
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

ไฮไลท์การท่องเท่ียวแกรนดอิ์ตาลี 12 วนั แบบพรีเมี่ยม พิเศษสดุ!!! “พกับนเกาะคาปรี” 

*** เมืองมิลาน...ปราสาทสฟอร์เซสโก,้ มหาวิหารแห่งมิลาน  
*** ซีร์มิโอเน...ล่องเรือทะเลสาบการ์ดา, เกาะเวนิส ล่องเรือกอนโดล่า 
*** ลา สเปเซีย...นัง่รถไฟชมหมู่บา้นทั้งหา้ ชิงเกว่ แตร์เร่ ลงเรือสู่หมู่บา้นพอร์โตฟิโน  
*** ปิซ่า...หอเอนปิซ่า (1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก) *** เซียน่า  
*** ฟลอเรนซ์...มหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟิออเร, เนินเขาไมเคิล แองเจโล, ไร่องุ่นพร้อมชิมไวน์เคียนติรสเลิศ 
*** นัง่รถไฟด่วน Italiatrain สู่เมืองเนเป้ิล เนเป้ิล – เกาะคาปรี – ล่องเรือ (ถ ้าบลูก๊อตโต)้  
*** ซอร์เรนโต,้ เมืองโบราณปอมเปอี, ชายฝ่ังอมาลฟี(Amalfi Coast), เมืองเก่าปอซิตาโน 



 

*** กรุงโรม, กรุงวาติกนั, เขา้ชมพพิิธภณัฑว์าติกนั(Sistine Chapel), เขา้ชมโคลอสเซียม, น ้าพุเทรว่ี, วิหารแพนธีออน   
เมนูพิเศษ!!! สปาเกตต้ีลอ๊บสเตอร*์พิซซ่า*สปาเกต็ต้ีหมึกด า*ราวิโอล่ี 

รีซอตโต้*ลาซานญ่า*ฟิออเรนติน่า สเต๊ก*อาหารไทย 

 
จดุเด่นของรายการทวัรพ์รีเมี่ยม 

1. โรงแรมท่ีพกัแบบ 4 ดาว พร้อมพนกังานยกกระเป๋าส่งถึงหอ้งพกั 
2. บริการอาหารเชา้ ในห้อง F.I.T. (ไม่ใช่หอ้งกรุ๊ป)   
3. อาหารพื้นเมืองแบบมีคุณภาพ เพื่อลองชิมรสชาติแบบตน้ต ารับ *** 
4. อาหารจีนเมนูดีลกัซ์ 7 อยา่ง พร้อมผลไม ้
5. อาหารไทย 6 อยา่ง พร้อมของหวาน 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ, หวัหนา้ทวัร์ และพนกังานเสิร์ฟในยุโรป 
7. เขา้ชมภายในพิพิธภณัฑว์าติกนั, วิหารซิสติน, สนามกีฬาโคลอสเซียม และโบสถเ์ซนตปี์เตอร์ (ใชค้ิวกรุ๊ปไม่ตอ้ง

ต่อแถว) 
8. นัง่รถไฟด่วนจะเมืองฟลอเรนซ์สู่เมืองนาโปลี(ประหยดัเวลาสุดๆ) 
9. มีน ้าด่ืมบริการบนรถโคช้วนัละ 2 ขวด ต่อท่าน 

(กรุณาส ารองท่ีนัง่ล่วงหนา้ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยืน่วีซ่า) 
 

วนัแรกของการเดินทาง(1)        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
18.15 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4เคาร์เตอร์สาย

การบินกาตา้ร์แอร์เวย ์(เคาเตอร์ Q) เจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
21.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR833 

วนัที่สองของการเดินทาง(2)        โดฮา – มิลาน – ปราสาทสฟอร์เซสโก้ – มหาวหิารแห่งมิลาน  
      ซีร์มิโอเน – ล่องเรือทะเลสาบการ์ดา – เวนิส เมสเตร้ 
00.05 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ (แวะพกัเปลี่ยนเคร่ือง) 
01.25 น. ออกเดินทางสู่มิลาน โดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR123 
06.40 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิลาน ประเทศอิตาลี หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ น าท่านเดิน

ทางเข้าสู่ตวัเมอืงมิลาน  น าท่านชมบริเวณภายนอก “ ปราสาทสฟอร์เซสโก ้” ปราสาทสวยงามหลงัน้ีไดเ้คยเป็น
ป้อมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ ต่อมาเป็นท่ีพ  านกัของผูน้ าเผด็จการในช่วงศตวรรษท่ี 15 คือ ตระกูล 
สฟอร์ซา  มีเวลาใหท้่านไดถ้่ายภาพกบัมุมสวยๆ ของน ้าพุท่ีโพยพุ่งบริเวณดา้นหนา้ปราสาทสฟอร์เซสโก ้จากนั้น
ชม “มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม” สัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมือง อนัมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้น
ดว้ยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใชเ้วลาสร้างนานกวา่ 500 ปี ปัจจุบนัเป็น “โบสถแ์คธอลิกท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 
3 ของโลก” ลานดา้นหนา้เป็นท่ีตั้งของพระราชานุสาวรียพ์ระเจา้วิคเตอร์เอม็มานูเอลท่ี 2 ทรงมา้ รายลอ้มดว้ยอาคาร



 

ท่ีเก่าแก่คลาสสิคและชอ้ปป้ิงมอลลท่ี์สวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก“แกลเลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอลท่ี 2” ท่ีใชเ้วลา
ก่อสร้างถึง 12 ปี เป็นอาคารหลงัคากระจกโครงเหลก็พื้นโมเสกลวดลายงดงามมาก จากนั้นน าท่าน ออกเดินทางสู่ 
“เมืองซีร์มิโอเน” Sirmeone 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย น าท่านชม “เมืองซีรมิ์โอเน” Sirmeone 

เมืองอนัเก่าแก่ท่ีมีอายกุวา่ 2,000 ปี มี
ลกัษณะภูมิประเทศเป็นแหลมท่ียืน่ออกไป 
ในทะเลสาบการ์ดา้ ซ่ึงมีความยาวกวา่ 55 
กิโลเมตรเมืองน้ีจึงถูกขนาบขา้งดว้ย
ทะเลสาบ น าท่านลงเรือล่องชมความ
งดงามของทะเลสาบการด์า (Garda Lake) 
ผา่นชมวิลล่าท่ีสวยงามของบรรดาเหล่า
เศรษฐีในยุโรป ท่านจะเห็นเทือกเขาแอลป์
ท่ีสวยงาม จากนั้นใหทุ้กท่านไดช้มเมืองเก่า
ท่ีแสนสวยงาม มีร้านคา้และ ร้านขนมอยู่
มากมาย เก็บภาพป้อมปราการประจ าเมือง 
ท่ีเป็นจุดสัญลกัษณ์ตั้งแต่สมยัยคุโรมนั น าคณะเดินทางขึ้นสู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของอิตาลีไปยงั “ เมืองเว
นิส เมสเตร้” (Venice-Mestre) ราชินีแห่งทะเล เอเดียตริกเมืองหลวงของแควน้ เวเนโต  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   
พกัที่: Hotel NH Venezia Laguna Palace / หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่สามของการเดินทาง(3) เวนิส เมสเตร้ – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซาน มาร์โค – วิหาร
เซนต์มาร์ค – ล่องเรือกอนโดล่า(รวมในค่าทัวร์) – ลา สเปเซีย 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านออกเดินทางสู่ท่ารเรือตรอนเชสโต้ เพื่อลงเรือส่วนตวัเข้า

สู่ “เกาะเวนิส” เกาะอนัแสนโรแมนติกซ่ึงเป็นจุดหมาย
ปลายทางของคู่รักจากทัว่โลก เมืองเวนิสไดรั้บฉายาวา่ ราชินี
แห่งทะเลอาเดรียตริก (Queen of the Adriatic), เมืองแห่งสายน ้า 
(City of Water), เมืองแห่งสะพาน  



 

(City of Bridges), และ เมืองแห่งแสงสวา่ง (The City of Light) เรือน าท่านเดินทางเขา้สู่“เกาะซานมาร์โค ” 
ศูนยก์ลางของเมืองเวนิส น าคณะเดินทางเขา้สู่บริเวณ “จตุรัสซานมาโค” ระหวา่งการเดินทางชม อนุสาวรียข์องพระ
เจา้วิคเตอร์เอมานูเอลท่ี 2 ถ่ายภาพคู่กบั“ สะพานถอนหายใจ ” สะพานแห่งสัญลกัษณ์ท่ีเช่ือมต่อกบัพระราชวงัดอร์จ  
ชมความสวยงามของ
จตุรัสดา้นหนา้
พระราชวงัดอร์จ อนั
เป็นท่ีประทบัของเจา้
เมืองเวนิสในยคุท่ียงั
เป็นรัฐอิสระอีกทั้งยงั
เป็นศูนยก์ลางของการ
ปกครองแควน้ในยคุ
สมยันั้น ชมรอบบริเวณ“โบสถเ์ซนตม์าร์ค” ซ่ึงเป็นโบสถแ์บบไบเซ็นไทน์ท่ี “ใหญ่ท่ีสุด” ในยโุรปตะวนัตก อิสระ
เลือกชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงันานาชนิด อาทิ Gucci ,Louis Vuitton ,Prada ,Bally ,Chanel หรือ“ เคร่ือง
แกว้มูราโน่ ” สินคา้พื้นเมืองอนัเล่ืองช่ือ อิสระใหท้่านเดินเท่ียวชมงานก่อสร้างท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นอจัฉริยะ
ดา้นสถาปัตยกรรมท่ี“สะพานเรียลอลัโต”้ ใหค้ณะไดส้ัมผสั วิวสองฝ่ังคลองแห่งเวนิส อนัสุดแสนโรแมนติกโดย
การ “นัง่เรือกอนโดร่า” Gondora ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก (เรือนัง่ได ้5-6 ท่านต่อ 1 ล า หากท่านตอ้งการนัง่แบบ
ส่วนตวักรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์) (รวมในค่าทวัรแ์ล้ว) ไดเ้วลาสมควรน าท่าน
เดินทางกลบัสู่ฝ่ังเมืองเวนิส  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนูพิเศษ!!! สปาเกตต้ีล๊อบสเตอร ์
(Spaghetti Lobster)                                                                       

 ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ “เมืองเวนิส-เมสเตร้” จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ “เมือง ลา สเปเซีย” (La Spezia) เมืองในเขตลิกูเรีย ทางตอนเหนือของอิตาลี อยูร่ะหวา่งเมืองเจนวั
และปิซ่า บนทะเลลิกูเรียและเป็นหน่ึงในอ่าวท่ีมีความส าคญัทางดา้นการคา้ และการทหาร เดินทางถึง เมืองลา สเป
เซีย น าท่านเขา้สู่ตวัเมือง 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 



 

พกัที่: Hotel NH La Spezia / หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง(4)         ลา สเปเซีย – ชิงเกว่ แตร์เร – นั่งรถไฟชมเมือง  
      ลงเรือสู่พอร์โตฟิโน – เมืองปิซ่า 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

 น าท่านนัง่รถไฟสู่ “ชิงเกว่ แตรเ์ร่” (Cinque Terre) หมู่บา้นเลก็ๆ ทั้งหา้ ท่ีตั้งอยูบ่นชายฝ่ังริเวียร่า ของอิตาลี CINQUE 
TERRE มีความหมายวา่ “หา้ดินแดน” (FIVE LANDS) ประกอบดว้ย หมู่บา้นหา้แห่ง ไดแ้ก่ MONTEROSSO AL 
MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, 
MANAROLA และ RIOMAGGIORE 
โดยทั้งหา้หมู่บา้นน้ีมีหุบเขาลอ้มรอบ 
ประกอบกนัเป็นส่วนหน่ึงของอุทยาน
แห่งชาติฯ  และไดรั้บการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกอี้ก
ดว้ย แวะชมความงามของหมู่บา้นริโอ
แมกจิโอเร (RIOMAGGIORE) เป็น
หมู่บา้นเลก็ๆ ท่ีมีเสน่ห์ และมี
บรรยากาศเหมือนเมืองตุ๊กตา บา้นเรือน
ท่ีตั้งลดหลัน่กนับนหนา้ผาท่ีปกคลุมดว้ยตน้ไมเ้ขียวขจีตดักบัน ้าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอร์ควอยซ์ ท าใหก้ลายเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวยอดฮิตแห่งหน่ึงอยา่งไม่ตอ้งสงสัย อิสระใหท้่านชมความงดงาม และถ่ายภาพตามอธัยาศยั น าท่าน
ออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ “เมืองเซนต ์มาการิตา” 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านลงเรือเฟอร์ร่ีสู่ “เมืองพอรโ์ตฟิโน” (Portofino) (นัง่เรือประมาณ 20-30 นาที) เดินทางถึงเมืองพอร์โตฟิโน น า

ท่านเดินเล่นเท่ียวชมเมืองโดยรอบ พอร์โตฟิโนเป็นเมืองท่า แห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนท่ีมีช่ือเสียงในระดบัโลก  
ซ่ึ งตั้ งอยู่ ในเขตจังหวัดของ เจนัว  ท่ีถูก
ลอ้มรอบดว้ยท่าเรือเลก็ๆ จนไดรั้บการขนาน
นามว่าเป็น "สวรรค์แห่งเมืองท่า" ส าหรับ
นกัท่องเท่ียวก็ว่าได ้เมืองเล็กๆ ท่ีแสนน่ารัก 
ภ าย ในตัว เ มื อ งประกอบไปด้ว ย ด้ ว ย
บา้นเรือนหลากสีสัน ซ่ึงตั้งเบียดเสียดกนัไป
ตามเชิงเขาเขียวชอุ่ม โอบลอ้มอ่าวท่ีมี เรือ
ยอร์ชส่วนตัว จอดเต็มไปหมด เก็บภาพ
โบสถ์เซนต์มาร์ติน (St.Martin) ซ่ึงสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 12 โดยตวัโบสถ์นั้นมีขนาดท่ีไม่ใหญ่โต แต่ก็มีความ
สวยงามมากพอสมควร ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางกลบัไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่  “เมืองปิซ่า” 
(Pisa) 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัที่: Hotel NH Pisa / หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่ห้าของการเดินทาง(5)         หอเอนปิซ่า (1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก) – เซียน่า  
      เดอะ มอลล์ เอ้าท์เลท – ฟลอเรนซ์ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

 น าท่านออกเดินทางสู่  “เมืองปิซ่า” (Pisa) 
เพื่อเข้าชมความมมหัศจรรย์ของ “หอเอน
แห่งเมืองปิซ่า” 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก
ในยุคกลาง ส าหรับหอเอนปิซ่าน้ี ภายในมี
เสาหินอ่อนทีสลกัลวดลายด้วยฝีมือจิตรกร
ช่ือดงัแห่งยคุไดส้ลกัลวดลายไวส้วยงามมาก 
ส่วนสาเหตุท่ีเอียง นั้นเกิดขึ้นหลังจากเม่ือ
สร้างเสร็จแลว้ ฐานไดท้รุดไปขา้งหน่ึง เม่ือ
วดัดูปรากฏว่าเอียงออกจากแนวด่ิงของฐาน
ถึง 14 ฟุต แต่ก็ยงัไม่ลม้ ยงัคงเอียงอยู่เช่นทุก
วนัน้ี น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเซียน่า” (Siena) เมืองดังแห่งยุคกลางของอิตาลีและเป็นเมืองท่ีมีศิลปะโกธิค 
ตลอดทั้งใจกลางเมืองเก่าของเซียนาไดรั้บเลือกโดยองคก์ารยเูนสโกใหข้ึ้นทะเบียนเป็น  โลกเม่ือปี ค.ศ.1995  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านชม “จตุรสัเปียซซ่า เดล คมัโป” (Piazza del Campo) ซ่ึงไดรั้บยกย่องว่าเป็นมรดกโลก และ เคยเป็นบา้นของ
ปาลิโอนักแข่งมา้ท่ีมีช่ือกระฉ่อนท่ีสุดในโลก 
“จตุรัสเปียซซ่า เดล คัมโป” ท่ีได้ช่ือว่าสวย
แปลกตาเพราะมีรูปทรงเป็นรูปพดั ลาดเอียง
แบบขั้ นบันได  ตั้ ง อยู่ ด้ านหน้ า ศ าล าว่ า
การเมืองเซียน่า ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง 
บา้นเรือนต่างๆ ถึงแมดู้เก่าแก่ แต่ยงัคงถูกใช้
งานเป็นท่ีอยู่อาศัยและร้านค้า มีศาลากลาง
จังหวดัสไตล์โกธิค น ้ าพุเกีย โบสถ์พระแม่
นิรมล ท่ี น่ี มี เทศกาลพาลิโอแสดงในชุด
พื้นเมืองทุกปีมีช่ือเสียงมา น าท่านเดินทางเข้าสู่ เดอะ มอลล ์เอ้าท์เลท (The Mall Outlet) 
เลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมมากมายในราคาพิเศษโดยเฉพาะแบรนด์ชั้นน าของอิตาลี เช่น 
GUCCI & PRADA และแบรนด์อ่ืนๆมากมาย เช่นArmani , Bally, Bulgari, Burberry, 
Calvin Klein, Camper, Diesel, Hugo Boss, L'Occitane , Lacoste, Loewe, Michael Kors, 



 

Polo Ralph Lauren, Quiksilver, Ray-Ban, Samsonite, Spazio Dolce & Gabbana, Swarovski, Swatch, TAG Heuer, 
Timberland, Tommy Hilfiger, Versace, etc. 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคารภายในโรงแรมท่ีพกั 
พกัที่: Grand Hotel Mediterraneo / หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่หกของการเดินทาง(6)         ฟลอเรนซ์ – มหาวหิารซานตา มาเรีย เดลฟิออเร – ชมเมืองเก่า 
       สเต๊กเน้ือฟิออเรนตน่ิา – นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองเนเป้ิล 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

 น าท่านเดินทางสู่ “เมืองฟลอเรนซ์” (Florence) เป็นเมืองตน้แบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีความ
เจริญสูงสุดในช่วงศตวรรษท่ี 13-16 น าท่าน
เดินเท่ียวชมเขตเมืองเก่า ชม “จตัุรัสเพียซ
ซ่าซินยอเรตตา” ชมสถาปัตยกรรมอนัโดด
เด่นของเมืองท่ี “มหาวิหารซานตา มาเรีย 
เดลฟิออเร” เป็นวิหารท่ีมียอดโดมขนาด
ใหญ่สัญลกัษณ์แห่งเมืองฟลอเรนซ์ จากนั้น
ออก เ ดิ นท า ง เ ข้ า สู่ ใ จ ก ล า ง เ มื อ งชม 
“โบสถซ์ันตาโคเช่” โบสถข์นาดใหญ่ซ่ึงใช้
เป็นสถานท่ีฝังศพของศิลปินช่ือก้องโลก 
“ไมเคิลแองเจลโล และกาลิเลโอ” และศิลปินช่ือดงัของเมือง ชม “จตัุรัสเดลลาซิญญอเรีย” (Piazza Della Signoria) 
ท่ีมีความสวยงามและมีเอกลกัษณ์โดดเด่นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งของรูปป้ันเดวิด อนัเป็นผลงานท่ีมีช่ือเสียง
ของ ไมเคิล แองเจโล่ 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคารเมนูพิเศษ!!! ฟิออเรนติน่า สเต๊ก (Fiorentina Beef Steak) พร้อมไวน์แดงรส
เลิศ เมนู...สุดพิเศษท่ีมีช่ือเสียง ท่ีสุดของแควน้ทอสคาน่ี ซ่ึงโดยปกติเชฟจะยา่งเน้ือทั้ง
กอ้นแลว้มาบรรจงแล่ให้ลูกคา้ท่ีโต๊ะอาหารขณะท่ียงัร้อนอยู่ (ท่านใดไม่ทานเน้ือววั
กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย บริษทัฯ จะเปล่ียนเมนูเป็นสเต๊กปลาหรือหมูแทน) 

บ่าย จากนั้นน าท่านขา้มแม่น ้ าอาร์โนเขา้สู่ “จตุัรสัไมเคิลแองเจลโล” 

บนเนินสูงชมรูปหล่อสัมฤทธ์ิจ าลอง “เดวิด” David ท่ีโด่งดังใน
ต านานเป็นผลงานช้ินเอกของไมเคิลแองเจลโล  และบริเวณจตัุรัส
แห่งน้ีท่านสามารถจะบนัทึกภาพวิว ทิวทศัน์ท่ีงามท่ีสุดของกรุง
ฟลอเรนซ์พร้อมชมประติมากรรมท่ีสวยงามของ  “สะพานเวคคิ
โอ” สะพานเก่าแก่แห่งแรกท่ีขา้ม “แม่น ้ าอาร์โน” สัญลกัษณ์ของ
เมืองฟลอเรนซ์ / จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่สถานีรถไฟฟลอ
เรนซ์ 

16.00 ออกเดินทางสู่เมืองเนเป้ิล โดยรถไฟด่วน Italiarail  



 

19.00 เดินทางถึงสถานีรถไฟเมืองเนเป้ิล / น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 
ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั  
พกัที่: Royal Continental Hotel / หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

*** จดัเตรียมเสื้อผา้และของใช้ท่ีจะน าไปเกาะคาปรี 1 คืน ใส่กระเป๋าใบเลก็ *** 

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง(7)         เมืองเนเป้ิล – เกาะคาปรี – ล่องเรือ(ถ า้บลูก๊อตโต้)  
                         นั่งรถรางสู่เมืองเก่า – พเิศษสุด!!! พกับนเกาะคาปรี 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

 น าท่านเดินทางออกจากสู่ “เกาะคาปรี” (Capri Island) โดยเรือเจ๊ตฟรอย / น าท่าน ล่องเรือ ชมทิวทศัน์อนัสวยงาม
ของเกาะคาปรี ท่ามกลางทอ้งฟ้าสีคราม น ้ าทะเลสีน ้ าเงินเขม้ น าท่านชมความงามของ “ถ ้าบลูกรอตโต”้ (BLUE 
GROTTO) ถ ้ า น้ีถู กค้นพบเ ม่ือ ปี  1826 มี
ขนาดกวา้ง 45 เมตรและยาว 54 เมตร สูง 15 
เมตร ทางเขา้ถ ้ าสูงจากระดับน ้ าทะเลเพียง
เมตรเศษๆ (ในกรณีท่ีสภาพอากาศไม่
เอ้ืออ านวยกับการออกเรือ อาจงดรายการ
ชมถ ้ าบลูกอตโต)้ จากนั้นน าท่านนั่งเรือสู่ 
“เกาะคาปรี” สถานท่ีตากอากาศของชน
ชั้นสูงมาตั้งแต่สมยัโรมนัเรืองอ านาจ และยงั
คงไวซ่ึ้งมนต์เสน่ห์แห่งความงามมาจนถึง
ทุกวนัน้ี บรรดากวีและนกัเขียนช่ือดงัต่างก็บอกในงานเขียนเป็นเสียงเดียวกนัว่า “ท่ีคาปรีสวรรคอ์ยู่ใกล้ๆ  เพียงแค่
ปรายตามอง” น าท่านโดยสารรถราง (FUNICULAR) สู่ยา่นกลางเมืองของเกาะคาปรี 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น า ท่ า น เ ช็ ค - อิ น  เ ข้ า สู่ ท่ี พั ก ใ น เ ก า ะ

คาปรี(Capri Island) มีเวลาให้ท่านช่ืนชมกบั
บรรยากาศท่ีท าให้คาปรีมี เสน่ห์ เ ป็นท่ี
หลงใหลของนักท่องเท่ียว อดีตเคยเป็นท่ี
ประทับตากอากาศของจักรพรรดิแห่ง
อาณาจกัรโรมนั ท่ีโปรดให้เป็นวิมานฉิมพลี
ริมฝ่ังทะเล ชมทิวทศัน์อนังดงามของ ยอด
เขาอนาคาปรี ชมบา้นเรือนและบา้นพกัตาก
อากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนให้ท่านได้เดิน
เล่นผอ่นคลายกบัธรรมชาติอยา่งเตม็อ่ิม 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที่: La Residenza Hotel / หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 



 

วนัที่แปดของการเดินทาง(8) เกาะคาปรี – ซอร์เรนโต้ – ชายฝ่ังอมาลฟี – พอซิตาโน – เนเป้ิล 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านลงเรือกลบัสู่ “เมืองซอรเ์รนโต้” (Sorrento) น าท่านชมเมืองซอร์เรนโต ้เมืองสวยริมชายฝ่ัง
ทะเลท่ีมาของเพลง “คมัแบค ทู ซอร์เรนโต”้ และเป็นบา้นเกิดของ เอนริโก คารูโซ (ENRICO CARUSO) นกัร้องโอ
เปราช่ือดงั เป็นเมืองในฝันท่ีงดงามล ้าเลิศ เมืองท่ีมีทศันียภาพสวยงาม จากนั้นน าท่านลดัเลาะตามเส้นทางท่องเท่ียว
ชายฝัง่อมาลฟ่ี (Amalfi Coast) สู่เส้นทางสวรรคอิ์ตาลีใต ้เป็นแนวชายฝ่ังทางตอนใตข้องอ่าวซาเลอร์โน(Salerno) 
ทางตอนใตข้องอิตาลี ชายฝ่ังอมาลฟี ไดรั้บการจดทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโก ดว้ยสถานท่ีอนั
สวยงามของ Amalfi coast คืออ่าวท่ีมีเสน่ห์มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกและเป็นหน่ึงในชายฝ่ังท่ีงดงามท่ีสุดของทวีป
ยโุรปถนนชายฝ่ังท่ีคดเคี้ยวผ่านหมู่บา้นชาวประมงบนหนา้ผาสูงชนั มีวิวทิวทศัน์อนัอนัสวยสดงดงาม และความ
โดดเด่นทางสถาปัตยกรรมยุคกลางปัจจุบนัชายฝ่ังอมาลฟีไดเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดึงดูดชาวอิตาเลียนและ
นกัท่องเท่ียวจากทัว่ทุกมุมโลกเดินทางถึงเมือง โปสิตาโน (Positano) / ชมเมืองโปสิตาโน(Positano) เป็นเมืองท่ีถือวา่
งดงามท่ีสุดในบรรดาเมืองแถบน้ี ตวัเมืองตั้งอยูบ่ริเวณเวิง้อ่าวรูปคร่ึงวงกลม ท่ีเตม็ไปดว้ยบา้นเรือนฉาบปูนระบายสี
อยา่งสวยงาม ตั้งลดหลัน่กนัมาจากเนินเขาลงสู่ทะเล  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นน าท่านชมเมืองอมาลฟี (Amalfi) ในอดีตเป็นเมืองศูนยก์ลางการคา้
ทางทะเลในยคุไบแซนไทน์ศูนยกลางเมืองอยูท่ี่จตุัรัสดุโอโม อนัเป็นท่ีตั้ง
ของน ้าพุเซ็นตแ์อนดรูว ์(Sant’Andrea Fontana) มหาวิหารประจ าเมือง 
(Amalfi Duomo) มีประตูส าริดจากศตวรรษท่ี 11 ภาพโมเสก และ สุสาน
ใตดิ้นของเวน็ตืแอรนดรูวท่ี์อญัเชิญพระศพมาจากกรุงคอนสแตนติโนเปิล
(ปัจจุบนัคืออิสตนับลู) เม่ือปี 1208 รอบๆจตัุรัสมีร้านคา้ ร้านอาหารและ
ร้านขายของท่ีระลึกอยูม่ากมายส่วนชายทะเลท่ีติดท่าเรือนั้น เหมาะจะ
เป็นจุดชมทิวทศัน์อาคารบา้นเรือนท่ีตั้งลดหลัน่อยูบ่นเชิงเขา เป็นภาพท่ีงดงามไม่แพโ้ปสิตาโน / ไดเ้วลสมควรน า
ท่านออกเดินทางสู่เมืองเนเป้ิล  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั  



 

พกัที่: Royal Continental Hotel / หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่เก้าของการเดินทาง(9)  เนเป้ิล – เมืองโบราณปอมเปอ ี– กรุงโรม – เข้าชมภายในโคลอสเซียม   
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

เดินทางเขา้ชม “เมืองโบราณปอมเปอี” (Pompei) น าท่านชมเมืองโบราณ 2,000 ปี ท่ีถูกท าลายโดยลาวาของภูเขาไฟ 
วิโซเวียส ซ่ึงภูเขาไฟลูกน้ีระเบิดเอาดินโคลนเถา้
ถ่าน และหินละลายทับถมจมลงไปในดินในชั่ว
เวลาไม่ก่ีนาทีเม่ือ พ.ศ.662 ประชาชนนบัหม่ืนตอ้ง
ถูกฝังทั้งเป็นตายดว้ยความทุกข์ทรมาน โดยไม่มี
โอกาสหนีรอดออกมาได้เลย และปอมเปอี ก็ถูก
ลืมไปจากความทรงจ าของชาวโลกต่อมาไดมี้การ
ฟ้ืนฟูศึกษาประวติัศาสตร์โบราณช่ือปอมเปอีจึง
ถูกคน้พบแต่ไม่มีใครทราบวา่อยู่ท่ีไหน จนกระทัง่ 
พ.ศ.2291 ไดพ้บร่องรอยของซากเมือง เม่ือร้ือดิน
ท่ีทบัถมออกมาหมดแลว้ก็พบซากเมืองท่ีใหญ่โต และสร้างดว้ยหินอย่างแข็งแรง บางแห่งพบ “ ซากชาวปอมเป
เอียน และสัตวเ์ล้ียงของเขาท่ีตายกลายเป็นหินยงัคงสภาพเดิมทุกประการ ” แต่ทวา่ภาพนั้นจะเห็นลกัษณะของความ
หวาดกลวัต่อความตายไดเ้ป็นอยา่งดีบางคนนัง่เอามือปิดหนา้ตายบางคนนัง่ซบกบัก าแพงบา้นตายก็มี ปอมเปอีจึงได้
ช่ือวา่ “ซากเมืองแห่งความตาย”  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านออกเดินทางสู่กรุงโรม(Rome) น าท่าน
เข้าชมภายใน “สนามกีฬาโคลอสเซียม”

(Colosseum) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก 
สนามกีฬากลางแจง้ขนาดใหญ่ท่ีมีโครงสร้าง
เกือบสมบูรณ์ตั้งอยูใ่จกลางกรุงโรม  โดยนบัเป็น
ส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีการ
สร้างขึ้นมาในสมยัอาณาจกัรโรมนั ระหวา่งทาง 
ท่านจะสามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรมอนั
เก่าแก่ของกรุงโรม 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที่: Hotel NH Collection Roma Centro หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่สิบของการเดินทาง(10)    กรุงโรม – กรุงวาติกนั – เข้าชมพพิธิภัณฑ์วาติกนั(Sistine Chapel) 
                          วหิารเซนต์ ปีเตอร์ – น ้าพุเทรวี ่– เมืองเก่าโรม – วหิารแพนธีออน 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 



 

 น าคณะท่านเดินทางเขา้สู่ “ นครรัฐวาติกนั ” “ ประเทศเอกราช ” หรือ “ รัฐอิสระท่ีเลก็ท่ีสุดในโลก ” ***พิเศษสุด...
น าท่านเดินเข้าชมภายในของ “พิพิธภณัฑว์าติกนั”(Sistine Chapel) เป็นพิพิธภณัฑท์างดา้นศาสนาและศิลปะขนาด
ใหญ่ท่ีตั้งอยูใ่นนครรัฐวาติกนั เป็น
สถานท่ีท่ีเก็บรวบรวมผลงานทางศิลปะ
ของศาสนจกัรคาทอลิกท่ีมีอายหุลายร้อยปี
ไวใ้หช้ม โดยเฉพาะผลงานช้ินเอกของ
ศิลปินระดบัโลกหลายท่าน เช่น ไมเคิล 
แอเจลโล(Michelangelo) และ ราฟาเอล
(Raphael) แถมภายในยงัไดรั้บการตกแต่ง
อยา่งสวยงามวิจิตร ท่านจะไดช้ม
ภาพเขียนเฟสโกบนเพดานท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะวาติกนัอีกดว้ยนั้นคือภาพ “The creation of Adam” ท าใหท่ี้น่ีเป็น
หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวหา้มพลาดของคนมาเท่ียวกรุงโรม น าท่านเข้าชมภายในของ “มหาวิหารเซนต์ปีเตอร”์ ซ่ึง
เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีใหญ่และส าคญัท่ีสุดในนครรัฐวาติกนั เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ของพระศาสนจกัรโรมนัคาทอลิกท่ีมี
ขนาด “ ใหญ่ท่ีสุดในโลก ” ไดรั้บการออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจลโล ” น าท่านเขา้สู่ภายในมหาวิหารซ่ึงประดบั
ประดาไปดว้ยงานศิลปะช้ินเอกมากมาย อาทิเช่น “ ปิเอตา้ ” (The Pieta) รูปแกะสลกัหินอ่อนแม่พระมารีอุม้พระศพ

ของพระเยซูเจา้ไวบ้นตกั  
เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมเมืองเก่ากรุงโรมระหวา่งเส้นทาง ท่านจะสามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ของกรุงโรม รถ

โคช้จะน าท่านผ่านชมสถานท่ีส าคญัต่างๆ อาทิ “จตุัรสัเวเนเซีย” Piazza Venezia จตุรัสท่ียิ่งใหญ่ใจกลางกรุงโรม 
ผา่นชมระเบียงปาลาสโซ สถานท่ีใชก้ล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ “อนุสาวรียพ์ระเจ้าวิคเตอร ์เอม็
มานูเอล็ท่ี 2” ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นพระบิดาของชาว อิตาลี “ประตูชยัคอนสแตนติน” สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะและท่ีมาของ 
“ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” จากนั้นชมร่องรอยของศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรดิ 
 

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


 

โรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  “โรมนัฟอร่ัม”  จากนั้นน าท่านเดินเข้าชมความสวยงามของ “น ้าพุเทรวี่” น ้ าพุเทรว่ีน้ีถือเป็น
ผล ง าน ช้ิ น เ อ ก ท่ี ส ร้ า ง ค ว า มป ระทับ ให้ กับ
นกัท่องเท่ียวทัว่โลก ส่วนกลางของน ้ าพุนั้นมีรูปป้ัน
ของเทพเจ้าเนปจูนขี่รถม้าติดปีกแสดงถึงความมี
สุขภาพท่ีแข็งแรงและความอุดมสมบูรณ์ของ
อาณาจกัร จากนั้นเดินเขา้สู่เขตเมืองเก่าเพื่อเข้าชม 
ค ว า ม ม หั ศ จ ร ร ย์ ข อ ง  “วิ ห า ร แ พ น ธี อ อ น ” 
สถาปัตยกรรมจากยุคโรมันท่ี เ ก่าแก่ ท่ี สุดของ
ประเทศอิตาลี มีอายุเก่าแก่ประมาณ 2,000 กว่าปี 
วิหารแห่งน้ีไดถู้กสร้างขึ้นเม่ือ 27 ปีก่อนคริสตกาล จุดเด่นท่ีน่าสนใจของวิหารแพนธีออน คือ การออกแบบ “ โดม 
” ดา้นบนของอาคารท าไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์ 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
พกัที่: Hotel NH Collection Roma Centro หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่สิบเอด็ของการเดินทาง(11)     กรุงโรม – บันไดสเปน – ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม –            
                                                                  เดินทางกลบั – โดฮา 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

 หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ “ย่านบนัไดสเปน” สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง และเป็นสัญลกัษณ์อีกอยา่งหน่ึงของ
กรุงโรม สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง และ
เป็นสัญลกัษณ์อีกอยา่งหน่ึงของกรุงโรม  
เป็นสถานท่ีนดัพบของหนุ่มสาววยัรุ่นของ
อิตาลีซ่ึงในเขตบริเวณน้ีเตม็ไปดว้ย
สถาปัตยกรรมโรมนัท่ีสวยงาม ใหท้่านได้
ถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึกหรืออิสระเลือกชอ้ป
ป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงันานาชนิด อาทิ 
Gucci ,Louis Vuitton ,Prada ,Bally ,Chanel 
ฯลฯ ไดเ้วลาสมควรออกเดินทางสู่สนามบิน
ฟูมิชิโน่ 

16.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวยเ์ท่ียวบินท่ี QR 132 
23.00 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ (แวะพกัเปลี่ยนเคร่ือง) 

วนัที่สิบสองของการเดินทาง(12)   โดฮา – กรุงเทพฯ 

02.25 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR 836 
13.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

*************************************************************** 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอัน
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดย 
เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผูน้ าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตัดสินใจ  จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 
 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – มิลาน // กรุงโรม – กรุงเทพฯ (หรือสลบัเมืองลงก่อน-หลงั) 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 

12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในสวิตเซอร์แลนดจ์ะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจาก

อยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุม
ต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกนัสุขภาพและการเกิดอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการ * รวมค่าวซ่ีา * ค่าทิปพนักงานขับรถ 
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

13 – 24 พ.ค.65 152,900 152,900 152,900 28,900 
03 – 14 มิ.ย.65 155,900 155,900 155,900 28,900 
08 – 19 ก.ค.65 165,900 165,900 165,900 32,900 

22 ก.ค. – 02 ส.ค.65 165,900 165,900 165,900 32,900 
05 – 16 ส.ค.65 165,900 165,900 165,900 32,900 
16 – 27 ก.ย.65 155,900 155,900 155,900 28,900 

30 ก.ย. – 11 ต.ค.65 155,900 155,900 155,900 28,900 
07 – 18 ต.ค.65 155,900 155,900 155,900 28,900 

21 ต.ค. – 01 พ.ย.65 155,900 155,900 155,900 28,900 
*** ท่านใดตอ้งการเดินทางดว้ยท่ีนัง่ชั้นธุรกิจราคาพิเศษ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย *** 

กรุณาส ารองท่ีนัง่ล่องหนา้อย่างนอ้ย 8 สัปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยืน่วีซ่า 

คุ้มค่าทุกระดับ ของการเดินทาง 



 

7. ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ
พจิารณาหรือไม่กต็าม  

8. ค่าทิปพนกังานขบัรถและบริกรตลอดการเดินทาง  
9. น ้าด่ืมบนรถโคช้บริการตลอดการเดินทาง 
10. ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง) หากท่านลืมสัมภาระ

ไวใ้นหอ้งพกั มีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได ้
*** บางโรงแรมมีพนกังานยกกระเป๋าไม่พอท าใหเ้กิดความลา้ชา้ ท่านสามารถน าสัมภาระขึ้นห้องพกัไดด้ว้ยตวัเอง *** 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
3. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
4. ทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท ต่อท่านต่อวนั ***หากท่านประทบัใจในการบริการ*** 
5. ค่าธรรมเนียมการเล่ือนตัว๋ขากลบั(กรณีอยูต่่อ) 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 60,000 บาท เม่ือจอง พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง(Passport) มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง  
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 2 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 6 ท่าน 

หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่าและผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก ท าให้ผูเ้ดินทางในคณะไม่ครบ 6 ท่าน ซ่ึง
ในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหลงัหกัค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ และค่าบริการในการยืน่วีซ่า  

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือ ไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ี

ส าคญัในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ประกนัการเดินทาง ฯลฯ  
2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง

เดินทางมายืน่วีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความ
สะดวก  



 

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะ
มีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวี ซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่าน

การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วน
ท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่ านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้
ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ี
จะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้งการันตีท่ีนัง่กบั

สายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอ
คืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)      

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่าน) 

• หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
• รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแวน่ตา ไม่ยิม้เห็นฟัน 

ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
• หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด  

*** กรณีค้าขาย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือส าเนาใบ
เสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน พร้อม
สลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 



 

 *** กรณีข้าราชการ: หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิป
เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู ่อายุ
ยอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

• หนังสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชีระบุ
อยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถแนบ 
Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ) 

• หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดับแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเขา้ร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดช่ือให้
ตรงกบัหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
โดยตอ้งท าแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตัวจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 

***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) *** 

• กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมี
จดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ โดยระบุประเทศและวนัเดินทาง 
(ตัวจริง) 

• ส าเนาบัตรประชาชน   / ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต ่ากว่า 20 ปี) 

• ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล อย่างละ 1 ชุด (ถ้ามี) 
*** กรณีที่สถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย *** 

***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอ่ืนเพิม่เติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการพจิารณาอนุมัติ ออกวีซ่าส าหรับสถานทูต ***   

• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม
ทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า 
 ของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

• ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว  ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทาง
อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 

 



 

 

 

 


