
 
 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง ออกเดินทำงวนัที ่ 4 – 13 มนีำคม 2563 

4 มี.ค.63 กรุงเทพฯ – สนำมบินสุวรรณภูมิ – สนำมบินโดฮำ 

16.00 น. พร้อมกนั ณ. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขา้ หมายเลข 7 เคาร์เตอร์ P สายการบิน QATAR 
  AIRWAYS เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนเดินทาง 
19.35 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดย สำยกำรบิน QATAR  AIRWAYS  เท่ียวบินท่ี QR833 
23.25  เดินทางถึง สนามบินโดฮา รอเปล่ียนเคร่ือง 

5 มี.ค.63 โดฮำ – มลิำน – เวนิส 

01.35 น. ออกเดินทางต่อสู่ สนำมบินมิลำน โดย สำยกำรบิน QATAR  AIRWAYS เท่ียวบินท่ี QR114 
06.25 น. เดินทางถึง สนำมบินมิลำน ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร เรียบร้อย รับกระเป๋าและท า 
  ภารกิจส่วนตวั เปล่ียนการเดินทางเป็นรถโคช้ปรับอากาศ เดินทางสู่ เมืองมิลำน หรือ มิลำโน Milan 
  เมืองหลกัของแควน้ลอมบาร์เดีย และเป็นเมืองส าคญัทางภาคเหนือของอิตาลี ชม จัตุรัสสกำล่ำ และ 
  รูปป้ันดาวินชี ชมความยิง่ใหญ่ภายนอกของ มหำวหิำรแห่งเมืองมิลำน หรือ มิลำนดูโอโม มหาวหิาร 
  หินอ่อนแบบโกธิค ท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ในยโุรป สร้างในปี ค.ศ.1386 ดว้ยศิลปะแบบนีโอโกธิค 



ผสมผสานกนัเป็นสถาปัตยกรรม
แบบตะวนัตกสมยัฟ้ืนฟู
ศิลปวทิยาการ ใชเ้วลาสร้างนาน
ถึง 500 ปีมีความวจิิตรงดงาม 
และประดบัประดาไปดว้ยรูปป้ัน
นบักวา่ 3,000 รูป มีหลงัคายอด
เรียวแหลมจ านวน 135 ยอด 
บนสุดมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตร
ของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู ่
มีลานกวา้งดา้นหนา้ดูโอโมท่ีมีอนุสาวรียพ์ระเจา้วกิเตอร์เอมมานูเอลท่ี 2 ทรงมา้คือสถานท่ีจดังาน
ส าคญัต่างๆ ในบริเวณเดียวกนัยงัเป็นท่ีตั้งของ แกลเลอร่ี วิคเตอร์ เอม็มำนูเอล ท่ีนบัวา่เป็นชอ้ปป้ิงอา
เขตท่ีสวยท่ีสุดในอิตาลี มากวา่ 100 ปี พร้อมถ่ายรูปกบัอนุสาวรียข์อง ลิโอนาร์โด ดาร์วนิชี จิตรกรเอก
ท่ีโด่งดงัจากภาพโมนาลิซ่า พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

กลางวนั  บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ภัตตำคำร 
บ่าย  น าท่านสู่ เมืองเวนิส Venice Mestre เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาเยอืนเป็น 
  จ านวนมากมายในแต่ละปี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) พกัผอ่นระหวา่งการเดินทาง 
ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารเชิญท่านเขา้สู่ท่ีพกั พกัผอ่น 

6 มี.ค.63 เวนิส - เมืองโบโลญญำ 

07.00 น. บริการอาหารม้ือเชา้ ณ. ห้องอำหำรของทีพ่กั 
08.00 น. เดินทางสู่ ท่ำเรือตรอนเคตโต้ 

(Tronchetto) เป็นศูนยก์ลางการ
เดินทางทางน ้า มีเรือใหบ้ริการใน
การเดินทางไปในท่ีต่าง ๆ ของ
เมือง ชมทิวทศัน์ธรรมชาติของ 2 
ฝ่ังคลองโดยทางเรือ นบัเป็นเมือง
ท่ีคลองมากกวา่ถนนอีกเมืองหน่ึง
ของโลก น าท่านล่องเรือ ชม 
จัตุรัสเซนต์มำร์ค หรือ ซำนมำร์
โคชุมชนท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะ 
เมืองเวนิส ท่ีมีแม่น ้า ล าคลอง มากมาย นบัร้อยแห่ง มีบรรยากาศท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ชม สะพำน
สะอืน้ ท่ีเช่ือมระหวา่งคุกหลวงและ พระราชวงัดอร์ดจ ชม วหิำร เซนต์มำร์ค ท่ีประดบั ประดาดว้ยโม
เสคหลายลา้นช้ิน เดินชมตวัเมืองจนถึง สะพำนริอลัโต ท่ีทอดขา้มแกรนดค์าเนล อีกหน่ึงสัญลกัษณ์



ของเวนิส ถ่ายรูปกบั พระรำชวงัดอจส์ Doge's Palace ซ่ึงเป็นท่ีท าการของรัฐบาลเวนิส และท่ีพ  านกั
ของผูด้  ารงต าแหน่งเจา้เมืองในอดีต ตวัอาคารกะทดัรัดในแบบโกธิค ท่ีเก่าแก่มากวา่ 800 ปีมาแลว้ เม่ือ
สมยัเวนิส ยงัเป็นสาธารณรัฐอิสระ ซ่ึงเคยร ่ ารวยและมีอ านาจมหาศาล และเคยส่งใหม้าร์โคโปโล 
เดินทางไปเมืองจีน อิสระให้ท่านชมและเลือกซ้ือสินคา้ข้ึนช่ืออาทิ เคร่ืองแกว้เวนีเซีย หรือ หนา้กาก
เทศกาลคาร์นิวลั ท่านอาจใชเ้วลานัง่จิบกาแฟตามร้านกาแฟท่ีตั้งอยูร่อบจตุัรัสเซนตม์าร์ค เพื่อด่ืมด ่ากบั
บรรยากาศท่ีแสนโรแมนติก ตามอธัยาศยั 

กลำงวนั  บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  น าท่านล่องเรือกลบัสู่ ท่ำเรือตรอนเคตโต้ เดินทางสู่ เมืองโบโลญญำ (BOLOGNA) ใชเ้วลาเดินทาง 

ประมาณ 2 ชัว่โมง  เมืองโบโลญญา" (Bologna) คือ เมืองประวติัศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียง  ทางดา้น
ท่องเท่ียวและเป็นเมืองหลวงของ
แควน้เอมีเลีย-โรมญัญา (Emilia-
Romagna) 1 ใน 20 แควน้ของ
ประเทศอิตาลีโดยตวัเมืองนั้นตั้งอยู่
ในหุบเขาโป ทางตอนเหนือของ
ประเทศอิตาลี โดยตั้งอยูร่ะหวา่ง
แม่น ้าโปกบัเทือกเขาแอเพนไนน์ 
พกัผอ่นระหวา่งการเดินทาง 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารเชิญท่านเขา้สู่ท่ีพกั (2) พกัผอ่น 

7 มี.ค.63 ปิซ่ำ – ลำ สเปเซีย -รถไฟสู่ชิงเกว แตร์เร - ปิซ่ำ 

07.00 น. บริการอาหารม้ือเชา้ ณ. ห้องอำหำรของทีพ่กั 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองลำ สเปเซีย (La  
  Spezia) เมืองในเขตลิกูเรีย ตอนเหนือของ 
 อิตาลีอยูร่ะหวา่ง เมืองเจนวั และ ปิซ่า ใน

บริเวณ อ่าวลิกูเร หน่ึงในอ่าวท่ีมี
ความส าคญัทางดา้นการคา้และการทหาร 
น าท่านโดยสารรถไฟสู่ ชิงเกว แตร์เร 

(Cinque Terre) หมู่บา้นเล็กๆ ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณริม
ชายฝ่ังริเวยีร่า 

  ของอิตาลี น าท่านชมความงามของหมู่บา้น
ท่ีมีสีสันสวยงาม สร้างลดหลัน่กนัตามเนินผาริมทะเล 
กลำงวนั  บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ภัตตำคำร  



บ่ำย  น าท่านเดินเล่นชม หมู่บ้ำนริโอแมกจิโอเร่ (Rio –Maggiore)  เป็นหมู่บา้นประมงเล็กๆ ท่ีมีเสน่ห์และ 
มีบรรยากาศเหมือนเมืองตุก๊ตา บา้นเรือน
ท่ีตั้งลดหลัน่กนับนหนา้ผาท่ีปกคลุมดว้ย
ตน้ไมเ้ขียวขจีตดั กบัน ้าทะเลเมดิเตอร์เร
เนียนสีเทอร์ควอยซ์ อิสระใหท้่านชมความ
งดงามและถ่ายรูปตามอธัยาศยัจากนั้นน า
ท่านสู่ หมู่บ้ำนมำนำโรล่ำ (Manarola) อาจ
ไดช่ื้อวา่เป็นหมู่บา้นท่ีเล็กเป็นอนัดบัสอง 
แต่มี ความเก่าแก่ท่ีสุดในบรรดา
หมู่บา้นทั้ง 5 ท่ีสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1338 
จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองลำ สเป
เซีย (LA SPEZIA) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่ำ (Pisa) เมืองแห่งศิลปะท่ีส าคญัของ 

  อิตาลี พกัผอ่นระหวา่งการเดินทาง 
ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารเชิญท่านเขา้สู่ท่ีพกั (3) พกัผอ่น 

8 มี.ค.63 ปิซ่ำ – ฟลอเร้นซ์ 

07.00 น. บริการอาหารม้ือเชา้ ณ. ห้องอำหำรของทีพ่กั 
08.00 น. น าท่านชม เมืองปิซ่ำ อดีตเมืองท่าเรือชายฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน น าท่านชม หอเอนปิซ่ำ 1 ใน 7 ส่ิง 

มหศัจรรยข์องโลก ท่ี
สร้างข้ึนเพื่อเป็นหอระฆงั
แห่งวหิารประจ าเมือง แต่
เพียงการเร่ิมตน้ของการ
สร้างถึงบริเวณชั้น 3 ก็
เกิดการทรุดตวัและตอ้ง
หยดุการก่อสร้างจนถดัมา
อีกร่วม 100 ปี ถึงไดส้ร้าง
ต่อจนเสร็จสมบูรณ์และยงัเป็นสถานท่ีกาลิเลโอ เคยมาพิสูจน์เร่ืองแรงโนม้ถ่วงของโลกและการตก
ของวตัถุดว้ย พกัผอ่นเดินเล่นถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

กลางวนั  บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ภัตตำคำร 



บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเร้นซ์ 
 นครท่ีรุ่งเรืองสุดในช่วงยคุทองของ
ศิลปะอิตาลี น าท่านเดินเขา้สู่เขต
เมืองเก่า ของฟลอเร้นซ์ ท่ีไดรั้บ
เลือกโดยองคก์ารยเูนสโกให้ข้ึน
ทะเบียนเป็นมรดกโลก เม่ือปี ค.ศ. 
1982 เดินชมความสวยงามบริเวณ 
จัตุรัสดูโอโม ทีตั้งของ  มหาวหิาร
แห่งเมืองฟลอเร้นซ์ ท่ีสวยงามและ 
ยิง่ใหญ่ ชม จตุัรัสซิกนอเรีย, สะพาน
เก่าเวคคิโอ ท่ีทอดขา้มแม่น ้ าอาร์โน ซ่ึงอดีตเป็นแหล่งขายทองค าท่ีเก่าแก่ของฟลอเร้นซ์ และยงัคง
อนุรักษ ์บรรยากาศแบบดัง่เดิมไวไ้ดอ้ยา่งดี ชมทศันียภาพของตวัเมืองท่ีมีแม่น ้าอาร์โน ไหลผา่นนครท่ี
ยงัคงรักษาสถาปัตยกรรมโบราณไวอ้ยา่งน่าช่ืนชม น าท่าน ถ่ายรูปกบั สะพำน ปอนเต เวชชิโอ สะพาน
เก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชใ้นการสัญจรขา้มแม่น ้าอาร์โนโดยบนสะพานนั้นเป็นท่ีตั้งของอาคารร้านคา้ 
ซ่ึงเป็นตวัแทนจ าหน่ายงานศิลปะ อญัมณี และของท่ีระลึกจ านวนมาก โดยเช่ือกนัวา่สะพานท่ีถูกสร้าง
ข้ึนคร้ังแรกในสมยัโรมนั ปัจจุบนักลายเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากแห่งหน่ึงของ 
เมืองฟลอเรนซ์ 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารเชิญท่านเขา้สู่ท่ีพกั (4) พกัผอ่น 

9 มี.ค.63 ฟลอเร้นซ์ –โรม-เนเปิลส์ 

07.00 น. บริการอาหารม้ือเชา้ ณ. ห้องอำหำรของทีพ่กั 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome) 4 ชม เมืองหลวงและเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของประเทศอิตาลี 
  นกัท่องเท่ียวจากทุกมุมโลกต่างเดินทางไปกรุงโรม เพื่อช่ืนชมกบัศิลปะ สถาปัตยกรรม 
กลางวนั  บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองเนเปิลส์ (Naples) เดินทางประมาณ 2.30 ชม  เมืองแห่งประวติัศาสตร์อนัเก่าแก่ 

เมืองเนเปิลส์ (Naples) หรือท่ีนิยมเรียกเป็นภาษา 
อิตาลีวา่ เมืองนาโปลี (Napoli) ตั้งอยูท่ี่ชายฝ่ังดา้น 

  ตะวนัตกของอิตาลี เป็นเมืองท่ีร ่ ารวยทาง 
  ประวติัศาสตร์ท่ียาวนานและยงัเป็นเมืองท่ีมี 

บทบาทส าคญัในคาบสมุทรอิตาลี มาตลอด 2,800 ปี
นบัแต่ก่อตั้งเมืองข้ึนมา ดว้ยเหตุน้ีเมืองเนเปิลส์ จึง
ถือวา่เป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 
โดยเฉพาะบริเวณใจกลางของเมืองเนเปิลส์ ยงัเป็น



ศูนยก์ลางเมืองทางประวติัศาสตร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในยโุรป และไดรั้บการข้ึนทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโก 
(Unesco) ใหเ้ป็นมรดกโลก ในปี 1995 เเละท่ีส าคญัก็คือท่ีเมืองเเห่งน้ีเป็นเมืองแรกในโลกท่ีเร่ิมมีการ
ท าพิซซ่า จึงนบัไดว้า่เป็นเมืองตน้ต าหรับของพิซซ่าอยา่งเเทจ้ริง  

ค ่ำ  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารเชิญท่านเขา้สู่ท่ีพกั (5) พกัผอ่น 

10 มี.ค.63 เนเปิลส์ – ปอมเปอ ี– ซอร์เรนโต - โพสิตำโน่ 

07.00 น. บริการอาหารม้ือเชา้ ณ. ห้องอำหำรของทีพ่กั 
08.00 น. เดินทางสู่ เมืองปอมเปอ ีPompei เมือง 

เก่าแก่ก่อตั้งข้ึนเม่ือประมาณ 550  ปีก่อน 
คริสตศ์กัราชจนกระทัง่ 80 ปีก่อน
คริสตศ์กัราชปอมเปอี ไดเ้ป็นเมืองของ
อาณาจกัรโรมนั ชาวโรมนัผูม้ ัง่คัง่พากนั
สร้างบา้นพกัตากอากาศตามชายฝ่ังทะเล
ของปอมเปอี และบริเวณลาดเขาของภูเขา
ไฟวสุิเวยีส ไม่นานปอมเปอี ก็กลายเป็น
ศูนยก์ลางการคา้อนัมัง่คัง่ ชม เมืองโบรำณ
ปอมเปอ ีท่ีถูกปกคลุมไวด้ว้ยลาวา เม่ือคร้ังเกิดการระเบิดคร้ังใหญ่ของ ภูเขาไฟวสุิเวยีส (Mt.Vesuvius) 
จากการตั้งใจขดุคน้ซากท่ีค่อนขา้งจะสมบูรณ์ของผูค้น สัตวเ์ล้ียงต่างๆ ท่ีเหมือนถูกหยุดอยู ่ผา่น
กาลเวลาอนัยาวนาน ท่ียงับ่งบอกถึงความเจริญในยคุนั้นไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งศูนยก์ลางการคา้ ศาสนา 
และวฒันธรรม ท่ีตราตึงไวบ้นผนืดินแห่งเมืองน้ีรอให้นกัท่องเท่ียวมาสัมผสัไดแ้ห่งภยัธรรมชาติท่ีไม่
มีใครคาดคิดและไม่อาจหลีกหนีไดท้นั 

กลางวนั  บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ภัตตำคำร 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองซอร์เรนโต  
  (Sorrento) ชม เมืองซอร์เรนโต เมือง 

ชายฝ่ังทะเลแหล่งพกัผอ่นของบรรดา
นกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะ บรรดาชนชั้นสูงท่ีนิยม
มาพกัผอ่นตากอากาศ ณ เมืองแห่งน้ี ท่ีผา่นการ
ยดึครองภายใตอ้าณาจกัรใหญ่ท่ีมัง่คัง่ทั้งหลาย
ไม่วา่ อีทรัสกนั  กรีด โรมนั ไบแซนไทน์ ลอง 
โกบาร์ด และนอร์มนั อีกทั้ง ยงัไดรั้บวฒันธรรม
อนัหลัง่ไหลจากบรรดาเมืองมัง่คัง่ท่ีเตม็ไปดว้ยค่านิยมแห่งชนชั้นสูงเช่นฝร่ังเศสและสเปนอีกดว้ย 



จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโพสิตำโน่ (Positano) เมืองเล็กๆ แต่มีเสน่ห์ชวนให้หลงใหลไปกบับรรยากาศ
ชวนมองอยา่งไม่กลา้กระพริบตากนัเลย 
ตลอดเส้นทางท่ีผา่น จึงท าให้เมืองชายฝ่ัง
ทะเล ในแควน้คมัพาเนีย แห่งอิตาลีใตน้ี้มี
นกัท่องเท่ียวมาเยือนอยา่งไม่ขาดสายตลอด
ทั้งปี น าท่านออกเดินทางสู่ เส้นทางท่ีคด
เค้ียว เลาะริมผาสูง ธรรมชาติอนังดงาม 
ของบา้นเรือนท่ีสร้างเรียงราย บนหนา้ผาสูง 
และท่ีน้ีถูกยกยอ่งใหเ้ป็นอีกแห่งท่ีสวยติด
อนัดบัโลกเลยทีเดียว ท่ีน่ียงัมีประวติัศาสตร์
เป็นเมืองท่าอนัแขง็แกร่งและมัง่คัง่มาตั้งแต่อดีตกาลอีกดว้ย ไดเ้วลาพอสมควร เดินทางสู่ เมืองเนเป้ิล 
ชมเขตเมืองเก่า Centro Storico ท่ีมีสถาปัตยกรรมในเเบบอาร์ตนูโวเเละ มีโบสถท่ี์มีความสวยงามดว้ย
ศิลปะเชิงศาสนา ถนนท่ีปูดว้ยกรวดท่ีเก่าเเก่ ทอดตวัสู่อุโมงคก์รีกโบราณ ท่ีต ่าลงไปประมาณ 30 เมตร 
ถ่ายรูปกบัสถาปัตยกรรมดงามของโบสถแ์คปเพลลา ซานเซเวโร่Capella Sansevero และ 
ประติมากรรมอนังดงามของ โบสถเ์กสุนูโอโว ่Gesu Nuovo ชมภายนอกของพระราชวงัเนเป้ิล และ 
ปราสาทเดลโดโว ่Castel dell’Ovo  

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารเชิญท่านเขา้สู่ท่ีพกั (6) พกัผอ่น 

11 มี.ค.63 เนเปิลส์ – โรม 

07.00 น. บริการอาหารม้ือเชา้ ณ. ห้องอำหำรของทีพ่กั 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ กรุงโรม นครหลวงแห่งสาธารณรัฐอิตาลี อดีตแห่งจกัรวรรดิโรมนั อาณาจกัรท่ี 

ยิง่ใหญ่มาเม่ือกวา่ 2,000 ปี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) พกัผอ่นระหวา่งการเดินทาง น าชม 
กรุงโรม ช่ืนชมกบัสถาปัตยกรรมและ 
ประวติัศาสตร์แห่งความยิง่ใหญ่ เป็นมหานคร 
ท่ีมีสีสันเฉพาะตวัถ่ายภาพจากภายนอกของ 
สนำมกฬีำโคลอสเซ่ียม ส่ิงก่อสร้างท่ีเป็น 1 
ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก ซ่ึงเป็นสนามกีฬา
ยกัษท่ี์จุคนไดก้วา่ 50,000 คน  

กลางวนั  บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ภัตตำคำร 
บ่าย  น าท่านชม นครรัฐวำติกนั ตั้งอยูใ่นกรุงโรม ถือเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก 
  เป็นท่ีประทบัของ พระสันตะปาปา ผูเ้ป็นประมุขสูงสุดแห่งศาสนาคริสต ์นิกายโรมนัคาทอลิก 



นครรัฐวาติกนั ถือเป็นรัฐอิสระ เป็นประเทศ ท่ีมี
ขนาดเล็กท่ีสุดในโลก ชม มหำวหิำรเซนต์ปีเตอร์ 
(St. Peter's Basilica) มหาวหิาร 1 ใน 4 มหาวหิาร 
หลกัในกรุงโรม ประเทศอิตาลี เป็นส่ิงก่อสร้าง 
ท่ีใหญ่และ ส าคญัท่ีสุดในนครรัฐวาติกนั โดมของ 
มหาวหิารเซนตปี์เตอร์สูงโดดเด่น สามารถเห็นได้

แต่ไกลในตวัเมืองโรม วดัน้ีตั้งอยูใ่นเน้ือท่ีประมาณ 
2.3 เฮกตาร์ สามารถจุคนไดก้วา่ 60,000 คน. 
จากนั้นชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ น ำ้พุเทรวี ่(Trevi 
Fountain) สัญลกัษณ์ของกรุงโรมท่ีโด่งดงั สมควร
แก่เวลา อิสระตามอธัยาศยักบัการเลือกซ้ือสินคา้ 
แฟชัน่ และของท่ีระลึกในบริเวณ ย่ำนบันไดสเปน 
(The Spanish Step) ซ่ึงเป็นแหล่งแฟชัน่ชั้นน าสุดหรู 
และเป็นแหล่งนดัพบของชาวอิตาเล่ียน 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารเชิญ
ท่าน 
  เขา้สู่ท่ีพกั (7) พกัผอ่น 

12 มี.ค.63 โรม - สนำมบิน 

07.00 น. บริการอาหารม้ือเชา้ ณ. ห้องอำหำรของทีพ่กั หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ สนามบิน 
……. ออกเดินทางสู่ สนามบินโดฮา เท่ียวบินท่ี QR…… 

13 มี.ค.63 โดฮำ - กรุงเทพฯ 

………   เดินทางถึง สนำมบินโดฮำ 
…….. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯ เท่ียวบิน QR….. 
…….. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

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

 
โปรแกรม Grand Italy ,  4-13 มีนำคม 2563    

รำยละเอยีด รำคำ 



 ผู้ใหญ่ (พกัหอ้งคู่ )  ราคาต่อท่าน 99,900 บำท 
เด็กอาย ุ3-11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 93,000 บำท 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 19,500 บำท 

**** หมำยเหตุ : 15 ท่ำน ยืนยนั กำรเดนิทำง  
ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด น ้าหนกัไม่เกิน 25 กก.  
 กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  

ค่าบริการรวม 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินอิมิเรต เส้นทาง กรุงเทพ-ซูริค-มิลาน-กรุงเทพ // (ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน จะท าการออกใบเสร็จรับเงิน แยกจากค่าทวัร์ เน่ืองการเป็นการรับบริการการจองใหผู้เ้ดินทาง) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในโปรแกรม ทั้งส้ิน 5 คืน 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 
บาท // ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุในรายการ , ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 เจา้หนา้ท่ี (หวัหนา้ทวัร์ไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าวซ่ีา เขา้ประเทศอิตาลี 
 ค่าทิปตลอดเส้นทาง 
  

 อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

ขั้นตอนการ จองทวัร์ 
1. ส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง พร้อม ช าระมดัจ าท่านละ 25,000 บาท  // กรุณาแจง้ สถานท่ี เพื่อการส่ง Invoice เรียก

เก็บเงินมดัจ า // ขอท่าน ตรวจสอบจ านวนท่ี นัง่ ณ.วนัท่ีจะจองอีกคร้ังวา่ท่ีนัง่ยงัวา่งพอหรือไม่ 
2. วนั เวลา สถานท่ีเพื่อการยืน่วีซ่า จะแจง้อีกคร้ังหลงัจาก ไดคิ้วนดัจากสถานรับค าร้อง  
3. การช าระเงินเตม็ จะเรียกเก็บ ก่อนการเดินทาง 20 วนั 
4. กรณี ท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หรือ ช าระเงินเตม็แลว้ และไม่สามารถเดินทางได ้ จะท าการคืนเงินไดเ้ฉพาะค่า

ทวัร์ บางส่วน ท่ียงัไม่ไดช้ าระ   *** โดยตัว๋เคร่ืองบินและค่าวซ่ีา ไม่สามารถ คืนเงินได ้



5. การคืนเงินค่าทวัร์เท่าท่ีสามารถคืนได ้ จะคืน ภายใน 7-10 วนันบัจากวนัท่ีท่าน ยืน่ยนัยกเลิกการเดินทาง 
แน่นอนมาทาง E-mail  

6. กรณีท่ีท่านโดนปฏิเสธ วซ่ีา  
 ค่าวซ่ีา จะไม่ไดรั้บการคืน (เน่ืองจากการยืน่วซ่ีาค่าวซ่ีาจะตอ้งช าระทนัที วนัท่ียืน่เอกสาร ฉะนั้นผลการ

พิจารณาโดยสถานทูต จะไม่มีผลกบัการคืนเงินค่าวซ่ีา และ บริษทัทวัร์จะไม่สามารถยนืยนัผลการพิจารณา
จากสถานทูตได ้  เน่ืองจากบริษทัทวัร์เป็นเพียงผูใ้ห ้ บริการเตรียมเอกสารเพื่อน าเขา้สถานรับค าร้องและ
ดูแลวนัท่ีท่านเดินทางไปสถานรับค าร้องเท่านั้น 

 กรณีวซ่ีาถูกปฏิเสธ หลงัวนัท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ *** ค่าตัว๋เคร่ืองบินจะไดรั้บการคืนหรือไม่ข้ึนอยูก่บั
การสายการบิน โดยจะแจง้ใหท้ราบหลงัสายการบินแจง้ผลวา่สามารถคืนค่าตัว๋ไดห้รือไม่ 

 
การติดต่อเพื่อขอจองทวัร์หรือ สอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อไดท่ี้ …………………….. 

 

 

 

กรณุาอา่นหมายเหต ุ

หมำยเหตุ 

  

หมำยเหตุ  

 ราคาท่ีแจง้ไวน้ี้ คิดจากราคาเงินสดและอาจเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัราคาของสายการบิน, 

โรงแรม อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ ก่อนการเดินทางและจ านวนผูร่้วมเดินทางจริง 
 กรณีเกิดเหตุการณ์ ท่ีไม่สามารถ ควบคุมได ้อาทิ การจลาจล  / ภยัทางธรรมชาติ ขอขงวนสิทธ์ิ 
ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือ ปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

 

 

 

เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง 

1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 20,000 บาท พร้อมกบัเตรียม

เอกสารยืน่วซ่ีาใหเ้รียบร้อย ภายใน 2-3 วนั หลงัจากท าการจองแลว้ (ใชเ้วลาขอ  วซ่ีาไม่ต ่ากวา่ 14 วนัท าการ)  

2. เน่ืองจากการยื่นวีซ่า เป็นแบบกรุ๊ปคณะท่องเท่ียว ควรเตรียมเอกสารให้ครบตามท่ีบริษทัฯ  ก าหนดและควร

เตรียมเอกสารใหท้นัทีในกรณีท่ีเอกสารไม่ครบ เพื่อประโยชน์ในการขออนุมติัวซ่ีาจากทางสถานทูต ฯ 

3. หากท่านติดธุระหรือไม่สามารถยื่นเอกสารพร้อมคณะเดินทางได ้ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีากรุ๊ป 

และท่านจะตอ้งไปด าเนินการยื่นวีซ่าดว้ยตวัท่านเองท่ีสถานทูตนั้นๆ  โดยท่ีทางบริษทัฯจะจดัเตรียมเจา้หน้าท่ีคอย

ดูแลท่านท่ีสถานทูตฯ 



4. การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษทัฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั ท่านควรจดัเตรียมค่าทวัร์

ใหเ้รียบร้อยก่อนก าหนด เน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนั้นจะถือ

วา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 

 
1. การอนุมติัวีซ่าเป็นอภิสิทธ์ิของทางสถานทูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียง

ตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่า ทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บ หำก

ผลวีซ่ำออกมำว่ำท่ำนไม่ผ่ำน ทำงสถำนทูตจะไม่คืนเงินค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรจำกตัวแทนย่ืนไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม และ

ทางสถานทูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวซ่ีาในทุกกรณี 

2. กรณีท่ีท่านวซ่ีาผา่น แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวซ่ีา ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนเงินค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรจำกตัวแทนอ่ืนให้กับท่ำน  เน่ืองจากเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนโดย

สถานทูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวซ่ีาไปใชเ้ดิน 

      ทางได ้หากวซ่ีายงัไม่หมดอายุ 

 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) 

และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม 

บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต 

และไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั

ดว้ย  

 



 ข้อควำม 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ

เดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนั

เน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การ

ผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, 

พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต 

รวมถึงผูมี้อ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ  าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่

เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มี

ความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หน้าท่ี

ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ 

พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อ

การเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลง

ไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสม 

 

เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำเชงเก้น  

ใช้เวลำย่ืนประมำณ 14 วนัท ำกำร 

1. หนังสือเดินทำง (Passport) หนังสือเดินทำง ต้องมีหน้ำเหลือส ำหรับประทบัวซ่ีำอย่ำงน้อย 2 หน้ำ 

           ต้องมีอำยุกำรใช้งำนเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวนัเดินทำง (ส าหรับท่านท่ีมีหนงัสือเดินทางเล่ม  

           เก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซ่ีาดว้ย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวซ่ีาของท่าน)  

2. รูปถ่ำย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร จ านวน 3 ใบ    (ใชรู้ปสีพื้นหลงัขาว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน , 

สต๊ิกเกอร์ใชไ้ม่ได,้ หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั) และกรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูป   



3. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน/บัตรประชำชน/สูติบัตร หรือ ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ำเคยเปลีย่น) 

4. หลกัฐำนกำรเงิน เป็น สเตทเม้นจำกธนำคำรของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณำปรับสมุดเงินฝำกแสดงยอด

ล่ำสุดถึง ณ เดือนปัจจุบันให้เรียบร้อยก่อนถ่ำยส ำเนำ) สถำนทูตไม่รับพจิำรณำบัญชีกระแสรำยวนั หรือเพิม่ หนงัสือ

รับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE) กรุณำระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใส่ช่ือ

ของแต่ละสถำนฑูต ยืน่ขอจากธนาคารใชเ้วลาด าเนินงานประมาณ 3 วนั (สถานทูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเล่มจริงของท่าน

ในบางกรณี) 

5. หลกัฐำนกำรท ำงำน(ภำษำองักฤษและเป็นหลกัฐำนปัจจุบันเท่ำน้ัน) กรุณำระบุ  TO WHOM IT MAY 

CONCERN แทนกำรใส่ช่ือของแต่ละสถำนฑูต กรณเีป็นพนักงำน หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทัฯ ระบุต าแหน่ง, 

เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน 

      กรณเีจ้ำของกจิกำร ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนงัสือรับรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้ส่วน (กรณีเป็นหุน้ส่วนตอ้งมีลายเซ็นตมี์ผูมี้อ  านาจ) พร้อมทั้ง เซ็นช่ือรับรองส าเนาและประทบัตราบริษทัฯ (อายสุ าเนา

ไม่เกิน 3 เดือน) กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษำ ใชห้นงัสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่

6. กรณีทีเ่ด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีไม่ได้เดินทำงพร้อมบิดำมำรดำหรือคนใดคนหน่ึง จะตอ้งไปท าหนงัสือยนิยอมให้

เดินทางไปต่างประเทศจากอ าเภอ หรือเขตท่ีท่านอยู ่ โดยระบุช่ือผูท่ี้เด็กเดินทางไปดว้ย พร้อมแนบบตัรประชาชนของบิ

ดาร/มารดา กรณเีด็กอยู่ในควำมปกครองของบิดำหรือมำรดำเพยีงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้าร

ปกครองของผูน้ั้น เช่น ส าเนาใบหยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผดิชอบเด็กเด็กอยูใ่นความปกครองของ

ผูอ่ื้น จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น หนงัสือรับรองบุตร  บุญธรรม เป็นตน้ 

7. กรณสีมรสแล้ว ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาใบหยา่ หรือ ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวติ)  

8. กรณเีป็นผู้สูงอำยุ อำยุ 70 ปีขึน้ไป ตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ จากโรงพยาบาล (ค่าใชจ่้ายในขอใบรับรองแพทย ์

ส าหรับผูสู้งอายุ ไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าบริการ) 

9. เอกสำรที่เป็นส ำเนำต้องเซ็นช่ือรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 

 



 
 
 
 

 


