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วนัแรกของการเดินทาง(1)   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-โรม(อติาล)ี     
21.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3  เคาท์เตอร์ D  

สายการบินไทย…สังเกตุป้าย World Traveller agency  เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับ และบริการ 

00.20 น. เหิรฟ้าสู่กรุงโรม...โดยสายการบินไทย thai airways international เท่ียวบินท่ี TG944 (บินตรง) 
***น าคณะบินตรง...ถึงกรุงโรมช่วงเชา้...ไม่ตอ้งเสียเวลาต่อเคร่ือง...พร้อมสะสมไมลสู่์บตัรทอง*** 

วนัที่สองของการเดินทาง(2)   โรม-ปอมเปอ-ีเมืองโบราณปอมเปอ-ีซอเรนโต้-คาปรี     
06.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานฟูมิซิโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรเรียบร้อยแลว้ / 

น าคณะออกเดินทางสู่ เมืองปอมเปอี พร้อมเมืองเก่าท่ีไดรั้บการจดัตั้งเป็นพิพิธภณัฑ์เมืองปอมเปอี ซ่ึงอดีตเต็มไปดว้ย
งานศิลปะและวฒันธรรมท่ีถูกกลืนหายไปจากการระเบิด
ของภูเขาไฟวิซูเวียสในคศ79 เถา้ถ่านลาวาไดไ้หลทบัถม
เมืองหายไปทั้งเมืองจมอยู่ใตดิ้นกว่า1,500ปี เคยมีฐานะ
เป็นศูนยก์ลางทางการคา้ท่ีแน่นขนดัไปดว้ยร้านคา้ ตลาด
และห้องแถว สนามกีฬา โรงละคร วิหาร โรงอาบน ้ า
สาธารณะ หอนางโลม โรงแรมถึง 130 แห่ง หลงัจากการขุดส ารวจในศตว16 ภาพชีวิตของชาวโรมนักว่าสองพนัปีได้
ปรากฏแก่สาธารณะชน เชิญสัมผสัไดถึ้งชีวิตท่ีหรูหราในปอมเปอีและพลงัอ านาจของธรรมชาติ น าคณะเขา้ชมเมือง
โบราณ 2,000 ปี ท่ีถูกท าลายโดยลาวาของภูเขาไฟวิโซเวียส ซ่ึงภูเขาไฟลูกน้ีระเบิดเอาดินโคลนเถา้ถ่าน และหินละลาย
ทบัถมจมลงไปในดินในชัว่เวลาไม่ก่ีนาทีเม่ือ พ.ศ.662 ประชาชนนับ
หม่ืนตอ้งถูกฝังทั้งเป็นตายดว้ยความทุกขท์รมาน โดยไม่มีโอกาสหนี
รอดออกมาได้เลย และปอมเปอี ก็ถูกลืมไปจากความทรงจ าของ
ชาวโลกต่อมาไดมี้การฟ้ืนฟูศึกษาประวติัศาสตร์โบราณช่ือปอมเปอี
จึงถูกค้นพบแต่ไม่มีใครทราบว่าอยู่ท่ีไหน จนปี ค.ศ.1748 ได้พบ
ร่องรอยของซากเมือง เม่ือร้ือดินท่ีทบัถมออกมาหมดแลว้ก็พบซาก
เมืองท่ีใหญ่โตท่ีสร้างด้วยหินอย่างแข็งแรง พบซากชาวปอมเปเอียน และสัตวเ์ล้ียงของเขาท่ีตายกลายเป็นหินยงัคง
สภาพเดิมทุกประการ  แต่ทว่าภาพนั้นจะเห็นลกัษณะของความหวาดกลวัต่อความตายไดเ้ป็นอย่างดีบางคนนั่งเอามือ
ปิดหนา้ตายบางคนนัง่ซบกบัก าแพงบา้นตายก็มี ปอมเปอีจึงไดช่ื้อวา่ซากเมืองแห่งความตาย  

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าคณะออกเดินทางสู่ เมืองซอร์เรนโต เมืองซอร์เรนโต..บา้นเกิดของโซเฟีย ลอเรน ตั้งอยู่ทางตอนใตข้องอิตาลี เป็น
เมืองตากอากาศของคนรวยยุโรป จุดเด่นของเมืองซอร์เรนโต 
คือ หน้าผาหินชัน ท่ีเราสามารถเดินไปแวะถ่ายรูปได ้ปัจจุบนั 
เป็นเมืองท่องเท่ียว และมีชายฝ่ัง Amalfi ท่ีเลียบริมทะเลไปตาม
หน้าผายาวถึง 50 กม น าคณะเดินเท่ียวชมเมืองเล็กๆ น่ารักๆ มี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั ท่ีมีทศันียภาพสวยงามโดยเฉพาะเวลาตอน
ท่ีพระอาทิตยจ์ะลบัขอบฟ้า บรรยากาศทะเลและถนนท่ีสร้างบน

ไหล่หินผาชั้น ลว้นแลว้แต่เป็นอีกเสน่ห์หน่ึงของท่ีน่ี***น า
คณะลงเรือสู่ท่ีพกับนเกาะคาปรี(พกัเกาะคาปรี)*** 
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ซ่ึงอยู่ห่างออกไปประมาณ 5 กิโลเมตร  บา้นเรือนส่วนใหญ่บนเกาะคาปรีตั้งอยู่สูงกว่าระดับน ้ าทะเลตั้งแต่ 450-900 
ฟุต ถึงท่าเรือมาริน่า กรังเด ้เกาะคาปรีเกาะสวรรคท์างตอนใต้
ของอิตาลีพร้อมน าคณะล่องเรือเท่ียวชมบรรยากาศแห่งความ
งามรอบเกาะคาปรี ซ่ึงมีเอกลกัษณ์พิเศษ คือ ถ ้าน้อยใหญ่กว่า 
10 แห่ง แต่ท่ีพิ เศษท่ีสุด คือ ถ ้ าลอดมรกตอันโด่งดังแห่ง
ภาคใต้ บลูกร็อตโต้  ท่ี ถูกค้นพบในปีค.ศ.1826 สูงจาก
ระดบัน ้าทะเลเพียงเมตรเศษ เท่านั้นในอดีตเกาะน้ีเป็นท่ีตากอากาศของจกัพรรด์ิออกสัตุสและพระสันตะปาปา 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / อิสระกบัการพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

พกัท่ี : GRAND HOTEL ITALIA / HOTEL PALAZZO PICCOLOMINI  /พกับนเกาะคาปรี**** 
***บนเกาะคาปรีมีโรงแรมที่พกัไม่มากนักจ านวนจ ากดั โรงแรมเป็นแบบพืน้เมือง ห้องไม่ใหญ่โตหรูหรา แต่ได้บรรยากาศ*** 
 ถ้าช่วงท่ีเดินทางห้องพกับนเกาะเต็ม หรือมีพายุ ทางเราจะจัดที่พกัที่เมืองซอเรนโต้หรือนาโปลี...จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณา 

วนัที่สามของการเดินทาง(3)    เกาะคาปรี-ถ า้บลูก๊อตโต้-นาโปล-ีกรุงโรม-น ้าพุเทรวี-่บนัไดสเปน 
                          เขตเมืองเก่า-ตามรอย DAVINCI CODE -วหิารแพนธีออน-จตุรัสนาโวน่า     
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

น าคณะล่องเรือเขา้ชมความสวยงามของ”บลูกร็อตโต”้ ประติมากรรมธรรมชาติท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก ซ่ึงตั้งอยูท่างตอน
เหนือของเกาะภายในถ ้าจะมีสีฟ้ามรกตของน ้าทะเลสะทอ้นกบัแสงอาทิตยท่ี์สาดส่องมาจากปากทางเขา้ของถ ้าเป็นภาพ
ท่ีสวยงามและน่าประทบัใจอย่างมาก หมายเหตุ: การเขา้ชมถ ้าขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ, ระดบัน ้ าขึ้น-ลง และสภาพของ
คล่ืนทะเลในวนันั้นๆ อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่สามารถเข้าชมถ ้ ามรกตได้  บริษทัฯ จะจัดหาสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งอ่ืน
ทดแทน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  พร้อมขึ้นเรือเฟอร์ร่ีต่อสู่ท่าเรือ เมืองนาโปลี เมืองใหญ่อนัดบั 3 
ของอิตาลี และเป็นเมืองท่าเรือท่ีส าคญัทางตอนใตแ้ถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของประเทศอิตาลี เมืองนาโปลี หรือเนเป้ิล 
เป็นเมืองหลวงของแควน้กมัปาเนีย อยู่ท่ีชายฝ่ังดา้นตะวนัตกของอิตาลี ติดกบัอ่าวเนเปิลส์ ก่ึงกลางระหว่างพื้นท่ีภูเขา
ไฟ2แห่ง คือ ภูเขาไฟวิสุเวียสและกัมปีเฟล
เกรย์ และถือเป็น เมืองท่ าของเรือส าราญ
ท่องเท่ียวในเขตเมดิเตอเรเนียนท่ีส าคัญ มี
ช่ือเสียงในดา้นความร ่ ารวยทางประวติัศาสตร์ 
ศิลปะ วฒันธรรมสถาปัตยกรรม ดนตรี และ
ศาสตร์การท าอาหารเป็นเมืองท่ีมีบทบาทส าคญัในอิตาลีมาตลอด 2,800 ปี 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าคณะออกเดินทางเข้าสู่ใจกลาง”กรุงโรม”Rome ซ่ึงเป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของแควน้ลาซีโอและ

ประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ โรมมีประวติัศาสตร์
ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี ตั้ งอยู่บนเนินเขาทั้ ง7ริมฝ่ังแม่น ้ าไทเบอร์
ตอนกลางของประเทศ โดยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรในอดีต เช่น 
ราชอาณาจกัรโรมัน สาธารณรัฐโรมัน และจกัรวรรดิโรมัน โรมเคย
เป็นเมืองท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดของอารยธรรมตะวนัตก และในอดีตได้
เป็นอาณาจกัรท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ปัจจุบนัไดเ้ป็นเมืองหลวงของประเทศอิตาลีตั้งแต่ ค.ศ. 1870  
น าคณะเดินเท่ียวชมบริเวณ จตุรัสนาโวน่า และ วิหารแพรธีออน ซ่ึงตั้งอยใ่นเขตเมืองเก่า  

******** สถานท่ีถา่ยท าภาพยนตช่ื์อดงั THE DAVINCI CODE ******** 
รายลอ้มรอบไปดว้ยโบสถ ์น ้าพุ และอาคารโดยรอบท่ีลว้นส่งเสริม
ความงดงามใหแ้ก่กนั ในยคุโรมนัโบราณ ท่ีน่ีเคยใชเ้ป็นสนามกีฬา
ท่ีไวใ้ชแ้ข่งมา้ น าคณะชมความสวยงามของ น ้ าพุจตุมหานที น ้ าพุ
แห่ง 4 สายธารของ โจวานนี ลอเรนโซ แบร์นินี  ผลงานการ
สร้างสรรคง์านศิลปะอนัเป็นเอกลกัษณ์ของสมยับาโรค ซ่ึงเกิดจาก

การน าเอาองคป์ระกอบท่ีเป็นน ้า สถาปัตยกรรม และประติมากรรม มาผสาน
เข้าด้วยกันได้อย่างกลมกลืนและสมบูรณ์แบบ จนบังเกิดเป็นผลงาน
สร้างสรรค์ศิลปะซ่ึงเป็นอิสระไม่ผูกพนักบัส่ิงใด และกลายเป็นศูนยก์ลาง
อนัมีชีวิตชีวาบนจตุัรัสท่ีตั้งอยู่ในใจกลางกรุงโรมจนถึงปัจจุบนั ให้คณะได้

ถ่ายภาพคู่กบั น ้ าพุจตุมหานที อนัโด่งดงัของกรุงโรม และเสาโอเบลิสก์อียิปต ์
สัญลกัษณ์กลางจตัุรัส จากนั้นน าคณะเขา้ชมภายใน”วิหารแพนธีออน”ท่ีเก่าแก่ท่ีสุด

ของประเทศอิตาลี สถาปัตยกรรมอนัยิ่งใหญ่จากยุคโรมนั มีอายุ
เก่าแก่ประมาณ 2,000 กวา่ปี วิหารแห่งน้ีไดถู้กสร้างขึ้นเม่ือ 27 ปี
ก่อนคริสตกาล โดยจกัพรรด์ิมาคุสอากริปปาMarcus Agrippa 
นับเป็นวิหารจากยุคโรมันท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ียงัหลงเหลือมาถึง
ปัจจุบนั นอกจากสภาพท่ียงัคงไม่ผุพงัไปตามกาลเวลาแลว้ ส่ิงท่ี
น่าท่ึงของมหาวิหารแห่งน้ี คือ ได้รับการออกแบบอาคารให้มี
ความกวา้ง 142 ฟุต และสูง 142 ฟุต เช่นกนัประตูทางเขา้สร้างดว้ยโลหะสีทองบรอนซ์ท่ีมีน ้ าหนักถึง 20 ตนั จุดเด่นท่ี
น่าสนใจของวิหารแพนธีออน คือ การออกแบบโดม ดา้นบนของอาคารท าไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์ศิลปินเอกไมเคิลแองเจล
โล่ ไดท้ าการศึกษาสถาปัตยกรรมของโดมแห่งวิหารแพนธีออนก่อนท่ีเขาจะออกแบบหลงัคาโดมของมหาวิหารเซ็นตปี์
เตอร์แห่งนครวาติกัน ท่ี น่ีย ังมีความส าคัญคือเป็นท่ีฝังศพบุคคลส าคัญทาง
ประวติัศาสตร์ของอิตาลี อาทิเช่น กษตัริยว์ิตโตริโอเอมมานูเอลท่ี 2 ผูร้วมชาติ
อิตาลี  และราฟาเอล ศิลปินระดบัเทวดาร่วมยุคกบัดาวินชี และมิเคลนัเจโล แวะ
ถ่ายภาพคู่กับ”น ้ าพุเทรว่ี”น ้ าพุแบบบาโรกท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงโรม การก่อสร้าง
เร่ิมขึ้ นในปี ค.ศ. 1732 และเสร็จในปีค.ศ.1762 ออกแบบก่อสร้างโดยนิโค
ลาซาลวี่ องคส์มเด็จสันตะปาปาครีเมนตท่ี์ 12 ใชเ้วลาทั้งส้ิน 30 ปี ทางระบายน ้า เวอร์โก ้ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1870
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%81
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บริเวณลานด้านหน้านั้นก่อสร้างมากว่า 2000ปี รูปป้ันแกะสลกัท่ีเลิศหรูอลงัการท่ีอวดโฉมให้ผูไ้ปเยือนไดย้ลนั้นได้
แนวคิดจากความยิ่งใหญ่ของ เทพเจา้เนปจูน(เทพแห่งทอ้งทะเล)ว่ากนัวา่ หากใครท่ีไดโ้ยนเหรียญลงไปในน ้ า เขาหรือ
เธอผูน้ั้นจะไดก้ลบัมาเยอืนกรุงโรมอีกคร้ัง ถ่ายภาพคู่กบั บนัไดสเปน สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง และเป็นสัญลกัษณ์
ส าคญัของกรุงโรม ส่ิงก่อสร้างในบริเวณน้ีเตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมโรมนัคู่บา้นคู่เมืองมาตั้งแต่คร้ังอดีต  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / อิสระกบัการพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
พกัท่ี : SHERATON HOTEL /ระดบัใกลเ้คียง 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง(4)  เข้าชมสนามกฬีาโคลอสเซียม-วาติกนั-วหิารเซ็นต์ปีเตอร์--ฟลอเรนซ์ 

เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
***น าคณะเขา้ชมภายใน***”สนามกีฬาโคลอสเซียม”1ใน7ส่ิงมหัศจรรยข์องโลก สัญลกัษณ์อนัโดดเด่นท่ีสุดของกรุง
โรม New 7 Wonders สนามกีฬากลางแจง้ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม เร่ิม
สร้างขึ้นในสมยัจกัรพรรดิเวสเปเซียนแห่งจกัรวรรดิโรมนั อฒัจนัทร์เป็น
รูปวงกลมก่อดว้ยอิฐและหินทรายวดัโดยรอบไดป้ระมาณ 527 เมตร สูง 
57 เมตร สามารถจุผูช้มไดป้ระมาณ 55,000 คน มีการออกแบบอย่างชาญ
ฉลาด โดยสร้างให้สนามกีฬามีลกัษณะเป็นรูปวงรี เพื่อให้ผูช้มรู้สึกเขา้
ใกลน้ักกีฬา ถือเป็นตน้แบบของสนามกีฬาต่างๆในปัจจุบนั และใช้เวลา
ก่อสร้างประมาณ 10 ปี โคลอสเซ่ียมไดถู้กใชใ้นการจดังานมหรสพต่างๆท่ีส าคญัของเมือง และรวมถึงการแข่งขนักลาดิ
เอเตอร์ดว้ย ใตอ้ฒัจรรยโ์คลอสเซียมและใตดิ้นโคลอสเซียม มีห้องส าหรับขงันกัโทษท่ีรอการประหารชีวิต และสิงโต
หลายร้อยห้อง หากนกัโทษผูใ้ดเอาชนะและฆ่าสิงโตไดด้ว้ยมือเปล่าไดก้็รอดชีวิตไป หรือ ไวใ้ชเ้ป็นท่ีประลองฝีมือใน

เชิงฟันดาบของบรรดาเหล่าทาสให้ต่อสู้กนัเอง ยิ่งถา้ต่อสู้กนัจนถึงสามารถฆ่าคู่ต่อสู้ตาย ก็
จะไดรั้บเกียรติอย่างสูง ปัจจุบนัสนามกีฬาโคลอสเซียมไดก้ลายเป็นสัญลกัษณ์แห่งการ
ต่อตา้นโทษประหารชีวิต โดยโคลอสเซียมจะส่องสว่างดว้ยสีเหลืองทุกคร้ังท่ีมีการกลบั
ค าตัดสินหรือยกเลิกโทษประหารชีวิตไม่ว่าจะท่ีใดในโลก ให้คณะได้ถ่ายภาพคู่กับ 

“ประตูชัยคอนสแตนติน”สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและท่ีมาของ 
“ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” รถโคช้น าคณะว่ิงผ่านสถานท่ีส าคญั
ต่างๆรอบกรุงโรม อาทิ เซอร์คัส แม็กซิมัส เป็นสนามกีฬาท่ีใช้
ส าหรับแข่งรถมา้ ผ่านชมซากอารยธรรมอนัยิ่งใหญ่ของจกัวรรดิ
โรมนับริเวณโรมนัฟอร่ัม ชมจตุรัสเวเนเซีย ท่ียิง่ใหญ่ใจกลางกรุงโรม ซ่ึงมีอนุสาวรียข์องพระเจา้วิกเตอร์เอมมานูเอลท่ี2
บิดาแห่งชาวอิตาลี พร้อมชม ระเบียงปาลาสโซ  
น าคณะเดินทางเขา้สู่”นครรัฐวาติกนั” นครรัฐท่ีเล็กท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นท่ีประทบัของพระสันตะปาปา ประมุขสูงสุด

แห่งคริสตจกัรโรมนัคาทอลิก นครรัฐวาติกนัมีพลเมืองประมาณ 900 คน อนั
ประกอบดว้ยองคส์ันตะปาปา คาร์ดินัล ผูป้กครองนครรัฐ วาติกนั เจา้หน้าท่ี
ประจ าวาติกนั และทหารสวิสมีหอกโบราณเป็นอาวุธประดบัเกียรติ ซ่ึงเป็น
องครักษข์องสันตะปาปาประมาณ 100 คน น าคณะเขา้ชม ”มหาวิหารเซนตปี์
เตอร์” ส่ิงก่อสร้างท่ีใหญ่และส าคญัท่ีสุดในนครรัฐวาติกนั เป็นสถานท่ีศกัด์ิ

สิทธ์ของพระศาสนจกัรโรมนัคาทอลิกท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
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ไดรั้บการออกแบบโดย ไมเคิลแองเจลโล โดมของมหาวิหารเซนตปี์เตอร์สูงโดดเด่นสามารถเห็นไดแ้ต่ไกลในตวักรุง

โรม ท่ีตั้งของมหาวิหารเช่ือกนัว่าเป็นท่ีฝังร่างของนักบุญปีเตอร์  ซ่ึงเป็น1ในอคัรสาวก
12 องค์ของพระเยซู ต่อมาก็ได้สถาปนาขึ้นเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกของโรม 
ภายในมหาวิหารประดบัประดาไปดว้ยงานศิลปะช้ินเอกมากมาย อาทิเช่น ปิเอตา้ The 
Pieta รูปแกะสลกัหินอ่อนแม่พระมารีอุม้พระศพของพระเยซูเจา้ไวบ้นตกั ในภาษาไทย
เรียกรูปน้ีว่าแม่พระมหาการุณยเ์พราะเป็นความรักของแม่ท่ียอมเสียสละลูกชายสุดท่ีรัก

บนไมก้างเขนเพื่อไถ่บาปมนุษยชาติ รูปป้ันน้ีไมเคิลแองเจลโล Michelangelo ไดแ้กะสลกัหินอ่อนงานช้ินน้ีเม่ือเขาอาย ุ
๒๕ ปี และยงัเป็นงานช้ินเดียวท่ีไมเคิลแองเจลโลแกะสลกัช่ือตวัเอง  

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าคณะเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์  เมืองท่ีไดรั้บฉายาวา่ เมืองท่ีมีความงามเป็นอมตะ เป็นเมืองตน้ก าเนิดของศิลปะแบบ
เรอเนสซองส์ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีความเจริญสูงสุดในช่วงศตวรรษท่ี 13-16 ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและศิลปวฒันธรรมเป็น
นครโบราณอนัยิง่ใหญ่ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยมัง่คัง่และร ่ารวยกวา่กรุงโรม เป็นถ่ินก าเนิดของศิลปินระดบัโลก2ท่าน คือ  ลีโอ
นาโด ดาวินชี และ ไมเคิลแองเจลโล ให้คณะไดมี้เวลาช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมท่ี THE MALL OUTLET เดอะมอล
เอ า ท์ เล็ ท  กั บ สิ น ค้ า แ บ ร น ด์ ดั ง ม า ก ม า ย อ า ทิ 
GUCCI,YVESSAINTLAURENT,GIORGIO,ARMANI,FE
RRAGAMO,BOTTEGA,VENETA,VALENTINO,HOGAN
,TODS,BALENCIAGA,FENDI,DIOR,VERCACE,MOSC
HINO,BURBERRY,CHOPARD ETC…  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / อิสระกบัการพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
พกัท่ี : HILTON FLORENCE METROPOLE/ NH FIRENZE / 

วนัที่ห้าของการเดินทาง(5)     ฟลอเรนซ์(เมืองต้นก าเนิดศิลปะเรอเนซองค์)-วหิารซานตามาเรีย 
                    จตุรัสไมเคลิแองเจลโล-รูปป้ันเดวดิ-สะพานเวคคโิอ-หอเอนปิซ่า-ปาโดว่า/เมสเตร้ 
 เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

 
 
 
 
 
 

 
น าคณะเดินเท่ียวชมภายใน”เมืองฟลอเรนซ์”FLORENCE มาเท่ียวอิตาลีหา้มพลาดเมืองน้ี! 
เมืองฟลอเรนซ์ท่ีไดรั้บฉายาวา่ “เมืองท่ีมีความงามเป็นอมตะ”(เมืองตน้ก าเนิดเรเนซองค)์ 
เป็นเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมสวยงาม และเป็นเอกลกัษณ์...เป็นเมืองท่ีมีความเจริญสูงสุดในช่วงศตวรรษท่ี 13-16 ทั้ง
ทางดา้นเศรษฐกิจและศิลปวฒันธรรมเป็นนครโบราณอนัยิ่งใหญ่ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยมัง่คัง่และร ่ ารวยกว่ากรุงโรม เป็นถ่ิน
ก าเนิดของศิลปินระดบัโลก2ท่าน คือ  ลีโอนาโด ดาวินชี และ ไมเคิลแองเจลโล  

    

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2
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น าคณะเดินเท่ียวชมบริเวณใจกลางเมืองเก่าของฟลอ
เรนซ์ท่ีได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโก UNESCO ให้
ขึ้นทะเบียนเป็น”มรดกโลก” เม่ือปี ค.ศ. 1982  ซ่ึงไดถู้ก
จดัให้เป็นเขตเมืองปลอดมลพิษไม่อนุญาตให้รถยนตว่ิ์ง
ผ่าน...ภายในเมืองสัมผสัสถาปัตยกรรมอนัแสนงดงาม
เต็มไปดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ตน้ฉบบัท่ีหาชมได้

ยากยิ่งจากเมืองไหนในโลก เท่ียวชม ”จตัุรัสเพียซซ่าซินยอเรตตา”  ชมสถาปัตยกรรม
อนัโดดเด่นของเมืองท่ี   มหาวิหารซานตามาเรีย เดลฟิออเร เป็นวิหารท่ีมียอดโดม
ขนาดใหญ่สัญลกัษณ์แห่งเมืองฟลอเรนซ์ พร้อมชม  โบสถ์ซันตาโคเช่ โบสถ์ขนาด
ใหญ่ซ่ึงใช้เป็นสถานท่ีฝังศพของศิลปินช่ือกอ้งโลก ไมเคิลแองเจลโล และ กาลิเลโอ 
และศิลปินช่ือดงัข  องเมือง น าท่านขา้มแม่น ้ าอาร์โน...เดินทางเขา้สู่ จตุรัสไมเคิลแอง
เจลโล บนเนินสูง ชมรูปหล่อสัมฤทธ์ิจ าลอง“เดวิด”David ท่ีโด่งดังในต านาน และ

บริเวณจตุัรัสแห่งน้ีท่านสามารถจะบันทึกภาพวิวทิวทัศน์ท่ีงามท่ีสุดของกรุงฟลอเรนซ์พร้อมชมประติมากรรมท่ี
สวยงามของ สะพานเวคคิโอสะพานเก่าแก่แห่งแรกขา้มแม่น ้าอาร์โน สัญลกัษณ์เมืองฟลอเรนซ์ 

เท่ียง บริการอาหารม้ือพิเศษ!แบบอิตาเล่ียนแท้ๆ  สปาเก็ตต้ีอิตาเล่ียน+สเต๊กทสัคานี+มนัฝร่ังอบ+พิซซ่าอิตาเลียนขนานแท+้ทิรามิ
สุ(ของหวานขึ้นช่ือของอิตาลี)+พร้อมเสิร์ฟไวน์อิตาเล่ียน4ท่าน/1ขวด**( มาอิตาลีทั้งที!ตอ้งลองทานอาหารพื้นเมืองใน

สไตลอิ์ตาเล่ียน ) 
บ่าย น าคณะออกเดินทางสู่ ”เมืองปิซ่า” แควน้ทสักานี  

น าคณะเชา้ชม ”หอเอนเมืองปิซ่า”1ใน7ส่ิงมหัศจรรยข์องโลก ทวัร์เราจดัให้คณะนัง่รถSHUTTER BUS เพื่อเขา้ชมภายใน 
จตุัรัสดูโอโมแห่งปิซา ทั้งไป-กลบัไม่ตอ้งเดินใหเ้หน่ือย 
บริเวณจตัุรัสดูโอโมแห่งปิซา หรือ กมัโป เดย ์มีราโกลี คือบริเวณท่ีลอ้มรอบดว้ยก าแพงใจกลางเมืองปิซา ประกอบไป
ด้วยส่ิงก่อสร้างหลัก  4 อย่าง ได้แก่  มหาวิหารปิซา(Duomo)หอเอน(Torre)หอศีลจุ่ม(Baptistery)และสุสาน 
(Camposanto)จตัุรัสดูโอโมแห่งปิซา ในปี ค.ศ.1987 จตุรัสดูโอโมแห่งปิซา ไดรั้บเลือกโดยองคก์ารยูเนสโก UNESCO 
ขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก  หอเอนแห่งน้ีเป็นหอระฆงัของศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก เป็นหอทรงกระบอก8
ชั้นสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวสูง55.86 เมตร เร่ิม
สร้างเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม ค.ศ.1173 สร้างเสร็จ
เม่ือปี ค.ศ. 1350 ใช้เวลาสร้างประมาณ 175 ปี 
และท่ีหอเอนแห่งน้ี กาลิเลโอ กาลิเลอิ เคยใช้หอ
น้ีทดลองเก่ียวกบัแรงโน้มถ่วงไดเ้วลาพอสมควร
ออกเดินทางสู่ เมืองปาโดว่า เป็นเมืองในแควน้
เวเนโตท่ีตั้งอยูท่างตอนเหนือของประเทศอิตาลี  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร หรือโรงแรมที่พกั / อิสระกบัการพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
พกัท่ี : CROWN PLAZA HOTEL / FOUR POINT SHERATON /ระดบัใกลเ้คียง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1987
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
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วนัที่หกของการเดินทาง(6)   เกาะเวนิส-ล่องเรือกอนโดร่า-จตุรัสซานมาโค-สะพานถอนลมหายใจ 
          วหิารซานมาโค-เวโรน่า(ต านานโรมิโอ-จูเรียต)-เวโรน่าอารีน่า-จตุรัสเมืองเก่า-บ้านจูเรียต 

เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
น าคณะออกเดินทางขึ้นสู่ท่าเรือตรอนเชตโต ้พร้อมนั่งเรือเหมาล าเขา้สู่“เกาะเวนิส” ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก เมือง
หลวงของแควน้เวเนโต  เมืองเวนิสได้รับ
ฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก (Queen 
of the Adriatic), เมืองแห่งสายน ้ า (City of 
Water), เมืองแห่งสะพาน (City of Bridges), 
และเมืองแห่งแสงสวา่ง (The City of Light) น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่าเรือตรอนเชโต ้พร้อมลง 
เรือเขา้สู่เมืองเวนิสอนัแสนโรแมนติกซ่ึงเป็นจุดหมายปลายทางของคู่รักจากทัว่โลก เมืองเวนิสถูกสร้างขึ้นจากการเช่ือม
เกาะเล็กๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกนัในบริเวณ ทะเลสาบเวนิเทีย มีเกาะเล็กใหญ่กว่า118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมมากกว่า 
400 แห่ง...เรือน าท่านสู่ ”เกาะซานมาร์โค” ศูนยก์ลางของเมืองเวนิส น าคณะเดินทางเขา้สู่บริเวณ จตุรัสซานมาโค 
ระหว่างการเดินทางชม อนุสาวรียข์องพระเจา้วิคเตอร์เอมานูเอลท่ี 2 บิดาของ
ชาวอิตาเลียน ให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กับ สะพานถอนหายใจ สะพานแห่ง
สัญลักษณ์ของเกาะท่ีเช่ือมต่อกับพระราชวังดอร์จ ชมความสวยงามของ 
พระราชวงัดอร์จ อนัเป็นท่ีประทบัของเจา้เมืองเวนิสในยคุท่ียงัเป็นรัฐอิสระ อีก
ทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของการปกครองแควน้ในยคุสมยันั้น ชมความสวยงามของ 
โบสถ์เซนต์มาร์ค ซ่ึงเป็นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปตะวนัตก ประดับประดาดว้ยโมเสกทองค าอนั
งดงาม ***แถมพิเศษ ! ให้คณะได้สัมผสัคลองแห่งเวนิสอันแสนโรแมนติกโดยการนั่งเรือกอนโดร่า Gondora ท่ีมี
ช่ือเสียงระดบัโลก*** ( รายการแถมพิเศษน้ีอาจมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
งดการล่องเรือช่วง พ.ย.-มี.ค.อนัเน่ืองมาจากสภาพลม ฟ้า อากาศ ไม่
เอ้ืออ านวย หรือเป็นช่วงเทศกาลส าคญัต่างๆบนเกาะเวนิส...ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิในการแถมล่องเรือกอนโดร่า) ท่านท่ีไม่ล่องเรือให ้อิสระ
เลือกช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังนานาชนิด อาทิ Gucci ,Louis 
Vuitton ,Prada ,Bally ,Chanel หรือสินค้าพื้นเมืองอันเล่ืองช่ือเคร่ือง
แกว้มูราโน่ ตน้ต ารับของการเป่าแกว้เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน..ไดเ้วลานดัหมายออกเดินทางกลบัสู่เมือง
เมสเตร้(กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย)  

เท่ียง      บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร(เมนูพิเศษ!สปาเก็ตต้ีหมึกด าตน้ต ารับ)  
บ่าย น าคณะออกเดินทางสู่ เมืองเวโรน่า(เมืองก าเนิด”โรมิโอ-จูเลียต”) ประตูสู่อิตาลีเป็นเมืองท่ีใหญ่ และส าคญัเป็นอนัดบั2 

ในแควน้เวเนโตรองจากเวนิส เมืองเวโรนาได้รับสมญานามว่า "LITTLE 
ROMAN" เพราะยงัคงสภาพส่ิงก่อสร้างจากสมัยโรมันไวอ้ย่างสมบูรณ์ 
และถา้ยอ้นไปในศตวรรษท่ี 13-14 มีความเจริญสูงสุดถือว่าเป็นยุดทองไม่
แพ้กรุงโรม เมืองเวโรน่าโด่งดังมาจากนิยายรักอมตะเร่ืองเอกของนัก
ประพนัธ์ “ วิลเล่ียม เชกส์เปียร์ ” ท่ีช่ือว่า “ โรมิโอ แอนด์ จูเลียต ” น าคณะ
เดินทางเขา้ชมยา่นเมืองเก่า  

    

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
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ท่ียงัคงสภาพบา้นเรือนแบบโบราณ น าท่านเดินทางเขา้สู่  จตุรัสเออร์เบ ท่ีรายลอ้มไปดว้ยคฤหาสน์ ,วงัเก่าของตระกูลท่ี
เคยปกครองเวโรน่าระหว่างทางผ่านชม
ความยิ่งใหญ่ภายนอกของ  โรมนัอารีน่า 
สนามกีฬากลางแจง้แบบโรมนัโบราณ น า
คณะเขา้ชมบริเวณ อดีตบา้นของจูเลียต ปัจจุบนัหนา้บา้นจูเลียตคือร้านArmani ชมระเบียงหินอ่อนเล็กๆท่ีจูเลียตเคยยืน
อยู่โดยมีโรมิโอมาคอยเฝ้าขอความรักอยู่ด้านล่างตั้ งอยู่ท่ีบ้านเลขท่ี 27 ถนนแคปเปลโล
(Cappello) ใน เมืองเวโรนา(Verona) บริเวณบ้านมี รูป ป้ัน จูเลียตท่ี เป็นบรอนซ์ ป้ันโดย 
N.Costantini ว่ากันว่าใครอยากสมหวังในเร่ืองความรักก็ให้ไปจับท่ีหน้าอกของจูเลียต 
นอกจากน้ีภายในบริเวณก าแพงบา้นจูเลียตยงัมีการเขียนแสดงความรักกนัมากมาย 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / อิสระกบัการพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
พกัท่ี : GRAND HOTEL VERONA / CROWN PLAZA HOTEL /ใกลเ้คียง 
หมายเหต:ุ หากโรงแรมท่ีเวโรน่าเตม็ หรือมีการประชุม...ทางบริษทัจะจดัใหพ้กัโรงแรมในเบรสชา หรือมิลานแทน 

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง(7)    มิลาน-ป้อมสฟอเฟสโก้-มหาาวหิารแห่งมิลาน 
                                    ช้อปป้ิงแบรนด์เนม+นัง่จิบกาแฟ ถ่ายภาพ สบายๆไม่ต้องรีบ 
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

น าคณะออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน เมืองส าคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี เป็นเมืองท่ี
มีช่ือเสียงในดา้นแฟชัน่และศิลปะ ซ่ึงมิลานถูกจดัใหเ้ป็นเมืองแฟชัน่ในลกัษณะเดียวกบั นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ 
โรม/ พร้อมน าคณะเขา้ชมภายใน”ปราสาทสฟอร์เซสโกค้าสเซ่ิล” 
ปราสาทสวยงามหลงัน้ีไดเ้คยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูล
วิสคอนติ ต่อมาเป็นท่ีพ  านักของผูน้ าเผด็จการในช่วงศตวรรษท่ี 
15 คือ ตระกูลสฟอร์ซา และได้สร้างวงัสถาปัตยกรรมเรอเนส
ซองส์ขึ้นมาแทน แมภ้ายนอกจะดูขึงขงั แต่ภายในนั้นอลงัการมาก 
น าคณะเขา้ชมภายใน”พิพิธภณัฑ”์ของปราสาทท่ีแสดงผลงานของ
ศิลปินอิตาเลียน  ดังๆหลายท่านรวมทั้งรูปสลกัแม่พระและพระ
เยซู ของไมเคิลแองเจลโลท่ียงัไม่แลว้เสร็จรวมอยู่ดว้ย  มีเวลาให้ท่านไดถ้่ายภาพกบัมุมสวยๆ ของน ้ าพุท่ีโพยพุ่งอย่าง
สวยงามบริเวณดา้นหนา้ปราสาท 

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมภายในมหาวิหารแห่งมิลานหรือดูโอโม”สัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมือง อนัมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร 

สร้างขึ้นดว้ยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้
เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี  ปัจจุบัน เป็น โบสถ์
แคธอลิกท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก และเป็นมหา
วิหารใหญ่อนัดับส่ีของโลก สูง 157 เมตร กวา้ง 92 
เมตรเร่ิมสร้างในปี ค.ศ. 1386 ใช้เวลาก่อสร้างนาน
ถึง 500 ปี  ชมความงดงามของยอดปราสาทท่ีมี
ปลายยอดแหลมกวา่ 135 ยอด รูปป้ันนกับุญ คนและสัตวอี์กกวา่ 3,000 รูป ลานดา้นหนา้เป็นท่ีตั้งของ 

    

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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พระราชานุสาวรียพ์ระเจา้วิคเตอร์เอ็มมานูเอลท่ี 2 ทรงมา้ รายลอ้มดว้ยอาคารท่ีเก่าแก่คลาสสิคและชอ้ปป้ิงมอลลท่ี์สวย
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก...ให้ท่านได้เลือกหาซ้ือสินคา้ช่ือดงัมากมายท่ี  แกลเลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอลท่ี2 ท่ีใช้เวลา
ก่อสร้างถึง 12 ปีเป็นอาคารหลงัคากระจกโครงเหล็กพื้นโมเสกลวดลายงดงามมาก ภายในประกอบดว้ยร้านคา้สินคา้แบ
รนดเ์นม เช่น Prada, Louis Viton, Gucci, Bally, Amani,  Versaceไดเ้วลาอนัสมควรออกเดินทางสู่ท่ีพกั 

ค ่า  อาหารม้ือค ่าอิสระตามอธัยาศยัเพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง(ไม่รวมอาหาร) / อิสระกบัการพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
พกัท่ี :  RADISSON BLUE HOTEL / CROWN PLAZA HOTEL /MELIA HOTEL /ใกลเ้คียง 

วนัที่แปดของการเดินทาง(8)       มิลาน-ทะเลสาบโคโม่-สนามบินมิลาน-กรุงเทพ 

เชา้ บริการอาหารมื้อ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั / น าคณะออกเดินทางสู่สนามบินมิลาน 
น าคณะเดินทางชมความสวยงามของ ทะเลสาบโคโม(Lake Como) ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 3 ของ
อิตาลี แต่มีช่ือเสียงด้านความสวยงามมาเป็นอันดับหน่ึง ซ่ึง
รอบๆทะเลสาบจะมีเมืองตากอากาศกระจายตวัอยู่หลายๆเมือง
ท่ีเป็นท่ีนิยมทั้งกับชาวอิตาลีและชาวต่างชาติ ทะเลสาบโคโม่
แห่งน้ีนั้นตั้งอยู่ในจงัหวดัโคโม่ แควน้ลอมบาร์เดีย  ท่ีนอกจาก
จะได้ขึ้ นช่ือว่าเป็นทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในอิตาลีแล้วยงัเป็น
ทะเลสาบท่ีใหญ่เป็นอนัดับสามของอิตาลีอีกด้วย โดยมีความ
ยาวโดยรอบทะเลสาบถึง 160 เมตรเลยทีเดียว และมีพื้นท่ีโดยรอบประมาณ 146 ตารางกิโลเมตร  ท่ีสามารถช่ืนชม
ทศันียภาพอนังดงามของธรรมชาติ และเทือกเขาท่ีมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีอยา่งเทือกเขาแอลป์อีกดว้ย  หน่ึงในจ านวน
เมืองมายมายท่ีรายลอ้มทะเลสาบมีเมืองท่ีช่ือวา่ โคโม่ ท่ีมีช่ือเดียวกบัทะเลสาบดว้ย 
น าคณะออกเดินทางสู่สนามบินมลัเพนซ่า เพื่อท าการเช็คอิน และท า TAX REFUND  

14.05 น. เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ..โดยสายการบินไทย thai airways international เท่ียวบินท่ี TG941 (บินตรง) 

วนัที่เก้าของการเดินทาง(9)    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
05.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 

 Grand Italy 09 Days  
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อตัราค่าบริการ แกรนดอิ์ตาลี9วนัTG พกับนเกาะคาปรี โปรแกรมแนะน า! พกัดี ทานดี  
 ล่องเรือชมความสวยงามถ ้าบลูกร๊อตโต ้พกัโรงแรม4ดาว ดีดี****6คืน  
ทวัร์น้ีจดัอาหารพื้นเมืองดีดี+อาหารจีนเมนูดีดี+พกัโรงแรม4ดาว ดีดี****   

+รวมค่าวีซ่า VISA ไม่ตอ้งจ่ายเพิ่ม / อาหารครบทุกม้ือ ยกเวน้ม้ือค ่าวนัสุดทา้ยชอ้ปป้ิง 
*****หมายเหตุ โปรแกรมน้ีเหมาะส าหรับท่านท่ีชอบเท่ียวแบบ พกัดี ทานดี***** 

*กรุณาส ารองท่ีนัง่ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 06-16สัปดาห์ เพื่อควาสมสะดวกในการยืน่วีซ่า* 

ช่วงการเดินทาง 
CHECK-IN3ทุ่มของวนัแรก 

ผูใ้หญ่  
ราคาท่านละ 
พกัห้องละ2ท่าน 

เด็กอายุ 
ต ่ากว่า12ปี  
1เด็ก+1ผูใ้หญ่ 

เด็กอายุ 
ต ่ากว่า12ปี  
1เด็ก(มีเตียง) 
+2ผูใ้หญ่ 

พกัท่านเดียวต่อ1ห้อง 
จ่ายเพ่ิม 

เดือนกรกฎาคม 

หยดุอาสาฬบูชา 13-21ก.ค. 
89,900 89,900 86,900 18,000 

20-28ก.ค. 89,900 89,900 86,900 18,000 

หยดุวนัเฉลิม 27ก.ค.-04ส.ค. 89,900 89,900 86,900 18,000 
เดือนสิงหาคม 

หยดุวนัแม่ 10-18ส.ค. 
89,900 89,900 86,900 18,000 

เดือนกนัายน 
07-15ก.ย. 

89,900 89,900 86,900 18,000 

14-22 ก.ย./ 21-29ก.ย. 89,900 89,900 86,900 18,000 

28ก.ย.-06ต.ค. 89,900 89,900 86,900 18,000 

เดือนตุลาคม(ช่วงใบไมเ้ปล่ียนสี) 
05-13ต.ค. 

89,900 89,900 86,900 18,000 

วนัหยดุพิเศษ 12-20 ต.ค. 89,900 89,900 86,900 18,000 

หยดุวนัปิยะฯ 19-27 ต.ค. 89,900 89,900 86,900 18,000 

26ต.ค.-03พ.ย. 89,900 89,900 86,900 18,000 
เดือนพฤศจิกายน  
02-10พ.ย./09-17พ.ย. 
16-24พ.ย./23พ.ย.-01ธ.ค. 

89,900 89,900 86,900 16,000 

หยดุวนัพ่อ 30พ.ย.-08ธ.ค. 89,900 89,900 86,900 16,000 

เดือนธนัวาคม 
หยดุวนัพ่อ 03-11ธ.ค. 
หยดุวนัพ่อ 05-13 ธ.ค. 

89,900 89,900 86,900 16,000 

หยดุรัฐธรรมนูญ 07-14 ธ.ค. 89,900 89,900 86,900 16,000 

คริสมาสต ์21-29ธ.ค. 89,900 89,900 86,900 18,000 

ปีใหม่กรุ๊ป1 28ธ.ค.-05ม.ค. 
*เคาทด์าวน์ กรุงฟลอเรนซ์ 
เดินชมพลุไฟเมืองเก่าไดส้บาย 
****กรุณาขอโปรแกรมตรงจากเจ้าหน้าท่ี 

92,900 92,900 89,900 22,000 

▪  โดยช าระมดัจ าเป็นเงินสด 40,000 บาท ส่วนท่ีเหลือผ่อนบตัรได ้
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อัตราค่าบริการนีร้วม//ค่าตัว๋เคร่ืองบินโดยการบินไทยTG (เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ) นั่งเคร่ืองทันสมัยท่ีสุดระดับโลก ขาไปA350+ขากลบัA350 
• ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบไุวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
• ค่าท่ีพกัตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล เทรดแฟร์หรือ
งานประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนท่ีพกั โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

• ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดส าหรับน าเท่ียว ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
• ค่ารถน าเท่ียวดงัระบใุนโปรแกรมการเดินทาง/ ค่าหวัหนา้ทวัร์ และไกดท์อ้งถ่ินน าเท่ียวดงัระบใุนโปรแกรมการเดินทาง 
• ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัราเรียกเก็บ ณ วนัท่ีท าการจอง / ***รวมค่าวีซ่าแล้ว*** 
• ค่าประกนัชีวิตกรณีอุบติัเหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบติัเหตุในวงเงินไม่
เกิน ท่านละ 100,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม//ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีส่ังเพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมส่ังพิเศษนอก 
• ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ท่ีของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 
• ค่าทิปส าหรับหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 800-1000บาท (ใหท้่านพิจารณาตามการบริการ)/ ค่าทิปคนขบัรถท่านละ 14ยโูร ให้กบัมือคนขบัโดยตรง  
• ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีกในภายหลงั*ค่าปรับส าหรับน ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินก าหนด
ไว ้เง่ือนไขการช าระเงิน 
• กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 30,000-40,000 ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport   และค่าใชจ้่ายส่วนท่ีเหลือ
กรุณาช าระก่อนวนัย่ืนวีซ่า หรือไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 25 ท่าน ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงิน
ให้ทั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความล่าชา้ของสายการบิน ภยัธรรมชาติ การนดัหยุดงาน 
การจลาจล การปฏิวติั ทรัพยสิ์นสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้น
ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตตุ่างๆ 

• เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่าใน
กรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

• เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

• ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบการบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
พาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% โดยมีเอกสารแจง้การนดัหมายการเดินทางส่งไปถึงท่านเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
ท่านจึงสามารส ารองยานพาหนะได ้

• ตัว๋เคร่ืองบินท่ีใชใ้นการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือเล่ือนวนักลบั หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางได้ กรณีท่านจะกลบัก่อนหรือเล่ือนวนัเดินทาง
กลบั กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หน้าท่ีก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นท่านจะตอ้งซ้ือตัว๋ใหม่เองในกรณีไม่เดินทางไป และกลบัตามโปรแกรมท่ีท่านซ้ือจาก
ทางบริษทั เน่ืองจากเป็นคุณสมบตัรของตัว๋ท่ีออกมาจากทางสายการบิน 

เง่ือนไขการยกเลิกยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั – คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการ
บิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและ...ไม่อาจขอคืนเงินได ้     
• ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 25 วนัขึ้นไป –  เก็บค่าใชจ้่าย 10,000 บาท   
• ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า  20 วนั  -  เก็บค่าใชจ้่าย  50 % ของราคาทวัร์  //ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-14 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 



 

หมายเหต ุ
o ทางบริษทัจะท าการย่ืนวีซ่าของทา่นก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 25 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 25 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมาย่ืนวีซ่า
ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวปียโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะ
ยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 
บริษทัทวัร์เป็นแตเ่พียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน สถานทูตจะไม่ผา่นการ
พิจารณาวีซ่าให้ท่าน กรณีท่านใชเ้อกสารปลอมในการยื่นวีซ่า 

กรณีวีซ่าท่ีท่านย่ืนไม่ผา่นการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายจริงท่ีเกิดขึ้นดงัต่อไปน้ี 
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าบริการ 5,000 บาท ทางสถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว่้าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการย่ืนวีซ่า ประมาณ10,000 บาท หากท่านไม่ผา่น

การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคนืให้
ท่านภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

- ค่าห้องพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการ
เดินทางหากท่านไมป่รากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจง
ให้ท่านเขา้ใจ 

• หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100% 
• ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือ

พาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ้่ายท่ีนอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

***ส าหรับเอกสารท่ีท่านตอ้งเตรียมส าหรับย่ืนวีซ่า ทางเราจะส่งให้ท่านหลงัจากส ารองท่ีนัง่แลว้  
  


