
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

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 
เนินเขาไมเคลิ แองเจโร – สเต๊กเน้ือฟิออเรนติน่า - ชิมไวน์เคยีนติ – น่ังรถไฟด่วนสู่เมืองเนเป้ิล – เกาะคาปรี 



 
 

 

ล่องเรือ (ถํา้บลูก๊อตโต้) น่ังรถราง - ซอร์เรนโต้ – เมืองโบราณปอมเปอี – โรม – กรุงวาติกัน 
เข้าชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน - (Sistine Chapel) - เข้าชมภายในโคลอสเซียม – นํ้าพุเทรวี่ – เมืองเก่าโรม – บันไดสเปน                                      

กาํหนดการเดนิทาง 

12-22 ก.พ.//18-28 ม.ีค.//09-19 เม.ย.//12-22 เม.ย.//29 เม.ย.-09 พ.ค.//22 พ.ค.-01 ม.ิย. 
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( กรุณาสํารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

World PreMium 
1. โรงแรมที่พักแบบ 4 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋าส่งถึงห้องพัก 
2. บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. (ไม่ใช่ห้องกรุ๊ป)   
3. อาหารพื้นเมืองแบบมีคุณภาพ เพ่ือลองชิมรสชาติแบบต้นตํารับ *** 
4. อาหารจีนเมนูดีลักซ์ 7 อย่าง พร้อมผลไม้ 
5. อาหารไทย 6 อย่าง พร้อมของหวาน 
6. ค่าทิปพนักงานขับรถและพนักงานเสิร์ฟในยุโรป 
7. เข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์วาติกัน และโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (ใช้ควิกรุ๊ปไม่ต้องต่อแถว) 

 

วนัที่1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
21.30  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาท์เตอร์ สายการบิน

ไทย Thai Airways โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก ก่อนขึน้เคร่ือง 
วนัที่2  มิลาน – ชมเมือง – ปราสาทสฟอร์เชสโก – ดูโอโม่ – เซอมิโอเน 
 ล่องเรือทะเลสาบการ์ดา – เวนิส เมสเต้  
00.35  เหิรฟ้าสู่เมืองมิลาน...โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ Thai Airways เที่ยวบินที่ TG940 
07.10  เดินทางถึงเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี  ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว  จากน้ันนําท่านเดินทางเข้าสู่ตัว

เมืองมิลาน  เมืองสาํคญัในภาคเหนือของ ประเทศอิตาลี  ตั้งอยูบ่ริเวณที่ราบ ลอมบาร์ดี  นําท่านเดินทางสู่บริเวณ  
“ปราสาทสฟอร์เซสโก้” ปราสาทสวยงามหลงัน้ีไดเ้คยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูลวสิคอนติ ต่อ มาเป็นที่
พาํนกัของผูน้าํเผด็จการในช่วงศตวรรษที่ 15 คือ ตระกูลสฟอร์ซา  มี
เวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพกับมุมสวยๆ ของนํ้าพุที่โพยพุ่งบริเวณ
ด้านหน้าปราสาทสฟอร์เซสโก้  นาํท่านชม “มหาวิหารแห่งมิลาน 
หรือดูโอโม” สญัลกัษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมือง อนัมีขนาดใหญ่โต
มโหฬาร สร้างขึ้นดว้ยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใชเ้วลา
สร้างนานกวา่ 500 ปี ปัจจุบนัเป็น “โบสถ์แคธอลิกที่ใหญ่เป็นอันดับ 

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


 
 

 

3 ของโลก ” ลานดา้นหนา้เป็นที่ตั้งของพระราชานุสาวรียพ์ระเจา้วคิเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 ทรงม้า รายลอ้มดว้ย
อาคารที่เก่าแก่คลาสสิคและช้อปป้ิงมอลล์ที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงของโลก มีเวลาให้ท่านได้เลือกหาซ้ือสินค้าช่ือดัง
มากมายที่ “ แกลเลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่2 ” ที่ใชเ้วลาก่อสร้างถึง 12 ปีเป็นอาคารหลงัคากระจกโครงเหล็ก
พื้นโมเสกลวดลายงดงามมาก ภายในปร ะกอบดว้ยร้านคา้สินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงั เช่น Prada, Louis Viton, 
Gucci, Bally, Amani, Moschino , Versace ฯลฯ ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั บนถนนมองท ์นโปลียอง และ
ถนนวคิเตอร์เอมมานูเอล หรือนัง่จิบกาแฟชมบรรยากาศ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากน้ันนําท่าน ออกเดินทางสู่ Sirmeone เมืองอันเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี มีลักษณะภูมมิประเทศเป็นแหลมที่

ย่ืนออกไป ในทะเลสาบการ์ด้า ซ่ึงมีความยาวกวา่ 55 กิโลเมตรเมืองน้ีจึง
ถูกขนาบขา้งดว้ยทะเลสาบ นาํท่านลงเรือล่องชมความงดงามของ
ทะเลสาบการ์ดา (Gauda Lake) ผา่นชมวลิล่าที่สวยงามของบรรดาเหล่า
เศรษฐีในยโุรป ท่านจะเห็นเทือกเขาแอลป์ที่สวยงาม จากนั้นใหทุ้กท่าน
ไดช้มเมือง เก่าที่แสนสวยงาม มีร้านคา้และ ร้านขนมอยูม่ากมาย เก็บ
ภาพป้อมปราการประจาํเมือง ที่เป็นจุดสญัลกัษณ์ ตั้งแต่สมยัยคุโรมนั  
สมควรแก่เวลา  นําท่าน เดินทางสู่ทางภ าคตะวันออกเฉียงเหนือของ
อิตาลีไปยัง  “ เมืองเวนิส เมสเตร้  ” ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก เมือง
หลวงของแคว้นเวเนโต 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร พื้นเมือง เมนูพิเศษ สปาเกตตีล๊้อบสเตอร์ (Spaghetti Lobster) และขนมหวาน   
/ นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  

พกัที่ :  NH LAGUNA VENICE HOTEL / DELFINO HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่3  เวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จตุรัสซานมาโค 
 (รวมค่าล่องเรือกอนโดล่า) – ลา สเปเซีย  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางเข้าสู่ท่าเรือตรอนเชโต้ จากน้ันลงเรือเข้าสู่ “ เมืองเวนิส ” เมืองอนัแสนโรแมนติกซ่ึงเป็นจุดหมาย

ปลายทางของคู่รักจากทัว่โลก เมืองเวนิสได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก (Queen of the Adriatic), 
เมืองแห่งสายนํ้า (City of Water), เมืองแห่งสะพาน (City of 
Bridges), และ เมืองแห่งแสงสว่าง (The City of Light) เรือนาํท่านเดิน
ทางเขา้สู่  “เกาะซานมาร์โค ” ศูนยก์ลางของเมืองเวนิส พร้อมนาํคณะ
เดินทางเขา้สู่บริเวณ “จตุรัสซานมาโค ” ระหวา่งการเดินทางชม 
อนุสาวรียข์องพระเจา้วคิเตอร์เอมานูเอลที่ 2 ถ่ายภาพคู่กบั “ สะพาน
ถอนหายใจ” สะพานแห่งสญัลกัษณ์ที่เช่ือมต่อกบัพระราชวงัดอร์จ  ชม



 
 

 

ความสวยงามของ“พระราชวังดอร์จ” (ภายนอก) อนัเป็นที่ประทบัของเจา้เมืองเวนิสในยคุที่ยงัเป็นรัฐอิสระ  อีก
ทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของการปกครองแควน้ในยคุสมยันั้น ชม“โบสถ์เซนต์มาร์ค ” ซ่ึงเป็นโบสถแ์บบไบเซ็นไทน์
ที่ “ใหญ่ที่สุด ” ในยโุรปตะวนัตก อิสระเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้แบ รนดเ์นมช่ือดงันานาชนิด อาทิ Gucci, Louis 
Vuitton, Prada, Bally, Chanel หรือ“ เคร่ืองแก้วมูราโน่ ” สินคา้พื้นเมืองอนัเล่ืองช่ือ  อิสระใหท้่าน เดินเที่ยวชม
งานก่อสร้างที่แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นอจัฉริยะดา้นสถาปัตยกรรมที่“สะพานเรียลอัลโต้” 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านล่องเรือกอนโดล่า ชมลําคลองที่ให้แทนถนนผ่านชมบ้านเรือนชาวเวนิสรวมถึงวิวที่สวยงามของสะพาน

ต่างๆ ที่ทอดผ่านลําคลอง ให้ท่านได้ด่ืมดํากับสถาปัตยกรรมที่มี อายุยาวนานมากกว่า 500 ปี **แถมรวมค่า
ล่องเรือกอนโดล่าเรี ยบร้อยแลว้โดยสารลาํล่ะ 5-6 ท่าน** จากน้ันนําท่านเดินทางสู่  เมือง  ลา  สเปเซีย  (LA 
SPEZIA) เมืองในเขตลิกูเรีย  ทางตอนเหนือของ อิตาลี  อยูร่ะหวา่งเมืองเจนวัและปิซ่า  บนทะเลลิกูเรียและเป็น
หน่ึงในอ่าวที่มีความสาํคญัทางดา้นการคา้ และการทหาร เดินทางถึง เมือง ลา สเปเซีย นาํท่านเขา้สู่ตวัเมือง 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร  / นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั 

พกัที่:  NH LA SPEZIA HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 

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

เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านน่ังรถไฟสู่ ชิงเกว่ แตร์เร (Cinque Terre) หมู่บ้านเล็กๆ  ทั้งห้า  ที่ต้ังอยู่บนชายฝ่ังริเวียร่า  ของอิตาลี  

CINQUE TERRE มีความหมายว่า  “ห้าดินแดน ” (FIVE LANDS) ประกอบด้วย  หมู่บ้าน ห้าแห่ง  ได้แก่  
MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, 
MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทั้งหา้หมู่บา้นน้ีมีหุบเขา
ลอ้มรอบ ประกอบกนัเป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติฯ  และไดรั้บ
การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกอี้กดว้ย  แวะชม
ความงามของหมู่บา้นริโอแมกจิโอเร  (RIOMAGGIORE) เป็นหมู่บา้น
เล็กๆ  ที่มีเสน่ห์  และมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุก๊ตา  บา้นเรือนที่ตั้ง
ลดหลัน่กนับนหนา้ผาที่ปกคลุมดว้ยตน้ไมเ้ขียวขจีตดักบันํ้ าทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียนสีเทอร์ควอยซ์  ทาํใหก้ลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต
แห่งหน่ึงอยา่งไม่ตอ้งสงสยั อิสระใหท้่านชมความงดงาม และถ่ายภาพตามอธัยาศยั  นาํท่านออกเดินทางโดยรถ
โคช้ปรับอากาศ สู่เมืองเซนต ์มาการิตา 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย นําท่านลงเรือเฟอร์ร่ีสู่เมืองพอร์โตฟิโน (น่ังเรือประมาณ 20 นาที ) 

เดินทางถึงเมืองพอร์โตฟิโน  นาํท่านเดินเล่นเที่ยวชมเมืองโดยรอบ 
พอร์โตฟิโนเป็นเมืองท่า แห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีช่ือเสียงใน
ระดบัโลก  ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดัของเจนวั  ที่ถูกลอ้มรอบดว้ยท่าเรือ



 
 

 

เล็กๆ จนไดรั้บการขนานนามวา่เป็น "สวรรคแ์ห่งเมืองท่า " สาํหรับนกัท่องเที่ยวก็วา่ได้  เมืองเล็กๆ  ที่แสนน่ารัก  
ภายในตวัเมืองประกอบไปดว้ยดว้ยบา้นเรือนหลากสีสนั  ซ่ึงตั้งเบียดเสียดกนัไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่ม  โอบลอ้ม
อ่าวที่มี เรือยอร์ชส่วนตวั จอดเตม็ไปหมด เก็บภาพโบสถเ์ซนตม์าร์ติน (St.Martin) ซ่ึงสร้างขึ้นในศตวรรษที่  12 
โดยตวัโบสถน์ั้นมีขนาดที่ไม่ใหญ่โต  แต่ก็มีความสวยงามม ากพอสมควร ไดเ้วลาสมควรนาํท่านออกเดินทาง
กลบัได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่เมืองปิซ่า (Pisa) 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร/นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั 

พกัที่:  NH HOTEL PISA หรือระดบัใกล้เคยีง 

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

โลก  ถูกสร้างดว้ยหินอ่อน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้นโดยเร่ิมสร้างเม่ือปี ค .ศ.1174 แลว้เสร็จเม่ือ ค .ศ.1350 ใชเ้วลา
ก่อสร้างนานถึง  176 ปี พร้อมชมความสวยงามของ “หอสวดมนต์ที่สร้างในสไตล์โรมันเนสก์  ” จตุรัสดูโอโม
แห่งปิซาได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก เม่ือปี ค.ศ. 1987 เมืองแห่งน้ียงัเป็นบา้นเกิด
ของนกัวทิยาศาสตร์ และนกัดาราศาสตร์เอกของโลก “กาลิเลโอ” ซ่ึงเขา
ไดพ้สูิจน์ กฎการณ์ดึงดูดของโลกโดยปล่อยวตัถุใหต้กมาจากที่สูงเขา
สงัเกตพบวา่ ไม่วา่วตัถุหนกัหรือเบา ต่างตกถึงพื้นดินพร้อมกนั และให้
ชาวโลกรู้ โดยทาํการทดลองปล่อยลูกบอลจากหอเอนปิซ่า แห่งน้ี  และ
เขายงัเป็นคนแรกที่ใชก้ลอ้งโทรทศัน์  (Telescope) ส่องดูดาวเม่ือ
ประมาณ 400 ปีก่อนและไดป้ระกาศส่ิงที่คน้พบซ่ึงทา้ทายความเช่ือของ
คนในสมยันั้นซ่ึงเช่ือกนัวา่โลกเป็นศูนยก์ลา งของสุริยะจกัรวาลแต่กา
ลิเลโอยนืยนัวา่ดวงอาทิตยต่์างหากเป็นศูนยก์ลางของสุริยะจกัรวาล จน
ทาํใหเ้ขาถูกจบัคุมขงัในที่สุด นําท่านเดินทางสู่เมืองเซียน่า (140 กม.) ตลอดทั้งใจกลางเมืองเก่าของเซียน่า
ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ.1995 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านเยีย่ม จตุรัสเปียซซ่า เดล คมัโป Piazza del Campo ซ่ึงไดรั้บยกยอ่งวา่เป็นมรดกโลก และเคยเป็นบา้นขอ

งาลิโอนกัแข่งมา้ที่มีช่ือกระฉ่อนที่สุดในโลก ชมจตุรัสเปียซซ่า เดล คมัโป ที่ไดช่ื้อวา่สวยแปลกตาเพราะมี
รูปทรงเป็นรูปพดั ลาดเอียงแบบขั้นบนัได ตั้งอยู่  ดา้นหนา้ศาลา
วา่การเมืองเซียน่า เดินเล่ น ชมเมือง บา้นเรือนต่างๆ ถึงแมดู้
เก่าแก่ แต่ยงัคงถูกใชง้านเป็นที่อยูอ่าศยัและร้านคา้ มีศาลากลาง
จงัหวดัสไตลโ์กธิค นํ้ าพเุกีย โบสถพ์ระแม่นิรมล ที่ น่ีมีเทศกาล
พาลิโอแสดงในชุดพื้นเมืองทุกปีมีช่ือเสียงมาก ไดเ้วลาสมควร

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


 
 

 

นําท่านเดินทางเข้าสู่ เดอะ มอลล์ เอ้าท์เล็ท (The Mall Outlet ) เลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมมากมายในราคา
พเิศษโดยเฉพาะแบรนดช์ั้นนาํของอิตาลี  เช่น  GUGCI & PRADA และแบรนดอ่ื์นๆมากมาย 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, 
TAG Heuer, Timberland, Tommy Hilfiger, Versace, etc. 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  MEDITERANO HOTEL / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6  ฟลอเรนซ์ – เนินเขาไมเคลิ แองเจโร – สเต๊กเน้ือฟิออเรนติน่า 
 ชิมไวน์เคยีนติ – นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองเนเป้ิล 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางเข้าชม “เมืองฟลอเรนซ์ ” Florence เมืองที่ได้รับฉายาว่า

“เมืองที่มีความงามเป็นอมตะ  ”เป็นเมืองต้นแบบของศิลปะแบบเรอเนส
ซองส์ ซ่ึงเป็นเมืองที่มีความเจริญสูงสุดในช่วงศตวรรษที่ 13-16 ทั้ง 
ทางดา้นเศรษฐกิจและศิลปะวฒันธรรมเป็นนครโบราณอนัยิง่ใหญ่ซ่ึงคร้ัง
หน่ึงเคยมัง่คัง่และรํ่ารวยกวา่กรุงโรม เป็นถ่ินกาํเนิดของศิลปินระดบัโลก  
2 ท่าน คือ“ ลีโอนาโด ดาวินชี และ ไมเคลิแองเจลโลก ” 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ฟิออเรนติน่า สเต๊ก 
(Fiorentina Beef Steak) เมนูสุดพิเศษที่มีช่ือเสียง ที่สุดของแคว้นทอสคาน่ี ซ่ึงโดยปกติเชฟจะย่างเน้ือทั้งก้อน
แล้วมาบรรจงแล่ให้ลูกค้าที่โต๊ะอาหารขณะที่ยังร้อนอยู่ (ท่านใดไม่ทานเน้ือววักรุณาแจง้เจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย บริษทั
ฯ จะเปล่ียนเมนูเป็นสเตก๊ปลาหรือหมูแทน) 

บ่าย เดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่า ชม “จัตุรัสเพียซซ่าซินยอเรตตา ”  ชม
สถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นของเมืองที่  “มหาวิหารซานตามาเรีย เดลฟิ
ออเร” เป็นวหิารที่มียอดโดมขนาดใหญ่สญัลกัษณ์แห่งเมืองฟลอเรนซ์ 
จากนั้นออกเดินทางเขา้สู่ใจกลางเมืองชม “โบสถ์ซันตาโคเช่ ” โบสถ์
ขนาดใหญ่ซ่ึงใชเ้ป็นสถานที่ฝังศพของศิลปินช่ือกอ้งโลก  “ไมเคลิแอง
เจลโล และ กาลิเลโอ” และศิลปินช่ือดงัของเมือง จากนั้นนาํท่านขา้มแม่นํ้ าอาร์โนเขา้สู่ “จตุรัสไมเคลิแองเจลโล ” 
บนเนินสูงชมรูปหล่อสมัฤทธ์ิจาํลอง“เดวิด” David ที่โด่งดงัในตาํนาน เป็นผลงานช้ินเอกของไมเคิลแองเจลโล  
และ บริเวณจตุัรัสแห่งน้ีท่านสามารถจะบนัทึกภาพววิ  ทิวทศัน์ที่งามที่ สุดของกรุงฟลอเรนซ์ พร้อมชม
ประติมากรรมที่สวยงามของ  “สะพานเวคคโิอ ” สะพานเก่าแก่แห่งแรกที่ขา้ม  “แม่นํ้าอาร์โน ” สัญลักษณ์ของ
เมืองฟลอเรนซ์ / จากน้ันนําท่านออกเดินทางสู่สถานีรถไฟฟลอเรนซ์ 

16.00 ออกเดินทางสู่เมืองเนเป้ิล โดยรถไฟด่วน Italiarail  



 
 

 

19.00 เดินทางถึงสถานีรถไฟเมืองเนเป้ิล / นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก 
คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร ณ โรงแรมที่พัก 

พกัที่:  ROYAL CONTINENTAL HOTEL / หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่7  เนเป้ิล – เกาะคาปรี – ล่องเรือ (ถํา้บลูก๊อตโต้) - นั่งรถรางสู่เมืองเก่า– พกับนเกาะคาปรี 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางออกจากสู่ เกาะคาปรี (CAPRI ISLAND) โดยเรือเจ๊ตฟรอย / นําท่าน ล่องเรือ ชมทิ วทัศน์อัน

สวยงามของเกาะคาปรี  ท่ามกลางทอ้งฟ้าสีครา ม นํ้ าทะเลสี
นํ้ าเงินเขม้  นาํท่านชมความงามของ ถํา้บลูกรอตโต้ (BLUE 
GROTTO) ถํ้าน้ีถูกคน้พบเม่ือปี  1826 มีขนาดกวา้ง 45 
เมตรและยาว 54 เมตร สูง 15 เมตร ทางเขา้ถํ้าสูงจา ก
ระดบันํ้ าทะเลเพยีงเมต รเศษๆ (ในกรณีที่ สภาพ อากาศไม่
เอ้ืออาํนวยกบัการออกเรือ อาจงดร ายการชมถํ้าบลูกอตโต้ ) 
จากนั้นนาํท่านนัง่เรื อสู่เกาะคาปรี สถานที่ตากอากาศของ
ชนชั้นสูงมาตั้งแต่สมั ยโรมนัเรืองอาํนาจ และ ยงัคงไวซ่ึ้ง
มนต์เสน่ห์แห่งความงามมาจ นถึงทุกวนัน้ี บรรดาก วแีละ
นกัเขียนช่ือดงัต่างก็บอกในงานเขียนเป็นเสียงเดียวกนัวา่ “ที่คาปรีสวรรคอ์ยูใ่กล้ๆ  เพยีงแค่ปรายตามอ ง” นาํท่าน
โดยสารรถราง (FUNICULAR) สู่ยา่นกลางเมืองของเกาะคาปรี 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นําท่านเช็ค-อิน เข้าสู่ที่พักในเกาะคาปรี มีเวลาใหท้่านช่ืนชมกบับรรยากาศที่ทาํใหค้าปรีมีเสน่ห์เป็นที่หลงใหล
ของนกัท่องเที่ยว อดี ตเคยเป็นที่
ประทบัตากอากาศของจกั รพรรดิ
แห่งอาณาจกัรโรมนั ที่โปรดใหเ้ป็น
วมิานฉิมพลีริมฝ่ังทะ เล ชมทิวทศัน์
อนังดงามของ ยอดเขาอนาคาปรี ชม
บา้นเรือนและบา้นพกัต ากอากาศ
แบบเมดิเตอร์เรเนียน ใหท้่านไดเ้ดิน
เล่นผอ่นคลายกบัธรรมชาติอยา่งเตม็
อ่ิม 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร/นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั 

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

 



 
 

 

วนัที่8  เกาะคาปรี – ซอร์เรนโต้ – เมืองโบราณปอมเปอ ี– โรม  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ได้เวลาอันสมควร นําท่านลงเรือกลับสู่เมือง ซอร์เรนโต้ 

(SORRENTO) นําท่านชมเมืองซอร์เรนโต้ เมืองสวยริม
ชายฝ่ังทะเลที่มาของเพลง “คมัแบค ทู ซอร์เรนโต้ ” และ
เป็นบา้นเกิดของ เอนริโก คารูโซ (ENRICO CARUSO) 
นกัร้องโอเปราช่ือดงั  เป็นเมืองในฝันที่งดง ามลํ้าเลิศ 
เมืองที่มีทศันียภาพสวยงาม  ไดเ้วลาสมควร เดินทางเขา้
สู่ “เมืองปอมเปอี” 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านชมเมืองโบราณ 2,000 ปี ที่ถูกทําลายโดยลาวาของภูเขาไฟ วิโซเวียส  ซ่ึงภูเขาไฟลูกนี้ระเบิดเอาดินโคลน

เถ้าถ่าน และหินละลายทับถมจมลงไปในดินในช่ัวเวลาไม่กี่นาทีเม่ือ พ .ศ.662 ประชาชนนับหม่ืนต้องถูกฝังทั้ง
เป็นตายด้วยความทุกข์ทรมาน โดยไม่มีโอกาสหนีรอด
ออกมาได้เลย และปอมเปอี ก็ถูกลืมไปจากความทรงจาํ
ของชาวโลกต่อมาไดมี้การฟ้ืนฟูศึกษาประวติัศาสตร์
โบราณช่ือปอมเปอีจึงถูกคน้พบแต่ไม่มีใครทราบวา่อยู่
ที่ไหน จนกระทัง่ พ .ศ.2291 ไดพ้บร่องรอยของซ าก
เมือง เม่ือร้ือดินที่ทบัถมออกมาหมดแลว้ก็พบซากเมือง
ที่ใหญ่โต และสร้างดว้ยหินอยา่งแขง็แรง บางแห่งพบ 
“ ซากชาวปอมเปเอียน และสัตว์เลีย้งของเขาที่ตาย
กลายเป็นหินยังคงสภาพเดิมทุกประการ ” แต่ทวา่ภาพ
นั้นจะเห็นลกัษณะของความหวาดกลวัต่อความตายได้
เป็นอยา่งดีบางคนนัง่เ อามือปิดหนา้ตายบางคนนัง่ซบ
กบักาํแพงบา้นตายก็มี ปอมเปอีจึงไดช่ื้อวา่ “ซากเมืองแห่งความตาย” / ไดเ้วลาสมควรนาํท่านออกเดินทางสู่กรุง
โรม / นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคารภายในที่พัก 

พกัที่:  NH Hotel, Rome หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

วนัที่9  โรม – กรุงวาติกนั – เข้าชมพพิธิภณัฑ์วาติกนั(ควิกรุ๊ป) - (Sistine Chapel) 
 เข้าชมภายในโคลอสเซียม – นํา้พุเทรวี ่– เมืองเก่าโรม – บันไดสเปน  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านออกเดินทางเขา้สู่ นครรัฐวาติกัน “ประเทศเอกราช” หรือ “รัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก ” มีเน้ือที่ประมาณ 

250 ไร่ เป็นที่ประทบัของ พระสนัตะปาปา  
ซ่ึงเป็นประมุขสูงสุดแห่ง ศาสนาคริสต์  
นิกายโรมนัคาทอลิก  (นําท่านใช้ควิกรุ๊ปไม่
ต้องต่อแถว เข้าชมภายใน ของพิพิธภัณฑ์
วาติกัน ) ซ่ึงเป็นแหล่งรวมงานศิลปะจาก
ทุกยคุทุกสมยัที่สะสมมาเป็นเวลาหลายร้อย
ปีและสมบูรณ์ที่สุดในยโุรป  เขา้ชมใน
ส่วนของวหิารชิสติน  (Sistine Chapel) ที่
มีไฮไลทอ์ยูท่ี่ภาพวาดบนเพดานอนัเล่ืองช่ือ วหิารซิสติน หรือโบสถน์อ้ยซิสติน มีความสาํคญัในการเป็นสถานที่
ทาํการประชุมเลือกตั้งพระสนัตะปาปาองคใ์หม่และมีช่ือเสียงในทางสถาปัตยกรรมและจิตกรรมฝาผนงัหรือ
ภาพวาดบนเพดานแสดงประวตัิศาสตร์ของ
มนุษยช์าติก่อนการมาถึงของพระคริสต์
โดยจิตรกรผูมี้ช่ือเสียงในสมยัเรอเนสซองซ์  
จากน้ันนําท่าน เข้าชมในส่วนของ “ มหา
วิหารเซนต์ปีเตอร์  ” (St.Peter's Basilica) 
ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างที่ใหญ่และสาํคญัที่สุดใน
นครรัฐวาติกนั  เป็นสถานที่ศกัด์ิสิทธข์อง
พระศาสนจกัรโรมนัคาทอลิกที่มีขนาด 
“ใหญ่ที่สุดในโลก” ไดรั้บการออกแบบโดย 
“ ไมเคลิแองเจลโล  ” ภายในมหาวหิาร
ประดบัประดาไปดว้ยงานศิลปะช้ินเอก
มากมาย อาทิเช่น “ปิเอต้า” (The Pieta) รูป
แกะสลกัหินอ่อนแม่พระมารียอุ์ม้พระศพ
ของพระเยซูเจา้ไวบ้นตกั ผลงานของไมเคิล แอง เจโล ไดแ้กะสลกัหินอ่อนงานช้ินน้ีเม่ือเขาอาย ุ25 ปี และยงัเป็น
งานช้ินเดียว ที่ไมเคิลแองเจลโลแกะสลกัช่ือตวัเองไวท้ี่รูปป้ันช้ินน้ี 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน 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 นําท่านเข้าชมภายในสนามกีฬาโคลอสเซียม  1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก  ที่เกิดขึ้นมาเพือ่เป็นสญัลกัษณ์แห่ง
อาํนาจของ “ เวสปาเรียน  ” Vespasian เร่ิมสร้างขึ้นเม่ือ ค .ศ. 72 แลว้เสร็จ ปี ค.ศ. 80 ในสมยัของ Titus บุตรชาย
ของจกัรพรรด์ิเวสปาเรียน  โดยโคลอสเซียมแห่งน้ีไดรั้บการยก
ยอ่งใหเ้ป็นมรดกของชาวโรมนัโบราณ เด่นในแง่สถาปัตยกรรม  
และความยิง่ใหญ่ที่สามารถจุคนไดถึ้ง 50,000 อาทิ “จัตุรัสเวเน
เซีย” Piazza Venezia จตุรัสที่ยิง่ใหญ่ใจกลางกรุงโรม ผา่นชม
ระเบียงปาลาสโซ สถานที่ใชก้ล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีใน
โอกาสต่างๆ “อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2” ซ่ึงได้
ช่ือวา่เป็นพระบิดาของช าว อิตาลี  “ประตูชัยคอนสแตนติน ” 
สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม ” 
จากนั้นชมร่องรอยของศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิ  “โรมันฟอร่ัม”  จากนั้นเดินทางกลบัสู่กรุงโรม  นาํท่าน
ชมความสวยงามของ “นํ้าพุเทรวี่ ” นํ้ าพเุทรวีน้ี่ถือเป็นผลงานช้ิน
เอกที่สร้างความประทบัใหก้บันกัท่องเที่ยวทัว่โลก  ส่วนกลาง
ของนํ้ าพนุั้นมีรูปป้ันของเทพเจา้เนปจูนขี่รถมา้ติดปีกแสดงถึง
ความมีสุขภาพที่แขง็แรงและความอุดมสมบูรณ์ของอาณาจกัร 
จากน้ันเดินเข้าสู่เขตเมืองเก่าเพ่ือเข้าชมความมหัศจรรย์ของ “วิหารแพนธีออน ” สถาปัตยกรรมจากยุคโรมันที่
เก่าแก่ที่สุดของประเทศอิตาลี  มีอายเุก่าแก่ประมาณ 2,000 กวา่ปี  วหิารแห่งน้ีไดถู้ก สร้างขึ้นเม่ือ 27 ปีก่อน
คริสตกาล จุดเด่นที่น่าสนใจของวิหารแพนธีออน คือ การออกแบบ “ โดม ” ด้านบนของอาคารทําได้อย่างน่า
อัศจรรย์ จากน้ันเดินทางสู่ “ ย่านบันไดสเปน ” สถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง และเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหน่ึง
ของกรุงโรม 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคารไทย 

พกัที่:  NH Hotel, Rome / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่10  โรม – เดนิทางกลบั 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 
13.30 เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯโดย สายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways เที่ยวบินที่ TG944 

วนัที่11  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
06.50  เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
* หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าชา้อนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน

ต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้าํทวัร์ มีอาํนาจตดัสิ นใจ ณ 
ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั 



 
 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง 
 

       ผู้ใหญ่พัก 
  ห้องละ 2 ท่าน 

    เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี 
    พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี 
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

( มเีตยีงเสริม ) 

พักท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ่ม 

 

ก.พ.-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 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลาน // โรม-กรุงเทพฯ (หรือสลบัลงก่อน-หลงั) 
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ  เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่าและ

ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีทาํให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง  โดย
คาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า  และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ** ตามเง่ือนไขกรมธรรม*์* หากท่านอายเุกิน 75 ปี ท่านตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม (หาก

ท่านตอ้งการซ้ือประกนัสุขภาพเพ่ิม กรุณาสอบถามพนกังานขาย) 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรป  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีนํ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหัน 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มาในโรงแรม

ท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ห้องพกัสาํหรับทุกท่าน) 
 ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ โดยเฉล่ีย 100 บาท / ท่าน / วนั (หากท่านประทบัใจในการบริการ)   

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงิน  



 
 

 

 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้าย
ส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า  หรือจดัหา
คณะทวัร์อ่ืนให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิ ชอบใดๆ 
ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร์แล ะเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยั
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่ ว่า
ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้สํารองที่น่ังครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆที่เป็น

กรุ๊ปในการยื่นวซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวซ่ีาให้กบั
ทางท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

o หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวซ่ีาเดี่ยว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลา
นัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านที่มีความประสงคจ์ะยื่นวซ่ีาท่องเที่ยวทวปียุโรป 
กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวั กลาง และอาํนวยความ
สะดวกในการยื่นวซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาให้กบัทางท่าน 

 กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าดําเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารที่สาํคญัในการยื่นวซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้

จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน ) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋
ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องพกัทุกคืน ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวั
ตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ(ทั้งนี้ขึน้อยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัท
ฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พักต่างประเทศเพ่ือที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นสําคัญ) 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองต๋ัวเคร่ืองบิ น หรือพาหนะอย่างหน่ึง

อย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจา กโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันท่าน
ควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสํารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
***กรณทีีลู่กค้ายกเลกิการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณ*ี** 

 
 
 
 
 



 
 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้ 
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง 
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มีช่ือผูเ้ดินทาง  อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

 หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทัง้นี้เพ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อ

แต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกด

ช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาที่ท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนั
ทาํการ) 
* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่วา่การอาํเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
 การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า

สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 
 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทาง

บริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่าน
จดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณทีีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าใน
แต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดินทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่าน้ัน  การปฏิเสธวี
ซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


