
 

 
วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาล)ี ศุกร์ 
07.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน Emirates 

Airline  เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสัมภาระและการเช็คอิน 

 

หมายเหต ุ ทางบริษทัไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโคช้, 
จองท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเขา้ชมต่าง ๆ ไวล้่วงหนา้ให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ 
อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบิน (ขึ้นเคร่ืองไม่ทนั), 
การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง ท าให้การเดินทางล่าชา้ 
หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรมได ้ หวัหนา้ทวัร์ มี
สิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีช าระแลว้ เพราะทาง
บริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ เกิดขึ้นนอกจากใน
รายการทวัร์ หวัหนา้ทวัร์จะแจง้ให้ท่านทราบ เพราะเป็นส่ิงท่ีทางบริษทั ฯ มิอาจรับผดิชอบ
ได ้

09.30 น. ออกเดินทางสู่นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต ์โดยเท่ียวบินท่ี EK 375  
13.00 น. ถึงนครดูไบ รอเปล่ียนเท่ียวบิน  
15.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี โดยเท่ียวบินท่ี EK 091  
20.30 น. ถึงสนามบินมาเพลซ่า นครมิลาน ประเทศอติาลี หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร

แลว้ รถปรับอากาศรอรับคณะแลว้น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั  
 (52 ก.ม.) 

 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั DOUBLETREE BY HILTON MILANO **** หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
 

วันที ่2 มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่า - ปอร์โตฟิโน่ - ซานตา มาร์เกริตา เสาร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีห้องอาหารของโรงแรม  



 

08.00 น. น าท่านเขา้สู่จุดศูนยก์ลางอนัศกัด์ิสิทธ์ิคือ ดูโอโม (DUOMO) มหาวิหารแบบกอธิคท่ีใหญ่
เป็นอนัดบัสามในยโุรป สร้างในปี 1386 ดา้นนอก มีหลงัคายอดเรียวแหลมจ านวน 135 ยอด 
และมีรูปป้ันหินอ่อนจากทุกยคุทกุสมยักว่า 2,245 ช้ิน บนสุดมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตรของ
พระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู ่ อิสระให้ท่านไดถ้่ายภาพเป็นท่ีระลึก แลว้ผา่นชมแกลลอเรีย 
วิคเตอร์ เอม็มานูเอล็ อาคารกระจกท่ีเก่าแก่และมีความสวยงาม หลงัจากนั้นน าท่านชมโรง
ละครโอเปร่า ลาสกาล่า ชมรูปป้ันของ ลีโอนาโด ดาวินชี จิตรกรเอกท่ีโด่งดงั 

 

10.00 น. เดินทางสู่เมืองเจนวั (Genoa) ซ่ึงเป็นหน่ึงในเมืองท่ีใหญท่ี่สุดของประเทศอิตาลี เมืองบา้น
เกิดของคริสโตเฟอร์ โคลมับสั นกัเดินเรือผูบุ้กเบิกและเป็นชาวยโุรปคนแรกท่ีคน้พบทวีป
อเมริกา ถึงแมเ้มืองเจนวัจะถูกบดบงัรัศมีจากเมืองอื่นท่ีมีช่ือเสียงมากกว่าอย่างกรุงโรม 
หรือเวนิส แต่อยา่ง ไรก็ตามเจนวั ก็เปรียบดงัไข่มุกของประเทศอิตาลี เมืองสุดคลาสสิคแห่ง
น้ีประดบัประดาไปดว้ยตึกรามบา้นช่อง ตกแต่งดว้ยสีสไตลพ์าสเทล โบสถเ์ก่า แก่ดูมีมนต์
ขลงั ถนนบางสายบง่บอกถึงอารยธรรมเก่ายคุโรมนั เมืองแห่งน้ีเป็นดัง่ศนูยก์ลางทาง
ประวติัศาสตร์ สะทอ้นใหเ้ห็นวฒันธรรมจากยุคอดีตมาสู่ปัจจุบนั  

(146 ก.ม.) 
 
 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
 เร่ิมตน้การเดินเท่ียวชมเมืองเจนวั Galata Museo del Mare พิพิธภณัฑท์างทะเลแห่งแรกของ

เมดิเตอเรเนียน, Porto Antico ทา่เรือเก่าเป็นท่ีตั้งของพิพิธภณัฑสั์ตวน์ ้า (Aquarium) ท่ีใหญ่
ท่ีสุดในยโุรป, เคร่ืองเลน่ Lift Bigo ท่ีทา้ทายความหวาดเสียว. Palazzo San Giorgio งดงาม
ดว้ยภาพเขียนสีแบบเฟรสโกบ้นผนงัอาคาร เล่าเร่ืองราวเก่ียวกบันกับุญเซนตจ์อร์จปราบ
มงักร, Loggia di Banchi ตลาดแลกเปล่ียนสินคา้แห่งแรกของอติาลี, Cathedral สร้างใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี 12 และ 15 แด่นกับุญจอหน์เดอะแบบติสต ์ ดา้นหนา้เป็นสถาปัตยกรรม
แบบกอธิค ผสม ผสานกบัสถาปัตยกรรมแบบโรมนัเนสกอ์ยา่งลงตวั, Porta Soprana ประตูสู่
เมืองฝ่ังตะวนัออกท่ีจะพาท่านไปสู่บา้นของโคลมับสั, Palazzo Ducale ท่ีประทบัของดอทจ ์
ผูป้กครองสาธารณรัฐเจนวั, Palazzi dei Rolli ไดรั้บการดูแลให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 
2006 และ Strada Nuova หรือถนนสายใหม่ มีกลุ่มอาคารพิพิธภณัฑห์ลายแห่ง ดดัแปลงมา
จากพระราช วงัเก่า ไดรั้บการดูแลจากองคก์ารยเูนสโกใ้ห้เป็นมรดกโลก 

 

 เดินทางสู่เมืองปอร์โตฟิโน (Portofino) ซ่ึงเป็นเมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนท่ีมี
ช่ือเสียงระดบัโลกในเขตจงัหวดัเจนวั ลอ้มรอบดว้ยท่าเรือเลก็ๆ จนไดรั้บการขนาดนามว่า
เป็น “สวรรคแ์ห่งเมืองท่า” ส าหรับนกัท่องเท่ียว ท่ีน่ีเป็นเมืองเลก็ๆ น่ารักประกอบดว้ย
บา้นเรือนหลากสีสัน ตั้งเบียดเสียดกนัไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่มโอบลอ้มอ่าวท่ีมีท่าเรือยอร์ช
จอดเตม็ไปหมด จนไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะเดินทางสู่เมืองซานตา มาร์เกริตา (Santa 
Margherita) อีกหน่ึงเมืองสวยริมฝ่ังทะเลของแควน้ลิกูเรีย  

(35 ก.ม.) 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั PARK HOTEL SUISSE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.parkhotelsuisse.c

om 
วันที ่3 อิตาเลียนริเวียร่า - ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอติาล ี อาทิตย์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเท่ียวชมความงามริมชายฝ่ังทะเลของแควน้ลิกูเรีย ท่ีเป็นยา่นตากอากาศและรีสอร์ต 

ท่ีน่ีงดงามจนไดส้มญาว่าอิตาเลียนริเวียร่า มีลกัษณะภูมิประเทศท่ีสวยงามแปลกตา มีภูเขาสูง
ชนัขนาบอยูช่ายหาด ซ่ึงบางจดุสูงชนั 90 องศา บางตอนของภูเขาลาดเทมาจนถึงชายหาด มี
ทั้งหาดทรายขาวสวยและหาดกรวดท่ีงามแปลกตา มีภูมิทศันท่ี์งดงามตามธรรมชาติ ผสม
ผลานกนัของภูเขา ทะเล เมืองท่าคึกคกั และหมู่บา้นท่ีห่างไกลความเจริญ เป็นภาพท่ีมีเสน่ห์
ประทบัใจของนกัเดินทางทุกคนท่ีไดม้าเยือนอิตาเลียนริเวียร่า ขนาดท่ีนกัประพนัธ์เอกชาว
องักฤษ ชาร์ล ดิกเกนส์ กล่าวว่า ชายทะเลระหว่างเจนวักบัสเปเชียนั้นเป็นอิตาลีท่ีสวยท่ีสุด  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 



 

บ่าย น าท่านเทียว ซิงเคว เทเร่ (Cinque Terre) 5 หมู่บา้นสวยติดทะเลในแควน้ลิกูเรีย ซ่ึงทั้งหมด
อยูใ่นเขตจงัหวดัสเปเซีย (Province La Spezia) ทั้งยงัเป็นเมืองท่ีไดรั้บการยกให้เป็น 
UNESCO WORLD HERITAGE เพราะชายหาด ทะเล ภูเขา ในแถบนั้นเป็นพ้ืนท่ีอนุรักษ์
ของประเทศอิตาลี  Cinque Terre แปลว่า 5 แผน่ดิน หรือ แผน่ดินทั้ง 5 ในภาษาองักฤษ Five 
Lands พาท่านเยือนเมืองมอนเตรอสโซ อลั มาเร (Monterosso al Mare) / เมืองเวร์นาซซา 
(Vernazza) / เมืองคอร์นีเลย (Corniglia) / เมืองมานาโรลา (Manarola) และ เมืองริโอมจัจอร์
เร (Riomaggiore) จนไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะเดินทางกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั 

 

     
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั PARK HOTEL SUISSE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.parkhotelsuisse.c

om 
วันที ่4 ซานตา มาร์เกริตา - นครฟลอเร้นซ์ - จตุรัสซินญอเรีย - นัง่รถไฟด่วนสู่นาโปล ี จันทร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเขา้สู่เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ เมืองน้ีเป็นศูนยก์ลางแห่งศิลปะในยคุเรอเนสซองส์ 

และเป็นเมืองท่ีไม่อนุญาตให้รถโคช้เขา้ไปในเขตเมือง มีมหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร 
หรือ Duomo แห่งนครฟลอเร้นซ์เป็นศูนยก์ลาง ใกลก้นัเป็นจตุรัสซินญอเรีย เดิมเป็นท่ีตั้งรูป
ป้ันเดวิดของแทม้านานกว่า 3 ศตวรรษ ในปัจจบุนัถูกเก็บรักษาไวใ้นแกลลอเรีย อะเคเดมี 
ผา่นชมพิพิธภณัฑอุ์ฟฟิซี ท่ีเก็บงานศิลปะล ้าค่าในยคุกลางใกล ้ ชมสะพานอนัเก่าแก่เวคคิโอ 
สะพานแห่งแรกท่ีขา้มแม่น ้าอาร์โน จากนั้นรถโคช้น าท่านชมวิวทิวทศันข์องเมืองแบบพา
โนรามา ณ จตุรัสไมเคิลแองเจโล 

(212 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 
16.00 น. น าคณะเดินทางสู่สถานีรถไฟ และเดินทางสู่ตอนใตข้องประเทศในเขตคาบสมุทรอิตาลีดว้ย

รถไฟด่วน 
(16.39 น.-19.15 น.) 

19.15 น. คณะเดินทางถึงเมืองนาโปลี หรือ เมืองเนเป้ิล ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่และเป็นเมืองท่าเรือท่ีส าคญั
ทางตอนใต ้อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่าของเรือส าราญท่องเท่ียวในเขตเมดิเตอร์เรเนียนท่ีส าคญั 

 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  STARHOTELS TERMINUS หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.starhotels.com  
วันที ่5 นาโปลี - พพิธิภัณฑ์ปอมเปอี - นัง่เรือสู่เกาะคาปรี (พกับนเกาะคาปรี) อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเดินทางสู่เมืองปอมเปอี น าท่านเขา้ชมเขตเมืองเก่าท่ีไดรั้บการจดัตั้งเป็น พิพิธภณัฑ์

เมืองปอมเปอี (POMPEI) เมืองท่ีถูกทบัถมจมอยูใ่ตดิ้นกว่า 1,500 ปี เน่ืองจากการระเบิดของ
ภูเขาไฟวิชูเวียส ชมสภาพของเมืองท่ีขดุคน้ขึ้นมา   

(27 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 
13.00 น. น าคณะเดินทางกลบัสู่ท่าเรือเมืองนาโปลี เพื่อลงเรือสู่เกาะคาปรี เกาะเลก็ๆท่ีมีธรรมชาติท่ี

สวยงามเป็นสถานท่ีตากอากาศของบุคคลส าคญัๆ มาชา้นานซ่ึงรายไดห้ลกัของเกาะน้ีมาจาก
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  

(28 ก.ม.) 

 

 น าท่านเท่ียวชมชุมชนคาปรีอนัเก่าแก่ตั้งรกรากมาแต่บรรพบุรุษ จนกลายเป็นศูนยก์ลางของ
เกาะ ท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการท่องเท่ียวและตากอากาศ ร้านรวงเปิดให้บริการนกัชอ้ปป้ิงได้
เลือกสรร 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL SYRENE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotelsyrene.com 

http://www.starhotels.com/
http://www.hotelsyrene.com/


 

วันที ่6 เกาะคาปรี - ถ า้บลกูร็อตโต้ - ซอเรนโต้  พุธ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
10.00 น. น าคณะเปล่ียนลงเรือเลก็ไปชมถ ้าบลูกร็อตโต ้ ท่ีมีความงดงามอยา่งมากและมีอยูเ่พียงไม่ก่ี

แห่งในโลก ถ ้าน ้าลอดท่ีมีการกระทบของแสงกบัน ้าทะเลสีคราม ท าให้ภายในบริเวณถ ้า
ประกายไปดว้ยแสงสีน ้าเงินจึงเป็นท่ีมาของช่ือดงักล่าว (ทั้งน้ีการเขา้ชมภายในถ ้าขึ้นอยูก่บั
สภาพภูมิอากาศในแต่ละวนั)  

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 
15.15 น. ไดเ้วลาน าคณะลงเรือ Jet น าท่านกลบัสู่ฝ่ังท่ีเมืองซอเรนโต ้ (Sorrento) เมืองชายทะเลท่ีมีตวั

เมืองเรียงรายตามแนวของผาหินสูง ทิวทศัน์สวยงามเหล่าน้ีไดส้ร้างความประทบัใจให้กบั
นกัท่องเท่ียว จนเป็นเมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียง  

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั GRAND HOTEL VESUVIO หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.vesuvio.it   
วันที ่7 ซอเรนโต้ - โพสิตาโน่ - อะมลัฟ่ี – เที่ยวชมเมืองอะมัลฟ่ี - กาเซอต้า พฤหัสบด ี
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเดินทางเลาะเลียบชายฝ่ังทะเลไทเลเนียน เขา้สู่อดีตเขตสาธารณรัฐอะมลัฟ่ี ซ่ึงเป็น

สาธารณรัฐทางทะเลท่ีเคยย่ิงใหญ่ ไม่แพ ้ เวนิส ปิซ่า และ เจนวั เขา้สู่เมืองท่า โพสิตาโน่ น า
ท่านเปล่ียนเป็นรถเลก็ เพ่ือลงไปชมตวัเมืองเก่า อยา่งท่ีไดรั้บการขนานนามว่า บา้นเรือนใน
แนวตั้ง เน่ืองจากเมืองโพสิตาโน่น้ีเป็นเมืองแสนสวยท่ีสร้างบา้นเรียงรายจากหนา้ผาท่ีสูงชนั 
ชมศูนยก์ลางของเมือง เดินลงไปชมโบสถแ์ละชอ้ปป้ิงผา้ลินินและงานฝีมืออนัเป็นของฝากท่ี
ขี้นช่ือของเมืองน้ี จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองอะมลัฟี ซ่ึงเส้นทางริมทะเลสวยน้ีไดรั้บ
การกล่าวขานและยกยอ่งว่าสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก อะมลัฟ่ีโคสท ์ ไดรั้บการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก ้ เม่ือปี ค.ศ.1997 โดยชายฝ่ังน้ีโด่งดงัจากฉาก
ในนวนิยายท่ีนกัเขียนอเมริกา จอห์น สไตน์แบค็  เส้นทางจะลดเล้ียว ไปตามหนา้ผาสูงบา้ง 
ต ่าบา้ง ผา่นไร่มะนาว ไร่มะกอก และไร่ส้ม จนเขา้สู่เมืองอะมลัฟ่ี 

(16 ก.ม.) 

 (17 ก.ม.)  

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 
13.00 น. น าท่านเท่ียวชมความงามของเมืองอะมลัฟี เขา้ชมโบสถป์ระจ าเมือง (The Cathedral of 

Amalfi) ท่ีสร้างเพ่ือระลึกเซนตแ์อนดด์รู การเขา้ชมดา้นในมีทั้งหมดส่ีส่วนดว้ยกนั คือ The 
Cloister of Paradise, The Basilica of The Crucifix, The Crypt, The Cathedral ช่ืนชมศิลปะ
ผสมแบบมวัส์และโรมนัเนสกด์า้นนอก ส่วนภายในมีการตกแต่งแบบบาร็อค ชมภาพพระ
แม่มารีและพระบุตรท่ีสะกดทุกสายตา ชมสุสานใตดิ้นท่ีสวยงามและแสดงถึงความย่ิงใหญ่
สมเป็นโบสถป์ระจ าเมือง อิสระให้เดินเล่น เพื่อชมบา้นเมืองและวิถีชีวิต 

 

 

 

 จนไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะออกเดินทางสู่เมืองกาเซอตา้  เมืองหลวงของแควน้คมัปาเนีย 
ศูนยก์ลางการเกษตร และอุตสาหกรรมของแควน้ 

(79.3 ก.ม. ) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั GRAND HOTEL VANVITELLI หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.grandhotelvanvit

elli.it.com  
วันที ่8 พระราชวังกาเซอต้า - กรุงโรม ศุกร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะชมพระราชวงัคาเซอตา้ ท่ีโอบลอ้มไปดว้ยพระราชอุทยานมีพ้ืนท่ีมากกว่า 111 

เฮกตาร์ ครอบคลุมสะพานส่งน ้า ท่ียาว 38 เมตรท่ีน าน ้าจากแหล่งน ้าพุใตดิ้น มายงัยอดเนิน 
Montebriano ลงสู่อทุยาน ไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นมรดกวฒันธรรมของมนุษยชาติ Luigi 

 

http://www.hiltonsorrentopalace.it/
http://www.grandhotelvanvitelli.it.com/
http://www.grandhotelvanvitelli.it.com/


 

Vanvitelli สถาปนิกชาวเมืองเนเปิลผูไ้ดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นยอดสถาปนิกแห่งศตวรรษท่ี 18 
เป็นผูไ้ดรั้บบญัชาให้ออกแบบพระราชวงัและพระราชอุทยาน ตามพระบญัชาของพระเจา้ 
Charles of Bourbon นบัว่าเป็นอาคารพระราชวงัท่ีใหญ่มหึมาท่ีสุดในยโุรปศตวรรษท่ี 18 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 
บ่าย ออกเดินทางสู่กรุงโรม เมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของยโุรปท่ีมีอายกุว่า 2,000 ปี อีก

ทั้งยงัเป็นเมืองหลวงของจกัรวรรด์ิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  
(203 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั A.Roma Lifestyle Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
วันที ่9 พพิธิภัณฑ์วาติกนั - โคลอสเซียม - อนุสาวรีย์ วิกเตอร์ เอ็มมานูเอล - น ้าพุเทรวี - บันได

สเปน 
เสาร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเดินทางสู่นครวาติกนั ซ่ึงเป็นรัฐอิสระ และศูนยก์ลางของศาสนาคริสตนิ์กายโรมนั 

คาทอลิก เข้าชมพพิธิภัณฑ์วาตกินั ซ่ึงเป็นท่ีรวบรวมผลงานทางศิลปะท่ีหาชมไดย้าก นอก 
จากน้ียงัมีห้องแสดงศิลปะการตกแต่งฝาผนงัรูปสลกัแบบคลาสสิค และงานของนกัวาดภาพ
คนส าคญัๆ ของอิตาลีในสมยักลางและสมยัเรอเนสซองส์ อาทิจ็อตโต (Giotto), ฟรา แองเจลิ
โก (Fra Angelico), ฟิลิปโป ลิปปี (Filippo Lippi) และโบสถซิ์สทีน (Sistine Chapel) ซ่ึงเป็น
ผลงานของไมเคิลแองเจโลท่ีวาดภาพเขียนสีเฟรสโกท่ี้โด่งดงัท่ีสุดของโลกคือ The Last 
Judgement แลว้ไปชมความอลงัการของ มหาวิหารเซนตปี์เตอร์  ไดรั้บการตกแต่งอยา่งโอ่อ่า
หรูหรา ชมรูปป้ันแกะสลกัเฟียตา้ ผลงานช้ินเอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลบัพลาท่ีออกแบบ
โดยแบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ท่ีหาชมไดย้าก ซ่ึงปัจจุบนัลว้นแต่เป็นส่ิงท่ีส าคญัล ้าค่า
คู่บา้นคู่เมืองของอติาลี  

 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Thai 
บ่าย น าท่าน เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม ส่ิงก่อสร้างท่ีไดรั้บการยกยอ่งให้เป็น 1 ใน 7 ส่ิง

มหศัจรรยข์องโลก ซ่ึงเป็นสนามกีฬายกัษท่ี์จุคนไดก้ว่า 50,000 คน ชมร่องรอยของศูนย ์
กลางแห่งจกัรวรรดิโรมนัท่ี โรมนัฟอร่ัม แลว้พาท่านไปบนัทึกภาพกบัประตูชยัคอนสแตน
ติน สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะของจกัรพรรดิคอนสแตนตินท่ี 1  ผา่นชมอนุสาวรียพ์ระเจา้วิค
เตอร์  เอม็มานูเอล็ หรือพระบิดาของชาวอิตาเลียน น าคณะไปชมน ้าพุเทรว่ี ผลงานมาสเตอร์
พีซของนิโคลาส ซลัวี ท่ีมาของเพลง “ทรีคอยน์ออฟเดอะฟาวดเ์ท่น” ท่ีโด่งดงัในอดีต ซ่ึง
นกัท่องเท่ียวมีความเช่ือว่าหากโยนเหรียญอธิฐานไวจ้ะไดก้ลบัมากรุงโรมอีกคร้ังหน่ึง เขา้สู่
จตุรัสบนัไดสเปน แหล่งพบปะของหนุ่มสาวชาวอิตาเลียนยามว่าง จนกลายเป็นแหล่งชอ้ป
ป้ิงช่ือดงัเรียงรายไปดว้ยสินคา้แบรนดเ์นมของอิตาลี 

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร Chinese 



 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั A.Roma Lifestyle Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
วันที ่10 กรุงโรม – แพนธอีอน - จัตุรัสนาโวนา - DESIGNER OUTLET CASTEL ROMANO - 

เดินทางสู่สนามบิน 
อาทิตย์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
09.00 น. น าชมสถานท่ีส าคญั หน่ึงสถาปัตยกรรมท่ีมีอายพุอ ๆ กนัแต่ยงัคงสภาพดีมาจนปัจจบุนัคือ 

วิหารแพนธีออน อาย ุ2,000 กว่าปี ยงัเป็นอาคารในยคุโรมนัท่ีมีสภาพสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหน่ึง
ท่ียงัหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบนั จากนั้นเยือน จตุรัสนาโวนา (Piazza Navona) จตุรัสท่ีงดงาม
ท่ีสุดแห่งหน่ึงในกรุงโรม เดิมเคยเป็นสนามกีฬาท่ีไวใ้ชแ้ข่งมา้ กลางจตุรัสเป็นท่ีตั้งของเสา
โอเบลิสกจ์ากอียิปต ์ ตั้งอยูห่นา้โบสถเ์ซนตแ์อกเนสอินอะโกนี และน ้าพุจตุมหานที 
(Fountain of the Four Rivers) ซ่ึงแต่ละมุมจะมีรูปป้ันเป็นตวัแทนแม่น ้าส าคญั 4 สาย จาก 4 
ทวีป ไดแ้ก่ แม่น ้าคงคา แม่น ้าดานูบ แม่น ้าไนล ์และแม่น ้า พลาตา้ ซ่ึงจานโลเรนโซ แบร์นินี 
ศิลปินฝีมือเยี่ยมของอิตาลีเป็นผูอ้อกแบบ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 
บ่าย น าคณะไปชอ้ปป้ิงเอ๊าทเ์ลท็ช่ือดงั DESIGNER OUTLET CASTEL ROMANO ท่ีมีสินคา้ 

แบรนดเ์นมหลากหลายกว่า 159 ร้านคา้ 
 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร Chinese 
19.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินลีโอนาร์โด ดาวินชี เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ มีเวลาใหท้่านไดท้  า 

TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
 

22.05 น. ออกเดินทางสู่นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต ์โดยเท่ียวบินท่ี EK 096  
วันที ่11 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ จันทร์ 
05.45  น. ถึงนครดูไบ รอเปล่ียนเท่ียวบิน  
09.40 น. ออกเดินทางสู่สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี EK 372  
18.55 น. สายการบินเอมิเรสต ์แอร์ไลน์ น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหตุ โปรแกรมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเท่ียว ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการจดัโปรแกรมของแต่ละ
วนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบูรณ์ครบถว้น จะส่งให้ท่าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น) 

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

21 - 31 ม.ค. 2566 
143,000.- 129,000.- 115,000.- 22,200.- -32,000.- 

-24,000.- 09 - 19 ก.พ. 2566 
16 - 26 มี.ค. 2566 

**05 - 15 เม.ย. 2566** 146,000.- 132,000.- 117,000.- 22,200.- -32,000.- 
-24,000.- 

04 - 14 พ.ค. 2566 143,000.- 129,000.- 115,000.- 22,200.- -32,000.- 
-24,000.- 

18 - 28 มิ.ย. 2566 143,000.- 129,000.- 115,000.- 22,200.- -32,000.- 
-24,000.- 

ค่าทวัร์รวม : 
✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพ่ิมของน ้ามนัเช้ือเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 
✓ ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 
✓ ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑป์อมเปอี, ค่าเรือท่องเท่ียวเกาะคาปรี, ค่าเรือท่องเท่ียวถ ้าบลูกร็อตโต,้ ค่าเขา้สนามกีฬาโคลอสเซียม, ค่าเขา้

พิพิธภณัฑ์วาติกนั 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดูรายละเอียดแนบทา้ย

ในหวัขอ้  “โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)” 
✓ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ คดัสรรเมนูและให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ 
✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอตัรา 2 ยโูรต่อท่าน / วนั 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาธารณรัฐอิตาลี (เชงเกน้) 
✓ ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสูญเสียชีวิต/อวยัวะ/สายตา

หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากอุบติัเหตุ ส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่า
รักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไม่เกิน 150,000 บาท ทั้งน้ี



 

ครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 
✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  
ค่าทวัร์ไม่รวม 
  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษหีกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ และไกดท์อ้งถ่ิน 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารท่ีส่ังมาในห้องพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัจดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง เราจะดูแลท่านดว้ยขั้นตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนั

การเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และช ำระเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ 50,000 บำทต่อผู้เดินทำงหนึง่ท่ำน ภำยใน 3 วันนบัจำก
วันที่จอง ซ่ึงเงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อน
การเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษทัฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอ้ืออ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปน้ี 
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 

1. เด็กท่ีมีอายใุนระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูสู้งอายท่ีุมีความจ าเป็นตอ้งใชวี้ลแชร์, ไมเ้ทา้ หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางท่ีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บุคคลท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผูท่ี้ด่ืมสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั พูดจาหยาบ

คาย สร้างความร าคาญให้แก่ผูร่้วมคณะ, ผูท่ี้ไม่ยอมรับเง่ือนไขระหว่างทวัร์ ท่ีมีระบุอยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผูท่ี้
ก่อหวอด ประทว้ง ยยุงให้ผูร่้วมเดินทางบงัคบัให้หวัหนา้ทวัร์ตอ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซ่ึงบางคร้ัง
อาจจะมีผลกระทบกบัผูร่้วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเท่ียวได ้  

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ให้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัท่ีน าเท่ียว                 
          ให้คืน 100% ของเงินค่าบริการ 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ให้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเท่ียว 
         ให้คืน 40% ของเงินค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ให้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเท่ียว  
          ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ 

 2. ค่าใชจ้่ายของผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวท่ีไดจ้่ายจริง เพ่ือการเตรียมการจดัการน าเท่ียวต่อไปน้ี ใหน้ ามาหกัจากเงิน  
    ค่าบริการท่ีตอ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสูงกว่าเงินค่าบริการท่ีไดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวจะเรียกจาก 
    นกัท่องเท่ียวไม่ได ้ทั้งน้ีผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียว แสดงหลกัฐานให้นกัท่องเท่ียวทราบ ดงัต่อไปน้ี 
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 
    2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
    2.3 ค่าใชจ้่ายท่ีจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑท่ี์น ามาใชน้ี้ เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใชน้บัตั้งแต่วนัท่ี 15 มิถุนายน 2553 เป็นตน้ไป 

ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั
ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผู ้
เดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณา
ตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีทา่นจะช าระเงินค่าทวัร์
ส่วนท่ีเหลือ 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้ 50%, ออสเตรียน



 

แอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  ขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขการ
สะสมไมลข์องสายการบินนั้น ๆ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน ้ามนัเช้ือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั 

ถือเป็นค่าทวัร์ส่วนเพ่ิมท่ีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
 ▪ ห้องพกัแบบ Twin คือห้องพกัท่ีมีเตียงเด่ียวขนาดเลก็ 3.5 ฟุต 2 เตียงในหน่ึงหอ้ง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

▪ ห้องพกัแบบ Double คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพกัแบบ Triple Room คือหอ้งพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / ส าหรับ

ผูพ้กั 3 ท่าน (ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมท่ีแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
▪ ห้องพกัแบบ Single คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหน่ึงห้อง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
▪ ห้องพกัแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึ้นอยูก่บัขอ้จ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความ
แตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้้องติดกนัตามท่ีตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น   

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ใน
การปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มี
อ่างอาบน ้า ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หาก
ท่านตอ้งการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพ่ิมเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมได ้

สถานท่ีเขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 ▪ การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนั้น ๆ 

ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเขา้ชมไม่สามารถ
จองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อให้ท่านไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ แต่หากมีการล่าชา้ หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง 
เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ ทางบริษทัฯจะไม่มีการคนืเงินใดให้แก่ท่าน เน่ืองจากไดช้ าระ 
Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขา้ชมจากเจา้หนา้ท่ีในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระ
เงิน 

สัมภาระและค่าพนกังานยกสัมภาระ (Porter) 
 ▪ ค่าทวัร์ไดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพ่ิมเติม 

ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผูใ้ห้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋า
ขึ้นลงได ้ ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได ้2 ยโูร / ใบ / คร้ัง 

▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร
ชั้นประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได ้

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 
น้ิว) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่า
มาตรฐานได ้ ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผดิชอบ
ค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง 
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้ริการจะเป็นผูรั้บผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ ซ่ึงจะรับผดิชอบ
ต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไมเ่กิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์ร่ืองการงดสูบบหุร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมีขอ้ก าหนดท่ี

ชดัเจนในเร่ืองการสูบบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผูสู้บบหุร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 



 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศอิตาลี ใช้เวลาย่ืนประมาณ 16 วนัท าการ 
(การขอวีซ่าประเทศอิตาลีผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศูนยรั์บค าร้องขอวีซ่าประเทศอติาลี)   

เดอะพลาซ่า ชั้เดอะพลาซ่า ชั้น 4 ยนิูตท่ี 404 และ 405 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯน 4 ยนิูตท่ี 404 และ 405 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 
 พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชง

เกน้หรือประเทศอืน่ ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า 
 รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบพ้ืนหลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและห้ามสแกน) ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกนัทั้ง 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล / ส าเนาทะเบียนสมรส , หยา่  
 ส าเนาสูติบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์  และกรณีท่ีผูเ้ดินทางอายเุกิน 18 ปีบริบูรณ์ แต่ยงัคงสถานะเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และ

มีบิดาหรือมารดาเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายให้ 
 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทั / สังกดัท่ีท่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้นโดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, 

วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ีและช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบ
ก าหนดลา (หนังสือรับรองการท างานที่ย่ืนในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกิน 30 วัน ก่อนการไปย่ืนวซ่ีาในแต่ละประเทศ)   

 กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ , ใบทะเบียนพาณิชย ์ และหนงัสือรับรองบริษทัที่คดัไวไ้ม่เกิน 3  เดือน พร้อม
วตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 สเตทเม้นท์ มีอายุไม่เกิน 15 วันจากวันย่ืนค าร้องวีซ่า พร้อมส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากท่ีแสดงยอดเงินล่าสุดไม่เกิน 7 วัน โดยไม่มี
ข้อยกเว้นใดๆท้ังส้ิน ในกรณีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวต้องท าหนังสือรับรองทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate 
Sponsor โดยระบุช่ือผู้ออกค่าใช้จ่ายให้) ทั้งน้ีควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็น
ว่ามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้
บญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยื่นขอวีซ่า ตอ้งออกหนงัสือรับรองค่าใชจ้่ายในครอบครัวดว้ย ***สถานทูตไม่รับพจิารณาบญัชีกระแส
รายวนั*** 

 กรณีท่ีบริษทัของท่าน เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1–6แลว้ ทางบริษทั
จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุช่ือผูเ้ดินทางและ
เหตผุลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษาจะตอ้งมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษาตวัจริงเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน/
นกัศึกษา   

 กรณีท่ีเด็กอายตุ  ่ากว่า 18 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา จะตอ้งไป
ยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกทา่นหน่ึงได ้ ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิให้เดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว่้าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทาง
บริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผา่นการพจิารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม 
ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได ้

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบริษทั ฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับในขอ้ตกลง    
และเง่ือนไขท่ีบริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 


