
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 14723  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

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 – สเต๊กเน้ือฟิออเรนติน่า - ชิมไวน์เคียนติ – น่ังรถไฟด่วนสู่เมืองเนเป้ิล – เกาะคาปรี 

ล่องเรือ (ถ า้บลูก๊อตโต้) น่ังรถราง - ซอร์เรนโต้ – เมืองโบราณปอมเปอ ี– โรม – กรุงวาติกัน 
เข้าชมพพิธิภัณฑ์วาติกนั - (Sistine Chapel) - เข้าชมภายในโคลอสเซียม – น า้พุเทรวี ่– เมืองเก่าโรม – บันไดสเปน                                      

ก าหนดการเดินทาง 

15-25 ม.ค.//12-22 ก.พ.//18-28 มี.ค.//09-19 เม.ย.//12-22 เม.ย.//29 เม.ย.-09 พ.ค.//22 พ.ค.-01 มิ.ย. 
19-29 ม.ิย.//01-11 ก.ค.//07-17 ส.ค.//18-28 ก.ย.//03-13 ต.ค.//16-26 ต.ค. 63 

( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
 

World PreMium 
 
1. โรงแรมทีพ่กัแบบ 4 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋าส่งถึงห้องพกั 
2. บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. (ไม่ใช่ห้องกรุ๊ป)   
3. อาหารพืน้เมืองแบบมีคุณภาพ เพ่ือลองชิมรสชาติแบบต้นต ารับ *** 
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 คอยอ านวยความสะดวก ก่อนขึน้เคร่ือง 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
วนัที่2  มิลาน – ชมเมือง – ปราสาทสฟอร์เชสโก – ดูโอโม่ – เซอมิโอเน 
 ล่องเรือทะเลสาบการ์ดา – เวนิส เมสเต้  
00.35  เหิรฟ้าสู่เมืองมิลาน...โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ Thai Airways เทีย่วบินที ่TG940 
07.10  เดินทางถึงเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่ตัว

เมืองมิลาน เมืองส ำคญัในภำคเหนือของประเทศอิตำลี ตั้งอยู่บริเวณท่ีรำบลอมบำร์ดี น าท่านเดินทางสู่บริเวณ 
“ปราสาทสฟอร์เซสโก้” ปรำสำทสวยงำมหลงัน้ีไดเ้คยเป็นป้อมปรำกำรของพวกตระกูลวิสคอนติ ต่อมำเป็นท่ี
พ  ำนกัของผูน้ ำเผด็จกำรในช่วงศตวรรษท่ี 15 คือ ตระกูลสฟอร์ซำ  มี
เวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพกับมุมสวยๆ ของน ้าพุที่โพยพุ่ งบริเวณ
ด้านหน้าปราสาทสฟอร์เซสโก้  น ำท่ำนชม “มหาวิหารแห่งมิลาน 
หรือดูโอโม” สัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมือง อนัมีขนำดใหญ่โต
มโหฬำร สร้ำงข้ึนด้วยหินอ่อนสีขำวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลำ
สร้ำงนำนกว่ำ 500 ปี ปัจจุบนัเป็น “โบสถ์แคธอลิกที่ใหญ่เป็นอันดับ 
3 ของโลก” ลำนดำ้นหน้ำเป็นท่ีตั้งของพระรำชำนุสำวรียพ์ระเจำ้วิค
เตอร์เอ็มมำนูเอลท่ี 2 ทรงมำ้ รำยลอ้มดว้ยอำคำรท่ีเก่ำแก่คลำสสิค
และช้อปป้ิงมอลล์ที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงของโลก มีเวลาให้ท่านได้เลือกหาซ้ือสินค้าช่ือดังมากมายที่ “ แกลเลอเรีย 
วคิเตอร์เอม็มานูเอลที2่ ” ท่ีใชเ้วลำก่อสร้ำงถึง 12 ปีเป็นอำคำรหลงัคำกระจกโครงเหล็กพื้นโมเสกลวดลำยงดงำม
มำก ภำยในประกอบดว้ยร้ำนคำ้สินคำ้แบรนด์เนมช่ือดงั เช่น Prada, Louis Viton, Gucci, Bally, Amani, 
Moschino , Versace ฯลฯ ให้ท่ำนไดช้อ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั บนถนนมองท ์นโปลียอง และถนนวิคเตอร์เอมมำนู
เอล หรือนัง่จิบกำแฟชมบรรยำกำศ 

http://bit.ly/2NMk5YE
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


 
 

 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากน้ันน าท่าน ออกเดินทางสู่ Sirmeone เมืองอนัเก่าแก่ทีม่ีอายุกว่า 2,000 ปี มีลักษณะภูมมิประเทศเป็นแหลมที่

ย่ืนออกไป ในทะเลสาบการ์ด้า ซ่ึงมีควำมยำวกวำ่ 55 กิโลเมตรเมืองน้ีจึง
ถูกขนำบข้ำงด้วยทะเลสำบ น ำท่ำนลงเรือล่องชมควำมงดงำมของ
ทะเลสำบกำร์ดำ (Gauda Lake) ผำ่นชมวิลล่ำท่ีสวยงำมของบรรดำเหล่ำ
เศรษฐีในยโุรป ท่ำนจะเห็นเทือกเขำแอล์ปท่ีสวยงำม จำกนั้นให้ทุกท่ำน
ได้ชมเมืองเก่ำท่ีแสนสวยงำม มีร้ำนคำ้และ ร้ำนขนมอยู่มำกมำย เก็บ
ภำพป้อมปรำกำรประจ ำเมือง ท่ีเป็นจุดสัญลกัษณ์ตั้งแต่สมยัยุคโรมนั 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
อิตาลีไปยัง “ เมืองเวนิส เมสเตร้ ” ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก เมือง
หลวงของแคว้นเวเนโต 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร พืน้เมือง เมนูพเิศษ สปาเกตตีล๊้อบสเตอร์ (Spaghetti Lobster) และขนมหวาน   
/ น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  

พกัที่ :  NH LAGUNA VENICE HOTEL / DELFINO HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่3  เวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จตุรัสซานมาโค 
 (รวมค่าล่องเรือกอนโดล่า) – ลา สเปเซีย  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่าเรือตรอนเชโต้ จากน้ันลงเรือเข้าสู่ “ เมืองเวนิส ” เมืองอนัแสนโรแมนติกซ่ึงเป็นจุดหมำย

ปลำยทำงของคู่รักจำกทัว่โลก เมืองเวนิสได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก (Queen of the Adriatic), 
เมืองแห่งสายน ้า (City of Water), เมืองแห่งสะพาน (City of Bridges), และ เมืองแห่งแสงสว่าง (The City of 
Light) เรือน ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ “เกาะซานมาร์โค” ศูนยก์ลำงของ
เมืองเวนิส พร้อมน ำคณะเดินทำงเข้ำสู่บริเวณ “จตุรัสซานมาโค” 
ระหว่ำงกำรเดินทำงชม อนุสำวรีย์ของพระเจำ้วิคเตอร์เอมำนูเอลท่ี 2 
ถ่ำยภำพคู่กบั“ สะพานถอนหายใจ” สะพำนแห่งสัญลกัษณ์ท่ีเช่ือมต่อ
กับพระรำชวังดอร์จ  ชมความสวยงามของ“พระราชวังดอร์จ” 
(ภายนอก) อนัเป็นท่ีประทบัของเจำ้เมืองเวนิสในยุคท่ียงัเป็นรัฐอิสระ 
อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลำงของกำรปกครองแควน้ในยุคสมยันั้น ชม“โบสถ์
เซนต์มาร์ค” ซ่ึงเป็นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ท่ี “ใหญ่ที่สุด” ในยุโรป
ตะวนัตก อิสระเลือกชอ้ปป้ิงสินคำ้แบรนดเ์นมช่ือดงันำนำชนิด อำทิ Gucci, Louis Vuitton, Prada, Bally, Chanel 
หรือ“ เคร่ืองแก้วมูราโน่ ” สินคำ้พื้นเมืองอนัเล่ืองช่ือ อิสระให้ท่ำนเดินเท่ียวชมงำนก่อสร้ำงท่ีแสดงให้เห็นถึง
ควำมเป็นอจัฉริยะดำ้นสถำปัตยกรรมท่ี“สะพานเรียลอลัโต้” 



 
 

 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านล่องเรือกอนโดล่า ชมล าคลองที่ให้แทนถนนผ่านชมบ้านเรือนชาวเวนิสรวมถึงวิวที่สวยงามของสะพาน

ต่างๆ ที่ทอดผ่านล าคลอง ให้ท่านได้ด่ืมด ากับสถาปัตยกรรมที่มีอายุยาวนานมากกว่า 500 ปี **แถมรวมค่ำ
ล่องเรือกอนโดล่ำเรียบร้อยแล้วโดยสำรล ำล่ะ 5-6 ท่ำน** จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมือง ลา สเปเซีย (LA 
SPEZIA) เมืองในเขตลิกูเรีย ทำงตอนเหนือของอิตำลี อยูร่ะหวำ่งเมืองเจนวัและปิซ่ำ บนทะเลลิกูเรียและเป็น
หน่ึงในอ่ำวท่ีมีควำมส ำคญัทำงดำ้นกำรคำ้ และกำรทหำร เดินทำงถึง เมือง ลำ สเปเซีย น ำท่ำนเขำ้สู่ตวัเมือง 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  / น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั 

พกัที่:  NH LA SPEZIA HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 

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

เชำ้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านน่ังรถไฟสู่ 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 โดยทั้งห้ำหมู่บำ้นน้ีมีหุบเขำ
ลอ้มรอบ ประกอบกนัเป็นส่วนหน่ึงของอุทยำนแห่งชำติฯ และไดรั้บ
กำรข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจำกองค์กำรยูเนสโก้อีกด้วย แวะชม
ควำมงำมของหมู่บำ้นริโอแมกจิโอเร (RIOMAGGIORE) เป็นหมู่บำ้น
เล็กๆ ท่ีมีเสน่ห์ และมีบรรยำกำศเหมือนเมืองตุ๊กตำ บ้ำนเรือนท่ีตั้ ง
ลดหลัน่กนับนหน้ำผำท่ีปกคลุมดว้ยตน้ไมเ้ขียวขจีตดักบัน ้ ำทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียนสีเทอร์ควอยซ์ ท ำให้กลำยเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวยอดฮิต
แห่งหน่ึงอยำ่งไม่ตอ้งสงสัย อิสระให้ท่ำนชมควำมงดงำม และถ่ำยภำพตำมอธัยำศยั น ำท่ำนออกเดินทำงโดยรถ
โคช้ปรับอำกำศ สู่เมืองเซนต ์มำกำริตำ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านลงเรือเฟอร์ร่ีสู่เมืองพอร์โตฟิโน (น่ังเรือประมาณ 20 นาที) เดินทางถึงเมืองพอร์โตฟิโน น ำท่ำนเดินเล่น

เท่ียวชมเมืองโดยรอบ พอร์โตฟิโนเป็นเมืองท่ำ แห่งชำยทะเลเมดิเตอร์
เรเนียนท่ีมีช่ือเสียงในระดบัโลก ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดัของเจนวั ท่ีถูก
ลอ้มรอบดว้ยท่ำเรือเล็กๆ จนไดรั้บกำรขนำนนำมวำ่เป็น "สวรรค์แห่ง
เมืองท่ำ" ส ำหรับนกัท่องเท่ียวก็ว่ำได ้เมืองเล็กๆ ท่ีแสนน่ำรัก ภำยใน
ตวัเมืองประกอบไปดว้ยดว้ยบำ้นเรือนหลำกสีสัน ซ่ึงตั้งเบียดเสียดกนั
ไปตำมเชิงเขำเขียวชอุ่ม โอบลอ้มอ่ำวท่ีมี เรือยอร์ชส่วนตวั จอดเต็มไป
หมด เก็บภำพโบสถเ์ซนตม์ำร์ติน (St.Martin) ซ่ึงสร้ำงข้ึนในศตวรรษท่ี 
12 โดยตัวโบสถ์นั้ นมีขนำดท่ีไม่ใหญ่โต แต่ก็มีควำมสวยงำมมำก



 
 

 

พอสมควร ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนออกเดินทำงกลบัได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองปิซ่า (Pisa) 
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร/น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั 

พกัที่:  NH HOTEL PISA หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่5  หอเอนปิซ่า (1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก) – เซียน่า – เดอะ มอลล์ เอ้าท์เลท็ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเปลีย่นเป็นรถ Shutter Bus เขำ้ชมควำมมหศัจรรยข์อง “หอเอนแห่งเมืองปีซ่า” 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของ

โลก ถูกสร้ำงดว้ยหินอ่อน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้นโดยเร่ิมสร้ำงเม่ือปี ค.ศ.1174 แลว้เสร็จเม่ือ ค.ศ.1350 ใช้เวลำ
ก่อสร้ำงนำนถึง 176 ปี พร้อมชมควำมสวยงำมของ“หอสวดมนต์ที่สร้างในสไตล์โรมันเนสก์ ” จตุรัสดูโอโม
แห่งปิซาได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก เม่ือปี ค.ศ. 1987 เมืองแห่งน้ียงัเป็นบำ้นเกิด
ของนกัวทิยำศำสตร์ และนกัดำรำศำสตร์เอกของโลก “กาลเิลโอ” ซ่ึงเขำ
ได้พิสูจน์กฎกำรณ์ดึงดูดของโลกโดยปล่อยวตัถุให้ตกมำจำกท่ีสูงเขำ
สังเกตพบวำ่ ไม่วำ่วตัถุหนกัหรือเบำ ต่ำงตกถึงพื้นดินพร้อมกนั และให้
ชำวโลกรู้ โดยท ำกำรทดลองปล่อยลูกบอลจำกหอเอนปิซ่ำแห่งน้ี และ
เขำย ังเป็นคนแรกท่ีใช้กล้องโทรทัศน์  (Telescope) ส่องดูดำวเม่ือ
ประมำณ 400 ปีก่อนและไดป้ระกำศส่ิงท่ีคน้พบซ่ึงทำ้ทำยควำมเช่ือของ
คนในสมยันั้นซ่ึงเช่ือกนัว่ำโลกเป็นศูนยก์ลำงของสุริยะจกัรวำลแต่กำ
ลิเลโอยนืยนัวำ่ดวงอำทิตยต่์ำงหำกเป็นศูนยก์ลำงของสุริยะจกัรวำล จน
ท ำใหเ้ขำถูกจบัคุมขงัในท่ีสุด น าท่านเดินทางสู่เมืองเซียน่า (140 กม.) ตลอดทั้งใจกลางเมืองเก่าของเซียน่า
ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ.1995 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น ำท่ำนเยี่ยม จตุรัสเปียซซ่ำ เดล คมัโป Piazza del Campo ซ่ึงไดรั้บยกยอ่งวำ่เป็นมรดกโลก และเคยเป็นบำ้นขอ

งำลิโอนักแข่งมำ้ท่ีมีช่ือกระฉ่อนท่ีสุดในโลก ชมจตุรัสเปียซซ่ำ เดล คมัโป ท่ีได้ช่ือว่ำสวยแปลกตำเพรำะมี
รูปทรงเป็นรูปพดั ลำดเอียงแบบขั้นบนัได ตั้งอยู ่ ดำ้นหนำ้ศำลำ
ว่ำกำรเมืองเซียน่ำ เดินเล่น ชมเมือง บ้ำนเรือนต่ำงๆ ถึงแม้ดู
เก่ำแก่ แต่ยงัคงถูกใชง้ำนเป็นท่ีอยูอ่ำศยัและร้ำนคำ้ มีศำลำกลำง
จงัหวดัสไตล์โกธิค น ้ ำพุเกีย โบสถ์พระแม่นิรมล ท่ีน่ีมีเทศกำล
พำลิโอแสดงในชุดพื้นเมืองทุกปีมีช่ือเสียงมำก ไดเ้วลำสมควร
น าท่านเดินทางเข้าสู่ เดอะ มอลล์ เอ้าท์เล็ท (The Mall 
Outlet) เลือกซ้ือสินคำ้แบรนด์เนมมำกมำยในรำคำพิเศษโดยเฉพำะแบรนด์ชั้นน ำของอิตำลี เช่น GUGCI & 

PRADA และแบรนด์อ่ืนๆมำกมำย เช่นArmani , Bally, Bulgari, Burberry, Calvin Klein, Camper, Diesel, Hugo 

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%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


 
 

 

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. 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  MEDITERANO HOTEL / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6  ฟลอเรนซ์ – เนินเขาไมเคลิ แองเจโร – สเต๊กเน้ือฟิออเรนตน่ิา 
 ชิมไวน์เคยีนต ิ– น่ังรถไฟด่วนสู่เมืองเนเป้ิล 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางเข้าชม “เมืองฟลอเรนซ์” Florence เมืองที่ได้รับฉายาว่า

“เมืองที่มีความงามเป็นอมตะ ”เป็นเมืองต้นแบบของศิลปะแบบเรอเนส
ซองส์ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีควำมเจริญสูงสุดในช่วงศตวรรษท่ี 13-16 ทั้ ง 
ทำงดำ้นเศรษฐกิจและศิลปะวฒันธรรมเป็นนครโบรำณอนัยิ่งใหญ่ซ่ึงคร้ัง
หน่ึงเคยมัง่คัง่และร ่ ำรวยกวำ่กรุงโรม เป็นถ่ินก ำเนิดของศิลปินระดบัโลก 
2 ท่ำน คือ“ ลโีอนาโด ดาวนิชี และ ไมเคิลแองเจลโลก ” 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษฟิออเรนติน่า สเต๊ก 
(Fiorentina Beef Steak) เมนูสุดพิเศษที่มีช่ือเสียง ที่สุดของแคว้นทอสคาน่ี ซ่ึงโดยปกติเชฟจะย่างเน้ือทั้งก้อน
แล้วมาบรรจงแล่ให้ลูกค้าทีโ่ต๊ะอาหารขณะทีย่งัร้อนอยู่ (ท่ำนใดไม่ทำนเน้ือววักรุณำแจง้เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยขำย บริษทั
ฯ จะเปล่ียนเมนูเป็นสเตก๊ปลำหรือหมูแทน) 

บ่าย เดินเท่ียวชมเขตเมืองเก่ำ ชม“จัตุรัสเพียซซ่าซินยอเรตตา”  ชม
สถำปัตยกรรมอนัโดดเด่นของเมืองท่ี “มหาวิหารซานตามาเรีย เดลฟิ
ออเร” เป็นวิหำรท่ีมียอดโดมขนำดใหญ่สัญลกัษณ์แห่งเมืองฟลอเรนซ์ 
จำกนั้นออกเดินทำงเขำ้สู่ใจกลำงเมืองชม “โบสถ์ซันตาโคเช่” โบสถ์
ขนำดใหญ่ซ่ึงใชเ้ป็นสถำนท่ีฝังศพของศิลปินช่ือกอ้งโลก “ไมเคิลแอง
เจลโล และ กาลเิลโอ” และศิลปินช่ือดงัของเมือง จำกนั้นน ำท่ำนขำ้มแม่น ้ ำอำร์โนเขำ้สู่ “จตุรัสไมเคิลแองเจลโล” 
บนเนินสูงชมรูปหล่อสัมฤทธ์ิจ ำลอง“เดวิด” David ท่ีโด่งดงัในต ำนำนเป็นผลงำนช้ินเอกของไมเคิลแองเจลโล 
และบริเวณจัตุรัสแห่งน้ีท่ำนสำมำรถจะบันทึกภำพวิว ทิวทัศน์ท่ีงำมท่ีสุดของกรุงฟลอเรนซ์พร้อมชม
ประติมำกรรมท่ีสวยงำมของ “สะพานเวคคิโอ” สะพำนเก่ำแก่แห่งแรกท่ีขำ้ม “แม่น ้าอาร์โน” สัญลักษณ์ของ
เมืองฟลอเรนซ์ / จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่สถานีรถไฟฟลอเรนซ์ 

16.00 ออกเดินทางสู่เมืองเนเป้ิล โดยรถไฟด่วน Italiarail  
19.00 เดินทางถึงสถานีรถไฟเมืองเนเป้ิล / น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั 
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร ณ โรงแรมทีพ่กั 

พกัที่:  ROYAL CONTINENTAL HOTEL / หรือระดบัใกล้เคยีง 



 
 

 

วนัที่7  เนเป้ิล – เกาะคาปรี – ล่องเรือ (ถ า้บลูก๊อตโต้) - น่ังรถรางสู่เมืองเก่า– พกับนเกาะคาปรี 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางออกจากสู่เกาะคาปรี(CAPRI ISLAND) โดยเรือเจ๊ตฟรอย / น าท่าน ล่องเรือ ชมทิวทัศน์อัน

สวยงามของเกาะคาปรี ท่ำมกลำงทอ้งฟ้ำสีครำม น ้ ำทะเลสี
น ้ ำเงินเขม้ น ำท่ำนชมควำมงำมของถ ้าบลูกรอตโต้(BLUE 
GROTTO) ถ ้ ำน้ีถูกค้นพบเม่ือปี 1826 มีขนำดกวำ้ง 45 
เมตรและยำว 54 เมตร สูง 15 เมตร ทำงเข้ำถ ้ ำสูงจำก
ระดบัน ้ ำทะเลเพียงเมตรเศษๆ (ในกรณีท่ีสภำพอำกำศไม่
เอ้ืออ ำนวยกบักำรออกเรือ อำจงดรำยกำรชมถ ้ำบลูกอตโต)้ 
จำกนั้นน ำท่ำนนั่งเรือสู่เกำะคำปรี สถำนท่ีตำกอำกำศของ
ชนชั้นสูงมำตั้งแต่สมยัโรมนัเรืองอ ำนำจ และยงัคงไวซ่ึ้ง
มนต์เสน่ห์แห่งควำมงำมมำจนถึงทุกวนัน้ี บรรดำกวีและ
นกัเขียนช่ือดงัต่ำงกบ็อกในงำนเขียนเป็นเสียงเดียวกนัวำ่ “ท่ีคำปรีสวรรคอ์ยูใ่กล้ๆ  เพียงแค่ปรำยตำมอง” น ำท่ำน
โดยสำรรถรำง (FUNICULAR) สู่ยำ่นกลำงเมืองของเกำะคำปรี 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเช็ค-อนิ เข้าสู่ทีพ่กัในเกาะคาปรี มีเวลำใหท้่ำนช่ืนชมกบับรรยำกำศท่ีท ำใหค้ำปรีมีเสน่ห์เป็นท่ีหลงใหล
ของนักท่องเท่ียว อดีตเคยเป็นท่ี
ประทับตำกอำกำศของจักรพรรดิ
แห่งอำณำจกัรโรมนั ท่ีโปรดให้เป็น
วิมำนฉิมพลีริมฝ่ังทะเล ชมทิวทศัน์
อนังดงำมของ ยอดเขำอนำคำปรี ชม
บ้ำนเรือนและบ้ำนพักตำกอำกำศ
แบบเมดิเตอร์เรเนียนให้ท่ำนไดเ้ดิน
เล่นผอ่นคลำยกบัธรรมชำติอยำ่งเต็ม
อ่ิม 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร/น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั 

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

 

 

 

 

 



 
 

 

วนัที่8  เกาะคาปรี – ซอร์เรนโต้ – เมืองโบราณปอมเปอ ี– โรม  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ได้เวลาอันสมควร น าท่านลงเรือกลับสู่เมืองซอร์เรนโต้ 

(SORRENTO) น าท่านชมเมืองซอร์เรนโต้ เมืองสวยริม
ชำยฝ่ังทะเลท่ีมำของเพลง “คมัแบค ทู ซอร์เรนโต”้ และ
เป็นบำ้นเกิดของ เอนริโก คำรูโซ (ENRICO CARUSO) 
นักร้องโอเปรำช่ือดัง เป็นเมืองในฝันท่ีงดงำมล ้ ำเลิศ 
เมืองท่ีมีทศันียภำพสวยงำม ไดเ้วลำสมควร เดินทำงเขำ้
สู่ “เมืองปอมเปอ”ี 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชมเมืองโบราณ 2,000 ปี ที่ถูกท าลายโดยลาวาของภูเขาไฟ วิโซเวียส ซ่ึงภูเขาไฟลูกนี้ระเบิดเอาดินโคลน

เถ้าถ่าน และหินละลายทับถมจมลงไปในดินในช่ัวเวลาไม่กี่นาทีเม่ือ พ.ศ.662 ประชาชนนับหม่ืนต้องถูกฝังทั้ง
เป็นตายด้วยความทุกข์ทรมาน โดยไม่มีโอกาสหนีรอด
ออกมาได้เลย และปอมเปอี ก็ถูกลืมไปจำกควำมทรงจ ำ
ของชำวโลกต่อมำได้มีกำรฟ้ืนฟูศึกษำประวติัศำสตร์
โบรำณช่ือปอมเปอีจึงถูกคน้พบแต่ไม่มีใครทรำบวำ่อยู่
ท่ีไหน จนกระทัง่ พ.ศ.2291 ได้พบร่องรอยของซำก
เมือง เม่ือร้ือดินท่ีทบัถมออกมำหมดแลว้ก็พบซำกเมือง
ท่ีใหญ่โต และสร้ำงดว้ยหินอย่ำงแข็งแรง บำงแห่งพบ 
“ ซากชาวปอมเปเอียน และสัตว์เลี้ยงของเขาที่ตาย
กลายเป็นหินยังคงสภาพเดิมทุกประการ ” แต่ทวำ่ภำพ
นั้นจะเห็นลกัษณะของควำมหวำดกลวัต่อควำมตำยได้
เป็นอย่ำงดีบำงคนนั่งเอำมือปิดหน้ำตำยบำงคนนั่งซบ
กบัก ำแพงบำ้นตำยก็มี ปอมเปอีจึงไดช่ื้อวำ่ “ซากเมืองแห่งความตาย” / ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนออกเดินทำงสู่กรุง
โรม / น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารภายในทีพ่กั 

พกัที่:  NH Hotel, Rome หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

วนัที่9  โรม – กรุงวาตกินั – เข้าชมพพิธิภณัฑ์วาตกินั(ควิกรุ๊ป) - (Sistine Chapel) 
 เข้าชมภายในโคลอสเซียม – น า้พุเทรวี ่– เมืองเก่าโรม – บันไดสเปน  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น ำท่ำนออกเดินทำงเขำ้สู่ นครรัฐวาติกัน “ประเทศเอกราช” หรือ “รัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก” มีเน้ือท่ีประมำณ 

250 ไร่ เป็นท่ีประทบัของ พระสันตะปำปำ 
ซ่ึงเป็นประมุขสูงสุดแห่งศำสนำคริสต ์
นิกำยโรมนัคำทอลิก (น าท่านใช้คิวกรุ๊ปไม่
ต้องต่อแถวเข้าชมภายในของพิพิธภัณฑ์
วาติกัน) ซ่ึงเป็นแหล่งรวมงำนศิลปะจำก
ทุกยคุทุกสมยัท่ีสะสมมำเป็นเวลำหลำยร้อย
ปีและสมบูรณ์ท่ีสุดในยุโรป  เข้ำชมใน
ส่วนของวิหำรชิสติน (Sistine Chapel) ท่ี
มีไฮไลทอ์ยูท่ี่ภำพวำดบนเพดำนอนัเล่ืองช่ือ วหิำรซิสติน หรือโบสถน์อ้ยซิสติน มีควำมส ำคญัในกำรเป็นสถำนท่ี
ท ำกำรประชุมเลือกตั้งพระสันตะปำปำองค์ใหม่และมีช่ือเสียงในทำงสถำปัตยกรรมและจิตกรรมฝำผนงัหรือ
ภำพวำดบนเพดำนแสดงประวติัศำสตร์ของ
มนุษย์ชำติก่อนกำรมำถึงของพระคริสต์
โดยจิตรกรผูมี้ช่ือเสียงในสมยัเรอเนสซองซ์ 
จากน้ันน าท่านเข้าชมในส่วนของ“ มหา
วิหารเซนต์ปีเตอร์ ” (St.Peter's Basilica) 
ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้ำงท่ีใหญ่และส ำคญัท่ีสุดใน
นครรัฐวำติกัน เป็นสถำนท่ีศกัด์ิสิทธ์ของ
พระศำสนจักรโรมันคำทอลิกท่ีมีขนำด 
“ใหญ่ที่สุดในโลก” ไดรั้บกำรออกแบบโดย 
“ ไมเคิลแองเจลโล ” ภำยในมหำวิหำร
ประดับประดำไปด้วยงำนศิลปะช้ินเอก
มำกมำย อำทิเช่น “ปิเอต้า” (The Pieta) รูป
แกะสลกัหินอ่อนแม่พระมำรียอุ์้มพระศพ
ของพระเยซูเจำ้ไวบ้นตกั ผลงำนของไมเคิล แอง เจโล ไดแ้กะสลกัหินอ่อนงำนช้ินน้ีเม่ือเขำอำยุ 25 ปี และยงัเป็น
งำนช้ินเดียว ท่ีไมเคิลแองเจลโลแกะสลกัช่ือตวัเองไวท่ี้รูปป้ันช้ินน้ี 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 

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%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
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


 
 

 

บ่าย น าท่านเข้าชมภายในสนามกีฬาโคลอสเซียม 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก ท่ีเกิดข้ึนมำเพื่อเป็นสัญลกัษณ์แห่ง
อ ำนำจของ “ เวสปาเรียน ” Vespasian เร่ิมสร้ำงข้ึนเม่ือ ค.ศ. 72 แลว้เสร็จปี ค.ศ. 80 ในสมยัของ Titus บุตรชำย
ของจกัรพรรด์ิเวสปำเรียน โดยโคลอสเซียมแห่งน้ีไดรั้บกำรยก
ยอ่งให้เป็นมรดกของชำวโรมนัโบรำณ เด่นในแง่สถำปัตยกรรม 
และควำมยิ่งใหญ่ท่ีสำมำรถจุคนไดถึ้ง 50,000 อำทิ “จัตุรัสเวเน
เซีย” Piazza Venezia จตุรัสท่ียิ่งใหญ่ใจกลำงกรุงโรม ผ่ำนชม
ระเบียงปำลำสโซ สถำนท่ีใช้กล่ำวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีใน
โอกำสต่ำงๆ “อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2” ซ่ึงได้
ช่ือว่ำเป็นพระบิดำของชำว อิตำลี “ประตูชัยคอนสแตนติน” 
สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะและท่ีมำของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” 
จำกนั้ นชมร่องรอยของศูนย์กลำงแห่งจักรวรรดิโรมันอัน
ศกัด์ิสิทธ์ิ  “โรมันฟอร่ัม”  จำกนั้นเดินทำงกลบัสู่กรุงโรม น ำท่ำน
ชมควำมสวยงำมของ “น ้าพุเทรวี่” น ้ ำพุเทรวี่น้ีถือเป็นผลงำนช้ิน
เอกท่ีสร้ำงควำมประทบัใหก้บันกัท่องเท่ียวทัว่โลก ส่วนกลำงของ
น ้ ำพุนั้นมีรูปป้ันของเทพเจำ้เนปจูนข่ีรถมำ้ติดปีกแสดงถึงควำมมี
สุขภำพท่ีแข็งแรงและควำมอุดมสมบูรณ์ของอำณำจกัร จากน้ัน
เดินเข้าสู่เขตเมืองเก่าเพ่ือเข้าชมความมหัศจรรย์ของ“วิหารแพนธีออน” สถาปัตยกรรมจากยุคโรมันที่เก่าแก่
ที่สุดของประเทศอิตาล ี มีอำยุเก่ำแก่ประมำณ 2,000 กวำ่ปี วิหำรแห่งน้ีไดถู้กสร้ำงข้ึนเม่ือ 27 ปีก่อนคริสตกำล 
จุดเด่นที่น่าสนใจของวิหารแพนธีออน คือ การออกแบบ“ โดม ” ด้านบนของอาคารท าได้อย่างน่าอัศจรรย์ 
จากน้ันเดินทางสู่ “ ย่านบันไดสเปน ” สถานทีท่่องเทีย่วทีม่ีช่ือเสียง และเป็นสัญลกัษณ์อกีอย่างหน่ึงของกรุงโรม 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารไทย 

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

วนัที่11  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
06.50  เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
* หมำยเหตุ  โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ,กำรล่ำช้ำอนัเน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ใน

ต่ำงประเทศท่ีทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพ่ือควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมำยให้ หัวหน้ำทวัร์ผูน้  ำทวัร์ มีอ  ำนำจตดัสินใจ ณ 
ขณะนั้นทั้งน้ีกำรตดัสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั 

 



 
 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

       ผู้ใหญ่พกั 
  ห้องละ 2 ท่าน 

    เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
    พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 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 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลำน // โรม-กรุงเทพฯ (หรือสลบัลงก่อน-หลงั) 
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำและ
รำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำล หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดย
ค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่วซ่ีำยโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีำ  และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ ทำงสถำนทูตไม่คืนใหท่้ำนไม่วำ่ท่ำนจะผำ่นกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม  
 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ** ตำมเง่ือนไขกรมธรรม*์* หำกท่ำนอำยเุกิน 75 ปี ท่ำนตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม (หำก
ท่ำนตอ้งกำรซ้ือประกนัสุขภำพเพ่ิม กรุณำสอบถำมพนกังำนขำย) 

 ค่ำทิปพนกังำนขบัรถในยโุรป  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 



 
 

 

 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำในโรงแรม
ท่ีพกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร์ โดยเฉล่ีย 100 บำท / ท่ำน / วนั (หำกท่ำนประทบัใจในกำรบริกำร)   

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 40,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั และค่ำใชจ่้ำย

ส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ย่ำงน้อย 20 ท่ำน และหรือ ผูร่้วม

เดินทำงในคณะไม่สำมำรถผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจดัหำ
คณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหนำ้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่น กำรนัดหยดุงำน ภยั
ธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออกประเทศไม่วำ่
ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถือวำ่
ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษทัจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำกบริษทัจะตอ้งใช้เอกสำรต่ำงๆท่ีเป็น

กรุ๊ปในกำรยืน่วีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอให้คณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยื่นวีซ่ำให้กบั
ทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงที่ท่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยืน่วีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยื่นวีซ่ำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำ
นดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวทวปียุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำมประสงคจ์ะยื่นวีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยโุรป 
กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถ้วนตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรยืน่วีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วีซ่ำให้กบัทำงท่ำน 

 กรณวีซ่ีาที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้

จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 120 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋
ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพกัในการเข้าพกั ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องพกัทุกคืน ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวั
ตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยดึค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัฯจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจงให้ท่ำนเขำ้ใจ(ทั้งนีข้ึน้อยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัท
ฯกบัแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พกัต่างประเทศเพ่ือที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นส าคญั) 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่ง

อย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่าน
ควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

 
 



 
 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   หรือ 
กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 
 
 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้ 
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง 
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

 หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อ

แต่ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณำสะกด

ช่ือใหต้รงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนั
ท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
 การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธวซ่ีำ
สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 



 
 

 

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำง
บริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำน
จดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั 

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำใน
แต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ 

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น กำรปฏิเสธวี
ซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน 
โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำม
เหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 


