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มิลาน – มหาวิหารดูโอโม – ปราสาทสฟอร์ เซสโก้ - เวโรน่ า – เวนิส - ล่องเรื อชมเกาะ
ฟลอเรนซ์ - เมืองปิ ซ่ า – เมืองเซียน่ า – เฟี ยโน่ โรมาโน - ปอมเปอี – ซอร์ เรนโต้ – เนเปิ้ ล
La Reggia Designer Outlet – ทิโวรี่ – โรม - โคลอสเซี่ยม – นา้ พุเทรวี – วิหารแพนธีออน
นครรัฐวาติกนั - มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ – ช้ อปปิ้ งย่านบันไดสเปน
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กาหนดการเดินทาง

02-10 พ.ย.61
(กรุณาสารองที่นั่งล่วงหน้ าก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สัปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)
วันที่1 สนามบินสุ วรรณภูมิ – มิลาน
21.30 น. คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารต่ างประเทศ ชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ D โดยมีเจ้ าหน้ าที่
บริษัทฯ ดูแลและให้ การบริการ

วันที่2 มิลาน – มหาวิหารดูโอโม – ปราสาทสฟอร์ เซสโก้ - เวโรน่ า – เวนิส
00.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุ งมิลาน (อิตาลี) โดยสายการบิน ไทย แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ TG940
07.10 น. ถึงสนามบินมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองเรียบร้ อยแล้ว
จากนั้นนาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ตัวเมืองมิลาน นาคณะเดินทางสู่ บริ เวณสนามฟุตบอลของทีมงูใหญ่ “อินเตอร์ มิ
ลาน” ณ สโมสรฟุตบอลอินเตอร์ นาซิ อองนัลเล่ มิลาโน (Football Club Internazionale Milano) จากนั้น ชม
“ ปราสาทสฟอร์ เซสโก้ ” ปราสาทสวยงามหลังนี้
ได้เคยเป็ นป้ อมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ
ต่ อ มาเป็ นที่ พ านั ก ของผู ้น าเผด็ จ การในช่ ว ง
ศตวรรษที่ 15 คือ ตระกูลสฟอร์ ซา มีเวลาให้ ท่าน
ได้ ถ่ายภาพกับมุมสวยๆ ของน้าพุที่โพยพุ่งบริ เวณ
ด้ านหน้ าปราสาทสฟอร์ เซสโก้ จากนั้นชม “มหา
วิห ารแห่ ง มิ ล าน หรื อ ดู โอโม” สัญ ลัก ษณ์ ที่ โ ดด
เด่ นที่ สุ ด ของเมื อง อัน มี ข นาดใหญ่ โ ตมโหฬาร
สร้างขึ้นด้วยหิ นอ่อนสี ขาวในศิลปะแบบโกธิ ค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ปั จจุบนั เป็ น “โบสถ์ แคธอลิกที่
ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลก” ลานด้านหน้าเป็ นที่ต้ งั ของพระราชานุ สาวรี ยพ์ ระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานู เอลที่ 2 ทรง
ม้า รายล้อมด้วยอาคารที่เก่าแก่คลาสสิ คและช้ อปปิ้ งมอลล์ ที่สวยที่สุดแห่ งหนึ่งของโลก“แกลเลอเรีย วิคเตอร์
เอ็มมานูเอลที่ 2” ที่ใช้เวลาก่อสร้างถึง 12 ปี เป็ นอาคารหลังคากระจกโครงเหล็กพื้นโมเสกลวดลายงดงาม
มาก ภายในประกอบด้วยร้ านค้าแบรนด์เนมชื่ อดัง เช่ น Prada, Louis Viton, Gucci, Bally, Amani,
Moschino , Versace ฯลฯ
เทีย่ ง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่านเดิ นทางสู่ “เมื องเวโรน่ า ” เมืองที่ใหญ่ และ
ส าคัญเป็ นอัน ดับ 2 ในแคว้นเวเนโตรองจากเวนิ ส
เมืองเวโรนาได้รับสมญานามว่า "LITTLE ROMAN"
เพราะยังคงสภาพสิ่ งก่อสร้ างจากสมัยโรมันไว้อย่าง
สมบูรณ์ นาคณะเดินทางเข้าชมย่านเมืองเก่า ที่ยงั คง
สภาพบ้ า นเรื อนแบบโบราณ จากนั้ นน าท่ า นสู่
“จตุรัสเออร์ เบ” ที่รายล้อมไปด้วยคฤหาสน์ ,วังเก่า
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ค่า

ของตระกูลที่เคยปกครองเวโรน่า ระหว่ างทางผ่ านชมความยิ่งใหญ่ ภายนอกของ “โรมัน อารีน่า” สนามกีฬา
กลางแจ้งแบบโบราณในสมัย โรมัน เดินทางเข้าสู่ “อดีตบ้ านของจูเลียต” ชมระเบียงหิ นอ่อนเล็กๆ ที่จูเลียต
เคยยืนอยูโ่ ดยมีโรมิโอมาคอยเฝ้าขอความรักอยูด่ า้ นล่างตั้งอยูท่ ี่บา้ นเลขที่ 27 ถนนแคปเปลโล (Cappello) ***
กล่ าวกันว่าท่านจะได้พบเนื้ อคู่หลังจากเยือนบ้านจูเรี ยด *** จากนั้นเดิ นทางสู่ เมืองเวนิ ส ราชิ นีแห่ งทะเล
เอเดียตริ ก เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ : NOVOTEL HOTEL, HOLIDAY INN HOTEL หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่3 เวนิส – ล่องเรื อชมเกาะ – ฟลอเรนซ์ – ชมเมือง
เช้ า

เทีย่ ง
บ่าย

ค่า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาคณะเดินทางเข้าสู่ ท่าเรื อตรอนเชโต้ จากนั้นลงเรื อเข้าสู่ “เมืองเวนิส” เรื อนาท่านเดินทางเข้าสู่ “เกาะซาน
มาร์ โค” ศู น ย์ก ลางของเมื อ งเวนิ ส น าคณะเดิ น
ทางเข้าสู่ บริ เวณ “จตุรัสซานมาโค” ชม อนุ สาวรี ย ์
ของพระเจ้าวิคเตอร์ เอมานูเอลที่ 2 บิดาของชาวอิตา
เลี ย น พร้ อ มถ่ า ยภาพคู่ ก ับ “สะพานถอนหายใจ”
ส ะ พ า น แ ห่ ง สั ญ ลั ก ษ ณ์ ที่ เ ชื่ อ ม ต่ อ กั บ
พ ร ะ ร า ช วั ง ด อ ร์ จ ช ม ค ว า ม ส ว ย ง า ม ข อ ง
“พระราชวังดอร์ จ” (ภายนอก) อันเป็ นที่ประทับ
ของเจ้าเมืองเวนิ สในยุคที่ยงั เป็ นรัฐอิสระ ชม “โบสถ์ เซนต์ มาร์ ค” ซึ่ งเป็ นโบสถ์แบบไบเซ็ นไทน์ที่ “ใหญ่
ที่สุด” ในยุโรปตะวันตก อิสระเลื อกช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมชื่ อดังนานาชนิ ด อาทิ Gucci Louis Vuitton
Prada Bally Chanel ให้ ท่านได้ สัมผัสคลองแห่ งเวนิสอันแสนโรแมนติกโดยการ “ นั่งเรื อกอนโดร่ า” Gondora
ทีม่ ีชื่อเสี ยงระดับโลก(ไม่ รวมในรายการทัวร์ กรุ ณาติดต่ อหัวหน้ าทัวร์ )
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดิ นทางสู่ “เมื องฟลอเรนซ์ ” เป็ นเมืองต้นแบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ซึ่ งเป็ นเมืองที่มีความเจริ ญ
สู งสุ ดในช่ วงศตวรรษที่ 13-16 นาคณะเดินเที่ยวชมเขต
เมื อ งเก่ า ชม “จั ตุ รั สเพี ย ซซ่ าซิ นยอเรตตา” ชม
สถาปั ตยกรรมอันโดดเด่นของเมืองที่ “มหาวิหารซานตา
มาเรี ย เดลฟิ ออเร” เป็ นวิ ห ารที่ มี ย อดโดมขนาดใหญ่
สัญลักษณ์ แห่ งเมืองฟลอเรนซ์ จากนั้นออกเดินทางเข้าสู่
ใจกลางเมืองชม “โบสถ์ ซันตาโคเช่ ” โบสถ์ขนาดใหญ่ซ่ ึ ง
ใช้เป็ นสถานที่ ฝังศพของศิลปิ นชื่ อก้องโลก “ไมเคิลแองเจลโล และกาลิเลโอ” และศิลปิ นชื่อดังของเมือง ชม
จัตุรัสเดลลาซิ ญญอเรี ย ( Piazza Della Signoria ) ที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์ โดดเด่นอย่างมาก
เนื่องจากเป็ นที่ต้ งั ของรู ปปั้ นเดวิด อันเป็ นผลงานที่มีชื่อเสี ยงของ ไมเคิล แองเจโล่
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร / นาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
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พักที่: Mediterraneo Hotel / หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่4 ฟลอเรนซ์ – เมืองปิ ซ่ า – เมืองเซียน่ า – เฟี ยโน่ โรมาโน
เช้ า

เทีย่ ง
บ่าย

ค่า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่ เมื องปิ ซ่ า“เมืองปิ ซ่ า” เมื องแสนสวยริ มฝั่งแม่ น้าอาร์ โน และยังเป็ นบ้ านเกิด “กาลิเลโอ”
ศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยงของอิตาลี เดินทางสู่
เมื องปิ ซ่ า พร้ อมนาคณะเปลี่ ย นเป็ น
รถ Shutter Bus เข้า ชมความ
มหัศ จรรย์ข อง “หอเอนแห่ ง เมื อ งปี
ซ่ า” 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก
ถูกสร้างด้วยหิ นอ่อน สู ง 181 ฟุต มี 8
ชั้นโดยเริ่ มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1174 แล้ว
เสร็ จเมื่อ ค.ศ.1350 ใช้เวลาก่อสร้ าง
นานถึง 176 ปี เดินทางสู่ เมืองเซี ยน่ า
“Siena” เมืองดังแห่งยุคกลางของอิตาลีและเป็ นเมืองที่มีศิลปะโกธิ ค
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านชมเมืองเซี ยน่ า ตลอดทั้งใจกลางเมืองเก่าของเซี ยน่ าได้รับเลื อกโดยองค์การยูเนสโกให้ข้ ึนทะเบียน
เป็ นมรดกโลกเมื่ อปี ค.ศ.1995 เชิ ญ
เยี่ ย ม จตุ รั ส เปี ยซซ่ า เดล คั ม โป
Piazza del Campo ซึ่ งได้รับยกย่อง
ว่าเป็ นมรดกโลก และเคยเป็ นบ้านขอ
งาลิโอนักแข่งม้าที่มีชื่อกระฉ่ อนที่สุด
ในโลก จตุ รัสเปี ยซซ่ า เดล คัมโป ที่
ได้ชื่อว่าสวยแปลกตาเพราะมีรูปทรง
เป็ นรู ป พัด ลาดเอี ย งแบบขั้น บัน ได
ตั้ง อยู่ด้า นหน้า ศาลาว่า การเมื องเซี ย
น่า เดินเล่นชมเมือง บ้านเรื อนต่างๆ ถึงแม้ดูเก่าแก่ แต่ยงั คงถูกใช้งานเป็ นที่อยูอ่ าศัยและร้านค้า มีศาลากลาง
จังหวัดสไตล์โกธิ ค น้ าพุเกีย โบสถ์พระแม่นิรมล ที่นี่มีเทศกาลพาลิโอแสดงในชุดพื้นเมืองทุกปี มีชื่อเสี ยงมาก
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ โรงแรมที่พกั
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: Best Western Park Hotel Roma Nord / หรื อระดับใกล้เคียง
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วันที่5 เฟี ยโน่ โรมาโน – ปอมเปอี – La Reggia Designer Outlet – เนเปิ้ ล
เช้ า

เทีย่ ง

ค่า

บริการอาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของทีพ่ กั
จากนั้นนาท่านออกเดินทางลงใต้สู่เมืองเนเปิ้ ล ที่มีประวัติเก่าแก่ ยาวนาน เป็ นเมืองหลวงของแคว้นกัมปาเนี ย
และจังหวัดเนเปิ ลส์ในอิตาลี เป็ นเมืองที่มีบทบาทสาคัญในคาบสมุทรอิตาลีมาตลอด 2,800 ปี ตั้งอยูท่ ี่ชายฝั่ง
ด้านตะวันตกของอิตาลีติดกับอ่าวเนเปิ ลส์ กึ่ งกลางระหว่างพื้นที่ภูเขาไฟสองแห่ ง คือ ภูเขาไฟวิสุเวียส และ
กัมปี เฟลเกรย์ ผ่านย่านท่าเรื อ ปราสาทเดลโลโว สร้ างในสมัยวิลเลียมที่ 1 แห่ งอองจู และต่อเติมใหม่ในปี
ค.ศ.1532 โดยนักออกแบบของสเปน ดอน เปโดร เดอ โทเลโด้ ผ่านชม กัลเลเรี ยอุมแบร์ โตปรี โม Galleria
Umberto I ตั้งขึ้นเมื่อปี 1887 เป็ นอาคารศิลปะแบบนีโอคลาสสิ คที่สวยงาม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าชม “เมืองปอมเปอี” นาชมเมือง โบราณ 2,000 ปี ที่ถูกทาลายโดยลาวาของภูเขาไฟวิโซเวียส ซึ่ ง
ภูเขาไฟลูกนีร้ ะเบิดเอาดินโคลนเถ้ าถ่ าน และหินละลายทับถมจมลงไปในดินในชั่ วเวลาไม่ กี่นาทีเมื่อ พ.ศ.662
ปอมเปอี ก็ถูกลื มไปจากความ
ทรงจาของชาวโลกต่อมาได้มี
การฟื้ นฟู ศึ กษาประวัติศาสตร์
โบ ร า ณ ชื่ อ ป อ ม เป อี จึ ง ถู ก
ค้นพบแต่ไม่มีใ ครทราบว่าอยู่
ที่ ไ หน จนกระทั่ง พ.ศ.2291
ได้พ บร่ อ งรอยของซากเมื อ ง
เมื่ อรื้ อดิ นที่ ทั บ ถมออก มา
หมดแล้ ว ก็ พ บซ าก เมื องที่
ใหญ่โต และสร้างด้วยหิ นอย่าง
แข็งแรง บางแห่ งพบ “ ซากชาวปอมเปเอียน และสั ตว์ เลี้ยงของเขาที่ตายกลายเป็ นหินยังคงสภาพเดิมทุก
ประการ ” แต่ทว่าภาพนั้นจะเห็นลักษณะของความ
หวาดกลัวต่อความตายได้เป็ นอย่างดีบางคนนัง่ เอา
มือปิ ดหน้าตายบางคนนัง่ ซบกับกาแพงบ้านตายก็มี
ปอมเปอี จึ ง ได้ชื่ อ ว่ า “ซากเมื อ งแห่ ง ความตาย”
จากนั้นนาท่ านออกเดินทางสู่ La Reggia Designer
Outlet ศู น ย์ เ อ า ท์ เ ล็ ท ที่ ใ ห ญ่ แ ล ะ มี สิ น ค้ า
หลากหลายที่สุ ด มี เวลาให้ท่ านช้อปปิ้ งสิ นค้าแบ
รนด์เนม อาทิเช่น BIALETTI, Calvin Klein, D&G,DIESEL, Paul Smith, POLO, LEVI'S, REPLAY ฯ
อิสระอาหารค่าเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง

พักที่: Holiday Inn Hotel Naple / หรื อระดับใกล้เคียง
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วันที่6 เนเปิ้ ล – ซอร์ เรนโต้ – ทิโวรี่ – โรม
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

บริการอาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของทีพ่ กั
จากนั้นนาท่ านสู่ เมืองซอร์ เรนโต้ (SORRENTO)
นาท่ า นชมเมื อ งซอร์ เ รนโต้ เมื องสวยริ ม ชายฝั่ ง
ทะเลที่มาของเพลง “คัมแบค ทู ซอร์ เรนโต้” และ
เป็ นบ้ า นเกิ ด ของ เอนริ โก คารู โซ (ENRICO
CARUSO) นักร้องโอเปราชื่อดัง เป็ นเมืองในฝันที่
งดงามล้ าเลิ ศ เมื อ งที่ มี ท ั ศ นี ยภาพสวยงาม
โดยเฉพาะเวลาตอนที่พระอาทิตย์จะลับขอบฟ้า
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ า นออกเดิ น ทางสู่ เ มื อ งทิโ วรี่ ดิ นแดนที่เ ป็ น
ส่ วนหนึ่งของแคว้ นลาซิ โอ (Lazio) ตั้งอยู่บนหน้า
ผาสู ง เหนื อ แม่ น้ า อาเนี ย น (Aniene)ชมเนิ น เขา
TIBURTINE ท่านจะได้พบว่าทิวทัศน์สวยงามสุ ด
ลูกหู ลูกตาจะเปิ ดต้อนรับปลุ กประสาทสัมผัสทุก
อย่างให้สดชื่น มีชีวติ ชีวา โดยเฉพาะเหล่าวิลล่าพัก
ร้อนของชนชั้นสู งในสมัยก่อนเพื่อสัมผัสกับความ
โรแมนติกจับใจ จากนั้นนาท่านเข้าสู่ กรุ งโรม
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร / นาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

พักที่: IH Hotels Roma Z3, Warmth Hotel, หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่7 โคลอสเซี่ยม – นา้ พุเทรวี – วิหารแพนธีออน – นครรัฐวาติกนั
มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ – ช้ อปปิ้ งย่ านบันไดสเปน
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนาท่ านชมภายนอก สนามกีฬาโคลอสเซี ยม 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ ของโลก ที่เกิดขึ้นมาเพื่อเป็ น
สัญลักษณ์ แห่ งอานาจของ “ เวสปาเรียน ”
Vespasian จักรพรรดิ แห่ งโรม พระองค์เริ่ ม
ครองราชย์ในปี ค.ศ. 69 แล้วเสร็ จปี ค.ศ. 80
ในสมัยของ Titus บุตรชายของจักรพรรดิ์
เวสปาเรี ยน โดยโคลอสเซี ยมแห่ งนี้ ได้รับ
การยกย่ อ งให้ เ ป็ นมรดกของชาวโรมัน
โบราณ ชม “ประตู ชั ย คอนสแตนติ น ”
สัญลักษณ์ แห่ งชัยชนะและที่ มาของ “ถนน
ทุกสายมุ่งสู่ กรุ งโรม” ผ่านชมสถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่ภายในกรุ งโรม อาทิ “จัตุรัสเวเนเซี ย” จัตุรัสที่ยงิ่ ใหญ่
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เทีย่ ง

ค่า

ใจกลางกรุ ง โรม ผ่านชม ระเบี ยงปาลาสโซ สถานที่ ใช้ก ล่ าวสุ นทรพจน์ข องมุ สโสลิ นีในโอกาสต่ างๆ
“อนุสาวรีย์พระเจ้ าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2” ซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ นพระบิดาของชาวอิตาลี จากนั้นผ่านชมร่ องรอย
ของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ “โรมันฟอรั่ม” เดินทางเข้า สู่ นครรัฐวาติกัน “รัฐอิสระที่เล็ก
ทีส่ ุ ดในโลก” เป็ นที่ประทับของ พระสันตะปาปา ซึ่ งเป็ นประมุขสู งสุ ดแห่งศาสนาคริ สต์ นิกายโรมันคาทอลิก
เข้ าชมภายในของ “มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ ” (ขอสงวนสิ ทธิ์ในการงดการเข้ าชมภายในมหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์
ในกรณี มีการจัดงานพิธีต่างๆ ซึ่งไม่ อาจเข้ าชมได้ หรื อในกรณี คิวต่ อแถวในการเข้ าชมยาวมากเพื่อไม่ ให้
เป็ นผลกระทบกับรายการท่ องเที่ยวอื่นๆในโปรแกรมทัวร์ ) ซึ่ งเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่ใหญ่และสาคัญที่สุดในนคร
รัฐวาติกนั ออกแบบโดย “ไมเคิลแองเจลโล” โดมของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สูงโดดเด่นสามารถเห็นได้แต่
ไกลในตัวกรุ งโรม ที่ต้ งั วิหารเชื่ อกันว่าเป็ นที่ฝังร่ างของ “นักบุญปี เตอร์ ” ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในสาวก 12 องค์ของ
พระเยซู ชม “ปิ เอต้ า” (The Pieta) รู ปแกะสลักหิ นอ่อนแม่พระมารี ยอ์ ุม้ พระศพของพระเยซู เจ้าไว้บนตัก รู ป
ปั้ นนี้ไมเคิลแองเจลโล ได้แกะสลักหิ นอ่อนงานชิ้นนี้ เมื่อเขาอายุ ๒๕ ปี และยังเป็ นงานชิ้นเดียว ที่ไมเคิลแอง
เจลโลแกะสลักชื่อตัวเอง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมความสวยงามของ “น้าพุเทรวี่” ซึ่ งออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ Francesco Salvi ในช่วงศตวรรษที่ 17 น้ าพุ
เทรวี่น้ ี ถือเป็ นผลงานชิ้นเอกที่สร้างความประทับให้กบั นักท่องเที่ยวทัว่ โลก เชื่ อกันว่าเมื่อโยนเหรี ยญลงไป
ในสระน้ า “จะได้ กลับมาเยือนกรุ งโรมอีก
ครั้ ง” จากนั้นนาท่ านเดินเข้ าสู่ เขตเมื อง
เก่ าเพื่ อ เข้ าชมความมหั ศ จรรย์ ของ
“วิหารแพนธีออน” สถาปัตยกรรมจากยุค
โรมันที่เก่ าแก่ ที่สุดของประเทศอิตาลี มี
อายุเก่าแก่ ประมาณ 2,000 กว่าปี วิหาร
แห่ ง นี้ ได้ถู ก สร้ า งขึ้ น เมื่ อ 27 ปี ก่ อ น
คริ สตกาล โดยจักพรรดิ์ มาคุส อากริ ปปา
ในปี ค.ศ. 80 จากนั้นเดินทางสู่ “ ย่านบันไดสเปน ” สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยง และเป็ นสั ญลักษณ์ อีกอย่ าง
หนึ่งของกรุ งโรม บริ เวณนี้เต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมโรมันที่สวยงาม
อิสระอาหารค่าเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง

พักที่: IH Hotels Roma Z3, Holiday Inn Hotel Roma, หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่8 กรุงโรม – สนามบินสุ วรรณภูมิ
เช้ า
.........
13.30

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ได้เวลานัดหมาย จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนาคณะเช็คอิน และทา TAX REFUNED
เหิรฟ้ ากลับสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ TG945
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วันที่9 สนามบินสุ วรรณภูมิ
06.05

ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

***หมายเหตุ. ..โปรแกรมการเดิ นทางอาจเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ฟ้ า อากาศ การจราจร การล่ าช้าของสายการบิ น และ
สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ ผนู้ าทัวร์
มีอานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสิ นใจ จะคานึงถึงความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่ าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

02-10 พ.ย.61

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน

49,900

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี พักท่ านเดียว / ห้ อง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
จ่ ายเพิม่
( มีเตียงเสริม )

49,900

49,900

15,900

ต้ องการเดินทางโดยชั้ นธุรกิจ Business Class กรุ ณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ- มิลาน //โรม-กรุ งเทพฯ(หรื อสลับก่อน-หลัง)
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าและ
ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรั บเปลี่ยน
ย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่ าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้ นวีซ่า และค่ าธรรมเนียมวีซ่า (ค่ าบริการยื่นวีซ่า 3,500.-)
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่านเนื่ องจากป้ องกันการสู ญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พกั
และเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าห้องพักสาหรับทุกท่าน)

ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่ านละ 14 ยูโร
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่ านละ 100 บาทต่ อวัน
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน




กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดิ นทาง พร้อมแฟกซ์สาเนาหน้าหนังสื อเดิ นทาง Passport มายังบริ ษทั และ
ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดิ นทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิ ดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรื อ ผูร้ ่ วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่าธรรมเนี ยมวีซ่า หรื อจัดหา
คณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
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บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่วา่
ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ
o ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่ อในคณะมีผู้สารองที่นั่งครบ 20 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรั บจากทางสถานทูต เนื่ องจากบริ ษทั
จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิ น , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดิ นทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
o หากในช่ วงทีท่ ่ านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ในการยืน่ วีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายืน่ วีซ่าด้วย
ตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
o เอกสารต่ างๆทีใ่ ช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเทีย่ วทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยืน่ วี
ซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั
ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
 กรณีวซี ่ าทีท่ ่ านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วัน ยื่ นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่ สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋
เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120
วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดิ นทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน 2 คืนแรกของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจง
ให้ท่านเข้าใจ
 หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
 ทางบริ ษัทเริ่ มต้ น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภู มิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่ างจังหวัด หรื อต่ างประเทศ และจะสารองตั๋วเครื่ องบิ น
หรื อพาหนะอย่ างหนึ่งอย่ างใดทีใ่ ช้ ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่ าใช้ จ่ายที่นอกเหนื อจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่ านควรจะให้ กรุ๊ป FINAL 100% ก่ อนทีจ่ ะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบิน หรื อ
กรุ๊ปทีม่ กี ารการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจาทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %
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เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ตวั ที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รู ปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุ ด
* ค้ าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิน
3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมาย
รับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อ
แต่ละสถานทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกด
ชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วัน
ทาการ)
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริ บูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสอง
คน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอาเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบัตร 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุ ด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุ ด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทาง
บริ ษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่าน
จัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีทที่ ่ านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่องจากการขอวีซ่าใน
แต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านทีม่ เี อกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ทจี่ ะเดินทางไปท่ องเทีย่ วยังประเทศตามทีร่ ะบุเท่ านั้น การปฏิเสธวี
ซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน
โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

