
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

มิลาน – ปราสาทสฟอร์เชสโก – ดูโอโม่ – เซอมิโอเน - ล่องเรือทะเลสาบการ์ดา – เวนิส เมสเต้ 
สะพานถอนลมหายใจ – จตุรัสซานมาโค - ลา สเปเซีย - ชิงเกว่ แตร์เร – น่ังรถไฟชมเมือง – ลงเรือสู่พอร์โตฟิโน 

ปิซ่า - หอเอนปิซ่า (1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก) – เซียน่า – เดอะ มอลล์ เอ้าท์เล็ท – ฟลอเรนซ์ 
เนินเขาไมเคิล แองเจโร – สเต๊กเนือ้ฟิออเรนติน่า - ชิมไวน์เคียนติ – น่ังรถไฟด่วนสู่เมืองเนเป้ิล – เกาะคาปรี 

ล่องเรือ (ถํา้บลูก๊อตโต้) น่ังรถราง - ซอร์เรนโต้ – เมืองโบราณปอมเปอ ี– โรม – กรุงวาติกัน 
เข้าชมพพิธิภัณฑ์วาติกนั - (Sistine Chapel) - เข้าชมภายในโคลอสเซียม – นํา้พุเทรวี ่– เมืองเก่าโรม – บันไดสเปน                                      

กาํหนดการเดินทาง 
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( กรุณาสํารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซ่ีา) 

World PreMium 
1. โรงแรมทีพ่กัแบบ 4 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋าส่งถึงห้องพกั 
2. บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. (ไม่ใช่ห้องกรุ๊ป)   
3. อาหารพืน้เมืองแบบมีคุณภาพ เพือ่ลองชิมรสชาติแบบต้นตํารับ *** 
4. อาหารจีนเมนูดีลกัซ์ 7 อย่าง พร้อมผลไม้ 
5. อาหารไทย 6 อย่าง พร้อมของหวาน 
6. ค่าทปิพนักงานขับรถและพนักงานเสิร์ฟในยุโรป 
7. เข้าชมภายในพพิธิภัณฑ์วาติกนั และโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (ใช้คิวกรุ๊ปไม่ต้องต่อแถว) 

 

วนัที่1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
21.30  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาท์เตอร์ สายการบิน

ไทย Thai Airways โดยมีเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวก ก่อนขึน้เคร่ือง 
วนัที่2  มิลาน – ชมเมือง – ปราสาทสฟอร์เชสโก – ดูโอโม่ – เซอมิโอเน 
 ล่องเรือทะเลสาบการ์ดา – เวนิส เมสเต้  
00.35  เหิรฟ้าสู่เมืองมิลาน...โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ Thai Airways เทีย่วบินที ่TG940 
07.10  เดินทางถึงเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว จากน้ันนําท่านเดินทางเข้าสู่ตัว

เมืองมิลาน เมืองสําคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี นําท่านเดินทางสู่บริเวณ 
“ปราสาทสฟอร์เซสโก้” ปราสาทสวยงามหลงัน้ีไดเ้คยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ ต่อมาเป็นท่ี
พาํนกัของผูน้าํเผด็จการในช่วงศตวรรษท่ี 15 คือ ตระกูลสฟอร์ซา  มี
เวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพกับมุมสวยๆ ของนํ้าพุที่โพยพุ่ งบริเวณ
ด้านหน้าปราสาทสฟอร์เซสโก้  นําท่านชม “มหาวิหารแห่งมิลาน 
หรือดูโอโม” สัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมือง อนัมีขนาดใหญ่โต
มโหฬาร สร้างข้ึนด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลา
สร้างนานกว่า 500 ปี ปัจจุบนัเป็น “โบสถ์แคธอลิกที่ใหญ่เป็นอันดับ 
3 ของโลก” ลานดา้นหน้าเป็นท่ีตั้งของพระราชานุสาวรียพ์ระเจา้วิค
เตอร์เอ็มมานูเอลท่ี 2 ทรงมา้ รายลอ้มดว้ยอาคารท่ีเก่าแก่คลาสสิค
และช้อปป้ิงมอลล์ที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงของโลก มีเวลาให้ท่านได้เลือกหาซ้ือสินค้าช่ือดังมากมายที่ “ แกลเลอเรีย 
วคิเตอร์เอม็มานูเอลที2่ ” ท่ีใชเ้วลาก่อสร้างถึง 12 ปีเป็นอาคารหลงัคากระจกโครงเหล็กพื้นโมเสกลวดลายงดงาม
มาก ภายในประกอบดว้ยร้านคา้สินคา้แบรนด์เนมช่ือดงั เช่น Prada, Louis Viton, Gucci, Bally, Amani, 
Moschino , Versace ฯลฯ ให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั บนถนนมองท ์นโปลียอง และถนนวิคเตอร์เอมมานู
เอล หรือนัง่จิบกาแฟชมบรรยากาศ 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร 



 
 

 

บ่าย จากน้ันนําท่าน ออกเดินทางสู่ Sirmeone เมืองอนัเก่าแก่ทีม่ีอายุกว่า 2,000 ปี มีลักษณะภูมมิประเทศเป็นแหลมที่
ยืน่ออกไป ในทะเลสาบการ์ด้า ซ่ึงมีความยาวกวา่ 55 กิโลเมตรเมืองน้ีจึง
ถูกขนาบข้างด้วยทะเลสาบ นําท่านลงเรือล่องชมความงดงามของ
ทะเลสาบการ์ดา (Gauda Lake) ผา่นชมวิลล่าท่ีสวยงามของบรรดาเหล่า
เศรษฐีในยโุรป ท่านจะเห็นเทือกเขาแอล์ปท่ีสวยงาม จากนั้นให้ทุกท่าน
ได้ชมเมืองเก่าท่ีแสนสวยงาม มีร้านคา้และ ร้านขนมอยู่มากมาย เก็บ
ภาพป้อมปราการประจาํเมือง ท่ีเป็นจุดสัญลกัษณ์ตั้งแต่สมยัยุคโรมนั 
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
อิตาลีไปยัง “ เมืองเวนิส เมสเตร้ ” ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก เมือง
หลวงของแคว้นเวเนโต 

คํ่า บริการอาหารมือ้คํ่า ณ ภัตตาคาร พืน้เมือง เมนูพเิศษ สปาเกตตีล๊้อบสเตอร์ (Spaghetti Lobster) และขนมหวาน   
/ นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  

พกัที่ :  NH LAGUNA VENICE HOTEL / DELFINO HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่3  เวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จตุรัสซานมาโค 
 (รวมค่าล่องเรือกอนโดล่า) – ลา สเปเซีย  
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางเข้าสู่ท่าเรือตรอนเชโต้ จากน้ันลงเรือเข้าสู่ “ เมืองเวนิส ” เมืองอนัแสนโรแมนติกซ่ึงเป็นจุดหมาย

ปลายทางของคู่รักจากทัว่โลก เมืองเวนิสได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก (Queen of the Adriatic), 
เมืองแห่งสายนํ้า (City of Water), เมืองแห่งสะพาน (City of Bridges), และ เมืองแห่งแสงสว่าง (The City of 
Light) เรือนําท่านเดินทางเข้าสู่ “เกาะซานมาร์โค” ศูนยก์ลางของ
เมืองเวนิส พร้อมนําคณะเดินทางเข้าสู่บริเวณ “จตุรัสซานมาโค” 
ระหว่างการเดินทางชม อนุสาวรีย์ของพระเจา้วิคเตอร์เอมานูเอลท่ี 2 
ถ่ายภาพคู่กบั“ สะพานถอนหายใจ” สะพานแห่งสัญลกัษณ์ท่ีเช่ือมต่อ
กับพระราชวังดอร์จ  ชมความสวยงามของ“พระราชวังดอร์จ” 
(ภายนอก) อนัเป็นท่ีประทบัของเจา้เมืองเวนิสในยุคท่ียงัเป็นรัฐอิสระ 
อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของการปกครองแควน้ในยุคสมยันั้น ชม“โบสถ์
เซนต์มาร์ค” ซ่ึงเป็นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ท่ี “ใหญ่ที่สุด” ในยุโรป
ตะวนัตก อิสระเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงันานาชนิด อาทิ Gucci, Louis Vuitton, Prada, Bally, Chanel 
หรือ“ เคร่ืองแก้วมูราโน่ ” สินคา้พื้นเมืองอนัเล่ืองช่ือ อิสระให้ท่านเดินเท่ียวชมงานก่อสร้างท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นอจัฉริยะดา้นสถาปัตยกรรมท่ี“สะพานเรียลอลัโต้” 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านล่องเรือกอนโดล่า ชมลําคลองที่ให้แทนถนนผ่านชมบ้านเรือนชาวเวนิสรวมถึงวิวที่สวยงามของสะพาน

ต่างๆ ที่ทอดผ่านลําคลอง ให้ท่านได้ดื่มดํากับสถาปัตยกรรมที่มีอายุยาวนานมากกว่า 500 ปี **แถมรวมค่า



 
 

 

ล่องเรือกอนโดล่าเรียบร้อยแล้วโดยสารลาํล่ะ 5-6 ท่าน** จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมือง ลา สเปเซีย (LA 
SPEZIA) เมืองในเขตลิกูเรีย ทางตอนเหนือของอิตาลี อยูร่ะหวา่งเมืองเจนวัและปิซ่า บนทะเลลิกูเรียและเป็น
หน่ึงในอ่าวท่ีมีความสาํคญัทางดา้นการคา้ และการทหาร เดินทางถึง เมือง ลา สเปเซีย นาํท่านเขา้สู่ตวัเมือง 

คํ่า บริการอาหารมือ้คํ่า ณ ภัตตาคาร  / นาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัที่:  NH LA SPEZIA HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่4  ลา สเปเซีย – ชิงเกว่ แตร์เร – น่ังรถไฟชมเมือง - ลงเรือสู่พอร์โตฟิโน – เมืองปิซ่า 

เชา้ บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านน่ังรถไฟสู่ ชิงเกว่ แตร์เร (Cinque Terre) หมู่บ้านเล็กๆ ทั้งห้า ที่ตั้งอยู่บนชายฝ่ังริเวียร่า ของอิตาลี 

CINQUE TERRE มีความหมายว่า “ห้าดินแดน” (FIVE LANDS) ประกอบด้วย หมู่บ้านห้าแห่ง ได้แก่ 
MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, 
MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทั้งห้าหมู่บา้นน้ีมีหุบเขา
ลอ้มรอบ ประกอบกนัเป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติฯ และไดรั้บ
การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้อีกด้วย แวะชม
ความงามของหมู่บา้นริโอแมกจิโอเร (RIOMAGGIORE) เป็นหมู่บา้น
เล็กๆ ท่ีมีเสน่ห์ และมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุ๊กตา บ้านเรือนท่ีตั้ ง
ลดหลัน่กนับนหน้าผาท่ีปกคลุมดว้ยตน้ไมเ้ขียวขจีตดักบันํ้ าทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียนสีเทอร์ควอยซ์ ทาํให้กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดฮิต
แห่งหน่ึงอยา่งไม่ตอ้งสงสัย อิสระให้ท่านชมความงดงาม และถ่ายภาพตามอธัยาศยั นาํท่านออกเดินทางโดยรถ
โคช้ปรับอากาศ สู่เมืองเซนต ์มาการิตา 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
บ่าย นําท่านลงเรือเฟอร์ร่ีสู่เมืองพอร์โตฟิโน (น่ังเรือประมาณ 20 นาที) เดินทางถึงเมืองพอร์โตฟิโน นาํท่านเดินเล่น

เท่ียวชมเมืองโดยรอบ พอร์โตฟิโนเป็นเมืองท่า แห่งชายทะเลเมดิเตอร์
เรเนียนท่ีมีช่ือเสียงในระดบัโลก ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดัของเจนวั ท่ีถูก
ลอ้มรอบดว้ยท่าเรือเล็กๆ จนไดรั้บการขนานนามวา่เป็น "สวรรค์แห่ง
เมืองท่า" สําหรับนกัท่องเท่ียวก็ว่าได ้เมืองเล็กๆ ท่ีแสนน่ารัก ภายใน
ตวัเมืองประกอบไปดว้ยดว้ยบา้นเรือนหลากสีสัน ซ่ึงตั้งเบียดเสียดกนั
ไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่ม โอบลอ้มอ่าวท่ีมี เรือยอร์ชส่วนตวั จอดเต็มไป
หมด เก็บภาพโบสถเ์ซนตม์าร์ติน (St.Martin) ซ่ึงสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 
12 โดยตัวโบสถ์นั้ นมีขนาดท่ีไม่ใหญ่โต แต่ก็มีความสวยงามมาก
พอสมควร ไดเ้วลาสมควรนาํท่านออกเดินทางกลบัได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่เมืองปิซ่า (Pisa) 

คํ่า บริการอาหารมือ้คํ่า ณ ภัตตาคาร/นาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัที่:  NH HOTEL PISA หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่5  หอเอนปิซ่า (1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก) – เซียน่า – เดอะ มอลล์ เอ้าท์เลท็ 



 
 

 

เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเปลีย่นเป็นรถ Shutter Bus เขา้ชมความมหศัจรรยข์อง “หอเอนแห่งเมืองปีซ่า” 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของ

โลก ถูกสร้างดว้ยหินอ่อน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้นโดยเร่ิมสร้างเม่ือปี ค.ศ.1174 แลว้เสร็จเม่ือ ค.ศ.1350 ใช้เวลา
ก่อสร้างนานถึง 176 ปี พร้อมชมความสวยงามของ“หอสวดมนต์ที่สร้างในสไตล์โรมันเนสก์ ” จตุรัสดูโอโม
แห่งปิซาได้รับเลอืกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1987 เมืองแห่งน้ียงัเป็นบา้นเกิด
ของนกัวทิยาศาสตร์ และนกัดาราศาสตร์เอกของโลก “กาลเิลโอ” ซ่ึงเขา
ได้พิสูจน์กฎการณ์ดึงดูดของโลกโดยปล่อยวตัถุให้ตกมาจากท่ีสูงเขา
สังเกตพบวา่ ไม่วา่วตัถุหนกัหรือเบา ต่างตกถึงพื้นดินพร้อมกนั และให้
ชาวโลกรู้ โดยทาํการทดลองปล่อยลูกบอลจากหอเอนปิซ่าแห่งน้ี และ
เขาย ังเป็นคนแรกท่ีใช้กล้องโทรทัศน์  (Telescope) ส่องดูดาวเม่ือ
ประมาณ 400 ปีก่อนและไดป้ระกาศส่ิงท่ีคน้พบซ่ึงทา้ทายความเช่ือของ
คนในสมยันั้นซ่ึงเช่ือกนัว่าโลกเป็นศูนยก์ลางของสุริยะจกัรวาลแต่กา
ลิเลโอยนืยนัวา่ดวงอาทิตยต่์างหากเป็นศูนยก์ลางของสุริยะจกัรวาล จน
ทาํใหเ้ขาถูกจบัคุมขงัในท่ีสุด นําท่านเดินทางสู่เมืองเซียน่า (140 กม.) ตลอดทั้งใจกลางเมืองเก่าของเซียน่า
ได้รับเลอืกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกเมือ่ปี ค.ศ.1995 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านเยี่ยม จตุรัสเปียซซ่า เดล คมัโป Piazza del Campo ซ่ึงไดรั้บยกยอ่งวา่เป็นมรดกโลก และเคยเป็นบา้นขอ

งาลิโอนักแข่งมา้ท่ีมีช่ือกระฉ่อนท่ีสุดในโลก ชมจตุรัสเปียซซ่า เดล คมัโป ท่ีได้ช่ือว่าสวยแปลกตาเพราะมี
รูปทรงเป็นรูปพดั ลาดเอียงแบบขั้นบนัได ตั้งอยู ่ ดา้นหนา้ศาลา
ว่าการเมืองเซียน่า เดินเล่น ชมเมือง บ้านเรือนต่างๆ ถึงแม้ดู
เก่าแก่ แต่ยงัคงถูกใชง้านเป็นท่ีอยูอ่าศยัและร้านคา้ มีศาลากลาง
จงัหวดัสไตล์โกธิค นํ้ าพุเกีย โบสถ์พระแม่นิรมล ท่ีน่ีมีเทศกาล
พาลิโอแสดงในชุดพื้นเมืองทุกปีมีช่ือเสียงมาก ไดเ้วลาสมควร
นําท่านเดินทางเข้าสู่ เดอะ มอลล์ เอ้าท์เล็ท (The Mall 
Outlet) เลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมมากมายในราคาพิเศษโดยเฉพาะแบรนด์ชั้นนาํของอิตาลี เช่น GUGCI & 

PRADA และแบรนด์อ่ืนๆมากมาย เช่นArmani , Bally, Bulgari, Burberry, Calvin Klein, Camper, Diesel, Hugo 
Boss, L'Occitane , Lacoste, Loewe, Michael Kors, Polo Ralph Lauren, Quiksilver, Ray-Ban, Samsonite, 
Spazio Dolce & Gabbana, Swarovski, Swatch, TAG Heuer, Timberland, Tommy Hilfiger, Versace, etc. 

คํ่า บริการอาหารมือ้คํ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  MEDITERANO HOTEL / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6  ฟลอเรนซ์ – เนินเขาไมเคลิ แองเจโร – สเต๊กเนือ้ฟิออเรนตน่ิา 
 ชิมไวน์เคยีนต ิ– น่ังรถไฟด่วนสู่เมืองเนเป้ิล 



 
 

 

เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางเข้าชม “เมืองฟลอเรนซ์” Florence เมืองที่ได้รับฉายาว่า

“เมืองที่มีความงามเป็นอมตะ ”เป็นเมืองต้นแบบของศิลปะแบบเรอเนส
ซองส์ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีความเจริญสูงสุดในช่วงศตวรรษท่ี 13-16 ทั้ ง 
ทางดา้นเศรษฐกิจและศิลปะวฒันธรรมเป็นนครโบราณอนัยิ่งใหญ่ซ่ึงคร้ัง
หน่ึงเคยมัง่คัง่และร่ํารวยกวา่กรุงโรม เป็นถ่ินกาํเนิดของศิลปินระดบัโลก 
2 ท่าน คือ“ ลโีอนาโด ดาวนิชี และ ไมเคิลแองเจลโลก ” 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษฟิออเรนติน่า สเต๊ก 
(Fiorentina Beef Steak) เมนูสุดพิเศษที่มีช่ือเสียง ที่สุดของแคว้นทอสคาน่ี ซ่ึงโดยปกติเชฟจะย่างเนื้อทั้งก้อน
แล้วมาบรรจงแล่ให้ลูกค้าทีโ่ต๊ะอาหารขณะทีย่งัร้อนอยู่ (ท่านใดไม่ทานเน้ือววักรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย บริษทั
ฯ จะเปล่ียนเมนูเป็นสเตก๊ปลาหรือหมูแทน) 

บ่าย เดินเท่ียวชมเขตเมืองเก่า ชม“จัตุรัสเพียซซ่าซินยอเรตตา”  ชม
สถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นของเมืองท่ี “มหาวิหารซานตามาเรีย เดลฟิ
ออเร” เป็นวิหารท่ีมียอดโดมขนาดใหญ่สัญลกัษณ์แห่งเมืองฟลอเรนซ์ 
จากนั้นออกเดินทางเขา้สู่ใจกลางเมืองชม “โบสถ์ซันตาโคเช่” โบสถ์
ขนาดใหญ่ซ่ึงใชเ้ป็นสถานท่ีฝังศพของศิลปินช่ือกอ้งโลก “ไมเคิลแอง
เจลโล และ กาลเิลโอ” และศิลปินช่ือดงัของเมือง จากนั้นนาํท่านขา้มแม่นํ้ าอาร์โนเขา้สู่ “จตุรัสไมเคิลแองเจลโล” 
บนเนินสูงชมรูปหล่อสัมฤทธ์ิจาํลอง“เดวิด” David ท่ีโด่งดงัในตาํนานเป็นผลงานช้ินเอกของไมเคิลแองเจลโล 
และบริเวณจัตุรัสแห่งน้ีท่านสามารถจะบันทึกภาพวิว ทิวทัศน์ท่ีงามท่ีสุดของกรุงฟลอเรนซ์พร้อมชม
ประติมากรรมท่ีสวยงามของ “สะพานเวคคิโอ” สะพานเก่าแก่แห่งแรกท่ีขา้ม “แม่นํ้าอาร์โน” สัญลักษณ์ของ
เมืองฟลอเรนซ์ / จากน้ันนําท่านออกเดินทางสู่สถานีรถไฟฟลอเรนซ์ 

16.00 ออกเดินทางสู่เมืองเนเป้ิล โดยรถไฟด่วน Italiarail  
19.00 เดินทางถึงสถานีรถไฟเมืองเนเป้ิล / นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั 
คํ่า บริการอาหารมือ้คํ่า ณ ภัตตาคาร ณ โรงแรมทีพ่กั 

พกัที่:  ROYAL CONTINENTAL HOTEL / หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่7  เนเป้ิล – เกาะคาปรี – ล่องเรือ (ถํา้บลูก๊อตโต้) - 

น่ังรถรางสู่เมืองเก่า– พกับนเกาะคาปรี 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางออกจากสู่เกาะคาปรี(CAPRI ISLAND) 

โดยเรือเจ๊ตฟรอย / นําท่าน ล่องเรือ ชมทิวทัศน์อันสวยงาม
ของเกาะคาปรี ท่ามกลางทอ้งฟ้าสีคราม นํ้ าทะเลสีนํ้ าเงิน
เข้ม นําท่านชมความงามของถํ้าบลูกรอตโต้(BLUE 
GROTTO) ถํ้ าน้ีถูกค้นพบเม่ือปี 1826 มีขนาดกวา้ง 45 



 
 

 

เมตรและยาว 54 เมตร สูง 15 เมตร ทางเขา้ถํ้ าสูงจากระดบันํ้ าทะเลเพียงเมตรเศษๆ (ในกรณีท่ีสภาพอากาศไม่
เอ้ืออาํนวยกบัการออกเรือ อาจงดรายการชมถํ้าบลูกอตโต)้ จากนั้นนาํท่านนัง่เรือสู่เกาะคาปรี สถานท่ีตากอากาศ
ของชนชั้นสูงมาตั้งแต่สมยัโรมนัเรืองอาํนาจ และยงัคงไวซ่ึ้งมนตเ์สน่ห์แห่งความงามมาจนถึงทุกวนัน้ี บรรดากวี
และนกัเขียนช่ือดงัต่างก็บอกในงานเขียนเป็นเสียงเดียวกนัวา่ “ท่ีคาปรีสวรรคอ์ยูใ่กล้ๆ  เพียงแค่ปรายตามอง” นาํ
ท่านโดยสารรถราง (FUNICULAR) สู่ยา่นกลางเมืองของเกาะคาปรี 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นําท่านเช็ค-อนิ เข้าสู่ทีพ่กัในเกาะคาปรี มีเวลาใหท้่านช่ืนชมกบับรรยากาศท่ีทาํใหค้าปรีมีเสน่ห์เป็นท่ีหลงใหล
ของนักท่องเท่ียว อดีตเคยเป็นท่ี
ประทับตากอากาศของจักรพรรดิ
แห่งอาณาจกัรโรมนั ท่ีโปรดให้เป็น
วิมานฉิมพลีริมฝ่ังทะเล ชมทิวทศัน์
อนังดงามของ ยอดเขาอนาคาปรี ชม
บ้านเรือนและบ้านพักตากอากาศ
แบบเมดิเตอร์เรเนียนให้ท่านไดเ้ดิน
เล่นผอ่นคลายกบัธรรมชาติอยา่งเต็ม
อ่ิม 

คํ่า บริการอาหารมือ้คํ่า ณ ภัตตาคาร/นาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัที่:  HOTEL LA RESIDENCE / HOTEL VILLA SAN FELICE / หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่8  เกาะคาปรี – ซอร์เรนโต้ – เมืองโบราณปอมเปอ ี– โรม  
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ได้เวลาอันสมควร นําท่านลงเรือกลับสู่เมืองซอร์เรนโต้ 

(SORRENTO) นําท่านชมเมืองซอร์เรนโต้ เมืองสวยริม
ชายฝ่ังทะเลท่ีมาของเพลง “คมัแบค ทู ซอร์เรนโต”้ และ
เป็นบา้นเกิดของ เอนริโก คารูโซ (ENRICO CARUSO) 
นักร้องโอเปราช่ือดัง เป็นเมืองในฝันท่ีงดงามลํ้ าเลิศ 
เมืองท่ีมีทศันียภาพสวยงาม ไดเ้วลาสมควร เดินทางเขา้
สู่ “เมืองปอมเปอ”ี 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านชมเมืองโบราณ 2,000 ปี ที่ถูกทําลายโดยลาวา

ของภูเขาไฟ วิโซเวียส ซ่ึงภูเขาไฟลูกนี้ระเบิดเอาดิน
โคลนเถ้าถ่าน และหินละลายทบัถมจมลงไปในดินในช่ัว
เวลาไม่กี่นาทีเมื่อ พ.ศ.662 ประชาชนนับหมื่นต้องถูก



 
 

 

ฝังทั้งเป็นตายด้วยความทุกข์ทรมาน โดยไม่มีโอกาสหนีรอดออกมาได้เลย และปอมเปอี ก็ถูกลืมไปจากความ
ทรงจาํของชาวโลกต่อมาไดมี้การฟ้ืนฟูศึกษาประวติัศาสตร์โบราณช่ือปอมเปอีจึงถูกคน้พบแต่ไม่มีใครทราบวา่
อยูท่ี่ไหน จนกระทัง่ พ.ศ.2291 ไดพ้บร่องรอยของซากเมือง เม่ือร้ือดินท่ีทบัถมออกมาหมดแลว้ก็พบซากเมืองท่ี
ใหญ่โต และสร้างด้วยหินอย่างแข็งแรง บางแห่งพบ “ ซากชาวปอมเปเอียน และสัตว์เลี้ยงของเขาที่ตาย
กลายเป็นหินยังคงสภาพเดิมทุกประการ ” แต่ทว่าภาพนั้นจะเห็นลกัษณะของความหวาดกลวัต่อความตายได้
เป็นอยา่งดีบางคนนัง่เอามือปิดหนา้ตายบางคนนัง่ซบกบักาํแพงบา้นตายก็มี ปอมเปอีจึงไดช่ื้อวา่ “ซากเมืองแห่ง
ความตาย” / ไดเ้วลาสมควรนาํท่านออกเดินทางสู่กรุงโรม / นาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

คํ่า บริการอาหารมือ้คํ่า ณ ภัตตาคารภายในทีพ่กั 

พกัที่:  NH Hotel, Rome หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

 

วนัที่9  โรม – กรุงวาตกินั – เข้าชมพพิธิภณัฑ์วาตกินั(ควิกรุ๊ป) - (Sistine Chapel) 
 เข้าชมภายในโคลอสเซียม – นํา้พุเทรวี ่– เมืองเก่าโรม – บันไดสเปน  
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านออกเดินทางเขา้สู่ นครรัฐวาติกัน “ประเทศเอกราช” หรือ “รัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก” มีเน้ือท่ีประมาณ 

250 ไร่ เป็นท่ีประทบัของ พระสันตะปาปา 
ซ่ึงเป็นประมุขสูงสุดแห่งศาสนาคริสต ์
นิกายโรมนัคาทอลิก (นําท่านใช้คิวกรุ๊ปไม่
ต้องต่อแถวเข้าชมภายในของพิพิธภัณฑ์
วาติกัน) ซ่ึงเป็นแหล่งรวมงานศิลปะจาก
ทุกยคุทุกสมยัท่ีสะสมมาเป็นเวลาหลายร้อย
ปีและสมบูรณ์ท่ีสุดในยุโรป  เข้าชมใน
ส่วนของวิหารชิสติน (Sistine Chapel) ท่ี
มีไฮไลทอ์ยูท่ี่ภาพวาดบนเพดานอนัเล่ืองช่ือ 
วิหารซิสติน หรือโบสถ์น้อยซิสติน มี
ความสําคัญในการเป็นสถานท่ีทําการ
ประชุมเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่
และมีช่ือเสียงในทางสถาปัตยกรรมและจิต
กรรมฝาผนงัหรือภาพวาดบนเพดานแสดง
ประวติัศาสตร์ของมนุษยช์าติก่อนการมาถึง
ของพระคริสต์โดยจิตรกรผูมี้ช่ือเสียงใน
สมยัเรอเนสซองซ์ จากน้ันนําท่านเข้าชมใน
ส่วนของ“ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์  ” 
(St.Peter's Basilica) ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างท่ี



 
 

 

ใหญ่และสําคญัท่ีสุดในนครรัฐวาติกนั เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ของพระศาสนจกัรโรมนัคาทอลิกท่ีมีขนาด “ใหญ่
ทีสุ่ดในโลก” ไดรั้บการออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจลโล ” ภายในมหาวิหารประดบัประดาไปดว้ยงานศิลปะช้ิน
เอกมากมาย อาทิเช่น “ปิเอต้า” (The Pieta) รูปแกะสลกัหินอ่อนแม่พระมารียอุ์ม้พระศพของพระเยซูเจา้ไวบ้นตกั 
ผลงานของไมเคิล แอง เจโล ไดแ้กะสลกัหินอ่อนงานช้ินน้ีเม่ือเขาอาย ุ25 ปี และยงัเป็นงานช้ินเดียว ท่ีไมเคิลแอง
เจลโลแกะสลกัช่ือตวัเองไวท่ี้รูปป้ันช้ินน้ี 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 
บ่าย นําท่านเข้าชมภายในสนามกีฬาโคลอสเซียม 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก ท่ีเกิดข้ึนมาเพื่อเป็นสัญลกัษณ์แห่ง

อาํนาจของ “ เวสปาเรียน ” Vespasian เร่ิมสร้างข้ึนเม่ือ ค.ศ. 72 แลว้เสร็จปี ค.ศ. 80 ในสมยัของ Titus บุตรชาย
ของจกัรพรรด์ิเวสปาเรียน โดยโคลอสเซียมแห่งน้ีไดรั้บการยก
ยอ่งให้เป็นมรดกของชาวโรมนัโบราณ เด่นในแง่สถาปัตยกรรม 
และความยิ่งใหญ่ท่ีสามารถจุคนไดถึ้ง 50,000 อาทิ “จัตุรัสเวเน
เซีย” Piazza Venezia จตุรัสท่ียิ่งใหญ่ใจกลางกรุงโรม ผ่านชม
ระเบียงปาลาสโซ สถานท่ีใช้กล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีใน
โอกาสต่างๆ “อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2” ซ่ึงได้
ช่ือว่าเป็นพระบิดาของชาว อิตาลี “ประตูชัยคอนสแตนติน” 
สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะและท่ีมาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” 
จากนั้ นชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอัน
ศกัด์ิสิทธ์ิ  “โรมันฟอร่ัม”  จากนั้นเดินทางกลบัสู่กรุงโรม นาํท่าน
ชมความสวยงามของ “นํ้าพุเทรวี่” นํ้ าพุเทรวี่น้ีถือเป็นผลงานช้ิน
เอกท่ีสร้างความประทบัใหก้บันกัท่องเท่ียวทัว่โลก ส่วนกลางของ
นํ้ าพุนั้นมีรูปป้ันของเทพเจา้เนปจูนข่ีรถมา้ติดปีกแสดงถึงความมี
สุขภาพท่ีแข็งแรงและความอุดมสมบูรณ์ของอาณาจกัร จากน้ัน
เดินเข้าสู่เขตเมืองเก่าเพื่อเข้าชมความมหัศจรรย์ของ“วิหารแพนธีออน” สถาปัตยกรรมจากยุคโรมันที่เก่าแก่
ที่สุดของประเทศอิตาล ี มีอายุเก่าแก่ประมาณ 2,000 กวา่ปี วิหารแห่งน้ีไดถู้กสร้างข้ึนเม่ือ 27 ปีก่อนคริสตกาล 
จุดเด่นที่น่าสนใจของวิหารแพนธีออน คือ การออกแบบ“ โดม ” ด้านบนของอาคารทําได้อย่างน่าอัศจรรย์ 
จากน้ันเดินทางสู่ “ ย่านบันไดสเปน ” สถานทีท่่องเทีย่วทีม่ีช่ือเสียง และเป็นสัญลกัษณ์อกีอย่างหน่ึงของกรุงโรม 

คํ่า บริการอาหารมือ้คํ่า ณ ภัตตาคารไทย 

พกัที่:  NH Hotel, Rome / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่10  โรม – เดนิทางกลบั 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 
13.30 เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯโดย สายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways เทีย่วบินที ่TG944 



 
 

 

วนัที่11  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
06.50  เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
* หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน

ต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้าํทวัร์ มีอาํนาจตดัสินใจ ณ 
ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

       ผู้ใหญ่พกั 
  ห้องละ 2 ท่าน 

    เดก็อายุตํา่กว่า 12 ปี 
    พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุตํา่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

ม.ค.-มี.ค. 2563 111,900 111,900 107,900 29,900 

09-19 เม.ย. 2563 116,900 116,900 111,900 25,900 

12-22 เม.ย. 2563 121,900 121,900 116,900 25,900 

เม.ย.-มิ.ย. 2563 112,900 112,900 107,900 25,900 

ก.ค.-ส.ค. 2563 119,900 119,900 114,900 27,900 

ก.ย.-ต.ค. 2563 112,900 112,900 107,900 25,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลาน // โรม-กรุงเทพฯ (หรือสลบัลงก่อน-หลงั) 
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่าและ

ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดย
คาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา  และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ** ตามเง่ือนไขกรมธรรม*์* หากท่านอายเุกิน 75 ปี ท่านตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม (หาก

ท่านตอ้งการซ้ือประกนัสุขภาพเพ่ิม กรุณาสอบถามพนกังานขาย) 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรป  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีนํ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มาในโรงแรม

ท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัสาํหรับทุกท่าน) 



 
 

 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ โดยเฉล่ีย 100 บาท / ท่าน / วนั (หากท่านประทบัใจในการบริการ)   

เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่ง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้าย

ส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม

เดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหา
คณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยดุงาน ภยั
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่
ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษทัจะทําการยืน่วซ่ีาของท่านกต่็อเมื่อในคณะมีผู้สํารองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็น

กรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบั
ทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงที่ท่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการยืน่วซ่ีาเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลา
นดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยืน่วซ่ีาท่องเที่ยวทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป 
กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถ้วนตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความ
สะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าให้กบัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาที่ท่านยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและค่าดาํเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสาํคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้

จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋
ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในการเข้าพกั ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องพกัทุกคืน ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวั
ตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ(ทั้งนีข้ึน้อยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัท
ฯกบัแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พกัต่างประเทศเพื่อที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นสําคญั) 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่ง

อย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจา กโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่าน
ควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสํารองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน   หรือ 

กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจาํทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได้      
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจาํทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 



 
 

 

 
 

เอกสารที่ใช้ในการยืน่ขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพือ่สแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลอือายุใช้งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้ 
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จํานวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง 
 หลกัฐานแสดงสถานะการทาํงาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

 หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอืน่ๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยืน่แนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พือ่ให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อ

แต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกด

ช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนั
ทาํการ) 
* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอาํเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
 การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา

สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 
 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทาง

บริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่าน
จดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาใน
แต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ 

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การปฏิเสธวี
ซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


