
 

 

รหัสทัวร WCT1902746 
ทัวรอิตาลี โปรโมช่ัน 8 วัน 5 คืน (QR) 
มิลาน – ดูโอโม – เวโรนา – เมสเตร - เวนิส – ฟลอเรนซ – โบสถซานตา มา
เรีย – ปราโต – ปซา - หอเอนแหงเมืองปซา – เซียนา - ทิโวรี่ – La Reggia 
Designer Outlet - เนเปลส – ซอรเรนโต - ปอมเปอี - โรม - กรุงวาติกัน 
โคลอสเซียม – น้ําพุเทรวี่ - ชอปปم�งบันไดสเปน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่1       ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ– โดฮาร – มิลาน 
17.30 สมาชิกทุกทานพรอมกนั ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศชั้น 4 เคานเตอร Q สายการบินกาตาร  แอรเวย QATAR 
AIRWAYS 

20.55 เหิรฟ�าสูกรุงโดฮา โดยสายการบินกาตารแอรเวย Qatar Airways เที่ยวบินท่ี 
QR833 

23.40 ถึงสนามบินกรุงโดฮา รอเปลี่ยนเคร่ือง ประมาณ 2 ช่ัวโมง 
 
วันที่2       มิลาน – ดูโอโม – เวโรนา – เมสเตร    
01.45 เหิรฟ�าสูเมืองมิลาน...โดยสายการบินกาตาร แอรเวย Qatar Airways เที่ยวบินที ่

QR123 
07.15 เดินทางถึงเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว  

นําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองมิลาน เมืองสําคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี 
ต้ังอยูบริเวณท่ีราบลอมบารดี 
จากน้ันนําคณะเก็บภาพ “ป�อม
ปราการสฟอรเซสโก” ปราสาท
สวยงามหลังน้ีไดเคยเปนป�อม
ปราการของพวกตระกลูวิสคอนติ 
ตอมาเปนท่ีพํานักของผูนําเผด็จ
การในชวงศตวรรษที่ 15 คือ 
ตระกูลสฟอรซา  มีเวลาใหทานได
ถายภาพกับมุมสวยๆ ของน้ําพุท่ีโพยพุงบริเวณดานหนาปราสาทสฟอรเซสโก นํา
ทานชม “มหาวิหารแหงมิลาน หรือดูโอโม” สัญลักษณท่ีโดดเดนที่สุดของเมือง อันมี
ขนาดใหญโตมโหฬาร สรางขึ้นดวยหินออนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใชเวลาสราง
นานกวา 500 ป ปจจบัุนเปน “โบสถแคธอลิกที่ใหญเปนอันดับ 3 ของโลก” ลาน
ดานหนาเปนที่ต้ังของพระราชานุสาวรียพระเจาวิคเตอรเอ็มมานูเอลท่ี 2 ทรงมา 
รายลอมดวยอาคารท่ีเกาแกคลาสสิคและชอปปم�งมอลลที่สวยที่สุดแหงหน่ึงของโลก  

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคาร 



 

 

บาย นําทานออกเดินทางสู“เมืองเวโรนา”ประตูสูอิตาลีเปนเมืองท่ีใหญ และสําคัญเปน
อันดับ 2 ในแควนเวเนโตรอง
จากเวนิส นําทานชมเมอืงเวโรนา
ไดรับสมญานามวา "LITTLE 
ROMAN" เพราะยังคงสภาพ
ส่ิงกอสรางจากสมัยโรมันไวอยาง
สมบูรณและถายอนไปในศตวรรษ
ที่ 13-14 มคีวามเจรญิสูงสุดถือวา
เปนยุดทองไมแพกรุงโรม เมืองเว
โรนาโดงดังมาจากนิยายรักอมตะเรื่องเอกของนักประพันธ “วิลเลี่ยมเชกสเปยร” ท่ีช่ือ
วา “โรมิโอ แอนด จูเลียต” นําคณะเดินทางเขาชมยานเมืองเกาท่ียังคงสภาพ
บานเรือนแบบโบราณ จากน้ันนําทานสู “จตุรัสเออรเบ” ที่รายลอมไปดวยคฤหาสน, 
วังเกาของตระกูลที่เคยปกครองเวโรนาระหวางทางผานชมความย่ิงใหญภายนอกของ
“โรมัน อารีนา”สนามกฬีากลางแจงแบบโบราณในสมัยโรมนั เดินทางเขาสู“อดีตบาน
ของจูเลียต”ปจจุบันหนาบานจูเลียตคือรานArmani ชมระเบียงหินออนเล็กๆ ที่จูเลียต
เคยยืนอยูโดยมีโรมโิอ  มาคอยเฝ�าขอความรกัอยูดานลางบริเวณบานมีรปูปم�นจูเลียตท่ี
เปนบรอนซปم�นโดยN.Costantiniวากันวาใครอยากสมหวังในเรื่องความรักก็ใหไปจบั
ที่หนาอกของจูเลียต นอกจากน้ีภายในบริเวณกําแพงบานจูเลียตยังมกีารเขียนแสดง
ความรักกันมากมายจนแทบไมเห็นสีกําแพงเดิม และยังมีบริการโทรศัพทสําหรับคนที่
ไมไดมากับคนรักใหไดเซยฮัลโหลหากันวาโทรมาจากบานจูเลียตแหงน้ีนําทานเดินทาง
ข้ึนสูทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของอิตาลีไปยัง “ เมืองเวนิส เมสเตร” ราชินีแหง
ทะเล เอเดียตริกเมืองหลวงของแควน เวเนโต  

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :     Smart Hotel หรือเทียบเทาระดับใกลเคียง       
                                          
วันที่3      เวนิส – ฟลอเรนซ – โบสถซานตา มาเรีย – ปราโต 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหาร

ของโรงแรม  
 นําทานเดินทางเขาสูทาเรือตรอนเช

โต จากน้ันลงเรือเขาสู“ เมืองเวนิส ”
เมืองอันแสนโรแมนติกซึง่เปน
จุดหมายปลายทางของคูรักจากทั่ว
โลกเมืองเวนิสไดรับฉายาวาราชินี 
แหงทะเลอาเดรียตริก (Queen of 



 

 

the Adriatic), เมืองแหงสายน้ํา (City of Water), เมืองแหงสะพาน (City of 
Bridges), และ เมืองแหงแสงสวาง (The City of Light) เรือนําทานเดินทางเขาสู
“เกาะซานมารโค ”ศูนยกลาง ของเมืองเวนิส พรอมนํา คณะเดินทางเขาสูบริเวณ 
“จตุรัสซานมาโค”  ระหวางการเดินทํางชมอนุสาวรียของ พระเจาวิคเตอรเอมานูเอล
ที2่ ถายภาพคูกบั “ สะพานถอนหายใจ ” สะพานแหงสัญลกั ษณที่เช่ือมตอกับ 
พระราชวังดอรจ ชมความสวยงามของ “พระราชวังดอรจ” (ภายนอก)อันเปนท่ี
ประทับของเจาเมืองเวนิส ในยุคที่ยงัเปนรัฐอิสระอีกทัง้ยงัเปนศูนยกลางของการ
ปกครองแควน ในยุคสมัยน้ัน ชม“โบสถเซนตมารค” ซึ่งเปนโบสถแบบไบเซ็นไทนที่ 
“ใหญที่สุด” ในยุโรปตะวนัตก ใหทานไดสัมผัสคลองแหงเวนิสอันแสนโรแมนติกโดย
การ “ น่ังเรือกอนโดรา” Gondora ที่มีช่ือเสียงระดับโลก (ไมรวมในรายการทัวร
กรุณาติดตอหัวหนาทัวร) 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย นําทานเดินทางเขาชม “เมืองฟลอเรนซ”Florence เมืองท่ีไดรับฉายาวา“เมืองที่มี

ความงามเปนอมตะ” เปนเมือง
ตนแบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส
ซึ่งเปนเมืองท่ีมีความเจริญสูงสุด
ในชวงศตวรรษท่ี 13-16 ทั้งทางดาน
เศรษฐกิจและศิลปวฒันธรรมเปนนคร
โบราณอันยิ่งใหญซ่ึงครั้งหน่ึงเคยมั่ง
ค่ังและร่ํารวยกวากรงุโรม เปนถิ่น
กําเนิดของศิลปนระดับโลก2ทาน คือ “ลีโอนา  โด ดาวินชีและ ไมเคิลแองเจลโล” นํา
คณะเดินเที่ยวชมเขตเมืองเกา Old Town ซึง่ไดถกูจัดใหเปนเขตเมอืงปลอดมลพิษ
ไมอนุญาตใหรถยนตวิง่ผานภายในเมืองสัมผัสสถาปตยกรรมอันแสนงดงามเต็มไป
ดวยศิลปะแบบเรอเนสซองสที่หาชมไดยากยิ่งจากเมืองไหน เที่ยวชม “จัตุรัสเพียซ
ซาซินยอเรตตา” ชมสถาปตยกรรม อันโดดเดนของเมืองที ่“มหาวิหารซานตามาเรีย
เดลฟออเร” เปนวิหารที่มียอดโดมขนาดใหญสัญลักษณแหงเมืองฟลอเรนซ จากน้ัน
ออกเดินทางเขาสูใจกลางเมืองชม “โบสถซันตาโคเช” โบสถขนาดใหญซ่ึงใชเปน
สถานท่ีฝงศพของศิลปนชื่อกองโลก“ไมเคิลแองเจลโล และ กาลิเลโอ” และศิลปนช่ือ
ดังของเมือง จากน้ันนําทานขามแมน้ําอารโน ออกเดินทางสูเมืองปราโต 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  / นําคณะเดินทางเขาสูท่ีพัก  
พักที่ :      CHARME HOTEL  หรือที่พักระดับใกลเคียง      
            
วันที่4      ปราโต – ปซา – หอเอนแหงเมืองปซา - เซียนา  
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  



 

 

นําทานเดินทางเขาสู“เมืองปซา” เมืองแสนสวยริมฝم�งแมน้ําอารโน และยังเปนบาน
เกิด “กาลิเลโอ” ศิลปนที่มีชื่อเสียงของ
อิตาลนํีาคณะเปล่ียนเปนรถ Shutter 
Bus เขาชมความมหัศจรรยของ “หอ
เอนแหงเมืองปซา”1 ใน 7 ส่ิง
มหัศจรรยของโลก  ถกูสรางดวยหิน
ออน สูง 181 ฟุต มี 8 ช้ันโดยเร่ิม
สรางเมื่อป ค.ศ.1174 แลวเสร็จเมื่อ 
ค.ศ.1350 ใชเวลากอสรางนานถึง 176 ป สาํหรับหอเอนปซาน้ีภายในมีเสาหินออน
ทีสลักลวดลายดวยฝมอืจิตรกรช่ือดังแหงยุคไดสลักลวดลายไวสวยงามมากสวน
สาเหตุที่เอียงน้ันเกิดขึ้นหลังจากเมื่อสรางเสร็จแลว ฐานไดทรุดไปขางหน่ึงเมื่อวัดดู
ปรากฏวาเอียงออกจากแนวด่ิงของฐานถงึ 14 ฟุต แตกย็ังไมลมยังคงเอียงอยูเชนทุก
วันน้ี เมืองแหงน้ียังเปนบานเกิดของนักวิทยาศาสตร และนักดาราศาสตรเอกของโลก 
“กาลิเลโอ” ซึ่งเขาไดพิสูจนกฎการณดึงดูดของโลกโดยปลอยวัตถุใหตกมาจากที่สูง
เขาสังเกตพบวาไมวาวตัถุหนักหรือเบา ตางตกถึงพ้ืนดินพรอมกัน และใหชาวโลกรู 
โดยทําการทดลองปลอยลูกบอลจากหอเอนปซาแหงน้ีและเขายังเปนคนแรกที่ใช
กลองโทรทัศน(Telescope) สองดดูาวเมื่อประมาณ 400 ปกอนและไดประกาศสิ่ง
ที่คนพบซ่ึงทาทายความเชื่อของคนในสมัยน้ันซึ่งเช่ือกันวาโลกเปนศูนยกลางของ
สุริยะจักรวาลแตกาลิเลโอยืนยันวาดวงอาทิตยตางหากเปนศูนยกลางของสุริยะ
จักรวาล จนทําใหเขาถูกจับคมุขังในท่ีสุด ชมความสวยงามของ“หอสวดมนตท่ีสราง
ในสไตลโรมันเนสก”จตุรัสดูโอโมแหงปซาไดรับเลือกโดยองคการยูเนสโกใหข้ึน
ทะเบียนเปนมรดกโลก เมื่อป ค.ศ.1987 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย นําทานออกเดินทางสู “เมืองเซียนา” เมืองดังแหงยุคกลางของอิตาลีและเปนเมืองที่มี

ศิลปะโกธิค ตลอดทั้งใจกลางเมืองเกาของเซียนาไดรับเลือกโดยองคการยูเนสโกให
ข้ึนทะเบียนเปน  โลกเมื่อป ค.ศ.
1995 เชิญเยี่ยมจตุรัสเปยซซา เดล 
คัมโป Piazza del Campo ซึ่ง
ไดรับยกยองวาเปนมรดกโลก และ 
เคยเปนบานของาลิโอนักแขงมาท่ีมี
ช่ือกระฉอนที่สุดในโลก จตุรัสเปยซ
ซา เดล คมัโป ที่ไดชื่อวาสวยแปลก
ตาเพราะมีรูปทรงเปนรูปพัด ลาด
เอียงแบบข้ันบันได ต้ังอยูดานหนาศาลาวาการเมืองเซียนา เดินเลนชมเมือง 



 

 

บานเรือนตางๆ ถงึแมดูเกาแก แตยังคงถูกใชงานเปนที่อยูอาศัยและรานคา มีศาลา
กลางจังหวัดสไตลโกธิค น้ําพุเกีย โบสถพระแมนิรมล ที่น่ีมีเทศกาลพาลิโอแสดงใน
ชุดพ้ืนเมืองทุกปมีช่ือเสียงมา 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  / นําคณะเดินทางเขาสูท่ีพัก 
พักที่ :      HOTEL ANNA SIENA NORD หรือเทียบเทาระดับใกลเคียง   
                              
วันที่5      เซียนา – ทิโวร่ี – La Reggia Designer Outlet               
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานออกเดินทางสูเมืองทิโวรี่ ดินแดนที่เปนสวนหน่ึงของแควนลาซิโอ 

(Lazio) ต้ังอยูบนหนาผาสูง 
เหนือแมน้ําอาเนียน 
(Aniene)ชมเนินเขา 
TIBURTINE  ทานจะไดพบวา
ทิวทัศนสวยงามสุดลูกหูลูกตาจะ
เปดตอนรบัปลุกประสาทสัมผัส
ทุกอยางใหสดชื่น มชีีวติชีวา 
โดยเฉพาะเหลาวิลลาพักรอน
ของชนช้ันสูงในสมัยกอนเพื่อสัมผัสกับความโรแมนตกิจับใจ  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคา 
บาย จากน้ันนําทานออกเดินทางสู La Reggia Designer Outlet ศูนยเอาทเล็ทที่ใหญ

และมีสินคาหลากหลายท่ีสุด มีเวลาใหทานชอปปم�งสินคาแบรนดเนม อาทิเชน 
BIALETTI, Calvin Klein, D&G,DIESEL, Paul Smith, POLO, LEVI'S, 
REPLAY ฯลฯ   

ค่ํา อิสระกับอาหารมื้อค่ําตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
พักที่ :     RAMADA , NAPLES หรือเทียบเทาระดับใกลเคียง  

 

วันที่6       เนเปลส – ซอรเรนโต - ปอมเปอี – โรม   
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําทานเดินทางสู “เมืองซอรเรนโต” (SORRENTO) ที่มาของเพลง “คัมแบค 
ทู ซอร เรนโต” และเปนบานเกิดของ เอนริโก คารูโซ (ENRICO CARUSO) นักรอง
โอเปราชื่อดัง เปนเมืองในฝน ท่ีงดงามล้ําเลิศ เมืองท่ีมีทัศนียภาพสวยงามนําทาน
เดินทางตอสูเมืองเนเปลส (Naples) หรือท่ีนิยมเรียกเปนภาษาอิตาลีวา เมืองนาโป
ลี (Napoli) คืออีกหน่ึงเมืองทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและมีความสําคัญทาง



 

 

ประวติัศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรม สถาปตยกรรม ดนตร ีและศาสตรการทําอาหาร ที่
ไดรับการยอมรับจากทัว่โลก อีกทั้งยังเปนเมืองหลวงของจังหวัดเนเปลส (Province 
of Naples ) และ แควนกัมปาเนีย (Campania)แควนท่ีต้ังอยูทางทิศใตของ
ประเทศอิตาลีน่ันเอง นําทานออกเดินทางสู “ เมืองปอมเปอี ” 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย นําทานชม “ เมืองปอมเปอี ” นําชมเมืองโบราณ 2,000 ป ท่ีถูกทําลายโดยลาวา

ของภูเขาไฟ วิโซเวียส ซึ่งภูเขาไฟลูกน้ีระเบิดเอาดินโคลนเถาถาน และหินละลายทับ
ถมจมลงไปในดินในช่ัวเวลาไมกี่นาที
เมื่อ พ.ศ.662 ประชาชนนับหมื่น
ตองถูกฝงท้ังเปนตายดวยความทุกข
ทรมาน โดยไมมีโอกาสหนีรอด
ออกมาไดเลย และปอมเปอี กถ็ูกลืม
ไปจากความทรงจําของชาวโลก
ตอมาไดมกีารฟم�นฟูศึกษา
ประวติัศาสตรโบราณช่ือปอมเปอีจึง
ถูกคนพบแตไมมีใครทราบวาอยูท่ีไหน จนกระทั่ง พ.ศ.2291 ไดพบรองรอยของซาก
เมือง เมื่อร้ือดินท่ีทับถมออกมาหมดแลวก็พบซากเมืองที่ใหญโต และสรางดวยหิน
อยางแข็งแรง บางแหงพบ “ซากชาวปอมเปเอียน และสัตวเล้ียงของเขาท่ีตาย
กลายเปนหินยังคงสภาพเดิมทุกประการ ” แตทวาภาพน้ันจะเห็นลักษณะของความ
หวาดกลัวตอความตายไดเปนอยางดีบางคนน่ังเอามือปดหนาตายบางคนน่ังซบกบั
กําแพงบานตายก็ม ีปอมเปอีจึงได  ช่ือวา “ ซากเมืองแหงความตาย ”  จากน้ันนํา
คณะออกเดินทางสู “กรุงโรม” Rome เมืองหลวงและเมืองที่ใหญท่ีสุดของแควนลาซี
โอและประเทศอิตาลี ต้ังอยูทางตอนกลางของประเทศ มีประวติัศาสตรยาวนาน
มากกวา 2,800 ป 

ค่ํา               บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร   
พักที่ :        IH HOTELS ROMA Z3 หรอืเทียบเทาระดับใกลเคียง      

 

วันที่7       โรม – ชมเมือง – กรุงวาติกัน – โคลอสเซียม – น้ําพุเทรวี่  
                 ชอปปم�งบันไดสเปน – กรุงเทพฯ              
เชา  บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  



 

 

นําทานเดินทางเขาสู “ นครรัฐวาติกัน ” “ ประเทศเอกราช ” หรือ “ รฐัอิสระที่เล็ก
ที่สุดในโลก ” นําทานเขาชมภายในของ “มหาวิหารเซนตปเตอร” ซึง่เปนส่ิงกอสรางที่
ใหญและสําคัญท่ีสุดในนครรัฐวาติกัน เปนสถานที่ศักดิ์สิทธของพระศาสนจักร
โรมันคาทอลิกท่ี  มีขนาด “ ใหญที่สุดในโลก ” ไดรับการออกแบบโดย “ ไมเคิลแอง
เจลโล ” นําคณะเขาสูภายในมหา
วิหารซึ่งประดับประดาไปดวยงาน
ศิลปะช้ินเอกมากมาย อาทิเชน “ ป
เอตา ” ( The Pieta ) รูปแกะสลัก
หินออนแมพระมารีอุมพระศพของ
พระเยซูเจาไวบนตัก จากน้ันรถโคช
แลนผานสถานที่สําคัญตางๆ พรอม
ชมสถาปตยกรรมอันเกาแกภายใน
กรุงโรม อาทิ “ จตุัรัสเวเนเซีย ” Piazza Venezia จตุรัสท่ียิ่งใหญใจกลางกรุงโรม 
ผานชมระเบียงปาลาสโซ สถานท่ีใชกลาวสุนทรพจนของมุสโสลินีในโอกาสตางๆ  “ 
อนุสาวรียพระเจาวิคเตอร เอ็มมานูเอ็ลท่ี 2 ” ซึ่งไดช่ือวาเปนพระบิดาของชา  อิตาลี 
“ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลักษณแหงชัยชนะและท่ีมาของ “ถนนทุกสายมุงสูกรุง
โรม” จากน้ันชมรองรอยของศูนยกลางแหงจักรวรรดิโรมันอันศักด์ิสิทธ์ิ “โรมันฟอรัม่” 

เที่ยง อิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง  
บาย ใหคณะไดลงจากรถพรอมถายภาพคูกับ “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 ส่ิง

มหัศจรรยของโลก สนามกีฬา
กลางแจงขนาดใหญท่ีมีโครงสราง
เกือบสมบูรณต้ังอยูใจกลางกรุง
โรม  โดยนับเปนสิ่งกอสรางท่ีมี
ขนาดใหญท่ีสุดเทาที่เคยมีการ
สรางขึ้นมาในสมัยอาณาจักรโรมัน 
ระหวางทาง ทานจะสามารถชม
ความงดงามสถาปตยกรรมอันเกาแกของกรุงโรม นําคณะทานชมความสวยงามของ 
“น้ําพุเทรวี่” ซึ่งเปนอีกหน่ึงสัญลักษณของกรงุโรม น้ําพุแหงน้ี เร่ิมเปนที่รูจักและมี
ช่ือเสียงจากภาพยนตรเร่ือง " Three Coins in the Fountain " นักทองเที่ยวท่ีได
เดินทางมาเยี่ยมชมน้ําพุแหงน้ีมีความเช่ือกันวา การโยนเหรียญลงไปแลวจะได
กลับมาเยือนกรุงโรมอีกคร้ังจากน้ันนําคณะทาน เดินทางชม ชอง “โอคูลูส” ชองแสง
ซึ่งเปนวงกลมขนาดใหญอยูตรงกลางหลังคาโดมของ “วิหารแพนธีออน” ภายใน
วิหารแพนธีออนยังใชเปนสถานท่ีฝงศพกษัตริย บุคคลในราชวงศและบุคคลสําคัญ 
เชน พระศพของกษตัริย 2 พระองคสุดทายของอิตาลีคือ พระเจาวิกเตอร เอมมานู



 

 

เอลท่ี 2 และพระเจาอุมแบรโตที่ 1 และยังมศีพของราฟาเอล จิตรกรชาวอิตาลีท่ีอายุ
นอยที่สุดในบรรดาจิตรกรผูย่ิงใหญในยคุฟم�นฟูศิลปวิทยา นําทานคณะทานเดินทาง
ตอไปยัง “ ยานบันไดสเปน ” สถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเปนสัญลักษณอีก
อยางหน่ึงของกรุงโรม  เปนสถานที่นัดพบของหนุมสาววัยรุนของอิตาลีซึ่งในเขต
บริเวณน้ีเต็มไปดวยสถาปตยกรรมโรมันที่สวยงาม ใหทานไดถายภาพไวเปนท่ีระลกึ
หรืออิสระเลือกชอปปم�งสินคาแบรนดเนมชื่อดังนานาชนิด อาทิ Gucci ,Louis 
Vuitton ,Prada ,Bally ,Chanel สินคาพื้นเมืองอันเลื่องช่ือ 

22.05 เหิรฟ�ากลับสูกรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร แอรเวย เที่ยวบินท่ี QR114 
 
วนัที่8      กรุงเทพฯ 
05.40 ถึงสนามบินกรุงโดฮา รอเปลี่ยนเครื่อง ประมาณ 2 ช่ัวโมง 
07.05 เหิรฟ�ากลับสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร แอรเวย เท่ียวบินที่ 

QR832 
17.45 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,

ฟ�า , อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่
ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ไดมอบหมายให 
หัวหนาทัวรผูนําทัวร มอํีานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันท้ังน้ีการตัดสินใจ  จะคํานึงถึง
ผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

 

อตัราค่าบริการ 
ออกเดินทางช่วง  ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ � ท่าน 
เด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี  
พกักับผู้ใหญ่ � ท่าน 

เด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี 
พกักับผู้ใหญ่ � ท่าน 

( มีเตียงเสริม ) 

              พกัท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ�ม 

 

ก.ย. ���� 44,900 44,900 44,900 14,900 

��-�� ต.ค. // ��-�� ต.ค.�� 44,900 44,900 44,900 14,900 

��-�� ต.ค. //��-�� ต.ค.�� 45,900 45,900 45,900 15,900 

พ.ย. ���� 42,900 42,900 42,900 14,900 

�� พ.ย.-�� ธ.ค.//ธ.ค. ���� 44,900 44,900 44,900 15,900 



 

 

เทศการปีใหม่ ���� 57,900 57,900 57,900 18,900 

ต้องการเดินทางโดยชั�นธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ�มเติมจากเจ้าหน้าที�บริษัทฯ 
 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลาน//โรม-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกอน-หลัง) 
 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง กฎหมายใน

ยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน  
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี

เครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ําและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 
เทาตัว หากวันเขาพักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลท่ีทําให
ตองมีการปรบัเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบรกิารนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู  และคอยดูแลอํานวย

ความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท 

  
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรีด , คาเครื่องด่ืมและอาหาร
นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากป�องกัน
การสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วใน
การเขาหองพักสําหรับทุกทาน) 
 คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทาง
สถานทูตไมคืนใหทานไมวา ทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม 4,000 บาท) 
 คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ 12 ยูโร 
 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน  

 
เงื่อนไขการสํารองท่ีน่ัง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 30,000 กอนการเดินทาง พรอมแฟกซหรือสง E-
MAIL สําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายงับริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณา
ชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 14 วัน มฉิะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 



 

 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไม
สามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการ
พิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหัก
คาธรรมเนียมวีซา หรอืจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน 
สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับ
บาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การ
นัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ตางๆของบริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่น่ังครบ 20 ทาน และไดรับ

คิวการตอบรบัจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเปนกรุปในการยืน่
วีซา อาทิ ต๋ัวเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ 
ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

 หากในชวงท่ีทานเดินทางคิววีซากรุปในการยืน่วีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธ์ิในการ
ยื่นวีซาเด่ียว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมาย่ืนวีซาดวยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมาย
จากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

 เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มใิช
บริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณา
จัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการ
พิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวี
ซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย
คาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปน้ี 

-  คาธรรมเนียมการยื่นวซีาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้น
แมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือต๋ัวเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยืน่วีซา ซึง่ตั๋วเปนเอกสารท่ี
สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ต๋ัวเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทํา
การ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนให



 

 

ทานภายใน 120 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตัว๋ทานจะเสียแตคามัดจํา
ต๋ัวตามจริงเทาน้ัน 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎ
ทานจะตองโดนคามดัจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันท่ีเขา
พัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทนัที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมี
เอกสารช้ีแจงใหทานเขาใจ(ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอร
ตางประเทศหรือโรงแรมที่พักตางประเทศเพ่ือท่ีจะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึด
คาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูม ิกรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใช
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปน
คาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 
100% กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 

 
เง่ือนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด 
หรือเทศกาลท่ีตองการันตีมดัจํากับสายการบิน   หรือ กรุปท่ีมกีารการันตีคามัดจําท่ีพัก
โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วนัขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย ของมดัจําทั้งหมด    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เกบ็คาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เกบ็คาบรกิารทั้งหมด 100 % 

 
เอกสารที่ใชในการยื่นขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 

 หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  
 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลงัเปนสีขาวเทาน้ัน ) 1.5 X 2.0 น้ิว จํานวน 3 รูป 

ข้ึนอยูกับประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีช่ือ
ผูเดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือ
รับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรณุาระบุคําวา TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 
*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 



 

 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรบับัญชีออมทัพยเทาน้ัน สวนบัญชีอ่ืนๆ
นอกจากออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได ทั้งน้ีเพ่ือให
หลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออม
ทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต และ
หมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชย่ืนวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทํา
การ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สาม-ีภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือ
บิดามารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา 
และ มารดา ซึง่จดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชดุ 
 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน

เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว
และหากตองการขอยื่นคํารองใหมกต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตาม
นัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบรษิัทใครขอรบกวนทานจัดสง
เอกสารดังกลาวเชนกัน  

 กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทกึไวเปนสถิติใน
นามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
โดยจะหักคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและ
ความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 


