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มิลาน * มหาวิหารดูโอโม * ปราสาทสฟอร์เซสโก้ * เวโรน่า * เกาะเวนิส * ล่องเรือกอนโดล่า 
จตุรัสซานมาโค * ฟลอเรนซ์ * โบสถ์ซานตา มาเรีย * LA REGGIA DESGNER OUTLET 

หอเอนปิซ่า  เซียน่า *  นาโปลี * เกาะคาปรี * ปอมเปอี * โรม * วาติกัน * มหาวิหารเซ็นต์ปเีตอร์ 
โคลอสเซียม  น้้าพุเทรวี่ * วิหารแพนธีออน * บันไดสเปน 



* ออกเดินทางระหว่าง 19 – 27 ตุลาคม 2565 * 
วันแรกของกสารเดินทาง (1(  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
17.30น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q 

สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ (QATAR AIRWAYS) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอ้านวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและบัตร
ที่นั่ง 

20.30น. เหิรฟ้าสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ (Qatar Airways) เที่ยวบินที่ QR833 
23.20น. เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา (รอเปลี่ยนเครื่อง( 
 
วนัทีส่องของการเดนิทาง (2(       มลิาน - มหาวหิารดโูอโม - ปราสาทสฟอรเ์ซสโก ้ 
     เวโรนา่ - บา้นจเูรยีส - เวนสิ 
01.40น. เหิรฟ้าสู่ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดย
สายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์(Qatar Airways) เที่ยวบินที่ 
QR123 
07.00น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมิลาน 

ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรแล้ว เดินทางเข้าสู่ เมืองมิลาน ชม 
“ปราสาท 
สฟอร์เซสโก้” ปราสาทสวยงามหลังนี้ได้เคยเป็น
ป้อมปราการของตระกูลวิสคอนติ ต่อมาเป็นที่
พ้านักของผู้น้าเผด็จการในช่วงศตวรรษที่ 15 คือ 
ตระกูลสฟอร์ซา ชม “มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม” สญัลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมือง อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร 
สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้
เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ปัจจุบันเป็น “โบสถ์
แคธอลิกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก” ลาน
ด้านหน้าเป็นที่ตั้งของพระราชานุสาวรีย์พระเจ้า
วิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 ทรงม้า รายล้อมด้วย
อาคารที่เก่าแก่คลาสสิคและช้อปปิ้งมอลล์ที่สวย
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก “แกลเลอเรีย วิคเตอร์เอ็ม
มานูเอลที่ 2” ที่ใช้เวลาก่อสร้างถึง 12 ปี     

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 
 
บ่าย เดินทางสู่ “เมืองเวโรน่า”(Verona) (163 กม.( เมืองที่ใหญ่ และส้าคัญเป็นอันดับ 2 ในแคว้นเวเนโตรองจากเวนิสเมืองเวโร

นาได้รับสมญานามว่า "LITTLE ROMAN" 
เพราะยังคงสภาพสิ่งก่อสร้างจากสมัยโรมันไว้
อย่างสมบูรณ์ ชมย่านเมืองเก่า ที่ยังคงสภาพ
บ้านเรือนแบบโบราณ เข้าสู่ “จัตุรัสเออร์เบ” ที่ราย
ล้อมไปด้วย คฤหาสน์, วังเก่าของตระกูลที่ครองเว
โรน่าในอดีตระหว่างทางผ่านชมความยิ่งใหญ่
ภายนอกของ “โรมัน อารีน่า” สนามกีฬา
กลางแจ้งแบบโบราณในสมัยโรมันเดินทางเข้าสู่ 
“อดีตบ้านของจูเลียต” ชมระเบียงหินอ่อนเล็กๆ ที่
จูเลียตคยยืนอยู่โดยมีโรมิโอมาคอยเฝ้าขอความ
รักอยู่ด้านล่างต้ังอยู่ที่บ้านเลขที่ 27 ถนนแคปเปล
โล (Cappello( *** กล่าวกันว่าท่านจะได้พบเนื้อคู่หลังจากเยือนบ้านจูเรียด *** จากนั้น เดินทางสู่ “เมืองเวนิส” ราชินีแห่ง
ทะเลเอเดรยีติก เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต (120 กม.( 

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 
พกัที:่   NOVOTEL VENICE MESTRE CASTELLANA , HOLIDAY INN HOTEL        หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คยีง 
 
วนัทีส่ามของการเดนิทาง (3(   เกาะเวนิส - จตัรุสัซานมาโค - ฟลอเรนซ ์- ชมเมอืง 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เดินทางเข้าสู่ ท่าเรือตรอนเชโต้ ลงเรือเข้าสู่ 
“เมืองเวนิส”  เดินทางเข้าสู่“เกาะซานมาร์โค” 
ศูนย์กลางของเมืองเวนิส เข้าสู่บริเวณ “จัตุรัส
ซานมาโค” ชม อนุสาวรีย์ของพระเจ้าวิคเตอร์เอ
มานูเอลที่ 2 บิดาของชาวอิตาเลียน ถ่ายภาพคู่
กับ “สะพานถอนหายใจ” สะพานแห่งสัญลักษณ์
ที่เชื่อมต่อกับพระราชวังดอร์จ ชมความสวยงาม
ของ“พระราชวังดอร์จ” (ภายนอก( ที่ประทับของ
เจ้าเมืองเวนิสในยุคที่ยังเป็นรัฐอิสระ ชม “โบสถ์
เซนต์มาร์ค” ซึ่งเป็นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ที่ “ใหญ่

http://www.hotelscombined.com/Hotel.aspx?fileName=Abba_Acteon_Hotel_Valencia&languageCode=EN&currencyCode=THB&tabId=Rates&checkin=2008-05-22&checkout=2008-05-24&Adults=1&Rooms=1


ที่สุด” ในยุโรปตะวันตก อิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังนานาชนิด อาทิ Gucci, Louis Vuitton, Prada, 
Bally, Chanel 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
บ่าย เดินทางสู่ “เมืองฟลอเรนซ์” (251 กม.( เป็นเมือง

ต้นแบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ซึ่งเป็นเมืองที่
มีความเจริญสูงสุดในช่วงศตวรรษที่ 13-16 ชม
เขตเมืองเก่าสู่“จัตุรัสเพียซซ่าซินยอเรตตา” ชม
สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของเมืองที่ “มหาวิหารซาน
ตา มาเรีย เดลฟิออเร” เป็นวิหารที่มียอดโดมขนาดใหญ่
สัญลักษณ์แห่งเมืองฟลอเรนซ์ จากนั้นออกเดินทางเข้า
สู่ใจกลางเมือง ชม “โบสถ์ซันตาโคเช่” โบสถ์ขนาดใหญ่
ซึ่งใช้เป็นสถานที่ฝังศพของศิลปินชื่อก้องโลก “ไมเคิลแองเจลโล และกาลิเลโอ” และศิลปนิชื่อดังของเมือง ชมจัตุรัสเดลลา
ซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างมาก เนื่องจากเป็นที่ตั้งของรูปปั้น
เดวิด อันเป็นผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่  

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 
พกัที:่  NOVOTEL FLORENCE HOTEL SESTO หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คยีง 
 
วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง (4(  ฟลอเรนซ ์- เมอืงปซิ่า - เซยีนา่ - เชียนเซยีโน เทอรเ์ม ่ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารเดินทางเข้าสู่ “เมืองปิซ่า” (83 กม.( 
เมืองแสนสวยริมฝั่งแม่น้้าอาร์โน บ้านเกิดของ
นักวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์เอกของโลก 
“กาลิเลโอ” น้าคณะเปลี่ยนเป็นรถ Shutter Bus 
เข้าสู่ศูนย์กลางประวัติศาสตร์ ‘จตุรัสกัมโปเดยมิ
ราโกลี’ Piazza dei Miracoli’ ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1987 อันเป็นที่ตั้งของ 
“หอเอนแห่งเมืองปีซ่า” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของ
โลก สูงถึง 60 เมตรสร้างเมื่อปี ค.ศ.1174-1350 
ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 176 ปี “หอสวดมนต์ที่
สร้างสไตล์โรมันเนสก์”  สูง 54 เมตร ที่มีการ
ออกแบบภายนอกที่งดงามด้วยรูปปั้นซุ้มประตู
และการตกแต่งต่างๆ มากมาย และ มหาวิหาร
แห่งปิซา ผลงานชิ้นเอกของยุคโรมาเนสก์ สร้าง
ขึ้นประมาณกลางศตวรรษที่ 11   

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



บ่าย เดินทางสู่เมือง “เซียน่า” Siena (124 กม.( เมืองยุคกลางระหว่างศตวรรษที่ 12-15 ที่หลายศตวรรษที่ผ่านมายังคง
รักษารูปลักษณ์สไตล์โกธิคได้อย่างดีจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1995 ชม จัตุรัสเปียซซ่า เดลคัมโป 
“Piazza del Campo” จัตุรัสรูปทรงพัดที่ลาดเอียงแบบขั้นบันได ที่รายล้อมด้วยอาคารบ้านเรือนต่างๆ แต่ยังคงถูกใช้
งานเป็นที่อยู่อาศัยและร้านค้า โบสถ์สไตล์เรอเนสซองส์ ศาลาว่าการเมืองสไตล์โกธิค ฯลฯ สมควรแก่เวลาเดินทางสู่เมือง 
‘เชียนเซียโน เทอร์เม่’ Chianciano Terme  (88 กม.( 

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 
พกัที:่ ALEXANDER HOTEL PALME หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คยีง 
 
วนัทีห่า้ของการเดนิทาง (5(  เชยีนเซียโน เทอรเ์ม ่– ทโิวรี ่– เนเปิ้ลส ์ 
      ช้อปปิง้ LA REGGIA DESGNER OUTLET 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสู่เมืองทิโวรี่ Tivoli (173 กม.( ดินแดนที่เป็นส่วนหนึ่งของแคว้นลาซิโอ (Lazio) ตั้งอยู่บนหน้าผาสูง เหนือ
แม่น้้าอาเนียน (Aniene) ชมเนินเขา 
TIBURTINE  ท่านจะได้พบว่าทิวทัศน์สวยงาม
สุดลูกหูลูกตาจะเปิดต้อนรับปลุกประสาทสัมผัส
ทุกอย่างให้สดชื่น มีชีวิตชีวา โดยเฉพาะเหล่าวิล
ล่าพักร้อนของชนชั้นสูงในสมัยก่อนเพื่อสัมผัส
กับความโรแมนติกจับใจ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นน้าท่านออกเดินทางสู่ (193 กม.( LA 

REGGIA DESGNER OUTLET ศูนย์เอาท์เล็ทที่
ใหญ่และมีสินค้าหลากหลายที่สุด มีเวลาให้ท่านช้
อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม อาทิ BIALETTI, Calvin 
Klein, D&G, DIESEL, Paul Smith, POLO, 
LEVI'S, REPLAY ฯลฯ // เดินทางเข้าที่พัก 

ค่้า อิสระอาหารค่้าเพื่อความสะดวกในช้อปปิ้ง 
พกัที:่ HOLIDAY INN HOTEL NAPLE หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คยีง 
 
วนัทีห่กของการเดนิทาง (6(  เนเปิล้ส์ – เกาะ
คาปร ี– ลอ่งเรอื บลกูรอ็ตโต ้– RT-PCR-
TEST - นาโปล ี
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารเดินทางสู่เกาะคาปรีซึ่งอยู่ห่างออกไป
ประมาณ 5 กิโลเมตร โดยเรือ ‘เจ๊ทฟอยด์-เฟอร์
รี่’ ชมเกาะคาปรีสวรรค์ของการตากอากาศตาก
อากาศ ชมเมืองเล็กๆโบสถ์และตึกอาคารที่ เต็ม
ไปด้วยบรรยากาศของการพักผ่อนและจุดชมวิว
ที่สามารถมองลงไปเห็นบ้านเรือนที่เรียงรายไล่ไป

https://www.wonderfulpackage.com/article/v/394/


ตามลาดเขาที่งดงาม // “ล่องเรือ” ชมความ
สวยงามของ “บลูกร็อตโต้”  ถ้้าลอดมรกตอันโด่ง
ดังแห่งแดนใตข้องอิตาลี ถ้้าบลูกร็อตโต้ถูกค้นพบ
ในปีค.ศ.1826 สูงจากระดับน้้า ทะเลเพียงเมตร
เศษๆ ประติมากรรมธรรมชาติที่มีชื่อเสียงไปทั่ว
โลก ภายในถ้้าจะมีสีฟ้ามรกตของน้้าทะเลสะท้อน
กับแสงอาทิตย์ที่สาดส่องมาจากปากทางเข้าของ
ถ้้าเป็นภาพที่สวยงาม...(หมายเหตุ : การเข้าชม
ถ้้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ, ระดับน้้าขึ้น-ลง และ
สภาพของคลื่นทะเลในวันนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่สามารถเข้าชมถ้้ามรกตได้  บริษัทฯ จะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว แห่งอื่น
ทดแทน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ(  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย หลังอาหารน้าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเนเปิ้ลส์ ที่มีประวัติเก่าแก่ ยาวนาน เป็นเมืองที่มีบทบาทส้าคัญในคาบสมุทรอิตาลี

มาตลอด 2,800 ปี น้าท่านเดินทางไปยังสถานที่ที่ท้า RT-PCR-TEST ตั้งอยู่ที่ชายฝั่งด้านตะวันตกของอิตาลี กึ่งกลาง
ระหว่างพื้นที่ภูเขาไฟสองแห่ง คือ ภูเขาไฟวิสุเวียส และกัมปีเฟลเกรย์ ผ่านย่านท่าเรือ ปราสาทเดลโลโว สร้างในสมยัวิ
ลเลียมที่ 1 แห่งอองจู และต่อเติมใหม่ในปีค.ศ.1532 โดยนักออกแบบของสเปน ดอน เปโดร เดอ โทเลโด้   

ค่้า บริการอาหารมื้อค่้า ณ ภัตตาคาร 
พกัที:่ HOLIDAY INN HOTEL NAPLE หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คยีง 
 
วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง (7( เนเปิล้ส ์- ปอมเปอี - กรงุโรม 
                                                        นครรฐัวาตกินั - มหาวหิารเซน็ตป์เีตอร์ - บนัไดสเปน 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น้าท่านเดินทางสู่ “เมืองปอมเปอี” ชมเมือง
โบราณ 2,000 ปี ที่ถูกท้าลายโดยลาวาของภูเขา
ไฟ วิโซเวียส ซึ่งภูเขาไฟลูกนี้ระเบิดเอาดินโคลน
เถ้าถ่าน และหินละลายทับถมจมลงไปในดินในชั่ว
เวลาไม่กี่นาทีเมื่อ ค.ศ.119 ต่อมาได้มีการฟื้นฟู
ศึกษาประวัติศาสตร์โบราณปอมเปอขีึ้น และในปี 
ค.ศ.1748 ได้พบร่องรอยของซากเมือง เมื่อรื้อ
ดินที่ทับถมออกมาหมดแล้วก็พบซากเมืองที่
ใหญ่โต และสร้างด้วยหินอย่างแข็งแรง บางแห่ง
พบ ‘ซากชาวปอมเปเอียน’ และสัตว์เลี้ยงของเขา
ที่ตายกลายเป็นหินยังคงสภาพเดิมทุกประการ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย เดินทางสู่ “กรุงโรม” (Rome) (218 กม.( เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซีโอและประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ทาง

ตอนกลางของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี น้าเดินทางเข้าสู่ “นครรัฐวาติกัน” ประเทศเอกราช 
หรือ รัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก เข้าชมภายในของ “มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์” ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และส้าคัญที่สุดในนคร
รัฐวาติกัน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกที่มีขนาด “ใหญท่ี่สุดในโลก” ได้รับการออกแบบโดย 
“ไมเคิลแองเจลโล” ท่านเดินทางต่อไปยัง “ย่านบันไดสเปน” สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง

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%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%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


ของกรุงโรม  เป็นสถานที่นัดพบของหนุ่มสาววัยรุ่นของ
อิตาลีซึ่งในเขตบริเวณนี้เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโรมัน
ที่สวยงาม ให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก 

ค่้า บริการอาหารมื้อค่้า ณ ภัตตาคาร 
พกัที:่ IH HOTELS ROMA Z3 หรอืทีพ่กัระดบั
ใกลเ้คยีง 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง (8(   โรม – โคลอสเซยีม - เขตเมอืงเกา่ – น้า้พเุทรวี ่– วหิารแพนธอีอน 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  

หลังอาหาร จากนั้นถ่ายภาพคู่กับ “สนามกีฬา
โคลอสเซียม” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สนาม
กีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างเกือบสมบูรณ์
ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม  โดยนับเป็นสิ่งก่อสร้างที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการสร้างขึ้นมาในสมัย
อาณาจักรโรมัน ชม “ประตูชัยคอนสแตนติน” 
สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่
กรุงโรม” จากนั้นชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่ง
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์  “โรมันฟอรั่ม” น้าท่าน
ชมความสวยงามของ “น้้าพุเทรวี่” ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง
สัญลักษณ์ของกรุงโรม น้้าพุแห่งนี้ เริ่มเป็นที่รู้จักและ
มีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่อง " Three Coins in 
the Fountain " นักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาเย่ียม
ชมน้้าพุแห่งนี้มีความเชื่อกันว่า การโยนเหรียญลงไป
แล้วจะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง จากนั้นน้า
คณะท่าน เดินทางชม ช่อง “โอคูลูส” ช่องแสงซึ่งเป็น
วงกลมขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางหลังคาโดม
ของ “วิหารแพนธีออน” ภายในวิหารแพนธีออนยังใช้
เป็นสถานที่ฝังศพกษัตริย์ บุคคลในราชวงศ์และ
บุคคลส้าคัญ เช่น พระศพของกษัตริย์ 2 พระองค์
สุดท้ายของอิตาลีคือ พระเจ้าวิกเตอร์ เอมมานูเอลที่ 2 และพระเจ้าอุมแบร์โตที่ 1 และยังมีศพของราฟาเอล จิตรกรชาว
อิตาลีที่อายุน้อยที่สุดในบรรดาจิตรกรผู้ยิ่งใหญ่ในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา จากนั้น น้าท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน 

16.35น. เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ QR132 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%E1%BE%B9%B8%D5%CD%CD%B9


23.00น. ถึงสนามบินกรุงโดฮา รอเปลี่ยนเครื่อง 
  
วนัทีเ่กา้ของการเดนิทาง (9( กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู(ิ 
02.20น. เหิรฟ้ากลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ QR 836 
13.10 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 

************************************************************ 
*** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอัน
เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น้าทัวร์ มีอ้านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะค้านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่
คณะเป็นส้าคัญ เมื่อท่านท้าการจองและช้าระเงินมัดจ้าแล้ว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขของทางบริษัทฯ แล้ว*** 
 
 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โดฮา-มิลาน // โรม-โดฮา-กรุงเทพฯ 
2. ค่ารถปรับอากาศน้าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ช้านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถ

เกิน 12 ช.ม./วัน  
3. โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มี

อุณหภูมิต่้าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อัน
เป็นผลที่ท้าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยค้านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  

4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการน้าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น้าเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์( หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้

เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ป ท่านต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100.-บาท / ท่าน (900.-บาท( 
3. ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโรต่อวัน / (14 ยูโร( 
4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ

พิจารณาหรือไม่ก็ตาม ค่าวซี่า+ค่าบริการยื่นวีซ่า ท่านละ 6,000 บาท 

อตัราคา่บรกิาร  

ก้าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พักห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต้่ากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต้่ากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง( 

พักเดี่ยว /  
ช้าระเพิ่ม 

19-27 ต.ค. 65 69,900 69,900 69,900 15,900 
* คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจ้านวนผู้เดินทางครบ 20 ท่านเท่านั้น * 

** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ** 



5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
6. ค่าผกผันของภาษีน้้ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 

 
เงื่อนไขการส้ารองที่นั่ง และการช้าระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช้าระงวดแรก 50,000 บาท เม่ือจอง พร้อมแฟกซ์ส้าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และ

ค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช้าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออก

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือไม่สามารถท้ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และหรือ 

ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ังหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ้าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะ ไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ
เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เมื่อท่านได้ช้าระเงินมัดจ้าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช้าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช้าระโดยต รงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ จะท้าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส้ารองท่ีน่ังครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมา
ยื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทคอยดูแล และอ้านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก้าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก้าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงค์จะย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามท่ีสถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอ้านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่าน้ัน มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับ
ทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้  
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด้าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารท่ีส้าคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านก าร

พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องท้าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือ
จะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน( ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจ้าตั๋วตามจริงเท่าน้ัน 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจ้าห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันท่ีเข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 

5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100% 
6. ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส้ารองตั๋ว

เครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส้ารองยานพาหนะ 
 
 



 
เงื่อนไขการยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายท้ังหมด ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจ้าท่ีต้อง การันตีที่น่ังกับสาย

การบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจ้าท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ 
(ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง(       

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริการท้ังหมด 100 % 
 
เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นวีซ่า (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตพร้อมสแกนนิ้วมือทุกท่าน( 

 หนังสือเดินทาง (ตัวจริง( ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่้ากว่า 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
 รูปถ่ายส ีฉากหลงัเปน็สขีาวเทา่นัน้ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ้านวน 3 รูป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน( หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่

ยิ้มเห็นฟัน ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการทา้งาน 1 ชดุ  

*** กรณคีา้ขาย  : หลักฐานทางการค้า เช่น สา้เนาใบรบัรองจากกระทรวงพาณชิยห์รอืใบทะเบยีนการคา้ที่มีชื่อผู้เดินทาง 
หรือส้าเนาใบเสียภาษีร้านค้า (ภพ.20( อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง( 
*** กรณพีนกังานและผูถ้อืหุน้ : หนังสือรับรองการท้างาน (ตวัจรงิ(เป็นภาษาอังกฤษ ระบุต้าแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่มงาน 
พร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลงั 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง( 

 *** กรณขีา้ราชการ: หนังสือรับรองจากต้นสังกัด (ตัวจรงิ( เป็นภาษาอังกฤษ ระบุต้าแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่มงานพร้อม
สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง( 

 *** กรณนีกัเรียนและนกัศกึษา: หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตัวจริง( เป็นภาษาอังกฤษจากสถาบันที่
ศึกษาอยู่ อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง( 

 หนังสือแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง( ของบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้องมี
เลขที่บัญชีระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก( แต่ในกรณีที่ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่
ถึง 6 หลัก สามารถแนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจ้าเพิ่มเติมในการยื่นได้( ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ( 

 หนังสอืรบัรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก(  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค้า
ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต (เนื่องจากประเทศในยุโรปเข้าร่วมกลุ่มยูโรโซน( กรุณา
สะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ  Statement ที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาด้าเนินการขอ
ประมาณ 3-5 วันท้าการ( โดยต้องท้าแยกกัน ระบุตามชื่อผู้เดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ (ตัวจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ( 

***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้( *** 
 กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้ง

สองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอ้าเภอ โดย
ระบุประเทศและวันเดินทาง (ตัวจริง( 

 ส้าเนาบัตรประชาชน   / ส้าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / ส้าเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต่้ากว่า 20 ปี( 
 ส้าเนาทะเบียนสมรส / ส้าเนาทะเบียนหย่า / ส้าเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย( / ส้าเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล อย่างละ 1 ชุด 

(ถ้ามี( 
*** กรณีที่สถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย *** 



***สถานทตูอาจมกีารขอเอกสารอย่างอืน่เพิม่เตมิ ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสาร
เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ ออกวีซ่าส้าหรับสถานทูต ***   

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร  และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ ได้ช้าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค้าร้องใหม่ก็ต้องช้าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษิทัฯขอความรว่มมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ้านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูต
ขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า 
 ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว  
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 
30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้จะค้านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้
เดินทางเป็นหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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