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เท่ียวมิลาน มีช่ือเสียงในด้านแฟช่ันและศิลปะ พร้อมถ่ายรูปกบัมหาวิหารแห่งมิลาน 
ชม บ้านโรมิโอ&จูเลยีต ณ เมืองเวโรน่า เมืองท่ีได้รับสมญานามว่า "LITTLE ROMAN" 
เท่ียวเกาะเวนิส ชมวิวบรรยากาศของเวนิส “เมืองท่ีใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” 

ชม รูปแกะสลกัเดวิด และ มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร่ ณ เมืองฟลอเรนซ์ 
หมู่บ้านชิงเคว เตเร่ หมู่บ้านชาวประมงท่ีสร้างอยู่ริมฝ่ังทะเล มีการทาสีท่ีฉูดฉาดสวยงามแปลกตาเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตัว    

ถ่ายรูปกบั หอเอนเมืองปิซ่า 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก 
ชมความสวยงามของอ่าวเนเปิลส์ และ เปียสซา เดล เพลิบิสซิโต หน่ึงในจัตุรัสท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเมืองเนเปิลส์ 

เซอร์เรนโต้ เมืองท่องเท่ียวอันส าคัญของอติาลี เมืองท่ีได้ช่ือว่าเป็นสวรรค์บนดิน 
นครรัฐวาติกนั เท่ียวชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล า้ค่าท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

 

 

 



             วันแรก     กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – มิลาน ( อติาล)ี 
16.30 น.  คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ QR 

เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระ และบตัรท่ีนัง่ขึ้นเคร่ือง 
19.25 น.   ออกเดินทางสู่ มิลาน โดยสายการบินการ์ตา้ แอร์เวยส์ายการบินระดับ 5 ดาว ด้วยเท่ียวบินท่ี QR 831 / 

QR123 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินโดฮา ประเทศการ์ตา้  บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมตลอดเท่ียวบิน  
            วันท่ีสอง     มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน – วิตโตรีโอ เอมานูเอล – เวโรน่า – บ้านโรมิโอ&จูเลยีต – เวนิส 

07.00 น. เดินทางถึง สนามบินมาลเพนซ่ามิลาน หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ รถโคช้ปรับอากาศมาตรฐาน
ยุโรปน าท่านเดินทางสู่ใจกลางเมือง น าท่านชม มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือท่ีเรียกว่า  ดูโอโม่ ช่ือน้ีไวใ้ชเ้รียก
มหาวิหารประจ าเมือง แทบจะมีดูโอโม่ทุกเมืองท่ีส าคญัๆ เป็นจุดศูนยร์วมจิตใจของคนในเมือง ดูโอโม่ท่ีเมืองน้ี
สร้างในสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เป็นมหาวิหารท่ีใหญ่เป็นอบัดับ 2 รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในกรุง
วาติกนั มหาวิหารแห่งน้ีเร่ิมสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1386 แต่มาแลว้เสร็จ 400 กวา่ปีหลงัจากนั้นคือในปี ค.ศ.1813 ดา้น
นอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีช่ือเล่นว่า มหาวิหารเม่น มีรูปสลกัหินอ่อนจากยุคต่าง ๆ ประดบัอยู่กว่าสาม
พนัรูปยอดท่ีสูงท่ีสุดประดบัดว้ยรูปสลกัพระแม่มาเรียสูง 4 เมตร หุม้ดว้ยทองค าทั้งองค ์มีช่ือเรียกวา่ มาดอนนิน่า 
ดา้นหนา้มหาวิหารจะเป็นลานกวา้ง เรียกว่า ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม เป็นศูนยก์ลางเป็นแหล่งชุมนุมของผูค้นมาทุก
ยคุสมยั  

ดา้นขา้งของจตัุรัสหน้าดูโอโม่ทางทิศเหนือ จะเห็นทางเขา้ แกลเลอเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล ซ่ึงเป็นศูนยก์ลาง
การคา้ท่ีหรูหราอลงัการแห่งเมืองมิลาน ให้ท่านอิสระในการช้อปป้ิงภายในห้างเป็นโดมแกว้ มีห้างร้านต่าง ๆ 
มากมาย  คลา้ยกบัอีกแห่งท่ีเมืองเนเปิลส์ ทะลุออกมาอีกดา้นจะเจอโรงอุปรากรช่ือกอ้งโลก ลา สกาล่า แห่งเมือง
มิลาน สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1776-1778 ด้านหน้าลานสกาล่า เรียกว่า ปิอาซซ่า เดลลา สกาล่า มีรูปป้ันของ
ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัคนหน่ึงของโลก คือลีโอนาร์โด ดาวินช่ี  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (ม้ือท่ี 1) 
บ่าย เดินทางสู่ เวโรน่า (ประมาณ 160 กม.) เป็นเมืองท่ีใหญ่และส าคญัเป็นอนัดบัสองในแควน้เวเนโต ้รองจากเวนิส 

เวโรน่าไดรั้บสมญานามว่า "LITTLE ROMAN" เพราะยงัคงสภาพส่ิงก่อสร้างจากสมยัโรมนัไวอ้ย่างสมบูรณ์ 
และท่ีท าให้เมืองเวโรน่าเป็นท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไปนั้น เป็นเพราะเหตุการณ์ต่าง ๆ ในบทละครเร่ืองโรมิโอกับจู
เลียตของเช็คสเปียร์ลว้นเกิดขึ้นในเมืองหน่ึงของอิตาลีท่ีช่ือวา่เวโรน่า  
 
 
 
 



น าท่านชม บ้านโรมิโอ&จูเลียต ระเบียงหินอ่อนเลก็ ๆ ท่ีสมมติเป็นฉากท่ีจูเลียตเคยยืนอยู่โดยมีโรมิโอมาคอยเฝ้า
ขอความรักอยู่ดา้นล่าง ซ่ึงหนา้บา้นจูเลียตปัจจุบนัคือร้าน ARMANI วา่กนัวา่ใครอยากสมหวงัในเร่ืองความรักก็
ให้ไปจบัท่ีหนา้อกของรูปป้ันจูเลียต นอกจากน้ีภายในบริเวณก าแพงบา้นจูเลียตยงัมีการเขียนแสดงความรักกนั
มากมายจนแทบไม่เห็นสีก าแพงเดิม  
ไดเ้วลานดัหมายน าท่านเดินทางสู่  เวนิส (ประมาณ 108 กม.) เมืองหลวงแห่งแควน้เวเนโต ้เจา้ของฉายา ราชินี
แห่งทะเลอาเดรียติก เวนิส หรือ เวเนเซีย จุดหมายปลางทางสุดโรแมนติก แห่งแควน้เวเนโต ประเทศอิตาลี ถูก
สร้างขึ้นจากการเช่ือมเกาะเลก็ ๆ จ านวน 118 เกาะ เขา้ดว้ยกนัในบริเวณ ทะเลสาบเวนิเทีย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
ทะเลอาเดรียตริกในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ดว้ยความสวยงามและความน่าอยูข่องบา้นเมืองท าให้เวนิสเป็น
สถานท่ีซ่ึงไดรั้บฉายามากมาย ตั้งแต่ เมืองแห่งสายน ้า เมืองแห่งสะพาน เมืองแห่งแสงสวา่ง ราชินีแห่งทะเลอาเด
รียตริก และท่ีส าคญัองคก์ารยเูนสโกยกใหเ้วนิสเป็นหน่ึงในเมืองมรดโลก 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (ม้ือท่ี 2) 
 พกัค้างคืน ณ   Belstay Venezia Mestre หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 1) 
 

             วันท่ีสาม เกาะเวนิส – ฟลอเรนซ์ – ดูโอโม่แห่งฟลอเรนซ์ – รูปแกะสลกัเดวิด  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 3)    

น าท่านเดินทางไปยงั ท่าเรือ ตรอนเชโต้ จากนั้นลงเรือเหมาล าส่วนตัวเดินทางสู่ เกาะเวนิส (ระยะเวลาในการนัง่
เรือ ประมาณ 30 นาที)   เมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการกล่าวขานว่าโรแมนติกท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก  “เมืองท่ีใช้เรือ
แทนรถ ใช้คลองแทนถนน” เป็นเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมมากกว่า 400 แห่ง เรือจอดเทียบ
ท่าท่ี ท่าเรือซานมาร์โก (เซนต์มาร์ก) จากนั้นน าท่านเดินเทา้ไปยงั จัตุรัสซานมาร์โก อนัเป็นศูนยก์ลางของนครเว
นิส ผา่นชม สะพานถอนหายใจ ท่ีเช่ือมต่อระหวา่ง พระราชวังดอจ กบั เรือนจ าโบราณ อนัเคยเป็นท่ีประทบัของ
เจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของการปกครองแควน้ในยคุนั้นอีกดว้ย ชม โบสถ์เซนต์มาร์ก 
สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ ส าหรับนกัท่องเท่ียวนัง่พกัผ่อนหย่อนใจกบัร้านกาแฟช่ือดงัหรือเลือกช้อป
ป้ิงสินคา้ของเวนิสตามร้านต่าง ๆ อาทิเช่น เคร่ืองแก้วมูราโน่ ตน้ต ารับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ เป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเคร่ืองแกว้แต่ละช้ินมีรูปแบบและคุณภาพเป็นท่ียอมรับจากนกัท่องเท่ียว
ทัว่โลก  ถึงเวลานดัหมายคณะพร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย น าท่านลงเรือเดินทางเดินทางกลบัสู่ท่าเรือตรอนเชโต้  
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เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   (ม้ือท่ี 4) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ฟลอเรนซ์ (ประมาณ 250 กม.) เมืองท่ีตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าอาร์โน ท่ีมีความส าคญัยิ่งส าหรับ

ประวติัศาสตร์ของยโุรปเพราะเป็นแหล่งก าเนิดศิลปะ วฒันธรรมเรอเนสซองส์ และเป็นเมืองท่ีไม่อนุญาตใหร้ถ
โค้ชเข้าไปในเขตเมืองเก่า น าชม มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร่  หรือ ดูโอโม่แห่งฟลอเรนซ์  เป็น
สถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นมากดว้ยการใชหิ้นอ่อนสีชมพู ขาวและเขียวในการก่อสร้าง ขา้งๆ มหาวิหารมีหอระฆงั
สูง ออกแบบตกแต่งดว้ยหินอ่อนสามสีเช่นเดียวกบัมหาวิหาร จัตุรัสเดลลา ซินญอเรีย บริเวณน้ีในอดีตเคยเป็น
ศูนยก์ลางการเมืองการปกครองมาก่อน และเดิมเป็นท่ีตั้ง รูปแกะสลักเดวิด ของแทผ้ลงานของไมเคิลแองเจโล
อันลือช่ือ แต่ในปัจจุบันถูกเก็บรักษาไวใ้นพิพิธภัณฑ์ศิลปะอะคาเดมี อีกด้านหน่ึงของจัตุรัสเป็นท่ีตั้ งของ
พิพิธภณัฑอุ์ฟฟิชี ท่ีน่ีคือสถานท่ีเก็บงานฝีมือศิลปินเอกอิตาเลียนในสกุลช่างฟลอเรนซ์ท่ีใหญ่และดีท่ีสุดในโลก 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (ม้ือท่ี 5) 
 พกัค้างคืน ณ BEST WESTERN PLUS CHC FLORENCE  หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 2) 
 

             วันท่ีส่ี ฟลอเรนซ์ – เลวานโต – หมู่บ้านชิงเคว่ เตเร่ – ลาสปีเซีย – ปิซ่า 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (ม้ือท่ี 6) 
 จากนั้นน าท่านออกเดินทางไปยงัเมือง เลวานโต Levanto เป็นอีกเมืองหน่ึงท่ีมีความสวยงามของภูมิภาคลิกูเลีย ท่ี

ส าคญัเมืองน้ีเป็นท่ีพ  านกัของขุนนางคนส าคญัตั้งแต่สมยัอาณาจกัรโรมนั ท าให้มีวิลล่าสวย ๆ ตั้งเรียงรายอยู่บน
เนินเขาพร้อมกนัน้ียงัเป็นเมืองท่ีปลูกตน้มะกอกคุณภาพดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของอิตาลีก็ว่าได ้จากนั้นน าท่านเปลี่ยน
การเดินทางด้วยรถไฟสู่เส้นทางการท่องเท่ียวอนัสุดแสนโรแมนติก  
 



เดินทางเขา้ไปยงั ชิงเคว เตเร่ ซ่ึงเป็นดินแดนทั้งห้าประกอบดว้ยหมู่บา้นชาวประมงท่ีสร้างอยู่ริมฝ่ังทะเล โดย
หมู่บ้านทั้งห้าต่างสร้างอยู่บนหน้าผาริมชายฝ่ัง บ้านเรือนต่าง ๆ มีการทาสีท่ีฉูดฉาดสวยงามแปลกตาเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั   เป็นเมืองเก่าแก่ซ่ึงก่อตั้งมากว่า 1,300 ปีท่ีแลว้ ชิงเคว เตเร่ ตั้งอยู่ในแควน้ลิกูเรีย (Liguria) 
ซ่ึงถือว่าเป็นแควน้ท่ีเป็นริเวียร่าของประเทศอิตาลีเลยก็ว่าได ้ จากนั้นน าท่านชมความงามของ หมู่บ้านมานาโร
ล่า ซ่ึงเป็นหน่ึงในหมู่บ้านท่ีสวยและขึ้นช่ือ จากนั้นน าท่านไปบนัทึกภาพความประทับใจ ณ  จุดชมวิวของ
หมู่บา้นมานาโรล่า ซ่ึงจะมีหมู่อาคารท่ีมีสีสันหลากหลายเฉดสีซ่ึงสวยงามและน่าประทบัใจยิง่นกั อิสระให้ท่าน
ไดเ้ดินชมความสวยงามพร้อมเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 7) 
บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านริโอแมกจินยอเร  หมู่บา้นสวยอีกหมู่บา้นหน่ึงของ ชิงเคว เตเร่ ตั้งอยู่ใน

โตรกของหนา้ผาอาคารคารบา้นเรือนต่างๆ ท่ีมีสีสันหลากหลายเฉดสีสวยงามและขึ้นช่ือในเร่ืองไวน์ จากนั้นน า

ท่านเดินทางสู่ เมืองลาสปีเซีย เมืองใหญ่อนัดบัสองของแคว้นลิกูเลีย เป็นเมืองท่าท่ีมีความส าคญัมาตั้งแต่สมยั
อาณาจกัรโรมนัอนัยิ่งใหญ่ ดว้ยพื้นท่ีริมฝ่ังทะเลท่ีเป็นอ่าวเหมาะส าหรับหลบพายใุนช่วงท่ีคล่ืนลมแรงท าให้ถือ
ไดว้า่เป็นศูนยก์ลางทางการเดินเรือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั จากนั้นน าท่านความสวยงามของเมืองจนไดเ้วลานดั
หมาย ออกเดินทางสู่ เมืองปิซ่า 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 8) 
 พกัค้างคืน GALILEI HOTEL  ณ หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 3) 
 

             วันท่ีห้า หอเอนปิซ่า – เซียน่า – เปียซซ่า เดล คัมโป – มหาวิหารเซียน่า – ทิโวล ี
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (ม้ือท่ี 9) 



น าท่านนัง่รถบสัทอ้งถ่ินประจ าเมืองเขา้สู่ ศูนยก์ลางของเมืองท่ี จัตุรัสแคมโป สถานท่ีตั้งของอาคารแบ็บติสตรี
ทรงกลม, มหาวิหารประจ าเมือง สร้างขึ้นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโรมนัเนสก์ และ หอระฆัง ท่ีเอนเอียงเพราะ
ความผิดพลาดในการก่อสร้าง จนท าให้ไดช่ื้อว่า หอเอนปิซ่า และนับว่าเป็นส่ิงมหัศจรรยอี์กช้ินหน่ึงของโลก 
อิสระให้ท่านไดถ้่ายรูปเป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั หอเอนเมืองปิซ่าตั้งอยูท่ี่เมืองปิซ่า ในจตัุรัสเปียซซาเดล ดูโอโม 
หอระฆงัของศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก เป็นหอทรงกระบอก 8 ชั้น สร้างดว้ยหินอ่อนสีขาว สูง 183.3 ฟุต 
(55.86 เมตร) หอเอนเมืองปิซ่าถูกประกาศให้เป็นมรดกโลก โดยหอเอนเมืองปิซ่ายงัเป็น 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก
ยุคกลางอีกดว้ย เร่ิมสร้างเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม ค.ศ.1173 สร้างเสร็จเม่ือปี 1350 ใชเ้วลาสร้างประมาณ 175 ปี แต่
การก่อสร้างหยุดชะงกัเม่ือสร้างไปไดถึ้งชั้น 3 เน่ืองจากพื้นใตดิ้นเป็นพื้นดินท่ีน่ิมท าให้ยุบตวั ต่อมาในปี ค.ศ.
1272 โดย Giovanni di Simone สร้างให้เอนกลบัไปอีกด้านหน่ึงเพื่อให้สมดุล แต่การก่อสร้างในคร้ังน้ี ก็ตอ้ง
หยดุชะงกัลงอีกคร้ังเน่ืองจากเกิดสงคราม ต่อมาก็มีการสร้างหอต่อขึ้นอีกและสร้างเสร็จ 7 ชั้น ในปี ค.ศ.1319 แต่
หอระฆงัถูกสร้างเสร็จในปี ค.ศ.1372 โดยใช้เวลาสร้างทั้งหมด 177 ปี น าท่านสู่ เมืองเซียน่า หรือท่ีชาวอิตาลี
เรียกวา่ ซิเอน่าเป็นอีกเมืองท่ีมีความสวยงามเป่ียมไปดว้ยมนตส์เน่ห์อีกเมืองของแควน้ทสัคานี 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 10) 

บ่าย น าท่านเทียวชม เมืองเชียน่า เมืองน้ีเป็นเมืองคา้ขายแข่งกบัฟลอเรนซ์จนตอ้งมีหารท าสงคราวกนัอยูบ่่อยคร้ัง ให้
ท่านไดถ้่ายรูปในย่านเมืองเก่าของเซียน่าหรือท่ีเรียกกนัว่า เปียซซ่า เดล คัมโป ซ่ึงเป็นลานกวา้งรูปทรงคลา้ย
เปลือกหอยอยู่หนา้ศาลาว่าการ จสัตุรัสแห่งน้ีมีการจดัแข่งมา้ Palio ทุกปี เป็นการแข่งมา้ท่ีจดัขึ้นปีละสองคร้ังใน
วนัท่ี 2 กรกฎาคม และ 16 สิงหาคม รอบๆจะเป็นร้านคา้และร้านอาหารมากมาย น าท่านชม มหาวิหารเซียน่า 
จากดา้นนอก มหาวิหารแห่งน้ีออกแบบและสร้างเป็นคร้ังแรกระหว่างปี ค.ศ. 1215 ถึง ค.ศ. 1263 บนฐานของ
โบสถห์ลงัเดิม แผนผงัอาสนวิหารเป็นแบบกางเขนละตินโดยมีส่วนขวางดา้นหน่ึงยื่นออกมากว่าปกติ พร้อมกบั
โดมและหอระฆงั โดมท่ีตั้งอยู่บนหอแปดเหล่ียมมาสร้างเพิ่มโดยจนั โลเรนโซ แบร์นีนี ภายนอกและภายใน
ตกแต่งดว้ยแถบหินอ่อนขาวสลบัเขียวด ายกเวน้ดา้นหนา้ท่ีแทรกดว้ยหินอ่อนสีชมพูแก่เกือบแดง สีขาวด าเป็นสี
สัญลกัษณ์ของเมืองเซียนาซ่ึงตามต านานกล่าวว่าเป็นสีของมา้ของเซเนียสและอาสเคียสผูก่้อตั้งเมือง สมควรแก่
เวลาน าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองทิโวลี(Tivoli)เป็นเมืองเลก็ๆท่ีอยูไ่ม่ไกลจากกรุงโรม ท่ีมีช่ือเสียงดา้นเมืองโบราณ
และวิลล่าพกัตากอากาศของชนชั้นสูงในสมยัก่อนของอิตาลีท่ีสวยงามอลงัการและทรงคุณค่าจนไดรั้บการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO หลายแห่ง 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 11) 
 พกัค้างคืน VILLA ADRIANA VICTORIA TERME HOTEL หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 4) 

  



             วันท่ีหก ทิโวล ี– ปอมเปอ ี– ซอร์เรนโต้ – เนเปิลส์   
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 12) 

เดินทางสู่ปอมเปอี เป็นนครโรมนัโบราณท่ีก าเนิดขึ้นช่วง 700 ปี ก่อนคริสตกาล ตั้งอยู่ใกลก้บัเมืองเนเปิลส์ ทาง
ตอนใตข้องประเทศอิตาลี ในอดีตเคยเป็นเมืองตากอากาศยอดนิยมของชาวโรมนั เพราะติดชายทะเล โดยผูท่ี้มี
ฐานะร ่ ารวยนิยมสร้างบา้นพกัตากอากาศไวท่ี้น่ี เพื่อเขา้มาพกัผ่อนในช่วงฤดูร้อน ปอมเปอีถูกท าลายและถูกฝัง
ใตเ้ถา้และหินภูเขาไฟหนา 4 ถึง 6 เมตร จากเหตุภูเขาไฟวิซุเวียสปะทุใน วนัท่ี 23 สิงหาคม ค.ศ. 79 ไดค้ร่าชีวิต
ไปกวา่ 15,000 คนโดยผูเ้สียชีวิตถูกฝังทั้งเป็นจากเถา้หินภูเขาไฟ น าท่านเขา้ชมภายในพพิธิภัณฑ์ ปอมเปอี เมือง
ท่ีถูกเถา้ถ่านของภูเขาไฟวิซูเวียสถล่มทบัถมทั้งเมือง ซ่ึงถูกคน้พบคร้ังแรกในปี 1599 ภายในมีก าแพงท่ีเต็มไป
ดว้ยภาพวาดและร่องรอยแห่งการจารึกมากมาย ซากศพของผูค้นในยคุโรมนัโบราณท่ีเสียชีวิตในอิริยาบถต่างๆ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 13) 

น าท่านเดินทางสู่  ซอร์เรนโต้ ซ่ึงตั้งอยูป่ลายสุดของอ่าวเนเปิลส์  บา้นเกิดของเอนริโก ้คารูโซ่ นกัร้องโอเปร่าช่ือ
ดงั เมืองท่ีไดช่ื้อว่าเป็นสวรรค์บนดินจนเป็นท่ีมาของเพลง COME BACK TO SORRENTO อนัโด่ง ปัจจุบนั
ซอร์เรนโต้ เป็นเมืองท่องเท่ียวอันส าคัญของอิตาลี มีชายฝ่ัง AMALFI ท่ีเลียบริมทะเลไปตามหน้าผาถึง 50 
กิโลเมตรท าให้มีโรงแรมและรีสอร์ทมากมายตั้งเรียงรายอยูบ่นหนา้ผาน้ี น าท่านชม PIAZZE TASSO เป็นจตัุรัส
ท่ีคึกคกัและเปิดโล่งตั้งอยู่ริมเมืองเก่า ท่ีน่ีมกัจะคึกคกัไปดว้ยนกัท่องเท่ียว สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางต่อไป
ยงั เนเปิลส์  ซ่ึงตั้งอยู่หนา้อ่าวเนเปิลส์เป็นเมืองท่าส าคญัทางภาคใตข้องอิตาลี  เดิมเคยเป็นเมืองอาณานิคมของ
กรีกโบราณช่ือว่านีอาโปลิส ซ่ึงแปลว่าเมืองใหม่ ต่อมาชาวโรมันใช้เป็นเมืองตากอากาศเพราะมีอากาศ
อบอุ่น  ชาวอิตาลีปัจจุบนัเรียกเมืองเนเปิลส์วา่นาโปลี  เป็นเมืองท่าส าคญัในการไปยงัเมืองอ่ืนๆ ทางภาคใตข้อง
อิตาลี เช่น ปอมเปอี ซอร์เรนโต ้คาปรี หรือเกาะซิซีลี ถือไดว้่าเมืองนาโปลีนั้นเป็นเมืองใหญ่เมืองหน่ึงของอิตาลี
และเมืองท่าเรือท่ีส าคญัทางตอนใต ้อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่าของเรือส าราญท่องเท่ียวในเขตเมดิเตอร์เรเนียนท่ีส าคญั
อีกดว้ย 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (ม้ือท่ี 14) 
   พกัค้างคืน ณ HOLIDAY INN NAPLES หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 5) 

http://cherokee.exteen.com/20080325/1-pompeii
http://cherokee.exteen.com/20080325/entry-2


 
             วันท่ีเจ็ด เนเปิลส์ – กรุงโรม – วิหารแพนเธออน – น ้าพุเทรวี ่ –  บันไดสเปน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 15) 
 น าท่านชมความสวยงามของ เมืองเนเปิลส์ ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีชายฝ่ังดา้นตะวนัตกของอิตาลีติดกบัอ่าวเนเปิลส์ (Naples 

Bay) ก่ึงกลางระหว่างพื้นท่ีภูเขาไฟสองแห่ง คือ ภูเขาไฟวิสุเวียส และกมัปีเฟลเกรย ์และยงัเป็นเมืองท่ีมีบทบาท
ส าคญัในคาบสมุทรอิตาลีมาตลอด 2,800 ปีนับแต่ก่อตั้งเมืองขึ้นมา ดว้ยเหตุน้ีเมืองเนเปิลส์จึงถือว่าเป็นเมืองท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก โดยเฉพาะบริเวณใจกลางของเมืองเนเปิลส์ย ังเป็นศูนย์กลางเมืองทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป และไดรั้บการขึ้นทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโก (Unesco) ให้เป็นมรดกโลก 
ในปี 1995 จากนั้นน าท่านสู่ เปียสซา เดล เพิลบิสซิโต (Piazza del Plebiscito) หน่ึงในจตัุรัสท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด
ในเมืองเนเปิลส์ โดยจตุัรัสนั้นตั้งอยูใ่กล้ๆ  กบัอ่าวเนเปิลส์ถูกลอ้มรอบไปดว้ยเหล่าอาคารสถานท่ีท่ีมีความส าคญั
ของเมืองไม่ว่าจะเป็น พระบรมมหาราชวัง (Royal Palace of Naples) เป็น 1 ใน 4 ของท่ีพ  านักของกษตัริยแ์ห่ง
ราชวงศบ์ูร์บง (Bourbon Kings)  หน่ึงในราชวงศท่ี์ส าคญัท่ีสุดในทวีปยโุรป และฝ่ังตรงขา้มเป็นโบสถซ์านฟราน
ซิสโก โดยตวัอาคารหลกัของโบสถมี์การสร้างเรียนแบบวิหารแพนทีออนในกรุงโรม 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 16) 
บ่าย น าท่านเดินทางเขา้สู่  กรุงโรม  เมืองหลวงของประเทศอิตาลี ซ่ึงเป็นเมืองขนาดใหญ่ท่ีสุดของแควน้ลาซิโอ มีทั้ง

ความเก่าและความใหม่แทรกอยู่ดว้ยกนัแทบจะแยกไม่ออก โรมเป็นศูนยก์ลางของความเจริญในยคุโบราณ และ
อาณาจกัรโรมนัไดแ้ผข่ยายออกไปทุกทิศทุกทางชนิดท่ีมีค ากล่าววา่ “ถนนทุกสายมุ่งสู่ กรุงโรม” น าท่านไปยัง  

  จากนั้นน าท่านชม วิหารแพนเธออน เป็นสถาปัตยกรรมส าคญั สร้างขึ้นโดยจกัรพรรดิมาร์คุส วิบซานิอุส อะกริบ
ปา จุดมุ่งหมายในการสร้างไม่ชดัเจนต่อมามีการสร้างใหม่ในสมยัจกัรพรรดิฮาเดรียน ใน ค.ศ. 126 และซ่อม
ใหญ่ในปี ค.ศ. 202 โดยจกัรพรรดิ เซพติมิอุส เซเวรุส และคาราคาลา การก่อสร้างในสมยัจกัรพรรดิฮาเดรียนมี
วตัถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเทวสถานของเทพเจ้าโรมนั 7 องค์หรือเทพแห่งดาวในระบบสุริยะ APOLLO พระ
อาทิตย์ DIANA พระจันทร์ MARS อังคาร  MERCURY พุธ JUPITER พฤหัส VENUS ศุกร์ SATURN เสาร์ 
ลกัษณะเด่นของตวัวิหารคือมีหลงัคาทรงกลมและโคง้เป็นคร่ึงวงกลมวางอยูบ่นเสาหินแกรนิตขนาดมหึมา วิหาร
มีความสูงถึง 43.3 เมตร รายละเอียดของโดมหลงัคาภายในวิหาร รวมถึงโครงสร้างท่ีแขง็แรงและยนืหยดัมานาน
กวา่สองพนัปี ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 7 เป็นตน้มา วิหารแห่งน้ีถูกใชเ้ป็นโบสถโ์รมนัคาทอลิก อุทิศแด่พระแม่มา
รีและผูพ้ลีชีพเพื่อศาสนา  



สมควรแก่เวลาน าท่านชม น ้าพุเทรวี่ เป็นน ้าพุท่ีสวยงามและมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในโลก ช่ือ “เทรว่ี” นั้นมาจากค า
ว่า“ตรีวิอุม” หมายถึงพบกนัของถนนสามสาย เป็นอนุสรณ์สไตล์บารอค ออกแบบและก่อสร้างโดย นิโคลา 
ซาลว่ี ซ่ึงองคส์มเด็จสันตะปาปา ครีเมนตท่ี์ 12ไดม้อบหมายให้สร้างขึ้นในปี 1732 การก่อสร้างด าเนินเร่ือยมา
จนกระทัง่ภายหลงัการส้ินพระชนมส์มเด็จสันตะปาปาท่ี เออร์บนั ท่ี 8ไดห้ยดุชะงกัลง และด าเนินการสร้างต่อมา
จนแลว้เสร็จในปี 1762 รวม ใชเ้วลาทั้งส้ิน 30 ปี มีทางระบายน ้ าเวอร์โก ้บริเวณลานดา้นหนา้นั้นก่อสร้างมากวา่ 
2,000 ปี คร้ังสมยัโรมโบราณซ่ึงปกครองโดยจกัรพรรดิออกสัตสั ซ่ึงตรงเวลา 19 ปี ก่อนคริสต์ศกัราช รูปป้ัน
แกะสลกัท่ีเลิศหรูอลงัการท่ีอวดโฉมให้ผูไ้ปเยือนไดย้ลนั้น ไดแ้นวคิดจากความยิง่ใหญ่ของเทพเจา้เนปจูน “เทพ
แห่งทอ้งทะเล” ว่ากนัว่า หากใครท่ีไดโ้ยนเหรียญลงไปในน ้ า เขาหรือเธอผูน้ั้นจะไดก้ลบัมาเยือนอีกในสักวนั
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินเล่นท่ีย่าน บันไดสเปน เป็นบนัไดในกรุงโรม ประเทศอิตาลี ไดรั้บการออกแบบโดย
สถาปนิกชาวอิตาลี ช่ือ Francesco de Sanctis  เช่ือมระหวา่ง Piazza di Spagna และ Piazza Trinità dei Monti เป็น
บนัไดท่ีกวา้งท่ีสุดและยาวท่ีสุดในทวีปยุโรป มีขั้นบนัไดทั้งหมด 138 ขั้น ใชส้ าหรับเดินเล่นหรือเลือกซ้ือสินคา้
ต่างๆ ท่ียา่นบนัไดสเปน นบัวา่เป็นแหล่งพกัผอ่นของชาวอิตาลีและนกัท่องเท่ียวหลากหลายเช้ือชาติ   

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (ม้ือท่ี 17) 
   พกัค้างคืน ณ IH HOTEL ROMA Z3 หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 6) 
 

             วันท่ีแปด นครวาติกนั – โคลอสเซียม – กรุงเทพฯ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 18) 
 หลังอาหารเช้าน าท่านชม นครวาติกัน รัฐอิสระท่ีปกครองตนเองเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกาย

โรมนัคาทอลิก น าท่านเข้าชมภายใน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล ้ าค่าท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกซ่ึง
ตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปป้ันแกะสลกั “เพียตา้” ผลงานของศิลปินเอก ไมเคิลแองเจโล  เสาพลบัพลาท่ี
ออกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซ่ึงปัจจุบนัเป็นส่ิงล ้าค่าคู่บา้นคู่เมืองของอิตาลี ชมร่องรอยของ



ศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ โรมนัฟอร่ัม จากนั้นคณะแวะถ่ายรูปท่ีระลึกดา้นหน้า สนามกีฬา
โคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนามกีฬายกัษ์ท่ีสามารถจุคนไดก้ว่า 
50,000 คน การออกแบบอย่างชาญฉลาดสร้างให้สนามกีฬามีลกัษณะเป็นรูปวงรี เพื่อให้ผูเ้ขา้ชมรู้สึกเขา้ใกล้
นักกีฬา ถือเป็นต้นแบบของสนามกีฬาในปัจจุบัน จากนั้นให้ ท่านถ่ายภาพคู่กับประตูชัยคอนสแตนติน 
สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะและท่ีมาของ “ ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม ” ถึงเวลานดัหมายน าท่านนัง่รถผ่านชมร่องรอย
ของศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ี โรมันฟอร่ัม เขา้สู่ จัตุรัสเวเนเซีย ชม ระเบียงปาลาสโซ่ ท่ีกล่าว
สุนทรพจน์ของมุสโสลินี และ อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอม็มานูเอล็ท่ี 2 หรือพระบิดาของชาวอิตาลี  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินลโีอนาร์โด้ ดาวินช่ี 

16.35 น. คณะอ าลากรุงโรมประเทศอิตาลีออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร ด้วยเท่ียวบิน  QR 132  / QR 836 แวะเปลี่ยน
เคร่ืองท่ีกรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า  

 
             วันท่ีเก้า สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ) 

13.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดีภาพ...พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

ขอบคุณท่านท่ีใช้บริการ 
 

 แกรนด์อิตาลี  เหนือจรดใต้ 9  วัน 6 คืน  
โดย QATAR AIRWAYS  

อตัราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ 

(พกัห้องคู่) 
พกัเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ 

วันที่ 9 – 17 เมษายน 2566  (เทศกาลสงกรานต์) 108,888 20,000 
 
** ส าหรับท่านท่ีต้องการห้องพกัแบบ 3 เตียง กรุณาสอบถามเพ่ือตรวจสอบกบัทางโรงแรม เพราะมีบริการเฉพาะบางโรงแรม
เท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่านเปิดห้องพกัเป็น 2 ห้อง 
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึน้ไป เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

 
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่นหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษีน ้ามันและภาษีสนามบินเพิม่เติม ** 

** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพ่ือการโฆษณาเท่าน้ัน ** 
 

***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธิ์ในการยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน*** 

ส าหรับท่านท่ีเป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเน้ือ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์  
* ในกรณีเล่ือนการเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนท าการยืน่วีซ่า ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายใน
การเล่ือนตัว๋ และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมท่ีอยู่ต่อ  
 



***หมายเหตุข้อส าคัญท่ีท่านควรทราบ*** 
1.)ในการยื่นวีซ่า ทางบริษทั จะท าการนดัหมายกบัสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้  าหนดวนัและเวลาให้เขา้ไปยื่นวีซ่า เป็น
การยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะให้เขา้ไปยื่นวีซ่า 15 วนัก่อนเดินทาง)  ซ่ึงอตัราค่าใชจ่้ายรวมอยู่ในรายการทวัร์
แลว้ 
***กรุณาพิจารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวร์และเง่ือนไขต่างๆของบริษัท เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ างวดแรกแล้ว ทาง
บริษัทถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว *** 
 
อตัรานีร้วม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกนิ

จ านวนวัน จ านวนคนและมีค่าใช้จ่ายท่ีทางสายการบินก าหนด (น ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 25 กิโลกรัม/กระเป๋าถือ
ขึ้นเคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 

2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 

12 ช่ัวโมง/วัน) 
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  
5)    ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มี

เคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้หลายเท่าตัว หากวันเข้า
พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท าให้ต้องมีการเปลีย่นย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะ
ค านึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
8)    ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบยืน่ปกติ (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมย่ืนวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่) 
9)    ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 
10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท  กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  
4)    ค่าน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 25 กิโลกรัม  และมีจ านวนมากกวา่ 1 ช้ิน (ระเบียบของสายการบิน)  
5)  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ยูโร ต่อท่าน 
6)  ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 15 ยูโร ต่อท่าน 
***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลกิทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทัวร์*** 
 

 



เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่ง 

• กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 45,000 บาท (เทศกาลปีใหม่ , สงกรานต์ มัดจ า 
60,000 บาท) 

• ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกกต็าม มิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ 

• การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ45,000
บาท) (เทศกาลปีใหม่ , สงกรานต์ มัดจ า 60,000 บาท) 

• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 
• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 
• กรณียกเลิกกะทนัหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินการท่ีไดช้ าระไปแลว้จ านวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 

• ทางบริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง
สถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจาก
ทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

• ในการย่ืนวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพ่ือมาสแกรน
ลายนิว้มือ โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่าน
ท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น 
มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

• กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผ่านหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าด าเนินการและ ค่าบริการ  5,500 บาท 
- ค่าตั๋วเคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตั๋ว
เคร่ืองบินถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืน
ได ้ 
- ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้ และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% 
ในทนัที  
หากท่านผ่านการพจิารณาวีซ่า แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆ
ท้ังส้ิน 

• ในกรณีท่ีทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามท่ีขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารของท่านไม่น่าเช่ือถือ / มี
การปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามท่ีสถานทูตก าหนด (มาสาย) / ไม่รับโทรศัพท์สถานทูต / การใช้ค าพูด
ไม่สุภาพกบัสถานทูต และส่งผลท าให้วีซ่าไม่ผ่านการพจิารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ท่าน 



• กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุใน 
รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ 

• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 
100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   
1. กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถ
ติด  ท าใหไ้ม่สามารถกิน-เท่ียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ท่ีระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่
คืนค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด 
ๆ ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดท่ีลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสม
โดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคิวยาวจนท าให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา มาตราฐาน
การบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบในส่วนท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต
, ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าอิตาล ี

เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้เวลาพจิารณาวีซ่า 15 วันท าการ และต้องมาแสดงตนท่ีสถานฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนขึ้นไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมีหน้าว่างเหลือ
ส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 

2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 2X1.5 นิว้ จ านวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พื้นฉากหลงัสีขาวเท่านั้น อายรูุปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั้ง 2  
รูป) ไม่เห็นฟัน หา้มใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บ๊ิกอายในการถ่ายรูป / หา้มใส่เคร่ืองประดบัในการถ่ายรูป 

3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร/ ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณีอ่ืน 
ๆ  

4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น 
6. ส าเนาสูติบตัร (ส าหรับเด็กต ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งท าหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากทางอ าเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น) 
โดยเอกสารระบุวา่อนุญาตใหเ้ดินทางไปต่างประเทศกบัใครและระบุความสัมพนัธ์วา่เป็นอะไรกนัอยา่งชดัเจน **พร้อม
แปลเป็นภาษาองักฤษและรับรองเอกสาร+ประทบัตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น** (พ่อและแม่ตอ้งมาแสดงตวั 
ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 



7.2 เด็กเดินทางกบับิดา  มารดาตอ้งท าหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากทางอ าเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น) โดย
เอกสารระบุวา่มารดาอนุญาตใหเ้ดินทางไปต่างประเทศกบับิดาและระบุช่ือบิดา **พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษและรับรอง
เอกสาร+ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น** (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา  บิดาตอ้งท าหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากทางอ าเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น) โดย
เอกสารระบุวา่บิดาอนุญาตใหเ้ดินทางไปต่างประเทศกบัมารดาและระบุช่ือมารดา **พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษและ
รับรองเอกสาร+ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น** (พ่อตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 

7.4 กรณีพ่อและแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวิต ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยนืยนั 
7.5 ใหแ้นบส าเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบส าเนาบตัรประชาชนของพ่อและแม่) 
7.6 เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น 
เช่น ส าเนาใบหยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผิดชอบเด็ก เด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมี
หลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น ใบปกครองบุตร (ปค.14) จากทาง อ าเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น)  , 
หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดาหรือมารดาหรือผูท่ี้เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น  

**พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษและรับรองเอกสาร+ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น** 
8. หลกัฐานการท างาน  

8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ(ส าเนาอายไุม่เกิน 3 เดือน) 
8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้(ส าเนา) 
8.3 กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทัฯ : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุช่ือ-นามสกุล , ต าแหน่ง , วนั/เดือน/ปีท่ีเร่ิม
ท างาน , เงินเดือน ในจดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทั เบอร์โทร และตราประทบับริษทัดว้ย จดหมายรับรองการท างานให้
ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง พมิพ์เป็น
ภาษาองักฤษเท่านั้น (ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน) 

8.4 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY 
CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น (ใส่ปี เป็น ค.ศ. 
เท่านนั้น หา้มใส่ปีเป็น พ.ศ.) (ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน)  
8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวา่ก าลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา พมิพ์เป็น
ภาษาองักฤษเท่านั้น (ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน) / พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา   

8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ท าธุรกิจส่วนตวั, ท าอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย
สถานท่ีท างานมาดว้ย รูปถ่ายอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ    

9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น)  ** (กรุณาน าสมุดเงินฝากเล่มจริงมาวันท่ีย่ืนวีซ่า) 
9.1  สเตทเม้นจากธนาคาร ย้อนหลงั 6 เดือน  (ออกเป็นภาษาองักฤษ + ตราประทบัจากธนาคาร + ลายเซ็นตเ์จา้หนา้ท่ีธนาคาร) 

  9.2 การขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  (ขอเป็นภาษาองักฤษ) ตอ้งมีอายไุม่เกิน 15 วนั 
นบัจากวนัท่ีไดค้ิวยื่นวีซ่า จดหมายรับรองจากธนาคารใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) โดย
ไม่ตอ้งระบุวนั และประเทศท่ีเดินทาง (ช่ือในหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะตอ้งถูกตอ้ง
และตรงตามหนา้พาสปอร์ต วนัท่ีขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคารใหน้ าส าเนาหนา้พาสปอร์ตไปดว้ย เพื่อไม่ให้
ผิดพลาดในการออกเอกสาร) 



▪ เงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาท ต่อการยืน่วีซ่า 1 ท่าน และ ตอ้งมีการเขา้
ออกของเงินสม ่าเสมอ หา้มท าการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วีซ่าเด็ดขาด!!) 
▪ ก่อนยืน่วีซ่า 7 วนั  รบกวนปรับสมุดบญัชี ใหมี้ยอดล่าสุด 7 วนั ก่อนถึงวนัยืน่วีซ่า  และส าเนาหนา้ท่ีปรับสมุด + หนา้แรก
ท่ีมีช่ือบญัชี น ามายืน่เพิ่มเติมในวนัท่ียืน่วีซ่า  หากน าสมุดไปปรับแลว้ไม่มียอด รบกวนน าเงินเขา้ หรือ น าเงินออก เผื่อจะได้
มียอดในการปรับสมุด 

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทกุกรณี ****** 
10.  ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

10.1 จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น – หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรอง
ค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้ / สามี 
ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่ , ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได)้ 

- กรณีเป็นสามีภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี 
▪ เขียนจดหมายช้ีแจงเป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
▪ กรณีมีลูกดว้ยกนัใหใ้ชใ้บเกิดของลูก  
10.2 กรุณาแนบส าเนาการเงินตามขอ้ก าหนดในขอ้ 9 ท่ีจะใชย้ืน่วีซ่า 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย  

11. ผูสู้งอายท่ีุมีอายเุกินกวา่ 70 ปี บริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางไดเ้พื่อเป็นเอกสารประกอบการยืน่วี
ซ่า 
12. กรณีผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่าอิตาลี ณ ประเทศท่ีท่านก าลงัศึกษาอยู ่ 
 
*** รายละเอียดเอกสารการยืน่ขอวีซ่าท่ีไดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้เบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัท าขึ้นจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 
 
วันท่ีมาย่ืนวีซ่ากรุณาน าสมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงมาด้วย (กรณีมีเล่มต่อจากสมุดเดิมรบกวนน าเล่มเก่ามาด้วย) 
เอกสารทุกอย่างท่ีเป็นส าเนา เช่น ทะเบียนบ้าน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลีย่นช่ือ-นามสกุล , สูติบัตร , น าตัวจริงมาวันท่ีย่ืนวีซ่า
ด้วย 
 
***** ส าหรับคนท่ีจะใช้เล่มไปท่ีอ่ืนก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ากรณีใด ๆ ***** 
 
กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า : 
1.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านั้น 
2. การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมายอ่ืนใดในหนงัสือเดินทาง ถือวา่ “ หนงัสือเดินทางช ารุด ” อาจถูกปฎิเสธเขา้ประเทศ
ต่างๆ หรือถูก Blacklist หา้มเขา้ประเทศนั้นอีก 
 
 
 
 
 



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