนเอยีงที่
น่าสนใจมากแลว้ตวัอาคารสขีาวสะอาดกส็วยไมแ่พก้นั เดนิทางกลบัสู่เมอืงพราโต้ 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Charme หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหก พราโต้ – โรม  
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านมุ่งหน้าสู่ โรม (Rome) นอกจากจะเป็นเมอืงหลวงแล้ว ยงัเป็นเมอืงที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นลาซโิอ 

ตัง้อยู่ตอนกลางของอติาล ีประวตัศิาสตรท์ี่ยาวนานของโรมนัน้กินเวลามากกว่า 2 ,800 ปี โรมเคยเป็น
เมอืงหลวงของจกัรวรรดโิรมนั และเป็นเมอืงทีม่บีทบาทมากทีสุ่ดของอารยธรรมตะวนัตก ในอดตีไดช้ื่อว่า
เป็นอาณาจกัรที่ยิง่ใหญ่ที่สุดในโลก จนปัจจุบนัยงัเป็นที่ตัง้ของนครรฐัวาตกินั ซึ่งเป็นนครที่ประทบัของ
สมเดจ็พระสนัตะปาปาแห่งศาสนาครสิตน์ิกายโรมนัคาทอลกิอกีดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านชม น ้าพเุทรว่ี (Trevi Fountain) อกีมุมหนึ่งในโรมที่สวยงามและอลงัการด้วยประตมิากรรมรูป
ปัน้องคเ์ทพต่างๆ ทีต่ระหงา่นเป็นฉากหลงัใหก้บัอ่างน ้าพุขนาดใหญ่ มคีวามเชื่อสนุกๆ เกดิขึน้ทีน่ ้าพุแห่ง
นี้ว่า หากใครกต็ามยนืหนัหลงัใหก้บัน ้าพุแลว้โยนเหรยีญดว้ยมอืขวาขา้มหวัไหล่ขา้งซา้ยลงในอ่างน ้าพุนี้ก็
จะได้กลบัมาเที่ยวโรมอกี เพราะฉะนัน้อย่าได้แปลกใจหากเหน็ผูค้นพากนัมาโยนเหรยีญทีน่ี่ ชม บนัได
สเปน (Spaish Step) ทีอ่ยูบ่นเนินเขาขนาดยอ่ม เป็นบนัไดกวา้งทอดยาวลงมายงัพืน้เบือ้งล่าง ปลายสุด
ของบนัไดดา้นล่างม ี“อ่างน ้าพุบารค์สัเซยี” (Fontana Della Baecaccia) อ่างนี้มรีปูร่างเรยีวยาวปลายทัง้
สองขา้งเรยีวแหลมคลา้ยเรอื แลว้มนี ้าพุอยูใ่นล าเรอืนี้ บนัไดสเปนทีว่่านี้ออกแบบดว้ยศลิปะแบบรอกโคโค 
สรา้งในปี พ.ศ. 2266 บนัไดกวา้งใหญ่นี้เป็นจดุนดัพบและเยีย่มชมชื่อดงัของโรม 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Hotel Midas หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีเจด็ โรม – มหาวิหารเซนตปี์เตอร ์– สนามบิน  
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าท่านเขา้สู่ นครรฐัวาติกนั แมจ้ะเป็นประเทศอสิระ แต่นครรฐัวาตกินักเ็ปรยีบประหนึ่งโรมอย่างแยกไม่
ออกแมจ้ะไดร้บัการจดัอนัดบัว่าเป็นประเทศทีเ่ลก็ทีสุ่ดในโลกกต็าม และหากไมแ่วะชมนครรฐัวาตกินัก็จะ
ถอืว่าการเดนิทางครัง้นี้น่าเสยีดายมาก ทีน่ี่คอืศูนยก์ลางการปกครองของครสิต์ศาสนาครสิต์ รวมทัง้ยงั
เป็นที่ประทบัของสมเด็จพระสนัตปาปาผู้ซึ่งเป็นประมุข มคีวามยิง่ใหญ่ในการใช้ประกอบพธิกีรรมทาง
ศาสนา บวกกบัมคีวามสวยงามทางสถาปัตยกรรมจากฝีมอืของช่างฝีหลายยุคหลายสมยัทีผ่ลดัเปลี่ยนกนั
มาสร้างสรรค์ความงามฝากไว้ในนครรฐัแห่งนี้ น าท่านเข้าชมภายใน มหาวิหารวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ 
(Saint Peter’s Basilica) มหาวหิารทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่18 แห่งนี้นัน้น่าชมมาก นอกจากนัน้กย็งั
มชีิน้งานของศลิปินชื่อดงัอกีมากมาย มหาวหิารเซนตปี์เตอรเ์ป็นหนึ่งในสีข่องมหาวหิารหลกัของโรม และ
จ านวนนักท่องเทีย่วทีส่นใจเขา้ชมนัน้มมีากมายจนเขา้แถวต่อกนัยาวเหยยีด มหาวหิารเซนต์ปีเตอรเ์ป็น
สิง่ก่อสร้างที่ใหญ่และส าคญัที่สุดในนครรฐัวาติกนั แต่ก็เป็นการสร้างขึ้นบนร่องรอยของวหิารหลงัเก่า 



 

 

ยิง่ใหญ่ด้วยความยาวของมหาวหิารถงึ 186 เมตร จุผู้คนได้มากถงึ 60,000 คน ทัง้พื้นและผนังเป็นหนิ
อ่อนทีฝั่งงานศลิปะไวจ้นทัว่ ยิง่ใหญ่ขนาดนี้ต้องใชเ้วลาสรา้งถงึ 150 ปี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเที่ยวชมแลนด์มารก์ต่างๆ ในตวัเมอืงโรม แวะถ่ายรูปสวยๆ ของบรเิวณ จตัุรสัพิอาซซ่า นาโว
น่า (Piazza Navona) เป็นย่านศิลปะอีกแห่งหนึ่งใจกลางโรมที่สวยงามและถูกห้อมล้อมด้วยอาคาร
สถาปัตยกรรมแบบบารอก ในบรรดาอาคารเหล่านัน้กจ็ะเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นไอศกรมี
มากมาย เหมอืนเป็นแหล่งรวมของศลิปินเปิดหมวกและศลิปินวาดภาพ ทีเ่ด่นทีสุ่ดในบรเิวณปิอซัซา นา
โวนาแห่งนี้ก็คอือ่างน ้าพุที่มปีระตมิากรรมรูปปั้นขนาดใหญ่ที่เรยีกกนัว่า Fountain of Four Rivers ซึ่ง
เป็นผลงานชิ้นเอกของ “แบรน์ินี” เป็นการสื่อความหมายตรงตามชื่อ นัน่คอืเป็นสญัลกัษณ์ของแม่น ้า 4 
สายส าคญัของโลก ไดแ้ก่ แม่น ้าดานูบจากทวปียุโรป แม่น ้าไนล์จากทวปีแอฟรกิา แม่น ้าคงคาจากทวปี
เอเชยี และแม่น ้ารโิอเดลาเพลทจากทวปีอเมรกิา น าท่านชม วิหารแพนธีออน (Pantheon) อีกหนึ่ง
ความสวยงามในสถาปัตยกรมแบบโรมนัโบราณซึ่งตกทอดมาแต่อดตี “วหิารแพนธอีอน” สรา้งมาตัง้แต่
ก่อนครสิตก์าลถงึ 27 ปี วหิารแพนธอีอนยิง่ใหญ่ดว้ยขนาดมหมึา เฉพาะหน้าจัว่เมือ่มองดว้ยตาเปล่ากว็่า
ใหญ่แลว้ ยงัมเีสายกัษ์เป็นฐานรองรบัถงึ 16 ต้น แต่เดมิชาวโรมันโบราณสรา้งวหิารแพนธอีอนไวส้ าหรบั
เป็นสถานที่บูชาเทพเจ้า และน าท่านชม ประตูชยัคอนสแตนติน (Arch of Constantine) ซึ่งเป็นทัง้
สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะ และยงัเป็นที่มาของถนนทุกสายที่มุ่งเข้าสู่กรุงโรมอกีด้วย มขีนาดใหญ่และยงัมี
สภาพทีส่มบูรณ์แมจ้ะผ่านกาลเวลามายาวนาน เพราะสรา้งขึน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 855 เพื่อใชเ้ป็นสญัลกัษณ์
ของการเฉลมิฉลองชยัชนะของ “จกัรพรรดคิอนสแตนตนิที ่1” ทีม่ต่ีอ “แมก็เซนตอุิส” ในสงคราม Battle 
of Milvian Bridge แล้วน าท่านถ่ายรูปกบั โคลอสเซียม (Coloseum) ความยิง่ใหญ่ของ โคลอสเซียม 
กลายเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งของโรมไปแล้ว และไม่เคยมีใครพลาดไปชมสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่และมี
ประวตัศิาสตรท์ีน่่าสนใจแห่งนี้เมือ่ไปเยอืนโรม แมจ้ะค่อนขา้งเสยีหายไปตามยคุสมยับา้ง แต่กย็งัคงความ
อมตะของอดตีไว้อย่างมาก สนามกีฬาใหญ่ยกัษ์แห่งนี้สร้างขึ้นในสมยั “จกัรพรรดเิวสปาเชยีน” แห่ง
จกัรวรรดโิรมนั เป็นสนามกฬีาทีส่รา้งขึน้เพื่อชมการแสดงกฬีาแห่งการต่อสูร้ะหว่างมนุษยก์บัมนุษย ์สตัว์
กบัสตัว์ และมนุษยก์บัสตัว์ มรีูปทรงเป็นรูปวงรก่ีอตวัสูงขึน้เป็นอฒัจรรย ์หากวดัขนาดความกว้างใหญ่
โดยรอบจะมคีวามกวา้งประมาณ 527 เมตร สูง 57 เมตร สิง่ก่อสรา้งในยุคโบราณที่จุจ านวนผูเ้ขา้ชมได้
ถงึประมาณ 55,000 คนแห่งนี้แสดงใหเ้หน็ถงึความไมธ่รรมดาเลย 

 ได้เวลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 
22.05 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK96 แวะเปลีย่นเครื่อง (บรกิารอาหารและ

เครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
วนัท่ีแปด ดไูบ – สวุรรณภมิู  
05.55 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 
09.40 น. เดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK372 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบน

เครือ่งบนิ) 
19.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
เดก็ (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) ไมม่เีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 10,000 บาท 
  
อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราน้ีไม่รวม 

✗ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่วซี่ากลุ่มเชงเก้น (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทตูจะไมค่นืเงนิค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสรจ็ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตัดกรุ๊ป
เท่านัน้) 

✗ ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณเีกนิกว่าสายการบนิก าหนดให ้30 กโิลกรมัต่อหนึ่งคน 

✗ ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี และค่าเครือ่งดื่มในหอ้งพกั 

วนัเดินทาง   ราคา 

กนัยายน 
13-20 ก.ย. 62 

 28 ก.ย. - 5 ต.ค. 62 40,900 

ตลุาคม 
12-19 ต.ค. 62 43,900 
20-27 ต.ค. 62 40,900 

พฤศจิกายน 15-22 พ.ย. 62 
45,900 

ธนัวาคม 
1-8 ธ.ค.62 

5-12 ธ.ค. 62 47,900 
New Year 2020 26 ธ.ค.62- 2 ม.ค.63 59,900 



 

 

✗ ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทอ้งถิน่ ท่านละ 2 ยโูร / คน / วนั  

✗ ค่าทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต ่า 100 บาท / วนั / คน  
 
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรุณาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาทพรอ้มค่าวซี่า (3,500 บาท/ท่าน) (หลงัจองภายใน 3 
วนั) พรอ้มส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไมน้่อยกว่า 20 วนั 
3. หากไมช่ าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 
 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย

หกัเฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ 

ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ที่นอกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร ์เช่นภยัธรรมชาต ิปัญหา

การเมอืง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้

ประเทศไมว่่ากรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี

4. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 
เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัเขา้สู่ประเทศ หากมพีาสปอรต์
เล่มเก่า ไมว่่าจะเคยมวีซี่าในกลุ่มเชงเก้นหรอืไมก่ต็ามควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมตัวิซี่า 
2. รูปถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้และมี
อายไุมเ่กนิ 6 เดอืน ไมส่วมใส่เครือ่งประดบัและแว่นสายตา) 
3. เอกสาระส าคญัส่วนบุคคล  



 

 

   3.1 ส าเนาทะเบยีนบา้น  
3.2 ส าเนาบตัรประชาชน หรอื ส าเนาบตัรขา้ราชการ  
3.3 ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  
3.4 ส าเนาใบเปลีย่นชื่อหรอืนามสกุล (ถา้ม)ี 

4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั 
    ใบรบัรองการท างานจากบรษิทัทีท่่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืนใน
ปัจจุบนั วนัเดอืนปีที่เริม่ท างานกบับรษิัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนการค้า และหนังสอืรบัรองทีค่ดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน พรอ้มวตัถุประสงคห์รอืใบเสยีภาษแีละหลกัฐาน
การเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน  
- Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (นับจากวนัปัจจุบนัในวนัที่ยื่นวี
ซ่า) ควรเลอืกเล่มที่มกีารเข้าออกของเงนิสม่ําเสมอ และมจี านวนไม่ต่ํากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงให้เห็นว่าม ีฐานะ
การเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้น เม่อืกลบัสู่
ภมูลิ าเนา 

- Bank Certificate ฉบบัจริง วนัทีอ่พัเดทตรงกนักบั Statement 
(ในกรณีท่ีผู้อ่ืนเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธ์พร้อมย่ืนเอกสารฉบบั
แปลภาษาองักฤษและจดหมายสปอนเซอร)์  **สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

7. กรณีทีบ่รษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 
1-6 แล้ว ทางบรษิัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดง ความรบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมา
ท างานของท่านโดยระบุรายชื่อผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจ่ดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา  

จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เท่านั้น  
9. กรณีท่ีเดก็อายตํุ่ากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ได้เดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจาก อ าเภอ / เขต ทีท่่านอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) พรอ้มน าเอกสาร

ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษไปประทบัตราทีก่งสุลแจง้วฒันะ หากไม่มกีารประทบัตราทางสถานทูตอติาลจีะไม่
รบัพจิารณาทุกกรณ ี

- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสตูบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
- เอกสารเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกค่าใชจ้่ายใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 



 

 

9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสตูบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหต!ุ! ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวีซ่าให้กบับุตร ** 
10. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็นการถาวร 
และถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากต้องการขอยื่นค ารอ้งใหม่
กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทตูมกีารสุ่ม เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความรว่มมอืใน
การเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวก
และประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบรษิัทใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร 
ดงักล่าวเช่นกนั 
11. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพื่อใหอ้ยู่ในดุลย
พนิิจของสถานฑตูเรือ่งวซี่าของท่านเนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
12. การยื่นวซี่านัน้ผูเ้ดนิทางต้องช าระยอดมดัจ าท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านัน้ถงึสามารถด าเนินขัน้ตอนการ
ยืน่วซี่าได ้

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 
ระยะเวลาในการยื่น 15 วนัท าการ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายนิ้วมอื ณ ศูนยย์ื่นวซี่า ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 
กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองักฤษ  

ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอรต์)................................................................................................................. 

ชื่อ-นามสกุล (เดมิ) ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู.่............................................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท.์.................................................... เบอรม์อืถอื........................................................................ 

E-Mail........................................................................................................................................................... 

สถานะ  สมรส      โสด     หยา่รา้ง   แยกกนัอยู ่

เลขทีพ่าสปอรต์................................................... วนัหมดอายุ...................................................................... 

วนั/เดอืน/ปี เกดิ............................................. อาชพี................................................................................... 



 

 

สถานทีท่ างาน.............................................................................................................................................. 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน....................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ างาน.................................................  

การเดนิทางในครัง้นี้ท่านออกค่าใขจ้่ายเองหรอืไม ่.......................................................................................... 

ชื่อผูอ้อกค่าใชจ้า่ย .............................................................................................. ความสมัพนัธ ์.................... 

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 

  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไมเ่คย  
ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือท าวีซ่าหรือไม่ 

  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไมเ่คย  

** หากเคยแสกนลายนิ้วมอืแลว้ กรณุาถ่ายรปูหน้าวซี่าเพื่อใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสอบ ** 


