
 

 

รหัสทัวร WCT1902832 

ทัวรอิตาลี แกรนดอิตาลี 9 วัน 6 คืน (QR) 
มิลาน   มหาวิหารดูโอโม   สฟอรเซสโก   เวโรนา   เวนิส   จัตุรัสซานมาโค 

ลองเรือกอนโดลา   ฟลอเรนซ   โบสถซานตา มาเรีย   ชอปปم�ง เอาทเล็ท 
หอเอนปซา   เซียนา   นาโปลี   เกาะคาปรี   ปอมเปอี   โรม   นครรัฐวาติกัน 
มหาวิหารเซ็นตปเตอร   โคลอสเซียม   เขตเมืองเกา   น้ําพุเทรวี ่
วิหารแพนธีออน   บันไดสเปน 

 



 

 

วันที่1       ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
17.30 สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศช้ัน 4 เคานเตอร Q สายการบินกาตาร  แอรเวย QATAR 
AIRWAYS 

20.45 เหิรฟ�าสูกรุงโดฮา...โดยสายการบินกาตาร  แอรเวย Qatar Airways เที่ยวบินที่ 
QR833 

23.55 ถึงสนามบินกรุงโดฮา รอเปลี่ยนเคร่ือง ประมาณ 2 ชั่วโมง 
วันที่2       มิลาน – มหาวิหารดูโอโม – ปราสาทสฟอรเซสโก - เวโรนา – บานจูเรียส – เวนิส 
01.25 เหิรฟ�าสูเมืองมิลาน...โดยสายการบินกาตาร แอรเวย Qatar Airways เที่ยวบินที่ 

QR123 
06.35  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผานการตรวจคนเขาเมือง

และศุลกากรแลว  
 นําทานออกเดินทางเขาสูเมืองมิลาน นําทานเดินทางสูบริเวณสนามฟุตบอลของทีมงู

ใหญ “อินเตอรมิลาน” ณ สโมสรฟุตบอลอินเตอรนาซิอองนัลเล มิลาโน (Football 
Club Internazionale Milano) 
จากนั้น ชมบริเวณ“ ปราสาทสฟอรเซส
โก ” ปราสาทสวยงามหลังน้ีไดเคยเปน
ป�อมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ 
ตอมาเปนที่พํ านักของผู นําเผด็จการ
ในชวงศตวรรษที่ 15 คือ ตระกูลสฟอรซา  
มีเวลาใหทานไดถายภาพกับมุมสวยๆ 
ของนํ้าพุที่โพยพุงบริเวณดานหนาปราสาทสฟอรเซสโก  นําทานชม “มหาวิหาร
แหงมิลาน หรือดูโอโม” สัญลักษณที่โดดเดนที่สุดของเมือง อันมีขนาดใหญโตมโหฬาร 
สรางขึ้นดวยหินออนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใชเวลาสรางนานกวา 500 ป ปจจุบันเปน 
“โบสถแคธอลิกที่ใหญเปนอันดับ 3 ของโลก” ลานดานหนาเปนที่ตั้งของพระราชานุ
สาวรียพระเจาวิคเตอรเอ็มมานูเอลที่ 2 ทรงมา รายลอมดวยอาคารที่เกาแกคลาสสิค
และชอปปم�งมอลลที่สวยที่สุดแหงหนึ่งของโลก“แกลเลอเรีย วิคเตอรเอ็มมานูเอลที่ 
2” ที่ใชเวลากอสรางถึง 12 ป เปนอาคารหลังคากระจกโครงเหล็กพื้นโมเสกลวดลาย



 

 

งดงามมาก ภายในประกอบดวยรานคาแบรนดเนมชื่อดัง เชน Prada, Louis Viton, 
Gucci, Bally, Amani, Moschino , Versace ฯลฯ 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู “เมืองเวโรนา” เมืองที่ใหญ และสําคัญเปนอันดับ 2 ในแควนเวเนโต

รองจากเวนิสเมืองเวโรนาไดรับสมญา
นามวา "LITTLE ROMAN" เพราะยังคง
สภาพสิ่งกอสรางจากสมัยโรมันไวอยาง
สมบูรณ นําคณะเดินทางเขาชมยานเมือง
เกา ที่ยังคงสภาพบานเรือนแบบโบราณ 
จากน้ันนําทานสู “จตุรัสเออรเบ” ที่ราย
ลอมไปดวยคฤหาสน ,วังเกาของตระกูลที่
เคยปกครองเวโรนา ระหวางทางผานชมความย่ิงใหญภายนอกของ “โรมัน อารีนา” 
สนามกีฬากลางแจงแบบโบราณในสมัยโรมัน เดินทางเขาสู “อดีตบานของจูเลียต” ชม
ระเบียงหินออนเล็กๆ ที่จูเลียตเคยยืนอยูโดยมีโรมิโอมาคอยเฝ�าขอความรักอยูดานลาง
ตั้งอยูที่บานเลขที่ 27 ถนนแคปเปลโล (Cappello) *** กลาวกันวาทานจะไดพบเน้ือคู
หลังจากเยือนบานจูเรียด *** จากน้ันเดินทางสูเมืองเวนิส ราชินีแหงทะเลเอเดียตริก 
เมืองหลวงของแควนเวเนโต 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่:  Novotel Hotel, Holiday Inn Hotel / หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่3       เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาโค – ฟลอเรนซ – ชมเมือง 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําทานออกเดินทางเขาสูทาเรือตรอนเชโต จากน้ันลงเรือเขาสู “เมืองเวนิส”  เรือนํา

ทานเดินทางเขาสู“เกาะซานมารโค” ศูนยกลาง
ของเมืองเวนิส นําคณะเดินทางเขาสูบริเวณ 
“จตุรัสซานมาโค” ชม อนุสาวรียของพระเจา
วิคเตอรเอมานูเอลที่ 2 บิดาของชาวอิตาเลียน 
พรอมถายภาพคูกับ“สะพานถอนหายใจ” 
ส ะ พ า น แ ห ง สั ญ ลั ก ษ ณ ที่ เ ชื่ อ ม ต อ กั บ



 

 

พระราชวังดอรจ  ชมความสวยงามของ“พระราชวังดอรจ” (ภายนอก) อันเปนที่
ประทับของเจาเมืองเวนิสในยุคที่ยังเปนรัฐอิสระ ชม “โบสถเซนตมารค” ซึ่งเปนโบสถ
แบบไบเซ็นไทนท่ี “ใหญที่สุด” ในยุโรปตะวันตก อิสระเลือกชอปปم�งสินคาแบรนดเนมชื่อ
ดังนานาชนิด อาทิ Gucci Louis Vuitton Prada Bally Chanel 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานออกเดินทางสู “เมืองฟลอเรนซ”  เปนเมืองตนแบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส 

ซึ่งเปนเมืองที่มีความเจริญสูงสุดในชวงศตวรรษที่ 13-16 นําทานเดินเที่ยวชมเขตเมือง
เกา ชม “จัตุรัสเพียซซาซินยอเรตตา” ชมสถาปตยกรรมอันโดดเดนของเมืองที่ “มหา
วิหารซานตา มาเรีย เดลฟออเร” เปนวิหารที่มียอดโดมขนาดใหญสัญลักษณแหงเมือง
ฟลอเรนซ จากน้ันออกเดินทางเขาสูใจกลางเมืองชม “โบสถซันตาโคเช” โบสถขนาด
ใหญซึ่งใชเปนสถานที่ฝงศพของศิลปนชื่อ
กองโลก “ไมเคิลแองเจลโล และกาลิเลโอ” 
และศิลปนชื่อดังของเมือง ชมจัตุรัสเดลลา
ซิญญอเรีย ( Piazza Della Signoria ) ที่
มีความสวยงามและมีเอกลักษณโดดเดน
อยางมาก เน่ืองจากเปนที่ตั้งของรูปปم�นเดวิด 
อันเปนผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจ
โล 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่:  Novotel Florence Hotel Sesto / หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่4        ฟลอเรนซ – เมืองปซา – เซียนา – เชียนเซียโน เทอรเม  
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหาร

ของโรงแรมที่พัก 
 นําทานเดินทางเขาสู“เมืองปซา” เมือง

แสนสวยริมฝم�งแมน้ําอารโน และยังเปน
บานเกิด “กาลิเลโอ” ศิลปนที่มีชื่อเสียง
ข อ ง อิ ต า ลี นํ า ค ณ ะ เป ลี่ ย น เป น ร ถ 
Shutter Bus เขาชมความมหัศจรรย



 

 

ของ “หอเอนแหงเมืองปซา”1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก  ถูกสรางดวยหินออน สูง 
181 ฟุต มี 8 ชั้นโดยเริ่มสรางเมื่อป ค.ศ.1174 แลวเสร็จเมื่อ ค.ศ.1350 ใชเวลา
กอสรางนานถึง 176 ป สําหรับหอเอนปซาน้ีภายในมีเสาหินออนทีสลักลวดลายดวย
ฝมือจิตรกรชื่อดังแหงยุคไดสลักลวดลายไวสวยงามมากสวนสาเหตุที่เอียงน้ันเกิดขึ้น
หลังจากเมื่อสรางเสร็จแลว ฐานไดทรุดไปขางหน่ึงเมื่อวัดดูปรากฏวาเอียงออกจาก
แนวด่ิงของฐานถึง 14 ฟุต แตก็ยังไมลมยังคงเอียงอยูเชนทุกวันน้ี เมืองแหงน้ียังเปนบาน
เกิดของนักวิทยาศาสตร และนักดาราศาสตรเอกของโลก “กาลิเลโอ” ซึ่งเขาไดพิสูจนกฎ
การณดึงดูดของโลกโดยปลอยวัตถุใหตกมาจากที่สูงเขาสังเกตพบวาไมวาวัตถุหนักหรือ
เบา ตางตกถึงพื้นดินพรอมกัน และใหชาวโลกรู โดยทําการทดลองปลอยลูกบอลจากหอ
เอนปซาแหงน้ีและเขายังเปนคนแรกที่ใชกลองโทรทัศน(Telescope) สองดูดาวเมื่อ
ประมาณ 400 ปกอนและไดประกาศสิ่งที่คนพบซึ่งทาทายความเชื่อของคนในสมัยน้ัน
ซึ่งเชื่อกันวาโลกเปนศูนยกลางของสุริยะจักรวาลแตกาลิเลโอยืนยันวาดวงอาทิตย
ตางหากเปนศูนยกลางของสุริยะจักรวาล จนทําใหเขาถูกจับคุมขังในที่สุด ชมความ
สวยงามของ“หอสวดมนตที่สรางในสไตลโรมันเนสก”จตุรัสดูโอโมแหงปซาไดรับ
เลือกโดยองคการยูเนสโกใหขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก เม่ือป ค.ศ.1987 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นํ าท าน เดิ น ท างสู  “ เมื อ ง เซี ย น า ” 

“Siena” เมืองดังแหงยุคกลางของอิตาลี
และเปนเมืองที่มีศิลปะโกธิค ตลอดทั้งใจ
กลางเมืองเกาของเซียนาไดรับเลือกโดย
องคการยูเนสโกใหขึ้นทะเบียนเปนมรดก
โลกเมื่อป ค.ศ.1995 นําทานเชิญเยี่ยม 
จตุรัสเปยซซา เดลคัมโป Piazza del 
Campo ซึ่งไดรับยกยองวาเปนมรดก
โลก และเคยเปนบานของกาลิโอนักแขงมาที่มีชื่อกระฉอนที่สุดในโลก จตุรัสเปยซซา 
เดลคัมโป ที่ไดชื่อวาสวยแปลกตาเพราะมีรูปทรงเปนรูปพัด ลาดเอียงแบบขั้นบันได 
ตั้งอยูดานหนาศาลาวาการเมือง เซียนา เดินเลนชมเมือง บานเรือนตางๆ ถึงแมดูเกาแก 
แตยังคงถูกใชงานเปนที่อยูอาศัยและรานคา มีศาลากลางจังหวัดสไตลโกธิค น้ําพุเกีย 



 

 

โบสถพระแมนิรมล ที่น่ีมีเทศกาลพาลิโอแสดงในชุดพื้นเมืองทุกปมีชื่อเสียงมากนําทาน
ออกเดินทางสู เมืองเชียนเซียโน เทอรเม (chianciano terme) เมืองตากอากาศ
นารักๆ ของอิตาลี 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่:  Alexander Hotel Palme  หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่5      เชียนเซียโน เทอรเม  – ทิ โวรี่  – เนเปم�ลส  - ชอปปم� ง La Reggia Designer 

Outlet  
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นําทานออกเดินทางสูเมืองทิโวรี่ ดินแดนที่เปน

สวนหนึ่งของแควนลาซิโอ (Lazio) ตั้งอยูบน
หนาผาสูง เหนือแมน้ําอาเนียน (Aniene)ชมเนิน
เขา TIBURTINE  ท านจะได พบ ว าทิ วทั ศน
สวยงามสุดลูกหูลูกตาจะเปดตอนรับปลุกประสาท
สัมผัสทุกอยางใหสดชื่น มีชีวิตชีวา โดยเฉพาะ
เหลาวิลลาพักรอนของชนชั้นสูงในสมัยกอนเพื่อสัมผัสกับความโรแมนติกจับใจ 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากนั้นนําทานออกเดินทางสู La Reggia 

Designer Outlet ศูนยเอาทเล็ทที่ใหญและ
มีสินคาหลากหลายที่สุด มีเวลาใหทานชอปปم�ง
สินคาแบรนดเนม อาทิเชน BIALETTI, Calvin 
Klein, D&G,DIESEL, Paul Smith, POLO, 
LEVI'S, REPLAY ฯลฯ  

คํ่า อิสระอาหารคํ่าเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
พักที่:  Holiday Inn Hotel Naple / หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่6       เนเปم�ลส – เกาะคาปรี – ลองเรือ บลูกร็อตโต – เนเปم�ลส 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 



 

 

 นําทานโดยสารเรือเจทฟอยด-เฟอรรี่สูเกาะคาปรี ซึ่งอยูหางออกไปประมาณ 5 
กิโลเมตร  บานเรือนสวนใหญบนเกาะคาปรีตั้งอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลต้ังแต 450-900 
ฟุต นําทานลองเรือเที่ยวชมบรรยากาศ
แห งความ งามรอบ เกาะคาป รี  ซึ่ งมี
เอกลักษณพิเศษ คือ ถํ้านอยใหญกวา 10 
แหง แตที่พิเศษที่สุด คือ ถํ้าลอดมรกตอัน
โดงดังแหงภาคใต “บลูกร็อตโต”  ที่ถูก
คนพบในปค.ศ.1826 สูงจากระดับน้ําทะเล
เพียงเมตรเศษๆ เทาน้ัน จากน้ันนําทาน 
“ลองเรือ” เขาชมความสวยงามของ “บลูกร็อตโต”  ประติมากรรมธรรมชาติที่มี
ชื่อเสียงไปทั่วโลก ซึ่งตั้งอยูทางตอนเหนือของเกาะภายในถํ้าจะมีสีฟ�ามรกตของน้ําทะเล
สะทอนกับแสงอาทิตยที่สาดสองมาจากปากทางเขาของถํ้าเปนภาพที่สวยงาม หมาย
เหตุ : การเขาชมถํ้าขึ้นอยูกับสภาพอากาศ, ระดับน้ําขึ้น-ลง และสภาพของคลื่นทะเลใน
วันน้ันๆ อยางไรก็ตาม ถาไมสามารถเขาชมถํ้ามรกตได  บริษัทฯ จะจัดหาสถานที่
ทองเที่ยว แหงอ่ืนทดแทน เพื่อประโยชนสูงสุดของผูเดินทางเปนสําคัญ ชมเกาะคาปรี
สวรรคของการตากอากาศตากอากาศ ชมเมืองเล็กๆโบสถและตึกอาคารที่ เต็มไปดวย
บรรยากาศของการพักผอนและจุดชมวิวที่สามารถมองลงไปเห็นบานเรือนที่เรียงรายไล
ไปตามลาดเขาซึ่งงดงามจนไมอาจละสายตาจากไป ใหทานไดมีเวลาเก็บบรรยากาศภาพ
ความทรงจํา แหงเกาะโรแมนติกแหงน้ี  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย จากนั้นนําทานออกเดินทางลงใตสูเมืองเนเปم�ล ที่มีประวัติเกาแก ยาวนาน เปนเมือง

หลวงของแควนกัมปาเนียและจังหวัดเนเปลส
ใน อิตาลี  เป น เมื องที่ มี บทบาทสํ าคัญ ใน
คาบสมุทรอิตาลีมาตลอด 2,800 ป ตั้งอยูที่
ชายฝم�งดานตะวันตกของอิตาลีติดกับอาวเน
เปลส กึ่งกลางระหวางพื้นที่ภูเขาไฟสองแหง 
คือ ภูเขาไฟวิสุเวียส และกัมปเฟลเกรย ผาน
ยานทาเรือ ปราสาทเดลโลโว สรางในสมัยวิลเลียมที่ 1 แหงอองจู และตอเติมใหมในป



 

 

ค.ศ.1532 โดยนักออกแบบของสเปน ดอน เปโดร เดอ โทเลโด ผานชม กัลเลเรียอุม
แบรโตปรีโม Galleria Umberto I ตั้งขึ้นเมื่อป 1887 เปนอาคารศิลปะแบบนีโอ
คลาสสิคที่สวยงาม 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่:  Holiday Inn Hotel Naple หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่7       เนเปم�ลส – ปอมเปอ ี– กรุงโรม – บันไดสเปน 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําทานเดินทางสู “ เมืองปอมเปอี ” นําชมเมืองโบราณ 2,000 ป ที่ถูกทําลายโดย

ลาวาของภูเขาไฟ วิโซเวียส ซึ่งภูเขาไฟลูก
น้ีระเบิดเอาดินโคลนเถาถาน และหิน
ละลายทับถมจมลงไปในดินในชั่วเวลาไมกี่
นาทีเมื่อ ค.ศ.119  ตอมาไดมีการฟم�นฟู
ศึกษาประวัติศาสตรโบราณปอมเปอีขึ้น 
และในป ค.ศ.1748 ไดพบรองรอยของ
ซากเมือง เมื่ อรื้ อดินที่ ทั บถมออกมา
หมดแลวก็พบซากเมืองที่ใหญโต และสรางดวยหินอยางแข็งแรง บางแหงพบ “ ซากชาว
ปอมเปเอียน และสัตวเลี้ยงของเขาท่ีตายกลายเปนหินยังคงสภาพเดิมทุกประการ 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานออกเดินทางสู “กรุงโรม” Rome เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของแควนลาซี

โอและประเทศอิตาลี ตั้งอยูทางตอนกลางของประเทศ มีประวัติศาสตรยาวนานมากกวา 
2,800 ป นําทานเดินทางตอไปยัง “ ยานบันไดสเปน ” สถานที่ทองเท่ียวที่มีชื่อเสียง 
และเปนสัญลักษณอีกอยางหน่ึงของกรุงโรม  เปนสถานที่นัดพบของหนุมสาววัยรุนของ
อิตาลีซึ่งในเขตบริเวณน้ีเต็มไปดวยสถาปตยกรรมโรมันที่สวยงาม ใหทานไดถายภาพไว
เปนที่ระลึก 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่:  IH HOTELS ROMA Z3 หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่8       โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นตปเตอร – โคลอสเซียม 
  เขตเมืองเกา – นํ้าพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน – เดินทางกลับ 



 

 

เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําทานเดินทางเขาสู “ นครรัฐวาติกัน ” “ ประเทศเอกราช ” หรือ “ รัฐอิสระที่เล็กที่สุด

ในโลก ” นําทานเขาชมภายในของ “มหาวิหารเซนตปเตอร” (ขอสงวนสิทธิ์ในการงด
การเขาชมภายในมหาวิหารเซนตปเตอร ในกรณี มีการจัดงานพิธีตางๆ ซึ่งไมอาจ
เขาชมได หรือในกรณี   คิวตอแถวในการเขาชมยาวมากเพ่ือไมใหเปนผลกระทบ
กับรายการทองเที่ยวอื่นๆใน โปรแกรมทัวร) ซึ่งเปนสิ่งกอสรางที่ใหญและสําคัญที่สุด
ในนครรัฐวาติกัน เปนสถานที่ศักดิ์สิทธของ
พระศาสนจักรโรมันคาทอลิกที่มีขนาด “ 
ใหญที่สุดในโลก ” ไดรับการออกแบบโดย “ 
ไมเคิลแองเจลโล ” นําคณะเขาสูภายในมหา
วิหารซึ่งประดับประดาไปดวยงานศิลปะชิ้น
เอกมากมาย อาทิเชน “ ปเอตา ” ( The 
Pieta ) รูปแกะสลักหินออนแมพระมารีอุม
พระศพของพระเยซูเจาไวบนตัก จากน้ันรถ
โคชแลนผานสถานที่สําคัญตางๆ พรอมชม
สถาปตยกรรมอันเกาแกภายในกรุงโรม อาทิ 
“  จั ตุ รั ส เว เน เซี ย  ”  Piazza Venezia 
จตุรัสที่ยิ่ งใหญ ใจกลางกรุงโรม ผานชม
ระเบียงปาลาสโซ สถานที่ใชกลาวสุนทร
พ จน ขอ งมุ ส โสลิ นี ใน โอก าสต า งๆ   “ 
อนุสาวรียพระเจาวิคเตอร เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 ” ซึ่งไดชื่อวาเปนพระบิดาของชาวอิตาลี 
“ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลักษณแหงชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุงสูกรุง
โรม” จากน้ันชมรองรอยของศูนยกลางแหงจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์  “โรมันฟอรั่ม” 
ใหทานไดลงจากรถพรอมถายภาพคูกับ “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรยของโลก สนามกีฬากลางแจงขนาดใหญที่มีโครงสรางเกือบสมบูรณตั้งอยูใจ
กลางกรุงโรม  โดยนับเปนสิ่งกอสรางที่มีขนาดใหญที่สุดเทาที่เคยมีการสรางขึ้นมาใน
สมัยอาณาจักรโรมัน ระหวางทาง ทานจะสามารถชมความงดงามสถาปตยกรรมอัน
เกาแกของกรุงโรม  



 

 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานชมความสวยงามของ “นํ้าพุเทรวี่” ซึ่งเปนอีกหน่ึงสัญลักษณของกรุงโรม น้ําพุ

แหงน้ี เริ่มเปนที่รูจักและมีชื่อเสียงจากภาพยนตรเรื่อง " Three Coins in the 
Fountain " นักทองเที่ยวที่ไดเดินทางมาเยี่ยมชมน้ําพุแหงน้ีมีความเชื่อกันวา การโยน
เหรียญลงไปแลวจะไดกลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งจากน้ันนําคณะทาน เดินทางชม ชอง 
“โอคูลูส” ชองแสงซึ่งเปนวงกลมขนาดใหญอยูตรงกลางหลังคาโดมของ “วิหารแพนธี
ออน” ภายในวิหารแพนธีออนยังใชเปนสถานที่ฝงศพกษัตริย บุคคลในราชวงศและ
บุคคลสําคัญ เชน พระศพของกษัตริย 
2 พระองคสุดทายของอิตาลีคือ พระ
เจาวิกเตอร เอมมานูเอลที่ 2 และพระ
เจาอุมแบรโตที่ 1 และยังมีศพของราฟา
เอล จิตรกรชาวอิตาลีที่อายุนอยที่สุดใน
บรรดาจิตรกรผูยิ่ งใหญ ในยุคฟم�นฟู
ศิลปวิทยา จากน้ันนําทานออกเดินทาง
สูสนามบิน 

22.05 เหิรฟ�ากลับสูกรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร แอรเวย เที่ยวบินที่ QR114 
วนัที่9        กรุงเทพฯ 
05.40 ถึงสนามบินกรุงโดฮา รอเปลี่ยนเคร่ือง ประมาณ 2 ชั่วโมง 
07.05 เหิรฟ�ากลับสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร แอรเวย เที่ยวบินที่  

QR832 
17.45 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
หมายเหตุ... โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม 

,ฟ�า , อากาศ,การลาชาอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศ
ที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย  ได
มอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  
จะคํานึงถงึผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
ออกเดินทางชวง 

 
ผูใหญพัก 

หองละ 2 ทาน 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป  
พักกับผูใหญ 2 ทาน  

( มีเตียงเสริม ) 

              พักทานเดียว / หอง 
                      จายเพ่ิม 

 
ก.ย. 2562 57,900 57,900 57,900 15,900 
ต.ค. 2562 55,900 55,900 55,900 15,900 

12-20 พ.ย. 2562 54,900 54,900 54,900 14,900 
พ.ย. 2562 55,900 55,900 55,900 14,900 

29 พ.ย.-07 ธ.ค. 2562 59,900 59,900 59,900 16,900 
ธ.ค. 2562 59,900 59,900 59,900 16,900 

ปใหม 2563 69,900 69,900 69,900 17,900 
ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจาหนาที่

บริษัทฯ 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลาน //โรม-กรงุเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกอน-หลงั) 
 คารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรป
ไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน  

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี
เครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หาก
วันเขาพักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชมุตางๆ อันเปนผลท่ีทําใหตองมีการ
ปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบรกิารนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรูและคอยดูแลอํานวยความ
สะดวกตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  



 

 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซักรีด , คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุใน
รายการ  

 คาผกผันของภาษน้ํีามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซาและคาธรรมเนียมวีซาทางสถานทูตไม
คืนใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก ็ ตาม(คาบริการ 4,000.-) 

 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากป�องกันการสูญ
หายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเขามา 

 ในโรงแรมที่พัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน) 
 คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ 14 ยูโร 
 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน  

 
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 30,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนา
หนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไม
นอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํา
กรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 
20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวร
อ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย 
จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่
นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนเงินในทุกกรณี  



 

 

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของ
บริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 
 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 20 ทาน และไดรับ
คิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา 
อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตอง
รอใหคณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  
 หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวี
ซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทาง
สถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  
 เอกสารตางๆที่ใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใช
บริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียม
เอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน 
บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณา
วาวีซาใหกับทางทาน 
 กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย
คาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปนี ้

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวา
จะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญ
ในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ 
REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 
120 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําต๋ัวตามจริงเทาน้ัน 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทาน
จะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทาง
โรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารชี้แจงให



 

 

ทานเขาใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือ
โรงแรมที่พักตางประเทศเพ่ือที่จะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึ
คาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดที่ใช
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ เพราะเปนคาใชจาย
ที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% 
กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ
เทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ
โดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย ของมัดจําท้ังหมด    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 

 
เอกสารที่ใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 

 หนังสือเดินทางที่เหลอือายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  
 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานัน้ ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 
รูป ขึ้นอยูกับประเทศที่จะเดินทาง  

 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 
* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผู
เดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถือหุน หนังสือ
รับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรบัรองกรณุาระบุคําวา TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 

 *ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 



 

 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชี
อื่นๆนอกจากออมทรพัยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ทั้งนี้
เพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออม
ทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดอืน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต และ
หมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทํา
การ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 

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

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว
และหากตองการขอยื่นคํารองใหมกต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณ
ตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก 
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถติิในนาม
ของบริษัทฯ  



 

 

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดย
จะหักคาใชจายที่เกิดขึน้จริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถงึประโยชนและความปลอดภัย
ของผูเดินทางเปนหลัก 
 


