โดฮา –ชมเมือง - เจนีวา – อานซี – ชาโมนิกซ์ – อีววั ร์ - โลซานน์ – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลลอง - ตูริน
มิลาน – ดูโอโม – ฟลอเรนซ์ – มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิ ออเร – ปิ ซ่ า – เซียน่ า - โรม
นครรัฐวาติกนั – มหาวิหารเซ็นต์ ปีเตอร์ – โคลอสเซียม - นา้ พุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน
กาหนดการเดินทาง

05-11 ก.พ.//12-18 ก.พ.//19-25 ก.พ.

26 ก.พ.-04 มี.ค.//05-11 มี.ค.//12-18 มี.ค.//19-25 มี.ค.//26 มี.ค.-01 เม.ย. 2562
( กรุณาสารองทีน่ ั่งล่วงหน้ าก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

วันที่1

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ – โดฮา - ชมเมืองโดฮา

11.00

สมาชิ ก ทุ ก ท่ า นพร้ อ มกั น ณ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่ า งประเทศชั้ น 4
เคาน์ เตอร์ Q สายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ QATAR AIRWAYS
เหิรฟ้ าสู่ กรุ งโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ Qatar Airways เทีย่ วบินที่ QR839
ถึงสนามบินกรุ งโดฮา ระหว่ างรอเปลี่ยนเครื่ อง นาท่ านออกเดินทางเข้ าชมตัวเมื องโดฮา ประเทศกาตาร์
(ทัวร์ แบบคณะส่ วนตั ว ไม่ จอยกับ กรุ๊ ปอื่ น) นาท่ านแวะถ่ ายรู ปวิวฝั่ งเมื องใหม่ หรื อ New Doha เป็ นย่าน
ธุ รกิ จ หรื อย่านที่ เจริ ญที่สุดในกรุ งโดฮา
จ ากนั้ น น าท่ าน ช ม Katara Culture
Village หรื อหมู่ บ ้ า นวัฒ นธรรม ชม
ความสวยงามของเมืองในแบบอาหรับ
ที่ ค งความเป็ นเอกลั ก ษณ์ ไว้ไ ด้ อ ย่ า ง
สมบูรณ์ จากนั้ นนาท่ านเข้ าสู่ The Pear
Qatar เป็ นเกาะเทียมที่เกิดขึ้นมาจากการ
ถมทะเลขึ้ นมาแล้ ว สร้ า งเมื อ ง แบบ
เดียวกับ เกาะThe Palm ที่ดูไบ ซึ่ งเป็ นย่านพักผ่อน เป็ นท่าจอดเรื อยอร์ ช จากนั้นนาท่ านสู่ ย่าน Souq Waqif
แหล่งรวมร้านค้าแบรนด์เนม,ของฝากของที่ระลึก ,น้ าหอม,ร้านอาหาร,เสื้ อผ้าฯลฯ สมควรแก่ เวลา นาท่ าน
เดินทางกลับเข้ าสู่ สนามบิน

14.10
18.00

วันที่2

โดฮา - เจนีวา – อานซี – ชาโมนิกซ์ - อีววั ร์

01.45
06.30

เหิรฟ้ าสู่ เมืองเจนีวา...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ Qatar Airways เทีย่ วบินที่ QR101
เดินทางถึงเมืองเจนิวา ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองเรียบร้ อยแล้ว
นาท่ านเดินทางสู่ “เมืองเจนีวา” พันธรัฐที่เล็กที่สุดของสวิสฯ ตั้งอยูบ่ ริ เวณตอนปลายแหลมของ ทะเลสาบ
เจนี วาทะเลสาบที่มีรูปคล้ายพระจันทร์ ครึ่ งเสี้ ยวยามข้างแรม นาท่านชมวิวทิวทัศน์อนั สวยเหนื อทะเลสาบ
เจนี ว า พร้ อ มชมเมื อ งเจนี ว า เมื อ งที่ ว่า กัน ว่า เป็ น
พันธรัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็ นสวิสเลย ซึ่ งราย
ล้อ มด้ว ยสวนสาธารณะที่ ส วยงาม และองค์ก าร
นานาชาติต่างๆ ตึกสหประชาชาติ,สภาแรงงานโลก ,
องค์การกาชาดสากล ,ชมทะเลสาบเจนี วาและน้าพุ
จรวดเจทโด (Jet d’eau) ที่สามารถส่ งน้ าขึ้นท้องฟ้ า
ได้สูงถึง 140 เมตร และเป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึ่ งของ

ค่า

เจนี วา นาท่ านออกเดินทางสู่ เมื อง อานซี Annecy เมืองเล็กๆ น่ ารั ก ตามแบบชนบทฝรั่งเศส ตั้งอยู่ในเขต
จังหวัดโอต-ซาวัว อยู่ท างตอนเหนื อของทะเลสาบอันซี Annecy Lake ในฝรั่ งเศส หรื อทะเลสาบเจนี วา
Geneva Lakeในสวิตเซอร์ แลนด์ ถื อเป็ นเมืองท่องเที่ ยวระดับต้นๆ และยังได้รับสมญานามว่า "เวนิ สแห่ ง
เทือกเขาแอลป์ " ใจกลางเมืองยังมี Palais de L’Isle เป็ นปราสาทรู ปหัวเรื อโบราณ ปราสาทหลังนี้ ต้ งั อยูก่ ลาง
น้ า และยังเป็ นสัญลักษณ์ของอานน์ซี อีกด้วย ฝรั่งเศส อิสระให้ท่านเดินเล่นในตัวเมือง ริ มทะเลสาบ หรื อ
เลือกซื้ อของที่ระลึกสิ นค้าพื้นเมือง ตามอัธยาศัย หรื อ เลือกจิบกาแฟ นัง่ ชมบรรยากาศ โรแมนติคสุ ดๆ
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านสู่ เมืองชาโมนิกซ์ Chamonix เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสี ยงของประเทศฝรั่งเศส เป็ นเมืองที่นกั เล่นสกี
และนัก ปี นเขานิ ย มมาเล่ น สกี ห รื อปี นเขาที่ แ ห่ ง นี้ โดยมี ย อดเขามองบลัง ค์ (Mont Blanc) เป็ นจุ ด หมาย
ปลายทาง ให้ท่ านอิ ส ระเดิ น ชมเมื อง
ชาโมนิ ก ส์ ที่ ล้อมรอบด้วยขุน เขาสู ง
อิ สระให้ท่ านเพลิ ดเพลิ นเดิ นเล่ น ชม
เมื อ ง ชาโมนิ กซ์ ที่ เป็ น เมื อ งตาก
อากาศสี สั น สดใส และมี ก ารตกแต่ ง
บ้านเรื อนไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านเดิน
เล่ น ช้ อ ปปิ้ งสิ น ค้า พื้ น เมื อ งของฝาก
ของที่ ร ะลึ ก มากมายกับ บรรยากาศ
โอบล้อมไปด้วยภู เขาสู ง หากอากาศ
ดี ๆ ท่ านสามารถมองเห็ นยอดเขามอ
งบลัง ที่ สู ง ถึ ง 4,807 เมตร สู ง สุ ด ใน
ยุ โ รป และ อั น ดั บ ที่ 11 ของโล ก
อิ ส ระเดิ นชมเมื องเล่ น ช้อปปิ้ งสิ นค้า
พื้นเมืองของฝากของที่ ระลึ ก จากนั้น
น าท่ านออกเดิ น ทางสู่ เมื อ ง อี วั ว ร์
Yvoire ซึ่ งอยู่ติด ทะเลสาปเจนี วา แต่
เป็ นฝั่ ง ทางฝรั่ ง เศส ชมบ้ า นเมื อ ง
โบราณสมั ย ยุ ค กลาง เป็ นหมู่ บ ้ า น
เก่าแก่ของฝรั่งเศส มีอายุกว่า 700 ปี และยังได้รับรางวัลชนะเลิ ศในปี 2006 ในการดู แลรักษาได้ดีที่สุด ตัว
บ้านเรื อจะถู กประดับด้วยดอกไม้ ไม่ว่าฤดู ไหนก็ตาม จนได้รับรางวัล Four Flowerระดับยุโรปและได้รับ
International Trophy for Landscape และยังเป็ นหมู่บา้ นตัวอย่างในฝรั่งเศสในปี 2002 อีกด้วย
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

Novotel Hotel

เทีย่ ง
บ่าย

หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่3

เจนีวา – โลซานน์ – มองเทรอซ์ - ปราสาทชิลลอง - ตูริน

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่ านออกเดินทางเข้ าสู่ เมือง“โลซานน์ ”เมืองที่คนไทยรู้ จักดีในสวิสฯ นอกจากนั้นยังเป็ นเมืองที่ประทับ
ของสมเด็จพระศรีนคริ นทราฯ(สมเด็จย่ า)แล้ ว พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวทรงสาเร็ จการศึกษาจากเมือง
นี้อีก ด้ ว ย นาท่ านชื่ น ชมบรรยากาศของ
เมือง นาท่ านชมตัวเมื องเก่ าสมัยโบราณ
ม ห าวิ ห ารน อร์ ท เท รอ น าท่ าน เดิ น
ท างผ่ าน เมื อง “ม อ งเท รอซ์ ” เมื อ ง
พัก ผ่อนตากอากาศที่ มีชื่ อเสี ยงทั้งในฤดู
ร้ อ น และหนาวริ ม ทะเลสาบเจนี ว า ซึ่ ง
ได้รับสมญานามว่าเป็ น “ ไข่ มุกแห่ งริ เวีย
ร่ าสวิสฯ ” ชมวิวทิ วทัศน์ของคฤหาสน์
และโรงแรมหรู ของเมืองนี้ เรี ยงรายริ มถนนเรี ยบทะเลสาบที่ยาวถึง 7 กิโลเมตร ระหว่างทางแวะถ่ายภาพที่
ระลึ กบริ เวณด้านหน้าของ “ ปราสาทชิ ลลอง ”ซึ่ งสร้ างขึ้นโดยบัญชาของท่านเคาท์ ปี เตอร์ ออฟ ซาวอย
หรื อที่รู้จกั กันแพร่ หลายในสมญานามชาร์ ลมาญน้อยในครึ่ งหลังศตวรรษที่ 13 เป็ นที่ประทับโปรดปราน
ของเคาน์และ ดยุค แห่งซาวอย
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านออกเดินทางสู่ เมื อง “โตริ โน่ ” หรื อ “ตูริน” เมืองหลวงของแคว้นปี เอมอนเตและยังเป็ นเมืองหลวง
เก่ าของอิตาลี นาท่ านเที่ยวชมย่ านจตุรัส
ซาน คาร์ โล “Piazza San Carlo” จตุ รัส
กลางเมื องอันเป็ นที่ ต้ งั ของพระราชวังวัง
มาดามา “Palazzo Madama” ซึ่ งเป็ นวัง
เก่ า ในอดี ต ของกษั ต ริ ย์ ห ลายองค์ ใ น
ราชวงศ์ซ าวอย สร้ างในสมัยศตวรรษที่
17 โบสถ์ ซ าน ตา ครอสติ น่ า “Santa
Cristina. และโบสถ์ ซ าน คาร์ โล “San
Carlo” และมหาวิหารแห่ งโตริ โน่ “Duomo di Torino” หรื อ Cathedral of San Giovanni เป็ นสถานที่สาคัญ
แห่ งหนึ่ งของเมื องตอรี โน่ ใช้เป็ นที่ เก็ บผ้าที่ เชื่ อกันว่าเป็ นผ้าห่ อพระศพของพระเยซู รู ้ จกั กันในนามว่า
“Shround of Turin”
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

พักที่ : Novotel Hotel หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่4

ตูริน – มิลาน – ดูโอโม – ฟลอเรนซ์ – มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิ ออเร – ปิ ซ่ า

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ตัวเมืองมิลาน เมืองสาคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูบ่ ริ เวณที่ราบลอมบาร์ ดี
จากนั้นนาคณะเก็บภาพ “ป้ อมปราการสฟอร์ เซสโก้ ” ปราสาทสวยงามหลังนี้ ได้เคยเป็ นป้ อมปราการของ
พวกตระกูลวิสคอนติ ต่อมาเป็ นที่พานัก
ของผูน้ าเผด็ จการในช่ วงศตวรรษที่ 15
คื อ ตระกู ล สฟอร์ ซ า มี เวลาให้ ท่ านได้
ถ่ายภาพกับมุมสวยๆ ของน้ าพุที่โพยพุ่ง
บริ เวณด้านหน้าปราสาทสฟอร์ เซสโก้
นาท่ านชม “มหาวิหารแห่ งมิลาน หรื อดู
โอโม” สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ โดดเด่ น ที่ สุ ด ของ
เมือง อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วยหิ นอ่อนสี ขาวในศิลปะแบบโกธิ ค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500
ปี ปัจจุบนั เป็ น “โบสถ์แคธอลิกที่ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลก
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางเข้ าชม “เมืองฟลอเรนซ์ ”Florence เมืองที่ได้รับฉายาว่า“เมืองที่มีความงามเป็ นอมตะ”เป็ น
เมืองต้นแบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ซ่ ึ งเป็ นเมื องที่ มีความเจริ ญสู งสุ ดในช่ วงศตวรรษที่ 13-16 ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิ จและศิ ล ปวัฒ นธรรม
เป็ นนครโบราณอันยิ่งใหญ่ซ่ ึ งครั้งหนึ่ ง
เคยมัง่ คัง่ และร่ ารวยกว่ากรุ งโรม เป็ นถิ่น
ก าเนิ ด ของศิ ล ปิ นระดับ โลก2ท่ าน คื อ
“ลีโอนา โด ดาวินชี และ ไมเคิลแองเจล
โล” นาท่านเดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่า Old
Town ซึ่ งได้ ถู กจั ด ให้ เ ป็ น เขตเมื อง
ปลอดมลพิ ษ ไม่ อ นุ ญ าตให้ รถยนต์ วิ่ ง
ผ่านภายในเมื อ งสั ม ผัส สถาปั ตยกรรม
อันแสนงดงามเต็มไปด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ที่หาชมได้ยากยิ่งจากเมืองไหน เที่ยวชม “จัตุรัสเพียซ
ซ่ าซินยอเรตตา” ชมสถาปั ตยกรรม อันโดดเด่นของเมืองที่ “มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิ ออเร” เป็ นวิหาร
ที่มียอดโดมขนาดใหญ่สัญลักษณ์แห่งเมืองฟลอเรนซ์ จากนั้นออกเดินทางเข้าสู่ ใจกลางเมืองชม “โบสถ์ ซัน

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

ตาโคเช่ ” โบสถ์ขนาดใหญ่ซ่ ึ งใช้เป็ นสถานที่ฝังศพของศิลปิ นชื่ อก้องโลก“ไมเคิลแองเจลโล และ กาลิเลโอ”
และศิลปิ นชื่อดังของเมือง จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองปิ ซ่า
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

พักที่ :
วันที่5

CHARME HOTEL หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่ านชม “เมืองปิ ซ่ า” เพื่อเข้าชมความมหัศจรรย์ของ “หอเอนแห่ งเมืองปิ ซ่ า” 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ ของ
โลกในยุค กลาง สร้ างด้วยหิ นอ่อน สู ง
181 ฟุ ต มี 8 ชั้ นโดยเริ่ มสร้ า งเมื่ อ ปี
ค.ศ.1174 แล้ว เสร็ จ เมื่ อ ค.ศ.1350 ใช้
เวลาก่อสร้างนานถึง 176 ปี สาหรับหอ
เอนปิ ซ่ านี้ ภายในมีเสาหิ นอ่อนทีสลัก
ลวดลายด้วยฝี มื อจิ ตรกรชื่ อดังแห่ งยุค
ได้ส ลัก ลวดลายไว้ส วยงามมาก ส่ วน
สาเหตุ ที่ เอี ยง นั้นเกิ ดขึ้ น หลังจากเมื่ อ
สร้างเสร็ จแล้ว ฐานได้ทรุ ดไปข้างหนึ่ง
เมื่อวัดดูปรากฏว่าเอียงออกจากแนวดิ่ง
ของฐานถึง 14 ฟุต แต่ก็ยงั ไม่ลม้ ยังคง
เอี ย งอยู่ เ ช่ นทุ กวัน นี้ น าท่ านออก
เดินทางสู่ “เมืองเซี ยน่ า” เมื องดังแห่ ง
ยุค กลางของอิ ต าลี แ ละเป็ นเมื อ งที่ มี
ศิลปะโกธิ ค ตลอดทั้งใจกลางเมืองเก่า
ของเซี ย นาได้ รั บ เลื อ กโดยองค์ ก าร
ยูเนสโกให้ข้ ึนทะเบียนเป็ น โลกเมื่อปี
ค.ศ.1995 เชิ ญเยี่ยมจตุ รัสเปี ยซซ่ า เดล
คัมโป Piazza del Campo ซึ่ งได้รับยกย่องว่าเป็ นมรดกโลก และ เคยเป็ นบ้านของาลิ โอนักแข่งม้าที่ มีชื่ อ
กระฉ่ อนที่สุดในโลก จตุรัสเปี ยซซ่ า เดล คัมโป ที่ได้ชื่อว่าสวยแปลกตาเพราะมีรูปทรงเป็ นรู ปพัด ลาดเอียง
แบบขั้นบันได ตั้งอยู่ดา้ นหน้าศาลาว่าการเมืองเซี ยน่ า เดิ นเล่นชมเมือง บ้านเรื อนต่างๆ ถึ งแม้ดูเก่ าแก่ แต่
ยังคงถูกใช้งานเป็ นที่อยูอ่ าศัยและร้านค้า มีศาลากลางจังหวัดสไตล์โกธิ ค น้ าพุเกีย โบสถ์พระแม่นิรมล ที่นี่
มีเทศกาลพาลิโอแสดงในชุดพื้นเมืองทุกปี มีชื่อเสี ยงมา
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง

ปิ ซ่ า – เซียน่ า - THE MALL OUTLET – โรม

บ่ าย

ค่า

จากนั้นนาท่ านออกเดินทางสู่ THE MALL OUTLET ศูนย์ เอาท์ เล็ทที่ใหญ่ และมีสินค้ าหลากหลายที่สุด มี
เวลาให้ท่ านช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม อาทิ เช่ น Burberry, Calvin Klein, D&G, DKNY, Bally Mulberry,
Paul Smith, POLO ฯลฯ
อิสระอาหารค่าเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง

พักที่ :
วันที่6

IH HOTELS ROMA Z3 หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
น าท่ า นชม “กรุ ง โรม” Rome เมื อ ง
หลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้น
ลาซี โอและประเทศอิ ตาลี ตั้ง อยู่ท าง
ต อ น ก ล า ง ข อ ง ป ร ะ เท ศ มี
ประวัติศาสตร์ ยาวนานมากกว่า 2,800
ปี น าท่ า นเดิ น ทางเข้ า สู่ “ นครรั ฐ
วาติ กั น ” “ ประเทศเอกราช ” หรื อ
“ รั ฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก ” นาท่าน
เข้าชมภายในของ “มหาวิหารเซนต์ ปี
เตอร์ ” (ขอสงวนสิ ทธิ์ในการงดการเข้ าชมภายในมหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ ในกรณี มีการจัดงานพิธีต่างๆ ซึ่ ง
ไม่ อาจเข้ าชมได้ หรื อในกรณี คิวต่ อแถวในการเข้ าชมยาวมากเพื่อไม่ ให้ เป็ นผลกระทบกับรายการท่องเทีย่ ว
อื่นๆในโปรแกรมทัวร์ ) ซึ่ งเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่ใหญ่และสาคัญที่ สุดในนครรัฐวาติ กนั เป็ นสถานที่ ศกั ดิ์ สิทธ์
ของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกที่มีขนาด “ ใหญ่ที่สุดในโลก ” ได้รับการออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจล
โล ” นาท่านเข้าสู่ ภายในมหาวิหารซึ่ งประดับประดาไปด้วยงานศิลปะชิ้นเอกมากมาย อาทิเช่ น “ ปิ เอต้า ”
( The Pieta ) รู ปแกะสลักหิ นอ่อนแม่พระมารี อุม้ พระศพของพระเยซู เจ้าไว้บนตัก จากนั้นรถโค้ชแล่นผ่าน
สถานที่ ส าคัญ ต่ า งๆ พร้ อมชมสถาปั ตยกรรมอัน เก่ าแก่ ภ ายในกรุ งโรม อาทิ “ จั ตุ รัส เวเนเซี ย ” Piazza
Venezia จตุรัสที่ยิ่งใหญ่ใจกลางกรุ งโรม ผ่ านชมระเบียงปาลาสโซ สถานที่ใช้กล่าวสุ นทรพจน์ของมุสโส
ลินีในโอกาสต่างๆ “ อนุ สาวรี ย์พระเจ้ าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 ” ซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ นพระบิดาของชา อิตาลี
“ประตู ชั ยคอนสแตนติ น” สัญลักษณ์ แห่ งชัยชนะและที่ ม าของ “ถนนทุ กสายมุ่ งสู่ กรุ งโรม” จากนั้นชม
ร่ องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ “โรมันฟอรั่ม” ให้ท่านได้ลงจากรถพร้อมถ่ายภาพ
คู่กบั “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้าง
เกือบสมบูรณ์ต้ งั อยูใ่ จกลางกรุ งโรม โดยนับเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการสร้างขึ้นมาใน
สมัยอาณาจักรโรมัน ระหว่างทางท่านจะสามารถชมความงดงามสถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่ของกรุ งโรม

โรม - นครรัฐวาติกนั – มหาวิหารเซ็นต์ ปีเตอร์ - โคลอสเซียม
เขตเมืองเก่า – นา้ พุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน – เดินทางกลับ

เทีย่ ง
บ่ าย

22.05

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นชมความสวยงามของ “น้ า พุ
เทรวี่” ซึ่ งเป็ นอีกหนึ่ งสัญลักษณ์ของกรุ ง
โรม น้ าพุ แ ห่ ง นี้ เริ่ มเป็ นที่ รู้ จ ัก และมี
ชื่ อเสี ยงจากภาพยนตร์ เ รื่ อง "Three
Coins in the Fountain" นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่
ได้เดิ น ทางมาเยี่ย มชมน้ า พุ แห่ งนี้ มี ค วาม
เชื่ อกันว่า การโยนเหรี ยญลงไปแล้วจะได้
กลับ มาเยื อ นกรุ ง โรมอี ก ครั้ งจากนั้ น น า
ท่ า นชม ช่ อง “โอคู ลู ส ” ช่ อ งแสงซึ่ งเป็ น
วงกลมขนาดใหญ่อยูต่ รงกลางหลังคาโดม
ของ “วิหารแพนธีออน” ภายในวิหารแพนธี ออนยังใช้เป็ นสถานที่ฝังศพกษัตริ ย ์ บุ คคลในราชวงศ์และ
บุคคลสาคัญ เช่น พระศพของกษัตริ ย ์ 2 พระองค์สุดท้ายของอิตาลีคือ พระเจ้าวิกเตอร์ เอมมานูเอลที่ 2 และ
พระเจ้าอุมแบร์โตที่ 1 และยังมีศพของราฟาเอล จิตรกรชาวอิตาลีที่อายุนอ้ ยที่สุดในบรรดาจิตรกรผูย้ ิ่งใหญ่
ในยุคฟื้ นฟูศิลปวิทยา นาท่านเดินทางต่อไปยัง “ ย่ านบันไดสเปน ” สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยง และเป็ น
สัญลักษณ์ อีกอย่างหนึ่ งของกรุ งโรม เป็ นสถานที่นัดพบของหนุ่ มสาววัยรุ่ นของอิตาลี ซ่ ึ งในเขตบริ เวณนี้
เต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมโรมันที่สวยงาม ให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็ นที่ระลึก
เหิรฟ้ ากลับสู่ กรุ งโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR114

วันที่7

โดฮา – กรุงเทพฯ

05.40
07.05
17.45

ถึงสนามบิน กรุ งโดฮา รอเปลีย่ นเครื่ อง ประมาณ 2 ชั่ วโมง
เหิรฟ้ ากลับสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR832
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ต ามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้ าอัน เนื่ องมาจากสายการบิน และ
สถานการณ์ ในต่ างประเทศที่ ทางคณะเดินทางในขณะนั้ น เพื่ อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผ้ ูนาทัวร์ มี
อานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ารตัดสิ นใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

ก.พ.-มี.ค. 2562

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน
39,900

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี พักท่ านเดียว / ห้ อง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
จ่ ายเพิม่
( มีเตียงเสริม )

39,900

39,900

13,000

ต้ องการเดินทางโดยชั้ นธุรกิจ Business Class กรุ ณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-เจนิวา//โรม-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มี
อุณหภูมิต่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทา
ให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่ าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้ นวีซ่า และค่ าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่ คืนให้ ท่านไม่ ว่าท่ านจะผ่ านการ
พิจารณาหรื อไม่ กต็ าม(ค่ าบริการ 3,000.-)
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่านเนื่ องจากป้ องกันการสู ญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่
พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าห้องพักสาหรับทุกท่าน)

ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่ านละ 12 ยูโร
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่ านละ 100 บาทต่ อวัน
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรกเต็มจานวน 39,900 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาเนาหน้าหนังสื อเดิ นทาง Passport
มายังบริ ษทั และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และ
หรื อ ผูร้ ่ วมเดิ นทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่ าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดี คืนเงิ นให้ท้ งั หมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ

บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่ นอกเหนื อความ รั บผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออก
ประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
•

•

•

•
•
•

•

•
•

ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้สู ารองทีน่ ั่งครบ 20 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจาก
บริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง
ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่านจะต้องเดินทาง
มายืน่ วีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่ มีความ
ประสงค์จะยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั
ทางท่าน
กรณีวซี ่ าทีท่ ่ านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่ นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่ สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่ านไม่ผ่านการ
พิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่วนที่เหลือจะ
คืนให้ท่านภายใน 120 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ
และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
หากท่ านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
ทางบริษัทเริ่มต้ น และจบ การบริการ ทีส่ นามบินสุ วรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่ างจังหวัด หรื อต่ างประเทศ และจะสารองตั๋ว
เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่ างหนึ่งอย่ างใดที่ใช้ ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ น
ค่ าใช้ จ่ายทีน่ อกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่ านควรจะให้ กรุ๊ป FINAL 100% ก่ อนทีจ่ ะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการ
บิน หรื อ กรุ๊ปทีม่ กี ารการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจาทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ตวั ที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รู ปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุ ด
* ค้ าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิน
3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมาย
รับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์ และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่
ละสถานทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกดชื่อให้
ตรงกับหน้าพาสปอร์ ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วันทาการ)
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริ บูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสอง
คน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอาเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบัตร 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุ ด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุ ด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริ ษทั
ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ง
เอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีทที่ ่ านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่องจากการขอวีซ่า
ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านทีม่ เี อกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ทจี่ ะเดินทางไปท่ องเทีย่ วยังประเทศตามทีร่ ะบุเท่ านั้น การ
ปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

