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วนัแรกของการเดินทาง(1)   ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ-โรม(อิตาลี)     

21.00 น. สมาชิกทุกทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 3  เคาทเ์ตอร์ 

D  สายการบินไทย… เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับ พรอ้มอ านวยความสะดวก 

00.20 น. เหิรฟ้าสู ่กรุงโรม...โดย สายการบินไทย thai airways international เที่ ยวบินท่ี TG944 (บินตรง) 

***น าคณะบินตรง...ถึงกรุงโรมชว่งเชา้...ไมต่อ้งเสียเวลาตอ่เคร่ือง...พรอ้มสะสมไมลสู์บ่ตัรทอง*** 

วนัท่ีสองของการเดินทาง(2)   โรม-ปอมเปอี-เมืองโบราณปอมเปอี-ซอเรนโต-้คาปรี     

เดินทางถึง ท่าอากาศยานฟูมิซิโน กรุงโรม ประเทศ06.55 น.

อิตาลี หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร

เรียบรอ้ยแลว้  

 

 

 

น าคณะออกเดินทางสู่ เมืองปอมเปอี พรอ้มเมือง

เกา่ท่ีไดร้ับการจดัตัง้เป็นพิพิธภณัฑเ์มืองปอมเปอี ซ่ึง

อดีตเต็มไปดว้ยงานศิลปะและวฒันธรรมท่ีถูกกลืน

หายไปจากการระ   เบิดของภูเขาไฟวิซู เวียสใน 

ค.ศ.79 เถา้ถา่นลาวาไดไ้หลทบัถมเมืองหายไปทัง้เมื  

องจมอยู ่ ใต ้ดิ น กว่า1,500ปี  เคยมีฐาน ะ   เป็ น

ศูนย์กลางทางการคา้ท่ีแน่นขนัดไปดว้ยร้านคา้ 

ตลาดและหอ้งแถว สนามกีฬา โรงละคร วิหาร โรง

อาบน ้าสาธารณะ หอนางโลม โรงแรมถึง 130 แห่ง หลงัจากการขุดส ารวจในศตว16 ภาพชีวิตของชาวโรมนักวา่

สองพนัปีไดป้รากฏแกส่าธารณะชน เชิญสมัผสัไดถึ้งชีวิตท่ีหรูหราในปอมเปอีและพลงัอ านาจของธรรมชาติ น าคณะ

เขา้ชมเมืองโบราณ 2,000 ปี ท่ีถูกท าลายโดยลาวา

ของภูเขาไฟวิโซเวียส ซ่ึงภูเขาไฟลูกน้ีระเบิดเอาดิน

โคลนเถา้ถา่น และหินละลายทบัถมจมลงไปในดิน

ในชั่วเวลาไม่ก่ีนาทีเม่ือ พ.ศ.662 ประชาชนนับ

หม่ืนตอ้งถูกฝังทั้งเป็นตายดว้ยความทุกขท์รมาน 

โดยไมมี่โอกาสหนีรอดออกมาไดเ้ลย และปอมเปอี 

ก็ถูกลืมไปจากความทรงจ าของชาวโลกตอ่มาไดมี้

การฟ้ืนฟูศึกษาประวติัศาสตร์โบราณช่ือปอมเปอีจึง

ถูกคน้พบแตไ่มมี่ใครทราบวา่อยูท่ี่ไหน จนปี ค.ศ. 
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1748 ไดพ้บร่องรอยของซากเมือง เม่ือร้ือดินท่ีทบัถมออกมาหมดแลว้ก็พบซากเมือง ท่ีใหญ่โตท่ีสรา้งดว้ยหินอยา่ง

แข็งแรง พบซากชาวปอมเปเอียน และสตัวเ์ลี้ ยงของเขาท่ีตายกลายเป็นหินยงัคงสภาพเดิมทุกประการ  แตท่วา่ภาพ

นั้นจะเห็นลกัษณะของความหวาดกลวัตอ่ความตายไดเ้ป็นอยา่งดีบางคนนั่งเอามือปิดหน้าตายบางคนนั่งซบกบั

ก าแพงบา้นตายก็มี ปอมเปอีจึงไดช่ื้อวา่ซากเมืองแหง่ความตาย  

เที่ ยง   บริการ อาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย น าคณะออกเดินทางสู่ เมืองซอรเ์รนโต..

บา้นเกิดของโซเฟีย ลอเรน ตัง้อยูท่างตอนใต ้

ของอิตาลี เป็นเมืองตากอากาศของคนรวย

ยุโรป จุดเดน่ของเมืองซอร์เรนโต คือ หน้า

ผาหินชนั ท่ีเราสามารถเดินไปแวะถา่ยรูปได ้

ปัจจุบ ัน เป็นเมืองท่องเท่ียว และมีชายฝั่ ง 

Amalfi ท่ีเลียบริมทะเลไปตามหนา้ผายาวถึง 

50 กม น าคณะเดิน เท่ียวชมเมืองเล็กๆ 

น่ารักๆ มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ท่ีมีทศันียภาพ

สวยงามโดยเฉพาะเวลาตอนท่ีพระอาทิตยจ์ะลบัขอบฟ้า บรรยากาศทะเลและถนนท่ีสรา้งบนไหลหิ่นผาชัน้ ลว้น

แลว้แตเ่ป็นอีกเสน่หห์น่ึงของท่ีน่ี 

***น าคณะลงเรือสู่ท่ีพกับนเกาะคาปรี (พกัเกาะคาปรี)*** 

ซ่ึงอยูห่า่งออกไปประมาณ 5 กิโลเมตร  บา้นเรือนสว่นใหญบ่นเกาะคาปรีตัง้อยูสู่งกวา่ระดบัน ้าทะเลตัง้แต ่450-900 

ฟตุ ถึงทา่เรือมาริน่า กรังเด ้เกาะคาปรีเกาะ

สวรรคท์างตอนใตข้องอิตาลีพรอ้มน าคณะ

ลอ่งเรือเท่ียวชมบรรยากาศแห่งความงาม

รอบเกาะคาปรี ซ่ึงมีเอกลักษณ์พิเศษ คือ 

ถ า้นอ้ยใหญก่วา่ 10 แห่ง แตท่ี่พิเ  ศษท่ีสุด 

คือ ถ ้าลอดมรกตอันโด่งดังแห่งภาคใต ้

บลูกร็อตโต ้ ท่ีถูกคน้พบในปีค.ศ.1826 สูง

จากระดบัน ้าทะเลเพียงเมตรเศษ เทา่นั้นใน

อดีตเกาะน้ีเป็นท่ีตากอากาศของจกัพรรด์ิ

ออกสัตุสและพระสนัตะปาปา 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / อิสระกบัการพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

พกัท่ี : GRAND HOTEL ITALIA / HOTEL PALAZZO PICCOLOMINI  /พกับนเกาะคาปรี**** 

 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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***บนเกาะคาปรีมีโรงแรมท่ีพักไม่มากนักจ านวนจ ากัด  โรงแรมเป็นแบบพ้ืนเมือง ห้องไมใ่หญ่โตหรูหรา แตไ่ด ้

บรรยากาศ***  ถา้ชว่งท่ีเดินทางหอ้งพกับนเกาะเต็ม หรือมีพายุ ทางเราจะจัดท่ีพักท่ีเมืองซอเรนโตห้รือนาโปลี...จึง

เรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

วนัท่ีสามของการเดินทาง(3)         เกาะคาปรี-ถ ้าบลูกอ๊ตโต-้นาโปลี-กรุงโรม-น ้าพุเทรว่ี-บนัไดสเปน 

                                             เขตเมืองเก่า-ตามรอย DAVINCI CODE -วิหารแพนธีออน-จตุรสันาโวน่า     

เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าคณะ ล่องเรือ เขา้ชมความสวยงามของ”

บลูกร็อตโต้” ประติมากรรมธรรมชาติท่ี มี

ช่ือเสียงไปทั่วโลก ซ่ึงตัง้อยูท่างตอนเหนือของ

เกาะภายในถ ้าจะมีสีฟ้ามรกตของน ้ าทะเล

สะทอ้นกบัแสงอาทิตยท่ี์สาดส่องมาจากปาก

ทางเข ้าของถ ้ า เป็นภาพ ท่ีสวยงามและน่ า

ประทบัใจอยา่งมาก หมายเหตุ: การเขา้ชมถ ้า

ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ, ระดบัน ้าข้ึน-ลง และ

สภาพของคล่ืนทะเลในวนันั้นๆ อยา่งไรก็ตาม 

ถา้ไม่สามารถเขา้ชมถ ้ามรกตได  ้ บริษัทฯ จะจดัหาสถานท่ีทอ่งเท่ียวแห่งอ่ืนทดแทน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู ้

เดินทางเป็นส าคญั พรอ้มข้ึนเรือเฟอร์ร่ีตอ่สูท่า่เรือ เมืองนาโปลี เมืองใหญอ่นัดบั 3 ของอิตาลี และเป็นเมืองทา่เรือท่ี

ส าคญัทางตอนใตแ้ถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของประเทศอิตาลี เมืองนาโปลี หรือเนเป้ิล เป็นเมืองหลวงของแควน้กมั

ปาเนีย อยูท่ี่ชายฝั่งดา้นตะวนัตกของอิตาลี ติดกบัอา่วเนเปิลส์ ก่ึงกลางระหวา่งพ้ืนท่ีภูเขาไฟ2แห่ง คือ ภูเขาไฟวิสุ

เวียสและกมัปีเฟลเกรย ์และถือเป็นเมืองทา่ของเรือส าราญทอ่งเที่ ยวในเขตเมดิเตอเรเนียนท่ีส าคญั มีช่ือเสียงในดา้น

ความร ่ ารวยทางประวติัศาสตร์ ศิลปะ วฒันธรรมสถาปัตยกรรม ดนตรี และศาสตร์การท าอาหารเป็นเมืองท่ีมีบทบาท

ส าคญัในอิตาลีมาตลอด 2,800 ปี 

เที่ ยง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บา่ย น าคณะออกเดินทางเขา้สู่ใจกลาง กรุงโรม”Rome ซ่ึงเป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของแควน้ลาซีโอและ

ประเทศอิตาลี ตัง้อยูท่างตอนกลางของประเทศ โรมมีประวติัศาสตร์ยาวนานมากกวา่ 2,800 ปี ตัง้อยูบ่นเนินเขาทัง้7

ริมฝั่งแม่น ้าไทเบอร์ตอนกลางของประเทศ โดยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรในอดีต เช่น ราชอาณาจกัรโรมัน 

สาธารณรัฐโรมนั และจกัรวรรดิโรมนั โรมเคยเป็นเมืองท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดของอารยธรรมตะวนัตก และในอดีตได ้

เป็นอาณาจกัรท่ีใหญท่ี่สุดในโลก ปัจจุบนัไดเ้ป็นเมืองหลวงของประเทศอิตาลีตัง้แต ่ค.ศ. 1870  

น าคณะเดินเที่ ยวชมบริเวณ จตุรสันาโวน่า และ วิหารแพรธีออน ซ่ึงตัง้อยใ่นเขตเมืองเกา่  

******** สถานที่ ถา่ยท าภาพยนตช่ื์อดงั THE DAVINCI CODE ******** 

รายลอ้มรอบไปดว้ยโบสถ ์น ้าพุ และอาคารโดยรอบที่ ลว้นสง่เสริมความงดงามใหแ้กก่นั ในยุคโรมนัโบราณ ท่ีน่ีเคยใช ้

เป็นสนามกีฬาท่ีไวใ้ชแ้ขง่มา้ น าคณะชมความสวยงามของ น ้าพุจตุมหานที น ้าพุแห่ง 4 สายธารของ โจวานนี 

ลอเรนโซ แบร์นินี  ผลงานการสร้างสรรค์งานศิลปะอนัเป็นเอกลักษณ์ของสมัยบาโรค ซ่ึงเกิดจากการน าเอา

องคป์ระกอบที่ เป็นน ้า สถาปัตยกรรม และประติมากรรม มาผสานเขา้ดว้ยกนัไดอ้ยา่งกลมกลืนและสมบูรณ์แบบ จน

บงัเกิดเป็นผลงานสรา้งสรรคศิ์ลปะซ่ึงเป็นอิสระไมผู่กพนักบัส่ิงใด และกลายเป็นศูนยก์ลางอนัมีชีวิตชีวาบนจตุัรัสท่ี

ตัง้อยูใ่นใจกลางกรุงโรมจนถึงปัจจุบนั 

ใหค้ณะไดถ้า่ยภาพคูก่บั น ้าพุจตุมหานที 

อนัโดง่ดงัของกรุงโรม และเสาโอเบลิสก์

อียิปต ์สัญลกัษณ์กลางจตุัรัส จากนั้น

น าคณะเขา้ชมภายใน”วิหารแพนธี

ออน” ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศอิตาลี 

สถาปัตยกรรมอนัย่ิงใหญจ่ากยุคโรมนั มี

อายุเกา่แกป่ระมาณ 2,000 กวา่ปี วิหาร

แห่งน้ี   ไดถู้กสร้างข้ึนเม่ือ 27 ปีก่อน

คริสตกาล โดยจกัพรรด์ิมาคุสอากริปปาMarcus Agrippa นับเป็นวิหารจากยุคโรมนัท่ีเกา่แกท่ี่สุดที่ ยงัหลงเหลือมาถึง

ปัจจุบนั นอกจากสภาพท่ียงัคงไม่ผุพงัไปตามกาลเวลาแลว้ ส่ิงท่ีน่าท่ึงของมหาวิหารแห่งน้ี คือ ไดร้ับการออกแบบ

อาคารใหมี้ความกวา้ง 142 ฟตุ และสูง 142 ฟุต เชน่กนัประตูทางเขา้สรา้งดว้ยโลหะสีทองบรอนซท่ี์มีน ้าหนักถึง 20 

ตนั จุดเดน่ท่ีน่าสนใจของวิหารแพนธีออน คือ การออกแบบโดม ดา้นบนของอาคารท าไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์ศิลปินเอก

ไมเคิลแองเจลโล ่ไดท้ าการศึกษาสถาปัตยกรรมของโดมแห่งวิหารแพนธีออนกอ่นท่ีเขาจะออกแบบหลงัคาโดมของ

มหาวิหารเซ็นตปี์เตอร์แห่งนครวาติกนั ท่ีน่ียงัมีความส าคญัคือเป็นท่ีฝังศพบุคคลส าคญัทางประวติัศาสตร์ของอิตาลี 

อาทิเชน่ กษัตริยวิ์ตโตริโอเอมมานูเอลท่ี 2 ผูร้วมชาติอิตาลี  และราฟาเอล ศิลปินระดบัเทวดาร่วมยุคกบัดาวินชี และ

มิเคลนัเจโล แวะถา่ยภาพคูก่บั”น ้าพุเทรว่ี”น ้าพุแบบบาโรกท่ีใหญท่ี่สุดในกรุงโรม การกอ่สรา้งเร่ิมข้ึนในปี ค.ศ. 1732 

และเสร็จในปีค.ศ.1762 ออกแบบกอ่สรา้งโดยนิโคลาซาลว่ี องคส์มเด็จสนัตะปาปาครีเมนตท่ี์ 12 ใชเ้วลาทัง้ส้ิน 30 

ปี ทางระบายน ้า เวอร์โก ้ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1870
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%81
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บริเวณลานดา้นหนา้นั้นกอ่สรา้งมากวา่ 2000ปี รูปปั้นแกะสลกัท่ีเลิศหรูอลงัการท่ีอวดโฉมใหผู้ไ้ปเยือนไดย้ลนั้นได ้

แนวคิดจากความย่ิงใหญข่อง เทพเจา้เนปจูน(เทพแหง่ทอ้งทะเล)วา่กนัวา่ หากใครท่ีไดโ้ยนเหรียญลงไปในน ้า เขาหรือ

เธอผูน้ั้นจะไดก้ลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง ถ่ายภาพคู่กบั บ ันไดสเปน สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง และเป็น

สญัลกัษณ์ส าคญัของกรุงโรม ส่ิงกอ่สรา้งในบริเวณน้ีเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโรมนัคูบ่า้นคูเ่มืองมาตัง้แตค่รั้งอดีต  

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / อิสระกบัการพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

พกัท่ี : SHERATON HOTEL /ระดบัใกลเ้คียง 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง(4)  เขา้ชมสนามกีฬาโคลอสเซียม-วาติกนั-วิหารเซ็นตปี์เตอร-์ฟลอเรนซ ์

เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

***น าคณะเขา้ชมภายใน*** สนามกีฬาโคลอสเซียม 1ใน7ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก สญัลกัษณ์อนัโดดเดน่ท่ีสุดของ

กรุงโรม New 7 Wonders สนามกีฬา

กลางแจง้ขนาดใหญต่ัง้อยูใ่จกลางกรุงโรม 

เร่ิมสรา้งข้ึนในสมยัจกัรพรรดิเวสเปเซียน

แห่งจักรวรรดิโรมัน อัฒจันทร์เป็นรูป

วงกลมกอ่ดว้ยอิฐและหินทรายวดัโดยรอบ

ไดป้ระมาณ 527 เมตร สูง 57 เมตร 

สามารถจุผูช้มไดป้ระมาณ 55,000 คน 

มีการออกแบบอยา่งชาญฉลาด โดยสรา้ง

ใหส้นามกีฬามีลกัษณะเป็นรูปวงรี เพ่ือให ้

ผูช้มรูสึ้กเขา้ใกลน้ักกีฬา ถือเป็นตน้แบบของสนามกีฬาตา่งๆในปัจจุบนั และใชเ้วลากอ่สรา้งประมาณ 10 ปี โคลอส

เซ่ียมไดถู้กใชใ้นการจดังานมหรสพตา่งๆท่ีส าคญัของเมือง และรวมถึงการแข่งขนักลาดิเอเตอร์ดว้ย ใตอ้ฒัจรรย์

โคลอสเซียมและใตดิ้นโคลอสเซียม มีหอ้งส าหรับขงันักโทษท่ีรอการประหารชีวิต และสิงโตหลายรอ้ยหอ้ง  หาก

นักโทษผูใ้ดเอาชนะและฆา่สิงโตไดด้ว้ยมือเปลา่ไดก็้รอดชีวิตไป หรือ ไวใ้ชเ้ป็นท่ีประลองฝีมือในเชิงฟนัดาบของบรรดา

เหล่าทาสให้ต่อสู ้ก ันเอง ย่ิงถา้ต่อสู ้ก ัน

จนถึงสามารถฆ่าคู ่ต่อสูต้าย ก็จะไดร้ับ

เกียรติอยา่งสูง ปัจจุบนัสนามกีฬาโคลอส

เซียมไดก้ลายเป็นสัญลักษณ์ แห่งการ

ตอ่ตา้นโทษประหารชีวิต โดยโคลอสเซียม

จะส่องสว่างดว้ยสีเหลืองทุกครั้งท่ีมีการ

กลบัค าตดัสินหรือยกเลิกโทษประหารชีวิต

ไม่ว่าจะท่ีใดในโลก ใหค้ณะไดถ้่ายภาพคู่

กบั “ประตูชยัคอนสแตนติน” 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะและท่ีมาของ “ถนนทุกสายมุง่สู่กรุงโรม” รถโคช้น าคณะว่ิงผา่นสถานท่ีส าคญัตา่งๆรอบกรุง

โรม อาทิ เซอร์คสั แม็กซิมสั เป็นสนามกีฬาท่ีใชส้ าหรับแขง่รถมา้ ผา่นชมซากอารยธรรมอนัย่ิงใหญ่ของจกัวรรดิ

โรมนับริเวณโรมนัฟอรั่ม ชมจตุรัสเวเนเซีย ท่ีย่ิงใหญใ่จกลางกรุงโรม ซ่ึงมีอนุสาวรียข์องพระเจา้วิกเตอร์เอมมานูเอล

ท่ี2บิดาแหง่ชาวอิตาลี พรอ้มชม ระเบียงปาลาสโซ  

น าคณะเดินทางเขา้สู่ นครรฐัวาติกนั นครรัฐท่ีเล็กท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นท่ีประทบัของพระสนัตะปาปา ประมุขสูงสุด

แหง่คริสตจกัรโรมนัคาทอลิก นครรัฐวาติกนัมีพลเมืองประมาณ 900 คน อนัประกอบดว้ยองคส์นัตะปาปา คาร์ดินัล 

ผูป้กครองนครรัฐ วาติกนั เจา้หน้าท่ีประจ าวาติกนั และทหารสวิสมีหอกโบราณเป็นอาวุธประดบัเกียรติ ซ่ึงเป็น

องครักษ์ของสนัตะปาปาประมาณ 100 คน น าคณะเขา้ชม ”มหาวิหารเซนตปี์เตอร์” ส่ิงกอ่สรา้งท่ีใหญแ่ละส าคญั

ท่ีสุดในนครรัฐวาติกนั เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธข์องพระศาสนจกัรโรมนัคาทอลิกท่ีมีขนาดใหญท่ี่สุดในโลก  

 

 

 

 

 

. 

ไดร้ับการออกแบบโดย ไมเคิลแองเจลโล โดมของมหาวิหารเซนตปี์เตอร์สูงโดดเดน่สามารถเห็นไดแ้ตไ่กลในตวักรุง

โรม ท่ีตัง้ของมหาวิหารเช่ือกนัวา่เป็นท่ีฝังร่างของนักบุญปีเตอร์  ซ่ึงเป็น1ในอคัรสาวก12 องคข์องพระเยซู ตอ่มาก็ได ้

สถาปนาข้ึนเป็นพระสนัตะปาปาองคแ์รกของโรม ภายในมหาวิหารประดบัประดาไปดว้ยงานศิลปะช้ินเอกมากมาย 

อาทิเชน่ ปิเอตา้ The Pieta รูปแกะสลกัหินออ่นแมพ่ระมารีอุม้พระศพของพระเยซูเจา้ไวบ้นตกั ในภาษาไทยเรียกรูป

น้ีวา่แมพ่ระมหาการุณยเ์พราะเป็นความรักของแมท่ี่ยอมเสียสละลูกชายสุดที่ รักบนไมก้างเขนเพ่ือไถ่บาปมนุษยชาติ 

รูปปั้นน้ีไมเคิลแองเจลโล Michelangelo ไดแ้กะสลกัหินออ่นงานช้ินน้ีเม่ือเขาอายุ ๒๕ ปี และยงัเป็นงานช้ินเดียวท่ี

ไมเคิลแองเจลโลแกะสลกัช่ือตวัเอง  

เที่ ยง   บริการ  อาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย น าคณะเดินทางสู ่เมืองฟลอเรนซ ์ เมืองท่ีไดร้ับฉายาวา่ เมืองท่ีมีความงามเป็นอมตะ เป็นเมืองตน้ก าเนิดของศิลปะ

แบบเรอเนสซองส ์ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีความเจริญสูงสุดในชว่งศตวรรษท่ี 13-16 ทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจและศิลปวฒันธรรม

เป็นนครโบราณอนัย่ิงใหญซ่ึ่งครั้งหน่ึงเคยมั่งคั่งและ

ร ่ ารวยกว่ากรุงโรม เป็นถ่ินก าเนิดของศิลปินระดับ

โลก2ทา่น คือ  ลีโอนาโด ดาวินชี และ ไมเคิลแอง

เจลโล ใหค้ณะไดมี้เวลาชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมท่ี 

THE MALL OUTLET เดอะมอลเอาท์เล็ท  กับ

สินคา้แบรนดด์งัมากมายอาทิ  

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2
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GUCCI,YVESSAINTLAURENT,GIORGIO,ARMANI,FERRAGAMO,BOTTEGA,VENETA,VALENTINO,HO

GAN,TODS,BALENCIAGA,FENDI,DIOR,VERCACE,MOSCHINO,BURBERRY,CHOPARD ETC…  

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / อิสระกบัการพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

พกัท่ี : HILTON FLORENCE METROPOLE/ NH FIRENZE / 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง(5)     ฟลอเรนซ(์เมืองตน้ก าเนิดศิลปะเรอเนซองค)์-วิหารซานตามาเรีย 

                                       จตุรสัไมเคิลแองเจลโล-รูปป้ันเดวิด-สะพานเวคคิโอ-หอเอนปิซ่า-ปาโดว่า/เมสเตร ้

 เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าคณะเดิน เท่ียวชมภายใน  เมืองฟลอเรนซ ์

FLORENCE มาเท่ียวอิตาลีหา้มพลาดเมืองน้ี! เมือง

ฟลอเรนซ์ท่ีไดร้ับฉายาว่า “เมืองท่ีมีความงามเป็น

อมตะ”(เมืองตน้ก าเนิดเรเนซองค์)เป็นเมืองท่ีมี

สถาปัตยกรรมสวยงาม และเป็นเอกลกัษณ์...เป็น

เมืองท่ีมีความเจริญสูงสุดในชว่งศตวรรษท่ี 13-16 

ทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจและศิลปวฒันธรรมเป็นนคร

โบราณอนัย่ิงใหญ่ซ่ึงครั้งหน่ึงเคยมั่งคั่งและร ่ ารวย

กว่ากรุงโรม เป็นถ่ินก าเนิดของศิลปินระดับโลก2

ทา่น คือ  ลีโอนาโด ดาวินชี และ ไมเคิลแองเจลโล  

น าคณะเดินเที่ ยวชมบริเวณใจกลางเมืองเกา่ของฟลอเรนซท่ี์ไดร้ับเลือกโดยองคก์ารยูเนสโก UNESCO ใหข้ึ้นทะเบียน

เป็น”มรดกโลก” เม่ือปี ค.ศ. 1982  ซ่ึงไดถู้กจดัใหเ้ป็นเขตเมืองปลอดมลพิษไมอ่นุญาตใหร้ถยนตว่ิ์งผา่น...ภายใน

เมืองสมัผสัสถาปัตยกรรมอนัแสนงดงามเต็มไปดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองสต์น้ฉบบัที่ หาชมไดย้ากย่ิงจากเมืองไหน

ในโลก เที่ ยวชม จตัุรสั เพียซซ่า ซินญอริตา้ ชมสถาปัตยกรรมอนัโดดเดน่ของเมืองท่ี  มหาวิหารซานตามาเรีย 

เดลฟิออเร เป็นวิหารท่ีมียอดโดมขนาดใหญส่ญัลกัษณ์แหง่เมืองฟลอเรนซ ์พรอ้มชม  โบสถซ์นัตาโคเช ่โบสถข์นาด

ใหญซ่ึ่งใชเ้ป็นสถานท่ีฝังศพของศิลปินช่ือกอ้งโลก ไมเคิลแองเจลโล และ กาลิเลโอ และศิลปินช่ือดงัข  องเมือง น า

ทา่นขา้มแมน่ ้าอาร์โน...เดินทางเขา้สู ่จตุรัสไมเคิลแองเจลโล บนเนินสูง ชมรูป

หลอ่สมัฤทธ์ิจ าลอง“เดวิด”David ท่ีโดง่ดงัในต านาน และบริเวณจตุัรัสแหง่น้ีทา่น

สามารถจะบนัทึกภาพวิวทิวทศัน์ท่ีงามท่ีสุดของกรุงฟลอเรนซพ์รอ้มชม

ประติมากรรมท่ีสวยงามของ สะพานเวคคิโอสะพานเกา่แกแ่หง่แรกขา้มแมน่ ้าอาร์

โน สญัลกัษณ์เมืองฟลอเรนซ ์

เที่ ยง บริการ  อาหารมื้อพิเศษ!แบบอิตาเล่ียนแท้ๆ สปาเก็ตตี้อิตาเล่ียน+

สเต๊กทัสคานี+มันฝร่ังอบ+พิซซ่าอิตาเลียนขนานแท+้ทิรามิสุ(ของหวานข้ึนช่ือของอิตาลี)+พรอ้มเสิร์ฟ

ไวน์อิตาเล่ียน4ท่าน/1ขวด**( มาอิตาลีทัง้ที!ตอ้งลองทานอาหารพื้นเมืองในสไตลอ์ิตาเล่ียน ) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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บา่ย  น าคณะออกเดินทางสู ่เมืองปิซ่า แควน้ทสักานี  

 

 

 

 

 

 

 

 

น าคณะเชา้ชม หอเอนเมืองปิซ่า 1ใน7ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก ทวัร์เราจดัใหค้ณะนัง่รถSHUTTER BUS เพ่ือเขา้ชม

ภายใน จัตุรัสดูโอโมแหง่ปิซา ทัง้ไป-กลบัไมต่อ้งเดินใหเ้หน่ือยบริเวณจตุัรัสดูโอโมแห่งปิซา หรือ กมัโป เดย ์มีราโกลี 

คือบริเวณท่ีลอ้มรอบดว้ยก าแพงใจกลางเมืองปิซา ประกอบไปดว้ยส่ิงกอ่สรา้งหลกั 4 อยา่ง ไดแ้ก ่มหาวิหารปิซา

(Duomo)หอเอน(Torre)หอศีลจุ่ม(Baptistery)และสุสาน (Camposanto)จตุัรัสดูโอโมแห่งปิซา ในปี ค.ศ.1987 

จตุรัสดูโอโมแห่งปิซา ไดร้ับเลือกโดยองคก์ารยูเนสโก UNESCO ข้ึนทะเบียนเป็น มรดกโลก  หอเอนแห่งน้ีเป็นหอ

ระฆงัของศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก เป็นหอทรงกระบอก8ชัน้สร้างดว้ยหินออ่นสีขาวสูง55.86 เมตร  เร่ิม

สรา้งเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม ค.ศ.1173 สรา้งเสร็จเม่ือปี ค.ศ. 1350 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี และท่ีหอเอนแหง่น้ี 

กาลิเลโอ กาลิเลอิ เคยใชห้อน้ีทดลองเก่ียวกบัแรงโนม้ถว่งไดเ้วลาพอสมควรออกเดินทางสู ่เมืองปาโดวา่ เป็นเมืองใน

แควน้เวเนโตท่ีตัง้อยูท่างตอนเหนือของประเทศอิตาลี  

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร หรือโรงแรมท่ีพกั / อิสระกบัการพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

พกัท่ี : CROWN PLAZA HOTEL / FOUR POINT SHERATON /ระดบัใกลเ้คียง 

วนัท่ีหกของการเดินทาง(6)    เกาะเวนิส-ล่องเรือกอนโดร่า-จตุรสัซานมาโค-สะพานถอนลมหายใจ-วิหารซานมาโค 

                                       เวโรน่า(ต านานโรมิโอ-จูเรียต)-เวโรน่าอารีน่า-จตุรสัเมืองเก่า-บา้นจูเรียต 

เชา้ บ ริ ก า รอ า ห า ร ม้ื อ เช ้ า  ณ 

หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าคณะออกเดินทางข้ึนสู่ ท่าเรือต

รอนเชตโต้ พร้อมนั่ งเรือเหมาล า

เขา้สู“่เกาะเวนิส” ราชินีแหง่ทะเล 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1987
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
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เอเดียตริก เมืองหลวงของแควน้เวเนโต เมืองเวนิสไดร้ับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก (Queen of the 

Adriatic), เมืองแห่งสายน ้า (City of Water), เมืองแห่งสะพาน (City of Bridges), และเมืองแห่งแสงสวา่ง (The 

City of Light) น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่าเรือตรอนเชโต  ้พรอ้ม ลงเรือเขา้สู่เมืองเวนิส อนัแสนโรแมนติกซ่ึงเป็น

จุดหมายปลายทางของคูร่ักจากทั่วโลก เมืองเวนิสถูกสรา้งข้ึนจากการเช่ือมเกาะเล็กๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกนัใน

บริเวณ ทะเลสาบเวนิเทีย มีเกาะเล็กใหญก่วา่118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมมากกวา่ 400 แห่ง...เรือน าทา่นสู่ ”เกาะ

ซานมารโ์ค” ศูนยก์ลางของเมืองเวนิส น าคณะเดินทางเขา้สู่บริเวณ จตุรัสซานมาโค ระหวา่งการเดินทางชม 

อนุสาวรียข์องพระเจา้วิคเตอร์เอมานู

เอลท่ี 2 บิดาของชาวอิตาเลียน ใหท้า่น

ไดถ้่ายภาพคูก่บั สะพานถอนหายใจ 

สะพานแห่งสัญลักษณ์ ของเกาะท่ี

เช่ือมตอ่กบัพระราชวงัดอร์จ ชมความ

สวยงามของ พระราชวงัดอร์จ อนัเป็น

ท่ีประทบัของเจา้เมืองเวนิสในยุคท่ียัง

เป็นรัฐอิสระ อีกทั้งยังเป็นศูนยก์ลาง

ของการปกครองแควน้ในยุคสมัยนั้น 

ชมความสวยงามของ โบสถเ์ซนตม์าร์ค ซ่ึงเป็นโบสถแ์บบไบเซ็นไทน์ท่ีใหญท่ี่สุดในยุโรปตะวนัตก ประดบัประดาดว้ย

โมเสกทองค าอนังดงาม ***แถมพิเศษ ! ใหค้ณะไดส้ัมผสัคลองแหง่เวนิสอนัแสนโรแมนติกโดยการนั่งเรือกอนโดร่า 

Gondora ท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก*** ( รายการแถมพิเศษน้ีอาจมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งงดการลอ่งเรือชว่ง พ.ย.-มี.ค.อนั

เน่ืองมาจากสภาพลม ฟ้า อากาศ ไมเ่อ้ืออ านวย หรือเป็นชว่งเทศกาลส าคญัตา่งๆบนเกาะเวนิส...ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการแถมลอ่งเรือกอนโดร่า) ทา่นท่ีไม่ลอ่งเรือให ้อิสระเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงันานาชนิด อาทิ 

Gucci  ,Louis Vuitton ,Prada ,Bally ,Chanel หรือสินคา้พ้ืนเมืองอนัเล่ืองช่ือเคร่ืองแกว้มูราโน่ ตน้ต ารับของการ

เป่าแกว้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแตบ่รรพชน..ได ้

เวลานัดหมายออกเดินทางกลบัสู่เมืองเมสเตร้(กรุณา

ตรงตอ่เวลานัดหมาย)  

เที่ ยง     บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู

พิเศษ!สปาเก็ตตี้หมึกด าตน้ต ารับ)  

บา่ย น าคณะออกเดินทางสู ่เมืองเวโรน่า (เมืองก าเนิด”โรมิ

โอ-จูเลียต”) ประตูสู่อิตาลีเป็นเมืองท่ีใหญ่ และส าคญั

เป็นอนัดบั2 ในแควน้เวเนโตรองจากเวนิส เมืองเวโรนา

ไดร้ับสมญานามวา่ "LITTLE ROMAN" เพราะยงัคง 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
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สภาพส่ิงกอ่สรา้งจากสมยัโรมนัไวอ้ยา่งสมบูรณ์ และถา้ยอ้นไปในศตวรรษท่ี 13-14 มีความเจริญสูงสุดถือวา่เป็นยุด

ทองไมแ่พก้รุงโรม เมืองเวโรน่าโดง่ดงัมาจากนิยายรักอมตะเร่ืองเอกของนักประพนัธ ์“ วิลเลี่ ยม เชกสเ์ปียร์ ” ท่ีช่ือวา่ 

“ โรมิโอ แอนด ์จูเลียต ” น าคณะเดินทางเขา้ชมยา่นเมืองเกา่ ท่ียงัคงสภาพบา้นเรือนแบบโบราณ น าทา่นเดินทางเขา้

สู ่ จตุรัสเออร์เบ ท่ีรายลอ้มไปดว้ยคฤหาสน์ ,วงัเกา่ของตระกูลท่ีเคยปกครองเวโรน่าระหวา่งทางผา่นชมความย่ิงใหญ่

ภายนอกของ  โรมนัอารีน่า สนามกีฬากลางแจง้แบบโรมนัโบราณ น าคณะเขา้ชมบริเวณ อดีตบา้นของจูเลียต 

ปัจจุบนัหนา้บา้นจูเลียตคือ รา้นArmani ชมระเบียงหินออ่นเล็กๆท่ีจูเลียตเคยยืนอยูโ่ดยมีโรมิโอมาคอยเฝ้าขอความ

รักอยูด่า้นลา่งตัง้อยูท่ี่บา้นเลขท่ี 27 ถนนแคปเปลโล(Cappello) ใน เมืองเวโรนา(Verona) บริเวณบา้นมีรูปปั้นจู

เลียตท่ีเป็นบรอนซป์ั้นโดย N.Costantini วา่กนัวา่ใครอยากสมหวงัในเร่ืองความรักก็ใหไ้ปจบัท่ีหน้าอกของจูเลียต 

นอกจากน้ีภายในบริเวณก าแพงบา้นจูเลียตยงัมีการเขียนแสดงความรักกนัมากมาย 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / อิสระกบัการพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

พกัท่ี : GRAND HOTEL VERONA / CROWN PLAZA HOTEL /ใกลเ้คียง 

หมายเหตุ: หากโรงแรมท่ีเวโรน่าเต็ม หรือมีการประชุม...ทางบริษัทจะจดัใหพ้กัโรงแรมในเบรสชา หรือมิลานแทน 

วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง(7)         มิลาน – ป้อมสฟอเฟสโก ้- มหาาวิหารแห่งมิลาน 

                                             ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นม+นัง่จิบกาแฟ ถ่ายภาพ สบายๆไม่ตอ้งรีบ 

เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าคณะออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน เมืองส าคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตัง้อยูบ่ริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี เป็น

เมืองท่ีมีช่ือเสียงในดา้นแฟชั่นและศิลปะ ซ่ึงมิลานถูกจดัใหเ้ป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกบั นิวยอร์ก ปารีส 

ลอนดอน และ โรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าคณะเขา้ชมภายใน ปราสาทสฟอรเ์ซสโกค้าสเซ่ิล Castello Sforzesco ปราสาทสวยงามหลงัน้ีไดเ้คยเป็นป้อม

ปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ ตอ่มาเป็นท่ีพ านักของผูน้ าเผด็จการในชว่งศตวรรษท่ี 15 คือ ตระกูลสฟอร์ซา และ

ไดส้รา้งวงัสถาปัตยกรรมเรอเนสซองสข้ึ์นมาแทน แมภ้ายนอกจะดูขึงขงั แตภ่ายในนั้นอลงัการมาก น าคณะเขา้ชม

ภายใน”พิพิธภณัฑ”์ของปราสาทท่ีแสดงผลงานของศิลปินอิตาเลียน  ดงัๆหลายทา่นรวมทัง้รูปสลกัแมพ่ระและพระเยซู  

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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ของไมเคิลแองเจลโลท่ียงัไม่แลว้เสร็จรวมอยูด่ว้ย มีเวลาใหท้า่นไดถ้่ายภาพกบัมุมสวยๆ ของน ้าพุ ท่ีโพยพุง่อยา่ง

สวยงามบริเวณดา้นหนา้ปราสาท 

เที่ ยง   บริการ  อาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นชมภายใน มหาวิหารแห่งมิลานหรือดูโอโม” Duomo di Milano สญัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมือง 

อนัมีขนาดใหญโ่ตมโหฬาร สรา้งข้ึนดว้ยหิน

ออ่นสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใชเ้วลาสรา้ง

น านกว่า  500  ปี  ปั จ จุบ ัน เป็ น  โบสถ์

แคธอลิกท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก และ

เป็นมหาวิหารใหญอ่นัดบัส่ีของโลก สูง 157 

เมตร กวา้ง 92 เมตรเร่ิมสร้างในปี ค .ศ . 

1386 ใชเ้วลากอ่สร้างนานถึง 500 ปี ชม

ความงดงามของยอดปราสาทท่ีมีปลายยอด

แหลมกวา่ 135 ยอด รูปปั้นนักบุญ คนและ

สัตวอี์กกว่า 3,000 รูป ลานดา้นหน้าเป็น

ท่ีตั้งของพระราชานุสาวรียพ์ระเจา้วิคเตอร์

เอ็มมานูเอลท่ี 2 ทรงมา้ รายลอ้มดว้ยอาคาร

ท่ีเก่าแก่คลาสสิคและชอ้ปป้ิงมอลล์ท่ีสวย

ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก...ใหท้า่นไดเ้ลือกหา

ซ้ือสินคา้ช่ือดงัมากมายที่   แกลเลอเรีย วิค

เตอรเ์อ็มมานูเอลท่ี2 ท่ีใชเ้วลากอ่สรา้งถึง 

12 ปีเป็นอาคารหลงัคากระจกโครงเหล็กพ้ืน

โมเสกลวดลายงดงามมาก ภายใน ประกอบดว้ยรา้นคา้สินคา้แบรนดเ์นม เชน่ Prada, Louis Viton, Gucci, Bally, 

Amani,  Versaceไดเ้วลาอนัสมควรออกเดินทางสูท่ี่พกั 

ค ่า  อาหารม้ือค ่าอิสระตามอธัยาศยัเพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง(ไมร่วมอาหาร)  

อิสระกบัการพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

พกัท่ี :  RADISSON BLUE HOTEL / CROWN PLAZA HOTEL /MELIA HOTEL /ใกลเ้คียง 
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วนัท่ีแปดของการเดินทาง(8)       มิลาน-ทะเลสาบโคโม่-สนามบินมิลาน 

เชา้  บริการอาหารม้ือ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

น าคณะออกเดินทางสู่ สนามบินมิลาน น าคณะเดินทางชมความสวยงามของ ทะเลสาบโคโม(Lake Como) ซ่ึง

เป็นทะเลสาบท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 3 ของ

อิตาลี แต่มีช่ือเสียงดา้นความสวยงามมาเป็น

อนัดับหน่ึง ซ่ึงรอบๆทะเลสาบจะมีเมืองตาก

อากาศกระจายตวัอยูห่ลายๆเมืองท่ีเป็นท่ีนิยมทัง้

กบัชาวอิตาลีและชาวตา่งชาติ ทะเลสาบโคโม่

แห่งน้ีนั้นตั้งอยูใ่นจงัหวดัโคโม่ แควน้ลอมบาร์

เดีย  ท่ีนอกจากจะไดข้ึ้นช่ือวา่เป็นทะเลสาบท่ี

สวยที่ สุดในอิตาลีแลว้ยงัเป็นทะเลสาบที่ ใหญเ่ป็น

อนัดบัสามของอิตาลีอีกดว้ย โดยมีความยาวโดยรอบทะเลสาบถึง 160 เมตรเลยทีเดียว และมีพ้ืนท่ีโดยรอบประมาณ 

146 ตารางกิโลเมตร  ท่ีสามารถช่ืนชมทศันียภาพอนังดงามของธรรมชาติ และเทือกเขาท่ีมีหิมะปกคลุมตลอดทัง้ปี

อยา่งเทือกเขาแอลป์อีกดว้ย  หน่ึงในจ านวนเมืองมายมายท่ีรายลอ้มทะเลสาบมีเมืองท่ีช่ือวา่ โคโม ่ท่ีมีช่ือเดียวกบั

ทะเลสาบดว้ย น าคณะออกเดินทางสู ่สนามบินมลัเพนซ่า เพ่ือท าการเช็คอิน และท า TAX REFUND  

14.05 น. เหิรฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ..โดย สายการบินไทย thai airways international เที่ ยวบินท่ี TG941 (บินตรง) 

วนัท่ีเกา้ของการเดินทาง(9)    ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ 

05.55 น. เดินทางถึงทา่อากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ทวัร์ยุโรป แกรนดอิ์ตาลี__พกัเกาะคาปรี Grand Italy9D6N_TGwta_MZ 

     

อตัราค่าบริการ แกรนดอิ์ตาลี 9 วนั TG  

พกับนเกาะคาปรี โปรแกรมแนะน า! พกัดี ทานดี  

 ลอ่งเรือชมความสวยงามถ า้บลูกร๊อตโต ้พกัโรงแรม4ดาว ดีดี****6คืน  

ทวัร์น้ีจดัอาหารพ้ืนเมืองดีดี+อาหารจีนเมนูดีดี+พกัโรงแรม4ดาว ดีดี****   

+รวมคา่วีซา่ VISA ไมต่อ้งจา่ยเพ่ิม / อาหารครบทุกม้ือ ยกเวน้ม้ือค ่าวนัสุดทา้ยชอ้ปป้ิง 

*****หมายเหตุ โปรแกรมน้ีเหมาะส าหรับทา่นที่ ชอบเที่ ยวแบบ พกัดี ทานดี***** 

*กรุณาส ารองที่ นั่งลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 06-16สปัดาห ์เพ่ือควาสมสะดวกในการย่ืนวีซา่* 

ช่วงการเดินทาง 

CHECK-IN3ทุ่มของวนัแรก 

ผูใ้หญ่  

ราคาท่านละ 

พกัหอ้งละ2ท่าน 

เด็กอายุ 

ต า่กว่า12ปี  

1เด็ก+1ผูใ้หญ่ 

เด็กอายุต า่กว่า12ปี  

1เด็ก(มีเตียง) 

+2ผูใ้หญ่ 

พกัท่านเดียวต่อ1

หอ้งจ่ายเพ่ิม 

เดือนพฤศจิกายน  

02-10พ.ย./09-17พ.ย. 

16-24พ.ย./23พ.ย.-01ธ.ค. 

89,900 89,900 86,900 16,000 

หยุดวนัพอ่ 30พ.ย.-08ธ.ค. 89,900 89,900 86,900 16,000 

เดือนธนัวาคม 

หยุดวนัพอ่ 03-11ธ.ค. 

หยุดวนัพอ่ 05-13 ธ.ค. 

89,900 89,900 86,900 16,000 

หยุดรัฐธรรมนูญ 07-14 ธ.ค. 89,900 89,900 86,900 16,000 

คริสมาสต ์21-29ธ.ค. 89,900 89,900 86,900 18,000 

ปีใหม่กรุป๊1 28ธ.ค.-05ม.ค. 

*เคาทด์าวน์ กรุงฟลอเรนซ ์

เดินชมพลุไฟเมืองเก่าไดส้บาย 

92,900 92,900 89,900 22,000 

▪  โดยช าระมดัจ าเป็นเงินสด 50,000 บาท สว่นที่ เหลือสามารถรูดบตัรเครดิตได ้
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

• คา่ตัว๋เคร่ืองบินโดยการบินไทยTG (เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ) นั่งเคร่ืองทนัสมยัที่ สุดระดบัโลก ขาไปA350+ขากลบัA35 

• คา่รถปรับอากาศน าเที่ ยวตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยุโรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกิน 

12ช.ม./วนั 

• คา่ท่ีพกัตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ และราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เทา่ตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังาน

เทศกาล เทรดแฟร์หรืองานประชุมตา่งๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปลี่ ยนท่ีพกั โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั 

• คา่อาหาร คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ และคา่ยานพาหนะทุกชนิดส าหรับน าเที่ ยว ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

• คา่รถน าเที่ ยวดงัระบุในโปรแกรมการเดินทาง/ คา่หวัหนา้ทวัร์ และไกดท์อ้งถ่ินน าเที่ ยวดงัระบุในโปรแกรมการเดินทาง 

• คา่ธรรมเนียมน ้ามนัและคา่ประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัราเรียกเก็บ ณ วนัท่ีท าการจอง 

• ***รวมคา่วีซา่แลว้*** 

• คา่ประกนัชีวิตกรณีอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาล

กรณีอุบติัเหตุในวงเงินไมเ่กิน ทา่นละ 100,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

• ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

• คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ คา่เคร่ืองด่ืมและคา่อาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด คา่อาหาร

และเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษนอก 

• คา่ท าหนังสือเดินทาง, คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง 

• ค่าทิปส าหรบัหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 800-1000บาท (ใหท้่านพิจารณาตามการบริการ)/ ค่าทิปคนขบัรถท่านละ 

14ยูโร ใหก้บัมือคนขบัโดยตรง  

• คา่ธรรมเนียมน ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีกในภายหลงั*คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดินทางท่ีเกิน

จากท่ีทางสายการบินก าหนดไว ้เง่ือนไขการช าระเงิน 

• กรุณาจองลว่งหนา้พรอ้มช าระงวดแรก 50,000 กอ่นการเดินทาง พรอ้มแฟกซส์ าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport   และ

คา่ใชจ้า่ยสว่นท่ีเหลือกรุณาช าระกอ่นวนัย่ืนวีซา่ หรือไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทาง 

• บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ตอ่เม่ือไมส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 25 ทา่น 

ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ัง้หมด หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ทา่นตอ้งการ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความลา่ชา้ของสายการบิน ภยั

ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวติั ทรัพยสิ์นสูญหายตามสถานท่ีตา่งๆ และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯ หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความ

ลา่ชา้ หรือ จากอุบติัเหตุตา่งๆ 
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• เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

และออกประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี  

• เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯ จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆของบริษัทฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

• ทางบริษัทเร่ิมตน้ และจบการบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทา่นเดินทางมาจากตา่งจงัหวดั หรือตา่งประเทศ และจะ

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดที่ ใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมร่ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นน้ี 

เพราะเป็นคา่ใชจ้า่ยที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทา่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% โดยมีเอกสาร

แจง้การนัดหมายการเดินทางสง่ไปถึงทา่นเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ ทา่นจึงสามารส ารองยานพาหนะได ้

• ตัว๋เคร่ืองบินท่ีใชใ้นการเดินทางไมส่ามารถ Refund หรือเล่ือนวนักลบั หรือเปลี่ ยนแปลงการเดินทางได ้กรณีทา่นจะกลบักอ่น

หรือเล่ือนวนัเดินทางกลบั กรุณาติดตอ่สอบถามเจา้หนา้ท่ีกอ่นการเดินทาง มิฉะนั้นทา่นจะตอ้งซ้ือตัว๋ใหมเ่องในกรณีไม่

เดินทางไป และกลบัตามโปรแกรมท่ีทา่นซ้ือจากทางบริษัท เน่ืองจากเป็นคุณสมบตัรของตัว๋ท่ีออกมาจากทางสายการบิน 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  30 วนั – คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด ยกเวน้กรุ๊ปที่ เดินทางชว่งวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบั

สายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีคา่มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือตา่งประเทศและ...ไมอ่าจ

ขอคืนเงินได ้     

• ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 25 วนัข้ึนไป –  เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท   

• ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่  20 วนั  -  เก็บคา่ใชจ้า่ย  50 % ของราคาทวัร์   

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  1-14 วนั – เก็บคา่บริการทัง้หมด 100 % 
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หมายเหตุ 

o ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซา่ของทา่นก็ตอ่เม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 25 ทา่น และไดร้ับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษัทจะตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซา่ อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการ

เดินทาง ฯลฯ ทางทา่นจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 25 ทา่น จึงจะสามารถย่ืนวีซา่ใหก้บัทางทา่นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในชว่งท่ีทา่นเดินทางคิววีซา่กรุ๊ปในการย่ืนวีซา่เต็ม ทางบริษัทตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซา่เด่ียว ซ่ึงทางทา่นจะตอ้งเดินทาง

มาย่ืนวีซา่ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสารตา่งๆท่ีใชใ้นการย่ืนวีซา่ทอ่งเที่ ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้ าหนดออกมา มิใชบ่ริษัททวัร์เป็นผูก้ าหนด ทา่นท่ีมีความ

ประสงคจ์ะย่ืนวีซา่ทอ่งเที่ ยวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลตอ่การ

พิจารณาวีซา่ของทา่น บริษัททวัร์เป็นแตเ่พียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการย่ืนวีซา่เทา่นั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซา่ใหก้บั

ทางทา่น สถานทูตจะไมผ่า่นการพิจารณาวีซา่ใหท้า่น กรณีทา่นใชเ้อกสารปลอมในการย่ืนวีซา่ 

กรณีวีซ่าท่ีท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ้ทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยจริงที่ เกิดข้ึนดงัตอ่ไปน้ี 

- คา่ธรรมเนียมการย่ืนวีซา่และคา่บริการ 5,000 บาท ทางสถานทูตจะไมคื่นคา่ธรรมเนียมใดๆทัง้ส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไมผ่า่นการพิจารณา 

- คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วนัย่ืนวีซา่ ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารที่ส าคญัในการย่ืนวีซา่ ประมาณ10,000 บาท หากทา่นไมผ่า่นการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีคา่ธรรมเนียมที่ ทา่นตอ้งถูกหกับางสว่น และสว่นที่ เหลือจะคืนใหท้า่นภายใน 45-

60 วนั(ตามกฎของแตล่ะสายการบิน) ถา้ยงัไมอ่อกตัว๋ทา่นจะเสียแตค่า่มดัจ าตัว๋ตามจริงเทา่น้ัน 

- คา่หอ้งพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวีซา่ ตามกฎทา่นจะตอ้งโดนคา่มดัจ าหอ้งใน 2 คืนแรก

ของการเดินทางหากทา่นไมป่รากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดคา่หอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษัทจะแจง้ใหท้า่นทราบ และมี

เอกสารชี้ แจงใหท้า่นเขา้ใจ 

• หากทา่นผา่นการพิจารณาวีซา่ แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% 

• ทางบริษัทเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทา่นเดินทางมาจากตา่งจงัหวดั หรือตา่งประเทศ และจะ

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดที่ ใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมร่ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นน้ี เพราะ

เป็นคา่ใชจ้า่ยที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทา่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

***ส าหรับเอกสารที่ ทา่นตอ้งเตรียมส าหรับย่ืนวีซา่ ทางเราจะสง่ใหท้า่นหลงัจากส ารองท่ีนั่งแลว้  

  


