Delight Italy 8 วัน 5 คืน
มิลาน เวนิส ชมหอเอนปิซ่า เลวานโต้ นัง่ รถไฟชมหมู่บา้ นชิงเคว เตรเร
ฟลอเรนซ์ โรม เข้าชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

วันแรก
17.30 น.
21.05 น.

พิ เศษ นัง่ รถไฟชมหมู่บ้านชิ งเคว เตรเร และล่องเรือเที่ยวหมู่บ้านลูกกวาด บูราโน่
สนามบิ นสุวรรณภูมิ – ดูไบ
พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเ รตส์ (EK) เจ้าหน้ าที่ใ ห้ก าร
ต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเ รตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)

วันที่สอง
00.50 น.
03.35 น.
08.15 น.

เที่ยง

เย็น
วันที่สาม
เช้า

ดูไบ - มิ ลาน
แวะเปลีย่ นเครือ่ งทีเ่ มืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ออกเดินทางสู่ เมือง มิ ลาน ประเทศอิ ตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 101(บริการอาหาร
และเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
เดินทางถึงมิลาน ผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองก่อนจะออกเดินทางเข้าสู่ตวั เมือง
เทีย่ วชมเมือง มิ ลาน (Milan) หนึ่งในเมืองหลักของประเทศอิตาลี เป็ นศูนย์กลางทัง้ ทางด้านการค้า ศิลปะ
เศรษฐกิจ และการศึกษา และได้ช่อื ว่าเป็ น เมืองหลวงแห่งแฟชันและการออกแบบ
่
แวะเที่ยวชมแลนด์
มาร์กของเมือง นาท่านถ่ายรูปกับ มหาวิ หารมิ ลาน (Milan Cathedral) มหาวิหารประจาเมืองขนาดใหญ่
แห่งนี้คอื โบสถ์ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในประเทศอิตาลี เด่นด้วยศิลปะแบบโกธิคทีต่ กแต่ง
ด้านนอกด้วยยอดแหลมจานวนมากถึง 135 ยอด พร้อมด้วยรูปแกะสลักจาก
หินอ่อนจานวนมากที่ประดับอยู่โดยรอบ อิ สระช้ อปปิ้ ง ที่ Galleria Vittorio
Emanuele II ที่ตงั ้ อยู่ทางฝั ง่ ขวาของมหาวิหารมิลาน เป็ นห้างสรรพสินค้าที่
เก่าแก่ท่สี ุดในอิตาลี โดยสร้างขึน้ ในปี 1877 มากมายด้วยร้านค้า ร้านอาหาร
มากมายในอาคารขนาด 4 ชัน้ สองข้างทางเดินกว้าง ทีโ่ ดดเด่นมากก็คอื หลังคา
ทรงโดมเป็ นกระจกใส ทาให้สามารถช้อปปิ้ งได้ในทุกสภาพอากาศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เวโรน่ า (Verona) หนึ่งในหัวเมืองใหญ่ของแคว้น และเป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับที่ 3 ทาง
ภูมภิ าคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลี และยังเป็ นหนึ่งในเมืองท่องเทีย่ วที่ สาคัญของอิตาลีตอนเหนืออีก
ด้วย นาท่านเทีย่ วชมย่านเมืองเก่า ทีย่ งั คงเสน่ หข์ องความเป็ นเมืองยุคกลางไว้ได้อย่างครบถ้วน เมืองเว
โรน่ าแห่งนี้ยงั มีช่อื เสียงด้วยการเป็ นเมืองโลเกชันของวรรณกรรมชื
่
่อดังอย่าง โรมิโอแอนด์จเู ลียต นาท่าน
ชม บ้านโรมิ โอ&จูเลียต (Casa di Giulietta) บ้านปูนสีขาวทีม่ จี ดุ เด่นคือ ระเบียง สถานทีๆ่ โรมิโอและจู
เลียตได้พบรักกัน จุดนี้เองทีด่ งึ ดูดนักท่องเทีย่ วมากมายมายังเมืองเวโรน่ า เพื่อชมต้นกาเนิดของตานาน
ความรักชื่อดัง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ SHG Hotel Catullo หรือระดับเดียวกัน
มิ ลาน – เวนิ ส – บูราโน่ – เวนิ ส
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เวนิ ส (Venice) โดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่จุดหมายแรกของการเดินทางที่ เวนิ ส เมสเตร
(Venice Mestre) ย่านเมืองเก่าของเมืองเวนิส
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นาทุกท่านนัง่ เรือต่อเพื่อไปยัง ท่าเรือซานมาร์โค (San Marco Pier) บนเกาะเวนิส แวะให้ถ่ายรูปสวยๆ
เก็บเป็ นที่ระลึกกันที่ พระราชวังดอดจ์ (Doge’s Palace) พระราชวังริมน้ าแสนอลังการที่ส ร้างตัง้ แต่
ศตวรรษที่ 14 ในสไตล์เวเนเชียนโกธิค ทีเ่ คยเป็ นทีป่ ระทับของผูป้ กครองแต่เก่าก่อนของเวนิส แต่ตงั ้ แต่ปี
1923 ก็ได้เปลี่ยนเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ให้คนทัวไปได้
่
เข้าชม เป็ นหนึ่งในแลนด์มาร์กหลักของเวนิสเลยทีเดียว
จากนัน้ ก็เดินเทีย่ วชมแลนด์มาร์สาคัญต่างๆ ในเมืองและเก็บภาพสถานทีต่ ่างของเมื องแห่งคลองนี้ไม่ว่า
จะเป็ น จัตุรสั เซนต์มาร์ค (St. Mark’s Square) จัตุรสั หลักของเมืองเวนิสและยังเป็ นศูนย์กลางเมือ ง
ตัง้ แต่โบราณ รายล้อมไปด้วยอาคารสวยๆ สไตล์โกธิค และจุดเด่นของจัตุรสั เซนต์มาร์คแห่งนี้กค็ อื มหา
วิ หารเซนต์มาร์ก (St. Mark’s Basilica) ที่ตงั ้ อยู่ทางฝั ง่ ตะวันตกของจัตุรสั เซนต์มาร์ค มหาวิหารใหญ่
ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก อลังการด้วยการตกแต่ง
ด้วยโดมใหญ่ รูปปั ้นมากมายที่ทงั ้ ละเอียดและประณีต และที่อยู่
ติดกันและโดดเด่นด้วยความสูงถึง 50 เมตรก็คอื หอระฆัง ถือ
เป็ นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองที่เห็นได้ไม่ว่า จะอยู่มุมไหนของ
เมือ งก็ต าม และที่พ ลาดไม่ ไ ด้เ ลยก็ค ือ สะพานถอนหายใจ
(Bridge of Sighs) สะพานอันโด่งดังแห่งนี้ต งั ้ อยู่เ หนือ แม่น้ าที่
คันกลางระหว่
่
างคุกเก่ากับพระราชวังดอดจ์ ทีไ่ ด้ช่อื ว่าสะพานถอนหายใจนัน้ มาจากการทีน่ ักโทษก่อนที่
จะเข้าไปยังคุกจะต้องเดินผ่านสะพานแห่ งนี้ ได้เห็นวิวทิวทัศน์สวยๆ ของเมืองเวนิสเป็ นครัง้ สุดท้ายก่อน
จะถูกจองจา ทาให้รสู้ กึ เสียใจและต้องถอนหายใจออกมา สะพานนัน้ เป็ นแบบปิ ด ทาจากหินปูนทีแ่ กะสลัก
และออกแบบอย่างงดงามเช่นเดียวกับพระราชวังดอดจ์และอาคารโดยรอบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านนังเรื
่ อสู่ เกาะบูราโน่ (Burano) เกาะแห่งนี้ในอดีตเคยเป็ นหมูบ่ า้ นชาวประมงมาก่อน ส่วนสตรีบน
เกาะก็มฝี ี ไม้ลายมือในการผลิตผ้าลูกไม้สวยๆ จนเป็ นเอกลักษณ์ จุดดึงดูดสาคัญของบูราโน่ คืออาคาร
บ้านเรือนทุกหลังบนเกาะจะทาสีฉูดฉาดจนบางคนเรียกว่าเป็ นหมู่บา้ นสีลูกกวาด หวานๆ สีสนั สดใสเพิม่
เสน่หใ์ ห้บรู าโน่ ได้อย่างมากมาย เหตุผลทีช่ าวเมืองเลือกทาสีหมูบ่ า้ นแบบนี้กเ็ พราะด้วยวิถชี าวประมงแล้ว
เมื่อล่องเรือกลับจากการหาปลาเข้าสู่ฝัง่ จะได้มองเห็นเกาะได้ชดั เจน ทุกวันนี้มชี าวเมืองอาศัยอยู่บนบูรา
โนประมาณ 3,500 คน และยังคงถักผ้าลูกไม้กนั อยูเ่ พียงแต่พฒ
ั นาจากการถักด้วยมือมาใช้เครือ่ งจักรช่วย
บ้าง แต่ความสวยงามทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ของบูราโน่ นบั ตัง้ แต่ยคุ ศตวรรษที่ 15 ก็ยงั คงมีอยู่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Russott Hotel หรือระดับเดียวกัน
เวนิ ส – ปิ ซ่า – หอเอนปิ ซ่า – พราโต้
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางไปยังเมือ ง ฟลอเรนซ์ (Florence) เมือ งหลวงของแคว้นทัส คานี และเป็ นเมือ ง
ศูนย์กลางของการค้าและความเจริญของยุโรปในช่วงยุคกลาง เมืองฟลอเรนซ์ได้ช่อื ว่าเป็ นเมืองที่ถือ
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กาเนิดของยุคเรเนสซองส์ และยังได้เป็ นศูนย์กลางทางศิลปะและสถาปั ตยกรรม ในบริเวณเมืองเก่าของ
เมืองฟลอเรนซ์นนั ้ ยังได้ถูกขึน้ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ไปเมือ่ ปี 1982
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ยวชมเมือ งฟลอเรนซ์ ชมความงามของเมือ งสวยริม ฝั ง่
แม่น้าอาร์โน สถานทีเ่ คยเป็ นทีอ่ ยูข่ องศิลปิ นระดับโลกหลายต่อหลาย
ท่าน ไม่ว่าจะเป็ น ลีโอนาร์โด ดาวินซี่ ไมเคิลแองเจโล นาท่านถ่ายรูป
มหาวิ หารฟลอเรนซ์ (Florence Cathedral) มหาวิหารขนาดใหญ่
เป็ นอันดับที่ 4 ของยุโรป ตัง้ อยู่ในบริเวณจัตุรสั เปี ยซซ่า เดล ดูโอโม
สังเกตเห็นได้ง่ายด้วยโดมขนาดใหญ่สสี ม้ ในสไตล์ศลิ ปะโกธิคอันหรูหราอลังการ ตัววิหารตกแต่งด้วยหิน
อ่ อ นหลายเฉดสี มหาวิห ารแห่ งนี้ส ร้างขึ้นตัง้ แต่ศตวรรษที่ 13 และได้ถู กจะทะเบียนขึ้นมรดกโลกไป
เรียบร้อยแล้วในปี 1982 ทีต่ ดิ กันและโดดเด่นไม่แพ้มหาวิหารฟลอเรนซ์กค็ อื หอระฆังจอตโต้ (Giotto’s
Bell Tower) ที่เป็ นส่วนหนึ่งของวิหารแต่ตงั ้ อยู่เป็ นเอกเทศ สร้างขึน้ ตัง้ แต่ปี 1334 โดดเด่นด้วยรูปทรง
สีเ่ หลีย่ มจัตุรสั ด้านละ 15 เมตร และสูงถึง 84.7 เมตร มีระฆังอยูภ่ ายในถึง 7 อัน เป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง
ของฟลอเรนซ์เลย ตัวอาคารยังสวยด้วยหินอ่อนและรูปแกะสลักทีโ่ ดยรอบ นาทุกท่านถ่ายรูปกับ หอศีล
จุ่มซันโจวานนี่ (Florence Baptistry) ที่อยู่ฝัง่ ตรงข้ามกับมหาวิหารฟลอเรนซ์ อาคารในศาสนาคริสต์
นิกายโรมันคาทอลิก สวยด้วยรูปทรงอาคาร 8 เหลีย่ มและสถาปั ตยกรรมสไตล์ฟลอเรนไทน์โรมาเนสก์ท่ี
เห็นได้ไม่บ่อยนักในอิตาลี หอศีลจุ่มนี้ยงั เป็ นหนึ่งในอาคารที่เก่าแก่ท่สี ุดในเมืองด้วยการก่อสร้างตัง้ แต่
ช่วงปี 1059-1128 อีกหนึ่งจุดเด่นของที่น่ีก็คอื ประตูสมั ฤทธิ ์ที่สวยงดงามด้วยประติมากรรมนู นที่ได้ถูก
บรรจงสร้างขึน้ ตัง้ แต่อดีตแล้วทีค่ นสาคัญต่างๆ ล้วนมาทาพิธศี ีลจุม่ ทีน่ ่ี ข้ามมาที่ จัตรุ สั ไมเคิ ลแองเจโล
จัตุรสั สวยบนเนินเขาเหนือเมืองฟลอเรนซ์ทส่ี ร้างขึน้ เพื่ออุทศิ ให้แก่ศลิ ปิ นชื่อก้องโลก ไมเคิลแองเจโล โดย
ในบริเวณจัตุรสั จะมีรปู ปั ้นบรอนซ์เลียนแบบผลงานชิน้ เอกอย่าง David และอีกหลายชิน้ ทีบ่ ริเวณจัตุรสั
แห่งนี้ได้ช่อื ว่าเป็ นจุดชมวิวทีด่ ที ส่ี ุดของเมืองฟลอเรนซ์ เพราะสามารถชมทิวทัศน์ได้แบบพาโนรามาเลย
ทีเดียว
เดินทางต่อสู่เมือง พราโต้ (Prato) เมืองสวยในแคว้นทัสคานี ตัวเมืองตัง้ อยู่ทเ่ี ชิงภูเขา Retain และด้วย
ระดับความสูงของตัวเมืองที่อยู่ท่ี 768 เมตรเหนือระดับน้ าทะเลทาให้มอี ากาศเย็นสบายและสวยด้ว ย
ทิวทัศน์รอบข้าง
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Charme หรือระดับเดียวกัน
พราโต้ – เลวานโต้ – ชิ งเคว เตรเร – ลาสเปเซีย – ฟลอเรนซ์ – พราโต้
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง

เย็น
วันที่หก
เช้า

กลางวัน

เดินทางสู่เมือง เลวานโต้ (Levanto) เมืองริมฝั ง่ ทะเลในแคว้นลิกูเรีย (Liguria) สวยทัง้ ด้วยวิวริมทะเล
บรรยากาศดีๆ และอาคารบ้านเรือนในสไตล์อติ าเลียนริเวียร่า ขึ้นรถไฟสายชมวิ ว ทีแ่ ล่นเลียบริมชายฝั ง่
ทะเลของอิตาลี รีเวียร่า ชมวิว 5 หมู่บ้านแห่ง ชิ งเคว เตรเร
(Cinque Terre) หมู่บ้านประมงโบราณ ที่อาคารต่างๆ จะถู ก
วาดทาเป็ นสีเ หมือ นลูก กวาดหลากสี บรรยากาศชิล ล์ๆ และ
ทิวทัศน์สวยๆ ของเมืองทาให้ติดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวยอด
ฮิต และยังเป็ นอุทยานแห่งชาติและมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีก
ด้ ว ย ไปลงยัง เมือ ง ลา สเปเซี ย (La Spezia) ที่ต ัง้ อยู่ ท าง
ภาคเหนือของประเทศอิตาลี เป็ นเมืองท่าทีส่ าคัญทัง้ ด้านการค้าและการท่องเทีย่ ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
มุ่งหน้าสู่เมือง ปิ ซ่ า (Pisa) เมืองริมแม่น้ าอาร์โนในแคว้นทัสคานี ทางตอนกลางของประเทศอิตาลี เป็ น
เมืองเก่าแก่ทม่ี โี บสถ์โบราณกว่า 20 แห่ง พระราชวังเก่าแก่สมัยยุคกลาง และด้วย
การทีอ่ ยู่ตดิ แม่น้ าทีใ่ กล้ทางออกไปยังทะเลทาให้เป็ นเมืองแห่งการค้าขายทีส่ าคัญ
เดินทางต่อสู่สงิ่ ก่อสร้างโบราณที่มชี ่ือเสียงไปทัวโลกอย่
่
าง หอเอนปิ ซ่ า (Tower
of Pisa) หยุดแวะถ่ายรูปกันให้เต็มที่ หอเอนปิ ซ่านี้จริงๆ แล้วเป็ นหอระฆังของ
มหาวิ ห ารปิ ซ่ า (Pisa Cathedral) โดยที่ต ัว อาคารนั น้ ได้ เ ริ่ม เอนในช่ ว งการ
ก่อสร้างช่วงศตวรรษที่ 12 โดยเกิดจากพื้นดินที่ยุบตัวลงเพราะรับน้ าหนักอาคาร
ไม่ไหว แล้วก็ค่อยๆ เอนมากขึน้ เรือ่ ยๆ ก่อนจะสร้างเสร็จสิน้ ในศตวรรษที่ 14 แต่การเอนเอียงนัน้ ก็ยงั เพิม่
มากขึน้ เรือ่ ยๆ จนมาถึงปลายศตวรรษที่ 20 ทีก่ ารเอียงได้หยุดลง แต่นอกจากการเอนเอียงทีน่ ่ าสนใจมาก
แล้วตัวอาคารสีขาวสะอาดก็สวยไม่แพ้กนั เดินทางกลับสู่เมืองพราโต้
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Charme หรือระดับเดียวกัน
พราโต้ – โรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านมุ่งหน้าสู่ โรม (Rome) นอกจากจะเป็ นเมืองหลวงแล้ว ยังเป็ นเมืองที่ใหญ่ท่สี ุดในแคว้นลาซิโอ
ตัง้ อยู่ตอนกลางของอิตาลี ประวัตศิ าสตร์ท่ยี าวนานของโรมนัน้ กินเวลามากกว่า 2,800 ปี โรมเคยเป็ น
เมืองหลวงของจักรวรรดิโรมัน และเป็ นเมืองทีม่ บี ทบาทมากทีส่ ุดของอารยธรรมตะวันตก ในอดีตได้ช่อื ว่า
เป็ นอาณาจักรที่ยงิ่ ใหญ่ท่สี ุดในโลก จนปั จจุบนั ยังเป็ นที่ตงั ้ ของนครรัฐวาติกนั ซึ่งเป็ นนครที่ประทับของ
สมเด็จพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม น้าพุเทรวี่ (Trevi Fountain) อีกมุมหนึ่งในโรมที่สวยงามและอลังการด้วยประติมากรรมรูป
ปั น้ องค์เทพต่างๆ ทีต่ ระหง่านเป็ นฉากหลังให้กบั อ่างน้ าพุขนาดใหญ่ มีความเชื่อสนุกๆ เกิดขึน้ ทีน่ ้าพุแห่ง

เย็น
วันที่เจ็ด
เช้า

กลางวัน

นี้ว่า หากใครก็ตามยืนหันหลังให้กบั น้ าพุแล้วโยนเหรียญด้วยมือขวาข้ามหัวไหล่ขา้ งซ้ายลงในอ่างน้ าพุน้ีก็
จะได้กลับมาเที่ยวโรมอีก เพราะฉะนัน้ อย่าได้แปลกใจหากเห็นผูค้ นพากันมาโยนเหรียญทีน่ ่ี ชม บันได
สเปน (Spaish Step) ทีอ่ ยูบ่ นเนินเขาขนาดย่อม เป็ นบันไดกว้างทอดยาวลงมายังพืน้ เบือ้ งล่าง ปลายสุด
ของบันไดด้านล่างมี “อ่างน้ าพุบาร์คสั เซีย” (Fontana Della Baecaccia) อ่างนี้มรี ปู ร่างเรียวยาวปลายทัง้
สองข้างเรียวแหลมคล้ายเรือ แล้วมีน้าพุอยูใ่ นลาเรือนี้ บันไดสเปนทีว่ ่านี้ออกแบบด้วยศิลปะแบบรอกโคโค
สร้างในปี พ.ศ. 2266 บันไดกว้างใหญ่น้เี ป็ นจุดนัดพบและเยีย่ มชมชื่อดังของโรม
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Hotel Midas หรือระดับเดียวกัน
โรม – มหาวิ หารเซนต์ปีเตอร์ – สนามบิ น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าสู่ นครรัฐวาติ กนั แม้จะเป็ นประเทศอิสระ แต่นครรัฐวาติกนั ก็เปรียบประหนึ่งโรมอย่างแยกไม่
ออกแม้จะได้รบั การจัดอันดับว่าเป็ นประเทศทีเ่ ล็กทีส่ ุดในโลกก็ตาม และหากไม่แวะชมนครรัฐวาติกนั ก็จะ
ถือว่าการเดินทางครัง้ นี้น่าเสียดายมาก ทีน่ ่ีคอื ศูนย์กลางการปกครองของคริสต์ศาสนาคริสต์ รวมทัง้ ยัง
เป็ นที่ประทับของสมเด็จพระสันตปาปาผู้ซ่งึ เป็ นประมุข มีความยิง่ ใหญ่ในการใช้ประกอบพิธกี รรมทาง
ศาสนา บวกกับมีความสวยงามทางสถาปั ตยกรรมจากฝีมอื ของช่างฝีหลายยุคหลายสมัยทีผ่ ลัดเปลี่ยนกัน
มาสร้างสรรค์ความงามฝากไว้ใ นนครรัฐแห่งนี้ นาท่านเข้าชมภายใน มหาวิ หารวิ หารเซ็นต์ปีเตอร์
(Saint Peter’s Basilica) มหาวิหารทีส่ ร้างขึน้ ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 18 แห่งนี้นนั ้ น่ าชมมาก นอกจากนัน้ ก็ยงั
มีชน้ิ งานของศิลปิ นชื่อดังอีกมากมาย มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์เป็ นหนึ่งในสีข่ องมหาวิหารหลักของโรม และ
จานวนนักท่องเทีย่ วทีส่ นใจเข้าชมนัน้ มีมากมายจนเข้าแถวต่อกันยาวเหยียด มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์เป็ น
สิง่ ก่อสร้างที่ใหญ่และสาคัญที่สุดในนครรัฐวาติกนั แต่ก็เป็ นการสร้างขึ้นบนร่องรอยของวิหารหลังเก่า
ยิง่ ใหญ่ด้วยความยาวของมหาวิหารถึง 186 เมตร จุผู้คนได้มากถึง 60,000 คน ทัง้ พื้นและผนังเป็ นหิน
อ่อนทีฝ่ ั งงานศิลปะไว้จนทัว่ ยิง่ ใหญ่ขนาดนี้ต้องใช้เวลาสร้างถึง 150 ปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ยวชมแลนด์มาร์กต่างๆ ในตัวเมืองโรม แวะถ่ายรูปสวยๆ ของบริเวณ จัตุรสั พิ อาซซ่ า นาโว
น่ า (Piazza Navona) เป็ นย่านศิล ปะอีก แห่ง หนึ่งใจกลางโรมที่ส วยงามและถู กห้อ มล้อ มด้ว ยอาคาร
สถาปั ตยกรรมแบบบารอก ในบรรดาอาคารเหล่านัน้ ก็จะเป็ นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านไอศกรีม
มากมาย เหมือนเป็ นแหล่งรวมของศิลปิ นเปิ ดหมวกและศิลปิ นวาดภาพ ทีเ่ ด่นทีส่ ุดในบริเวณปิ อซั ซา นา
โวนาแห่งนี้ก็คอื อ่างน้ าพุท่มี ปี ระติมากรรมรูปปั ้นขนาดใหญ่ท่เี รียกกันว่า Fountain of Four Rivers ซึ่ง
เป็ นผลงานชิ้นเอกของ “แบร์นินี” เป็ นการสื่อความหมายตรงตามชื่อ นัน่ คือเป็ นสัญลักษณ์ของแม่น้ า 4
สายสาคัญของโลก ได้แก่ แม่น้ าดานู บจากทวีปยุโรป แม่น้ าไนล์จากทวีปแอฟริกา แม่น้ าคงคาจากทวีป
เอเชีย และแม่น้ าริโอเดลาเพลทจากทวีปอเมริกา นาท่านชม วิ หารแพนธี ออน (Pantheon) อีกหนึ่ง
ความสวยงามในสถาปั ตยกรมแบบโรมันโบราณซึ่งตกทอดมาแต่อดีต “วิหารแพนธีออน” สร้างมาตัง้ แต่

22.05 น.
วันที่แปด
05.55 น.
09.40 น.
19.15 น.

ก่อนคริสต์กาลถึง 27 ปี วิหารแพนธีออนยิง่ ใหญ่ดว้ ยขนาดมหึมา เฉพาะหน้าจัวเมื
่ อ่ มองด้วยตาเปล่าก็ว่า
ใหญ่แล้ว ยังมีเสายักษ์เป็ นฐานรองรับถึง 16 ต้น แต่เดิมชาวโรมันโบราณสร้างวิหารแพนธีออนไว้สาหรับ
เป็ นสถานที่บูชาเทพเจ้า และนาท่านชม ประตูชยั คอนสแตนติ น (Arch of Constantine) ซึ่งเป็ นทัง้
สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ และยังเป็ นที่มาของถนนทุกสายที่มุ่งเข้าสู่กรุงโรมอีกด้วย มีขนาดใหญ่และยังมี
สภาพทีส่ มบูรณ์แม้จะผ่านกาลเวลามายาวนาน เพราะสร้างขึน้ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 855 เพื่อใช้เป็ นสัญลักษณ์
ของการเฉลิมฉลองชัยชนะของ “จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1” ทีม่ ตี ่อ “แม็กเซนติอุส” ในสงคราม Battle
of Milvian Bridge แล้วนาท่านถ่ายรูปกับ โคลอสเซี ยม (Coloseum) ความยิง่ ใหญ่ของ โคลอสเซียม
กลายเป็ น สัญ ลัก ษณ์ อีก แห่ งของโรมไปแล้ว และไม่เ คยมีใ ครพลาดไปชมสิ่ง ก่ อ สร้า งที่เ ก่ า แก่ และมี
ประวัตศิ าสตร์ทน่ี ่าสนใจแห่งนี้เมือ่ ไปเยือนโรม แม้จะค่อนข้างเสียหายไปตามยุคสมัยบ้าง แต่กย็ งั คงความ
อมตะของอดีตไว้อย่างมาก สนามกีฬาใหญ่ ยกั ษ์แห่งนี้ส ร้างขึ้นในสมัย “จักรพรรดิเวสปาเชียน” แห่ง
จักรวรรดิโรมัน เป็ นสนามกีฬาทีส่ ร้างขึน้ เพื่อชมการแสดงกีฬาแห่งการต่อสูร้ ะหว่างมนุษย์กบั มนุ ษย์ สัตว์
กับสัตว์ และมนุ ษย์ก ับสัตว์ มีรูปทรงเป็ นรูปวงรีก่อตัวสูงขึน้ เป็ นอัฒจรรย์ หากวัดขนาดความกว้างใหญ่
โดยรอบจะมีความกว้างประมาณ 527 เมตร สูง 57 เมตร สิง่ ก่อสร้างในยุคโบราณที่จุจานวนผูเ้ ข้าชมได้
ถึงประมาณ 55,000 คนแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงความไม่ธรรมดาเลย
ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดิ นทางสู่สนามบิ น เดิ นทางกลับประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 150 แวะเปลีย่ นเครือ่ ง (บริการอาหาร
และเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ดูไบ – สุวรรณภูมิ
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทีย่ วบินที่ EK 372
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิ ์ภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************

อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง
พฤษภาคม

26 พ.ค. – 2 มิ.ย.

มิ ถนุ ายน

6-13 มิ.ย.
27 มิ.ย.-4 ก.ค.

ราคา

45,900

กันยายน

13-20 / 27 ก.ย.-4 ต.ค.

ตุลาคม

11-18 / 18-25 ต.ค.

กรกฎาคม

6-13 / 10-17 ส.ค.

49,900

ตุลาคม

21-28 ต.ค.

46,900

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ 10,000 บาท
อัตรานี้ รวม
✓ ค่าธรรมเนี ยมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น
✓ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
✗ ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ต้องการใบเสร็จ
✗ ค่าน้าหนักของกระเป๋าในกรณี เกิ นกว่าสายการบิ นกาหนดให้ 30 กิ โลกรัมต่อหนึ่ งคน

✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
✗ ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ นและคนขับรถท้องถิ่ น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน
✗ ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ไทย ขัน้ ตา่ 100 บาท / วัน / คน
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
2. ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีท่สี ูญหาย สูญเสียหรือได้ รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า
1. พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่ม
เก่า ไม่ว่าจะเคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ ามควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั วิ ซี ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และมี
อายุไม่เกิน 6 เดือน)

3. เอกสาระสาคัญส่วนบุคคล
3.1 สาเนาทะเบียนบ้าน
3.2 สาเนาบัตรประชาชน หรือ สาเนาบัตรข้าราชการ
3.3 สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
3.4 สาเนาใบเปลีย่ นชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

4. กรณี เป็ นพนักงานบริ ษทั
ใบรับรองการทางานจากบริษทั ทีท่ ่านทางานอยู่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ ง อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั วันเดือนปี ท่เี ริม่ ทางานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนด
5. กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ
ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองทีค่ ดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐาน
การเงินของบริษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

6. หลักฐานทางการเงิ น
- Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริ ง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (นับจากวันปั จจุบนั ในวันที่ย่นื วี
ซ่า) ควรเลือกเล่มที่มกี ารเข้าออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจานวนไม่ต่ํากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะ
ื บสู่
การเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถทีจ่ ะใช้จ่ายได้อย่างไม่เ ดือดร้อน เม่อกลั
ภูมลิ าเนา
- Bank Certificate ฉบับจริ ง วันทีอ่ พั เดทตรงกันกับ Statement
(ในกรณี ที่ผ้อู ื่ นเป็ นคนออกค่ าใช้ จ่ายให้ ต้ องมีหลักฐานเชื่ อมโยงความสัมพันธ์พร้อมยื่ นเอกสารฉบับ
แปลภาษาอังกฤษ) **สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ
1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมา
ทางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณี ที่เป็ นนักเรียน นักศึกษา
จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่าน้ัน
9. กรณี ที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี
9.1 ไม่ได้เดิ นทางไปกับบิ ดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ ง

- จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อาเภอ / เขต ทีท่ ่านอยู่ (เป็ นภาษาอังกฤษ)
- บัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สาเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสูตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ดินทางกับผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
9.2 เดิ นทางไปกับบิ ดา มารดา
- บัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สาเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซ่า บิ ดาและมารดา ต้องเดิ นทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร้องขอวีซ่าให้กบั บุตร **
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็ นการถาวร
และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่
ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือใน
การเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวก
และประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูต ขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัท ใคร่ขอรบกวนท่ า นจัดส่ ง เอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานฑูตเรือ่ งวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั
13. การยื่นวีซ่านัน้ ผู้เ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่า นละ 20,000 ต่ อ ท่านก่ อ นเท่านัน้ ถึงสามารถดาเนินขัน้ ตอน
ื ซ่าได้
การย่นวี
** ทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ มใบละ 500 บาท **

รายละเอียดและเอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้น
ระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ
ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตัวและสแกนลายน้ิวมือ ณ ศูนย์ย่นื วีซ่า ตามวันและเวลาทีน่ ดั หมาย
กรุณากรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังฤษ
ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอร์ต).................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) .......................................................................................................................................
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สถานะ

 สมรส

 โสด  หย่าร้าง  แยกกันอยู่
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วัน/เดือน/ปี เกิด............................................. อาชีพ...................................................................................
สถานทีท่ างาน..............................................................................................................................................
ทีอ่ ยูส่ ถานทีท่ างาน.......................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ทท่ี างาน.................................................
การเดินทางในครัง้ นี้ท่านออกค่าใข้จ่ายเองหรือไม่ ..........................................................................................
ชื่อผูอ้ อกค่าใช้จา่ ย .............................................................................................. ความสัมพันธ์ ....................
ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา ท่านเคยสแกนลายนิ้ วมือเพื่อทาวีซ่าหรือไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
** หากเคยแสกนลายนิ้วมือแล้ว กรุณาถ่ายรูปหน้าวีซ่าเพื่อให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ **

