
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 26123 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
  



 

 

ไฮไลท์การท่องเท่ียวแกรนด์อติาลี 10 วัน แบบพรีเมี่ยม พเิศษสุด!!! “พกับนเกาะคาปรี&ซอร์เรนโต้” 

*** เมืองมิลาน...ปราสาทสฟอร์เซสโก,้ มหาวิหารแห่งมิลาน, เวโรน่าเมืองแห่งความรักสุดแสนโรแมนติก  
*** เกาะเวนิส เกาะสวรรคส์ าหรับนกัท่องเท่ียว, ปิซ่า...หอเอนปิซ่า (1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก)    
*** ฟลอเรนซ์...มหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟิออเร, เนินเขาไมเคิล แองเจโล, เซียน่า...เมืองมรดกโลก 
*** เมืองเนเป้ิล – พกัในเกาะคาปรี – ล่องเรือ (ถ ้าบลูก๊อตโต)้  
*** ซอร์เรนโต,้ เมืองโบราณปอมเปอี  
*** กรุงโรม, กรุงวาติกนั, เขา้ชมพพิิธภณัฑว์าติกนั(Sistine Chapel), เขา้ชมโคลอสเซียม, น ้าพุเทรว่ี, วิหารแพนธีออน   

 
 

จุดเด่นของรายการทัวร์พรีเมี่ยม 
1. โรงแรมท่ีพกัแบบ 4 ดาว พร้อมพนกังานยกกระเป๋าส่งถึงหอ้งพกั 
2. อาหารพื้นเมืองแบบมีคุณภาพ เพื่อลองชิมรสชาติแบบตน้ต ารับ *** 
3. อาหารจีนเมนูดีลกัซ์ 7 อยา่ง พร้อมผลไม ้
4. อาหารไทย 6 อยา่ง พร้อมของหวาน 
5. ค่าทิปพนกังานขบัรถ, หวัหนา้ทวัร์ และพนกังานเสิร์ฟในยุโรป 
6. รวมค่าล่องเรือกอนโดล่า ณ เกาะเวนิส 
7. เขา้ชมภายในพิพิธภณัฑว์าติกนั, วิหารซิสติน, สนามกีฬาโคลอสเซียม และโบสถเ์ซนตปี์เตอร์ (ใชค้ิวกรุ๊ปไม่ตอ้ง

ต่อแถว) 
8. มีน ้าด่ืมบริการบนรถโคช้วนัละ 2 ขวด ต่อท่าน 

( กรุณาส ารองท่ีนัง่ล่วงหนา้ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยืน่วีซ่า) 
 

 
 
 
 
 

วนัแรกของการเดินทาง(1)        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
18.15 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4เคาร์เตอร์สาย

การบินกาตา้ร์แอร์เวย ์(เคาเตอร์ Q) เจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
21.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR833 
 

เมนูพเิศษ!!! สปาเกตตีล๊้อบสเตอร์*พซิซ่า*สปาเกต็ตีห้มึกด า*ราวิโอลี*่รีซอตโต้*ลาซานญ่า*อาหารไทย 
*** รวมค่าเรือกอนโดล่า ล่องชมคลองเวนิส *** 



 

วนัที่สองของการเดินทาง(2)        โดฮา – มิลาน – ปราสาทสฟอร์เซสโก้ – มหาวหิารแห่งมิลาน  
      ชมเมืองเวโรน่า – เวนิส เมสเตร้ 
00.05 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ (แวะพกัเปลี่ยนเคร่ือง) 
01.25 น. ออกเดินทางสู่มิลาน โดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR123 
06.40 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิลาน ประเทศ

อิตาลี หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากรแลว้ น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง 
มิลาน(Milano) น าท่านชมบริเวณภายนอก  
“ปราสาทสฟอร์เซสโก”้ ปราสาทสวยงามหลงัน้ี
ไดเ้คยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูลวิสคอน
ติ ต่อมาเป็นท่ีพ  านกัของผูน้ าเผด็จการในช่วง
ศตวรรษท่ี 15 คือ ตระกูลสฟอร์ซา  มีเวลาใหท้่านไดถ้่ายภาพกบัมุมสวยๆ ของน ้าพุท่ีโพยพุ่งบริเวณดา้นหนา้
ปราสาทสฟอร์เซสโก ้จากนั้นชม “มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม” สัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมือง อนัมี
ขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นดว้ยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใชเ้วลาสร้างนานกวา่ 500 ปี ปัจจุบนัเป็น 
“โบสถแ์คธอลิกท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลก” ลานดา้นหนา้เป็นท่ีตั้งของพระราชานุสาวรียพ์ระเจา้วิคเตอร์เอม็
มานูเอลท่ี 2 ทรงมา้ รายลอ้มดว้ยอาคารท่ีเก่าแก่คลาสสิคและชอ้ปป้ิงมอลลท่ี์สวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก“แกลเลอ
เรีย วิคเตอร์เอม็มานูเอลท่ี 2” ท่ีใชเ้วลาก่อสร้างถึง 12 ปี เป็นอาคารหลงัคากระจกโครงเหลก็พื้นโมเสกลวดลาย
งดงามมาก จากนั้นน าท่าน ออกเดินทางสู่ “เมืองซีร์มิโอเน” Sirmeone 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร    
บ่าย ได้เวลาพอสมควรเดินทางสู่เมือง ‘เวโรนา’ เดิน

เล่นชมเมืองโบราณท่ีมีประวติัศาสตร์ยอ้นหลงัไป
ถึงสมัยโรมัน เวโรนาก่อตั้ งขึ้ นในศตวรรษท่ี 1 
ก่อนคริสตกาล เวโรนาไดอ้นุรักษ์อนุสรณ์สถาน
จ านวนมากตั้งแต่สมยัโบราณ ยุคกลาง และยุคเรอ
เนสซองส์ ถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีสุด
แห่งหน่ึงในอิตาลีส าหรับคู่รัก โดยตั้งอยู่ระหว่าง
เมืองมิลานและเวนิสในเขตเวเนโตทางตอนเหนือ
ของอิตาลี เวโรนาเป็นท่ีรู้จักในฐานะฉากใน
วรรณกรรม "โรมิโอและจูเลียต" ของวิลเลียม เชคสเปียร์ เยี่ยมชมบา้นจูเลียต และถ่ายภาพกบั ‘โคลอสเซียมขนาด
เลก็’ และจตัุรัสสุดโรแมนติกท่ีอยูใ่จกลางเมือง น าคณะเดินทางขึ้นสู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของอิตาลีไปยงั “ 
เมืองเวนิส เมสเตร้” (Venice-Mestre) ราชินีแห่งทะเล เอเดียตริกเมืองหลวงของแควน้ เวเนโต  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   
พกัที่: Hotel NH Venezia Laguna Palace / หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 



 

วนัที่สามของการเดินทาง(3) เวนิส เมสเตร้ – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซาน มาร์โค  
      วหิารเซนต์มาร์ค – ล่องเรือกอนโดล่า(รวมในค่าทัวร์) – ปิซ่า 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านออกเดินทางสู่ท่ารเรือตรอนเชสโต้ เพ่ือลงเรือส่วนตัวเข้าสู่ 

“เกาะเวนิส” เกาะอนัแสนโรแมนติกซ่ึงเป็นจุดหมายปลายทางของคู่รัก
จากทัว่โลก เมืองเวนิสไดรั้บฉายาวา่ ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก (Queen 
of the Adriatic), เมืองแห่งสายน ้า (City of Water), เมืองแห่งสะพาน 
(City of Bridges), และ เมืองแห่งแสงสวา่ง (The City of Light) เรือน า
ท่านเดินทางเขา้สู่“เกาะซาน มาร์โค ” ศูนยก์ลางของเมืองเวนิส 
น าคณะเดินทางเขา้สู่บริเวณ “จตุรัสซานมาโค” ระหวา่งการ
เดินทางชม อนุสาวรียข์องพระเจา้วิคเตอร์เอมานูเอลท่ี 2 
ถ่ายภาพคู่กบั“ สะพานถอนหายใจ ” สะพานแห่งสัญลกัษณ์ท่ี
เช่ือมต่อกบัพระราชวงัดอร์จ   
ชมความสวยงามของจตุรัสดา้นหนา้พระราชวงัดอร์จ อนัเป็นท่ีประทบัของเจา้เมืองเวนิสในยคุท่ียงัเป็นรัฐอิสระอีก
ทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของการปกครองแควน้ในยคุสมยันั้น ชมรอบบริเวณ“โบสถเ์ซนตม์าร์ค” ซ่ึงเป็นโบสถแ์บบ 
ไบเซ็นไทน์ท่ีใหญ่ท่ีสุด ในยุโรปตะวนัตก อิสระเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงันานาชนิด อาทิ Gucci ,Louis 
Vuitton ,Prada ,Bally ,Chanel หรือ“ เคร่ืองแกว้มูราโน่ ” สินคา้พื้นเมืองอนัเล่ืองช่ือ อิสระใหท้่านเดินเท่ียวชมงาน
ก่อสร้างท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นอจัฉริยะดา้นสถาปัตยกรรมท่ี“สะพานเรียลอลัโต”้ ใหค้ณะไดส้ัมผสั วิวสองฝ่ัง
คลองแห่งเวนิส อนัสุดแสนโรแมนติกโดยการ “นั่งเรือกอนโดร่า” Gondola ท่ีมี
ช่ือเสียงระดบัโลก (เรือนัง่ได ้5-6 ท่านต่อ 1 ล า หากท่านตอ้งการนัง่แบบส่วนตวั
กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์) (รวมในค่าทัวร์แล้ว) ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่
ฝ่ังเมืองเวนิส  

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ!!! 
สปาเกตตีล๊้อบสเตอร์ (Spaghetti Lobster)                                                                       

 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองปิซ่า” (Pisa) เพื่อเขา้ชมความมมหัศจรรยข์อง 
“หอเอนแห่งเมืองปิซ่า” 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกในยคุกลาง ส าหรับหอ
เอนปิซ่าน้ี ภายในมีเสาหินอ่อนทีสลกัลวดลายดว้ยฝีมือจิตรกรช่ือดงัแห่งยุค
ไดส้ลกัลวดลายไวส้วยงามมาก ส่วนสาเหตุท่ีเอียง นั้นเกิดขึ้นหลงัจากเม่ือสร้างเสร็จแลว้ ฐานไดท้รุดไปขา้งหน่ึง 
เม่ือวดัดูปรากฏว่าเอียงออกจากแนวด่ิงของฐานถึง 14 ฟุต แต่ก็ยงัไม่ลม้ ยงัคงเอียงอยู่เช่นทุกวนัน้ี น าท่านออก
เดินทางสู่ “เมืองเซียน่า” (Siena) เมืองดงัแห่งยุคกลางของอิตาลีและเป็นเมืองท่ีมีศิลปะโกธิค ตลอดทั้งใจกลางเมือง
เก่าของเซียนาไดรั้บเลือกโดยองคก์ารยเูนสโกใหข้ึ้นทะเบียนเป็น  โลกเม่ือปี ค.ศ.1995  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัที่: Hotel NH Pisa / หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง(4)        ปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – มหาวหิารซานตา มาเรีย เดลฟิออเร  
      ชมเมืองเก่า – สเต๊กเน้ือฟิออเรนติน่า – เมืองเก่าเซียน่า 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

 น าท่านเดินทางสู่ “เมืองฟลอเรนซ์” (Florence) เป็น
เมืองตน้แบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ซ่ึงเป็นเมือง
ท่ีมีความเจริญสูงสุดในช่วงศตวรรษท่ี 13-16 น าท่าน
เดินเท่ียวชมเขตเมืองเก่า ชม “จตัุรัสเพียซซ่าซินยอเรต
ตา” ชมสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของเมืองท่ี  “มหา
วิหารซานตา มาเรีย เดลฟิออเร” เป็นวิหารท่ีมียอดโดม
ขนาดใหญ่สัญลกัษณ์แห่งเมืองฟลอเรนซ์ จากนั้นออก
เดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองชม “โบสถ์ซันตาโคเช่” 
โบสถข์นาดใหญ่ซ่ึงใชเ้ป็นสถานท่ีฝังศพของศิลปินช่ือกอ้งโลก  “ไม
เคิลแองเจลโล และกาลิเลโอ” และศิลปินช่ือดงัของเมือง ชม “จตัุรัส
เดลลาซิญญอเรีย” (Piazza Della Signoria) ท่ีมีความสวยงามและมี
เอกลกัษณ์โดดเด่นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งของรูปป้ันเดวิด อนั
เป็นผลงานท่ีมีช่ือเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่ น าท่านขา้มแม่น ้าอาร์โน
เขา้สู่ “จัตุรัสไมเคิลแองเจลโล” บนเนินสูงชมรูปหล่อสัมฤทธ์ิจ าลอง 
“เดวิด” David ท่ีโด่งดงัในต านานเป็นผลงานช้ินเอกของไมเคิลแองเจลโล  และบริเวณจตุัรัสแห่งน้ีท่านสามารถจะ
บันทึกภาพวิว ทิวทัศน์ท่ีงามท่ีสุดของกรุงฟลอเรนซ์พร้อมชมประติมากรรมท่ีสวยงามของ  “สะพานเวคคิโอ” 
สะพานเก่าแก่แห่งแรกท่ีขา้ม “แม่น ้าอาร์โน” สัญลกัษณ์ของเมืองฟลอเรนซ์ 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านชมเมืองเซียน่า(Seana) ตลอดทั้ งใจกลางเมืองเก่า
ของเซียน่าไดรั้บเลือกโดยองคก์ารยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกเม่ือปี ค.ศ.1995 เชิญท่านเยีย่ม จตุรัสเปียซซ่า เดล คมั
โป Piazza del Campo ซ่ึงได้รับยกย่องว่าเป็นมรดกโลก และ
เคยเป็นบา้นของาลิโอนักแข่งมา้ท่ีมีช่ือกระฉ่อนท่ีสุดในโลก 
ชมจตุรัสเปียซซ่า เดล คมัโป ท่ีไดช่ื้อว่าสวยแปลกตาเพราะมี
รูปทรงเป็นรูปพดั ลาดเอียงแบบขั้นบนัได ตั้งอยู ่ดา้นหนา้ศาลา
ว่าการเมืองเซียน่า เดินเล่นชมเมือง บา้นเรือนต่างๆ ถึงแมดู้เก่าแก่ แต่ยงัคงถูกใช้งานเป็นท่ีอยู่อาศยัและร้านคา้ มี
ศาลากลางจงัหวดัสไตลโ์กธิค น ้าพุเกีย โบสถพ์ระแม่นิรมล ท่ีน่ีมีเทศกาลพาลิโอแสดงในชุดพื้นเมืองทุกปีมีช่ือเสียง
มาก / น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั Chianciano Terme 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่: Grand Hotel Terme Hotel / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคยีง 



 

วนัที่ห้าของการเดินทาง(5)  เชียนเซียโนเทอเม่ – เมืองโบราณปอมเปอ ี– ซอร์เรนโต 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

เดินทางเขา้ชม “เมืองโบราณปอมเปอ”ี (Pompei) น าท่านชมเมืองโบราณ 2,000 ปี ท่ีถูกท าลายโดยลาวาของภูเขาไฟ 
วิโซเวียส ซ่ึงภูเขาไฟลูกน้ีระเบิดเอาดินโคลนเถา้ถ่าน และหินละลายทบัถมจมลงไปในดินในชัว่เวลาไม่ก่ีนาทีเม่ือ 
พ.ศ.662 ประชาชนนบัหม่ืนตอ้งถูกฝังทั้งเป็นตาย
ด้วยความทุกข์ทรมาน โดยไม่มีโอกาสหนีรอด
ออกมาไดเ้ลย และปอมเปอี ก็ถูกลืมไปจากความ
ทรงจ าของชาวโลกต่อมาได้มีการฟ้ืนฟูศึกษา
ประวติัศาสตร์โบราณช่ือปอมเปอีจึงถูกคน้พบแต่
ไม่มีใครทราบว่าอยู่ท่ีไหน จนกระทัง่ พ.ศ.2291 
ได้พบร่องรอยของซากเมือง เม่ือร้ือดินท่ีทับถม
ออกมาหมดแล้วก็พบซากเมืองท่ีใหญ่โต และ
สร้างดว้ยหินอย่างแข็งแรง บางแห่งพบ “ ซากชาว
ปอมเปเอียน และสัตวเ์ล้ียงของเขาท่ีตายกลายเป็นหินยงัคงสภาพเดิมทุกประการ ” แต่ทว่าภาพนั้นจะเห็นลกัษณะ
ของความหวาดกลวัต่อความตายได้เป็นอย่างดีบางคนนั่งเอามือปิดหน้าตายบางคนนั่งซบกบัก าแพงบา้นตายก็มี 
ปอมเปอีจึงไดช่ื้อวา่ “ซากเมืองแห่งความตาย”  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคารเมนูพิซซ่า สูตรตน้ต ารับแบบชาวนาโปลี 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองซอร์เรนโต้  (SORRENTO) ท่ีมาของเพลง “คมัแบค ทู ซอร์เรนโต ้” เป็นเมืองท่ีมี
ทศันียภาพสวยงาม โดยเฉพาะเวลาตอนท่ีพระอาทิตยอ์สัดง ดว้ยเส้นทางท่ีคดเคี้ยวและถนนค่อนขา้งแคบท าใหเ้รา
ไดช้มความสวยงามตลอดเส้นทางจนถึงเมือง
ซอร์เรนโต(้รถจะขบัชา้) จากนั้นน าท่านชม
เมืองซอร์เรนโต ้ เมืองตากอากาศเล็กๆ ริม
ทะเล ตวัเมืองซอร์เรนโตนั้นตั้งอยูบ่นหนา้ผา
สูง และไล่ระดบัลงมาตามความลาดชนัจนลง
มาถึงระนาบเดียวกนักบัชาย หาดทรายสีเทาท่ี
ไดรั้บการจดัระเบียบไวอ้ยา่งเรียบร้อย และมี
ชายฝ่ัง Amalfi ท่ีเลียบริมทะเลไปตามหนา้ผา
ยาวถึง 50 กม. น าท่านชม จตัุรัสทาซโซ่ (Piazza Tasso) ตั้งอยูบ่ริเวณใจกลางเมือง เป็นจตุัรัสท่ีเตม็ไปดว้ยสีสัน
ของร้านรวงท่ีตั้งเรียงรายตลอดสองขา้งทางของถนนสายท่ีไดช่ื้อวา่เป็นชอ้ปป้ิงสตรีทอนัมีช่ือเสียงของเมืองซอร์เรน
โต ้พร้อมทั้งยงัไดช้มวิถีชีวิตของผูค้นพื้นเมืองท่ีนิยมมานัง่จิบกาแฟ หรือมานัง่พูดคุยสังสรรคก์นัในร้านอาหาร น า
ท่านชมบริเวณโดยรอบจตัุรัสทาซโซ่ ท่ีเตม็ไปดว้ยโบสถ ์วิหาร ท่ีมีความโดดเด่นงดงามเป็นเอกลกัษณ์ดว้ยรูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบบารอค อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั จากนั้นมีเวลาใหทุ้กท่านเดิน
เล่นชมความงดงามของอ่าวเนเป้ิลจากบริเวณสวนวิลล่า โคมูนาเล่ (Villa Comunale Park, Sorrento) เป็นสวน
สไตลอิ์ตาเลียนใตท่ี้สวยงามเป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟวิสุเวียส เป็นจุดยอดนิยมส าหรับนัง่ดูพระอาทิตยต์กดิน มีมา้นัง่, 



 

โรงละครโอเปร่า สวนสาธารณะแห่งน้ีก็เหมาะส าหรับทุกวยัจริงๆ เป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีคุณตอ้งไปเยีย่ม
ชมเม่ืออยูใ่นซอร์เรนโต 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   
พกัที่: Hotel Continental / Hilton Sorrento Palace / หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

*** กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเลก็เพ่ือใส่เส้ือผ้าและของใช้ส่วนตัวเพ่ือน าไปค้างคืนในเกาะคาปรี *** 
วนัที่หกของการเดินทาง(6) ซอร์เรนโต้ – นั่งเรือเฟอร์ร่ีสู่เกาะคาปรี(พกัในเกาะคาปรี) – บลูกร๊อตโต 
นั่งรถรางสู่จัตุรัสอูมแบร์โต – สวนออกสัตุส – อนาคาปรี – นั่งกระเช้าสู่จุดชมววิยอดเขามอนเตโซลาโร  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์ร่ี ออกเดินทางสู่ “เกาะคาปรี” 
(Capri Island) / น าท่านล่องเรือชมทิวทศัน์อนัสวยงามของเกาะ
คาปรี ท่ามกลางทอ้งฟ้าสีคราม น ้าทะเลสีน ้าเงินเขม้ น าท่านชมความ
งามของ “ถ ้าบลูกรอตโต”้ (BLUE GROTTO) ถ ้าน้ีถูกคน้พบเม่ือปี 
1826 มีขนาดกวา้ง 45 เมตรและยาว 54 เมตร สูง 15 เมตร ทางเขา้ถ ้า
สูงจากระดบัน ้าทะเลเพียงเมตรเศษๆ (ในกรณีท่ีสภาพอากาศไม่
เอ้ืออ านวยหรือระดบัน ้าสูงเกินอาจงดรายการชมถ ้าบลูกอตโต ้
เน่ืองจากไม่ปลอดภยั) น าท่านนัง่เรือเขา้สู่บริเวณ “มาริน่า แกรนด์
เด” (Marina Grande) ท่าเรือท่ีสวยงามของ “เกาะคาปรี” (รถจะมา
รับกระเป๋าเลก็ของทุกท่านไปส่งยงัโรงแรมท่ีพกั) จากนั้นน าท่าน
โดยสารรถราง (FUNICULAR) สู่ยา่นกลางเมืองของเกาะคาปรี
(จตัุรัสอูมแบร์โต) จตุัรัสแห่งน้ี เป็นศูนยก์ลางของเมืองท่ีคึกคกั 
ผูค้นจะนิยมมาเดินรอบๆ จตัุรัสท่ีเตม็ไปดว้ย ร้านอาหาร ร้านคา้ 
ร้านแฟชัน่ท่ีมีช่ือเสียง มีหอนาฬิกาท่ีตั้งเด่นใจกลางจตุัรัส และยงัมี
จุดชมวิวเมืองท่ีใกลก้นั 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคารถอ้งถ่ิน 
น าท่านเดินชมเกาะคาปรี สถานท่ีตากอากาศของชนชั้นสูงมาตั้งแต่
สมยัโรมนัเรืองอ านาจ(จกัรพรรดิออกุสตุส (Augustus) ผูย้ิง่ใหญ่) 
และยงัคงไวซ่ึ้งมนตเ์สน่ห์แห่งความงามมาจนถึงทุกวนัน้ี บรรดากวี
และนกัเขียนช่ือดงัต่างก็บอกในงานเขียนเป็นเสียงเดียวกนัวา่ “ท่ี
คาปรีสวรรคอ์ยูใ่กล้ๆ  เพียงแค่ปรายตามอง” น าท่านเดินสู่จุดชมวิว ณ “สวนออกสัตสั” (Augustus Garden) 
สวนแห่งน้ี เป็นสวนท่ีเตม็ไปดว้ยพืชพรรณหายาก และมีความสวยงาม ร่มร่ืน ซ่ึงเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงตน้ศตวรรษท่ี 20  
เพื่อถวายแก่จกัรพรรดิแห่งโรมนั สวนแห่งน้ีประกอบไปดว้นระเบียงท่ีมองเห็นทะเล มีไมป้ระดบัและดอกไมน้านา
ชนิดใหเ้ยีย่มชมมากมาย และยงัไดเ้ห็นวิวแบบพาโนรามา 180 องศาของเกาะคาปรีอีกดว้ย จากนั้นน าท่านเดินสู่
สถานีรถบสัทอ้งถ่ิน เดินทางสู่ยา่น “อนาคาปรี”(Anacapri) น าท่านโดยสารกระเชา้สู่จุดชมวิว “มอนเต โซลาโร”



 

(Monte Solaro) ซ่ึงเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามท่ีสุดของ Capri เน่ืองจากมอนเต โซลาโร Monte Solaro เป็นภูเขาท่ีมี
ความสูง 589 เมตร และเป็นจุดท่ีสูงท่ีสุดของเกาะคาปรี มีเวลาอิสระใหทุ้กท่านเก็บภาพความประทบัใจอยา่งเตม็ท่ี 
ท่านอาจเลือกนัง่จิบกาแฟ ทานไอศกรีม(Gelato) หรือเคร่ืองด่ืมทอ้งถ่ิน “เลมอนเชลโล่”(Lemoncello) ท่ีมีช่ือเสียง
มากท่ีสุดของเกาะคาปรี / ไดเ้วลาสมควรน าทุกท่าน เช็คอินเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั มีเวลาใหท้่านช่ืนชมกบับรรยากาศท่ี
ท าใหค้าปรีมีเสน่ห์เป็นท่ีหลงใหลของนกัท่องเท่ียว อดีตเคยเป็นท่ีประทบัตากอากาศของจกัรพรรดิแห่งอาณาจกัร
โรมนั ท่ีโปรดให้เป็นวิมานฉิมพลีริมฝ่ังทะเล ชมทิวทศัน์อนังดงามของ ยอดเขาอนาคาปรี ชมบา้นเรือนและบา้นพกั
ตากอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนใหท้่านไดเ้ดินเล่นผ่อนคลายกบัธรรมชาติอยา่งเตม็อ่ิม 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที่: San Michele Hotel / La Residenza Hotel / หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง(6) เกาะคาปรี – ซอร์เรนโต้  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านลงเรือกลบัสู่ “เมืองท่าเนเป้ิล” (Naple)  
10.30 เดินทางถึงท่าเรือเมืองเนเป้ิล(Naple) จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่กรุงโรม เมืองหลวงอนัยิง่ใหญ่ของประเทศอิตาลี 

ผา่นชมเมืองต่างๆระหวา่งเส้นทางท่ีเตม็ไปดว้ยพื้นท่ีทางการเกษตรและบา้นเรือนท่ีสวยงาม 
เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดินเข้าชมความสวยงามของ “น ้าพุ
เทรวี่” น ้าพุเทรว่ีน้ีถือเป็นผลงานช้ินเอกท่ีสร้างความ
ประทบัใหก้บันกัท่องเท่ียวทัว่โลก ส่วนกลางของน ้าพุ
นั้นมีรูปป้ันของเทพเจา้เนปจูนขี่รถมา้ติดปีกแสดงถึง
ความมีสุขภาพท่ีแขง็แรงและความอุดมสมบูรณ์ของ
อาณาจกัร จากนั้นเดินเขา้สู่เขตเมืองเก่าเพื่อเข้าชม 
ความมหัศจรรย์ของ “วิหารแพนธีออน”  
สถาปัตยกรรมจากยคุโรมนัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศ
อิตาลี มีอายเุก่าแก่ประมาณ 2,000 กวา่ปี วิหารแห่งน้ีไดถู้กสร้างขึ้นเม่ือ 27 ปีก่อนคริสตกาล จุดเด่นท่ีน่าสนใจของ
วิหารแพนธีออน คือ การออกแบบ “ โดม ” ดา้นบนของอาคารท าไดอ้ยา่งน่าอศัจรรยน์ าท่านเดินทางสู่ “ย่านบันได
สเปน” สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง และเป็นสัญลกัษณ์อีกอยา่งหน่ึงของกรุงโรม สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง และ
เป็นสัญลกัษณ์อีกอยา่งหน่ึงของกรุงโรม เป็นสถานท่ีนดัพบของหนุ่มสาววยัรุ่นของอิตาลีซ่ึงในเขตบริเวณน้ีเตม็ไป
ดว้ยสถาปัตยกรรมโรมนัท่ีสวยงาม ใหท้่านไดถ้่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึกหรืออิสระเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมช่ือ
ดงันานาชนิด อาทิ Gucci, Louis Vuitton, Prada, Bally, Chanel ฯลฯ 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที่: Hotel NH Collection Roma Centro หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 
 



 

วนัที่แปดของการเดินทาง(8)    กรุงโรม – กรุงวาติกนั – เข้าชมพพิธิภัณฑ์วาติกนั(Sistine Chapel) 
                        วหิารเซนต์ ปีเตอร์ – เข้าชมภายในโคลอสเซียม – น ้าพุเทรวี ่– วหิารแพนธีออน 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

 น าคณะท่านเดินทางเขา้สู่ “นครรัฐวาติกนั” “ประเทศเอกราช” หรือ “รัฐอิสระท่ีเลก็ท่ีสุดในโลก” ***พเิศษสุด...น า
ท่านเดินเข้าชมภายในของ “พพิธิภัณฑ์วาติกนั”(Sistine Chapel) เป็นพิพิธภณัฑท์างดา้นศาสนาและศิลปะขนาด
ใหญ่ท่ีตั้งอยูใ่นนครรัฐวาติกนั เป็นสถานท่ีท่ีเก็บ
รวบรวมผลงานทางศิลปะของศาสนจกัรคาทอลิกท่ีมี
อายหุลายร้อยปีไวใ้หช้ม โดยเฉพาะผลงานช้ินเอกของ
ศิลปินระดบัโลกหลายท่าน เช่น ไมเคิล แอเจลโล
(Michelangelo) และ ราฟาเอล(Raphael) แถมภายใน
ยงัไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงามวิจิตร ท่านจะไดช้ม
ภาพเขียนเฟสโกบนเพดานท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะวาติกนัอีกดว้ยนั้นคือภาพ “The creation of Adam” ท าใหท่ี้น่ีเป็น
หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวหา้มพลาดของคนมาเท่ียวกรุงโรม น ำท่ำนเข้ำชมภำยในของ “มหำวิหำรเซนต์ปีเตอร”์ ซ่ึง
เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีใหญ่และส าคญัท่ีสุดในนครรัฐวาติกนั เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ของพระศาสนจกัรโรมนัคาทอลิกท่ีมี
ขนาด “ ใหญ่ท่ีสุดในโลก ” ไดรั้บการออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจลโล ” น าท่านเขา้สู่ภายในมหาวิหารซ่ึงประดบั 
ประดาไปดว้ยงานศิลปะช้ินเอกมากมาย อาทิเช่น “ ปิเอตา้ ” (The Pieta) รูปแกะสลกัหินอ่อนแม่พระมารีอุม้พระศพ
ของพระเยซูเจา้ไวบ้นตกั  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมเมืองเก่ากรุงโรมระหว่างเส้นทาง ท่านจะ

สามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ของ
กรุงโรม รถโค้ชจะน าท่านผ่านชมสถานท่ีส าคัญ
ต่างๆ อาทิ “จัตุรัสเวเนเซีย” Piazza Venezia จตุรัส
ท่ียิ่งใหญ่ใจกลางกรุงโรม ผ่านชมระเบียงปาลาสโซ 
สถานท่ีใชก้ล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาส
ต่างๆ “อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลท่ี 2” 
ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นพระบิดาของชาว อิตาลี 

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


 

“ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะและท่ีมาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” จากนั้นชมร่องรอยของ
ศู นย์กล า งแ ห่ งจักรวรร ดิ โรมันอันศัก ด์ิ สิท ธ์ิ   
“โรมันฟอร่ัม”  น าท่านเข้าชมภายใน “สนามกีฬา
โคลอสเซียม”(Colosseum) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์อง
โลก สนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ท่ีมีโครงสร้าง
เกือบสมบูรณ์ตั้ งอยู่ใจกลางกรุงโรม  โดยนับเป็น
ส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีการสร้าง
ขึ้นมาในสมยัอาณาจกัรโรมนั ระหว่างทาง ท่านจะ
สามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ของ
กรุงโรม  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
พกัที:่ Hotel NH Collection Roma Centro หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 

วนัที่เก้าของการเดินทาง(9)     กรุงโรม – ช้อปป้ิง เอ้าท์เลท – สนามบินโรม – โดฮา 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ เดอะ คาสเทล โรมาโน เอ้าท์เลท (The Castel-Romano Outlet) เลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนม
มากมายในราคาพิเศษโดยเฉพาะแบรนด์ชั้นน าของอิตาลีมากมาย เช่น Armani , 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, Timberland, Tommy Hilfiger, Versace, etc. 
https://www.mcarthurglen.com/en/outlets/it/designer-outlet-castel-romano/ 
ไดเ้วลาสมควรออกเดินทางสู่สนามบินฟูมิชิโน่ 

16.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวยเ์ท่ียวบินท่ี QR 132 
23.00 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ (แวะพกัเปลี่ยนเคร่ือง) 

วนัที่สิบของการเดินทาง(10)   โดฮา – กรุงเทพฯ 

02.25 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR 836 
13.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

*************************************************************** 

หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอัน
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดย 
เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผูน้ าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตัดสินใจ  จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 
 

 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – มิลาน // กรุงโรม – กรุงเทพฯ (หรือสลบัเมืองลงก่อน-หลงั) 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 

12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในสวิตเซอร์แลนดจ์ะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจาก

อยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุม
ต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกนัสุขภาพและการเกิดอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการ รวมค่าวซ่ีา & ทิปพนักงานขบัรถและบริกร   
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

10 – 20 ก.พ.66 139,900 139,900 139,900 25,900 
17 – 26 มี.ค.66 139,900 139,900 139,900 25,900 

31 มี.ค. – 09 เม.ย.66 145,900 145,900 145,900 29,900 
08 – 17 เม.ย.66 152,900 152,900 152,900 25,900 
12 – 21 เม.ย.66 149,900 149,900 149,900 25,900 

28 เม.ย. – 07 พค.66 145,900 145,900 145,900 29,900 
12 – 21 พ.ค.66 145,900 145,900 145,900 29,900 
02 – 11 มิ.ย.66 145,900 145,900 145,900 29,900 
07 – 16 ก.ค.66  149,900 149,900 149,900 29,900 
11 – 20 ส.ค.66 149,900 149,900 149,900 29,900 
15 – 24 ก.ย.66 145,900 145,900 145,900 25,900 
06 – 15 ต.ค.66 145,900 145,900 145,900 25,900 
20 – 29 ต.ค.66 145,900 145,900 145,900 25,900 

*** ท่านใดตอ้งการเดินทางดว้ยท่ีนัง่ชั้นธุรกิจราคาพิเศษ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย *** 
กรุณาส ารองท่ีนัง่ล่องหนา้อย่างนอ้ย 8 สัปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยืน่วีซ่า 

คุ้มค่าทุกระดับ ของการเดินทาง 



 

7. ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ
พจิารณาหรือไม่กต็าม  

8. ค่าทิปพนกังานขบัรถและบริกรตลอดการเดินทาง  
9. น ้าด่ืมบนรถโคช้บริการตลอดการเดินทาง 
10. ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง) หากท่านลืมสัมภาระ

ไวใ้นหอ้งพกั มีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได ้
*** บางโรงแรมมีพนกังานยกกระเป๋าไม่พอท าใหเ้กิดความลา้ชา้ ท่านสามารถน าสัมภาระขึ้นห้องพกัไดด้ว้ยตวัเอง *** 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
3. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
4. ทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท ต่อท่านต่อวนั ***หากท่านประทบัใจในการบริการ*** 
5. ค่าธรรมเนียมการเล่ือนตัว๋ขากลบั(กรณีอยูต่่อ) 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 60,000 บาท เม่ือจอง พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง(Passport) มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง  
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 2 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 6 ท่าน 

หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่าและผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก ท าให้ผูเ้ดินทางในคณะไม่ครบ 6 ท่าน ซ่ึง
ในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหลงัหกัค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ และค่าบริการในการยืน่วีซ่า  

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือ ไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ี

ส าคญัในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ประกนัการเดินทาง ฯลฯ  
2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง

เดินทางมายืน่วีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความ
สะดวก  



 

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะ
มีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวี ซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่าน

การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วน
ท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้
ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ี
จะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้งการันตีท่ีนัง่กบั

สายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอ
คืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)      

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่าน) 

• หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
• รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแวน่ตา ไม่ยิม้เห็นฟัน 

ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
• หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด  

*** กรณีค้าขาย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือส าเนาใบ
เสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน พร้อม
สลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 



 

 *** กรณีข้าราชการ: หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิป
เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู ่อายุ
ยอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

• หนังสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชีระบุ
อยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถแนบ 
Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ) 

• หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดับแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเขา้ร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดช่ือให้
ตรงกบัหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
โดยตอ้งท าแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตัวจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 

***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) *** 

• กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมี
จดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ โดยระบุประเทศและวนัเดินทาง 
(ตัวจริง) 

• ส าเนาบัตรประชาชน   / ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต ่ากว่า 20 ปี) 

• ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล อย่างละ 1 ชุด (ถ้ามี) 
*** กรณีที่สถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย *** 

***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอ่ืนเพิม่เติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการพจิารณาอนุมัติ ออกวีซ่าส าหรับสถานทูต ***   

• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม
ทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า 
 ของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

• ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว  ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทาง
อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 

 



 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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