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วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู – ดไูบ  
17.00 น.    พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การ

ตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวก 

  
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

20.35 น.       ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบนิที่ EK373 
(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 

วนัท่ีสอง ดไูบ  - มิลาน 
00.50 น.         แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 
03.45 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืง มิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที่ EK101 (บรกิารอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
07.45 น.   เดนิทางถงึมลิาน ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงก่อนจะออกเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืง    
  เทีย่วชมเมอืง มิลาน (Milan) หนึ่งในเมอืงหลกัของประเทศอติาล ีเป็นศนูยก์ลางทัง้ทางดา้นการคา้ ศลิปะ 

เศรษฐกจิ และการศกึษา และได้ชื่อว่าเป็น เมอืงหลวงแห่งแฟชัน่และการออกแบบ แวะเที่ยวชมแลนด์
มารก์ของเมอืง น าท่านถ่ายรปูกบั มหาวิหารมิลาน (Milan Cathedral) มหาวหิารประจ าเมอืงขนาดใหญ่
แห่งนี้คอืโบสถ์ที่ใหญ่ทีสุ่ดในประเทศอติาล ีเด่นดว้ยศลิปะแบบโกธคิที่ตกแต่ง
ดา้นนอกด้วยยอดแหลมจ านวนมากถึง 135 ยอด พร้อมดว้ยรูปแกะสลกัจาก
หนิอ่อนจ านวนมากที่ประดบัอยู่โดยรอบ อิสระช้อปป้ิง ที่ Galleria Vittorio 
Emanuele II ที่ตัง้อยู่ทางฝัง่ขวาของมหาวหิารมิลาน เป็นห้างสรรพสินค้าที่
เก่าแก่ที่สุดในอติาล ีโดยสร้างขึน้ในปี 1877 มากมายด้วยรา้นค้า ร้านอาหาร 
มากมายในอาคารขนาด 4 ชัน้สองขา้งทางเดนิกวา้ง ทีโ่ดดเด่นมากกค็อืหลงัคา
ทรงโดมเป็นกระจกใส ท าใหส้ามารถชอ้ปป้ิงไดใ้นทุกสภาพอากาศ   

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดนิทางสู่ เวโรน่า (Verona) หนึ่งในหวัเมอืงใหญ่ของแควน้ และเป็นเมอืงที่ใหญ่เป็นอนัดบัที่ 3 ทาง
ภมูภิาคตะวนัออกเฉียงเหนือของอติาล ีและยงัเป็นหนึ่งในเมอืงท่องเทีย่วที่ส าคญัของอติาลตีอนเหนืออกี

http://bit.ly/2NMk5YE


   

  

ดว้ย น าท่านเที่ยวชมย่านเมอืงเก่า ทีย่งัคงเสน่หข์องความเป็นเมอืงยคุกลางไวไ้ดอ้ยา่งครบถ้วน เมอืงเว
โรน่าแห่งนี้ยงัมชีื่อเสยีงดว้ยการเป็นเมอืงโลเกชัน่ของวรรณกรรมชื่อดงัอยา่ง โรมโิอแอนด์จเูลยีต น าท่าน
ชม บ้านโรมิโอ&จเูลียต (Casa di Giulietta)  บา้นปนูสขีาวทีม่จีุดเด่นคอื ระเบยีง สถานที่ๆ  โรมโิอและ
จเูลยีตได้พบรกักนั จุดนี้เองที่ดงึดดูนกัท่องเทีย่วมากมายมายงัเมอืงเวโรน่า เพื่อชมต้นก าเนิดของต านาน
ความรกัชื่อดงั 

เยน็ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ SHG Hotel Catullo หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสาม มิลาน – เวนิส - พระราชวงัดอดจ ์- จตัรุสัเซนตม์ารค์ - สะพานถอนหายใจ 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 เดนิทางสู่ เวนิส (Venice) โดยรถโค้ชปรบัอากาศ  สู่จุดหมายแรกของการเดนิทางที่ เวนิส เมสเตร 

(Venice Mestre) ย่านเมอืงเก่าของเมอืงเวนิส น าทุกท่านนัง่เรอืต่อเพื่อไปยงั ท่าเรือซานมารโ์ค (San 
Marco Pier) บนเกาะเวนิส แวะให้ถ่ายรูปสวยๆ เก็บเป็นที่ระลึกกนัที่ พระราชวงัดอดจ์ (Doge’s 
Palace) พระราชวงัรมิน ้าแสนอลงัการทีส่ร้างตัง้แต่ศตวรรษที่ 14 ในสไตล์เวเนเชยีนโกธคิ ที่เคยเป็นที่
ประทบัของผูป้กครองแต่เก่าก่อนของเวนิส แต่ตัง้แต่ปี 1923 กไ็ดเ้ปลีย่นเป็นพพิธิภณัฑใ์หค้นทัว่ไปไดเ้ขา้
ชม เป็นหนึ่งในแลนดม์ารก์หลกัของเวนิสเลยทเีดยีว  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้กเ็ดนิเที่ยวชมแลนดม์าร์ส าคญัต่างๆ ในเมอืงและเกบ็ภาพสถานที่ต่างของเมอืงแห่งคลองนี้ไม่ว่า

จะเป็น จตัุรสัเซนต์มารค์ (St. Mark’s Square) จตุัรสัหลกัของ
เมอืงเวนิสและยงัเป็นศนูยก์ลางเมอืงตัง้แต่โบราณ รายลอ้มไปดว้ย
อาคารสวยๆ สไตล์โกธคิ และจุดเด่นของจตุัรสัเซนตม์ารค์แห่งนี้ก็
คอื มหาวิหารเซนตม์ารค์ (St. Mark’s Basilica) ทีต่ ัง้อยูท่างฝัง่
ตะวนัตกของจตุัรสัเซนต์มาร์ค มหาวหิารใหญ่ของศาสนาครสิต์
นิกายโรมนัคาทอลกิ อลงัการดว้ยการตกแต่งดว้ยโดมใหญ่ รปูปั้น
มากมายทีท่ ัง้ละเอยีดและประณีต และทีอ่ยูต่ดิกนัและโดดเด่นดว้ยความสงูถงึ 50 เมตรกค็อื หอระฆงั ถือ
เป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์ของเมอืงที่เหน็ได้ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของเมอืงกต็าม และที่พลาดไม่ได้เลยกค็ือ 
สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) สะพานอนัโด่งดงัแห่งนี้ตัง้อยูเ่หนือแม่น ้าที่ค ัน่กลางระหว่างคุก
เก่ากบัพระราชวงัดอดจ ์ทีไ่ดช้ื่อวา่สะพานถอนหายใจนัน้มาจากการทีน่กัโทษก่อนทีจ่ะเขา้ไปยงัคุกจะตอ้ง
เดนิผ่านสะพานแห่งนี้ ไดเ้หน็ววิทวิทศัน์สวยๆ ของเมอืงเวนิสเป็นครัง้สุดทา้ยก่อนจะถูกจองจ า ท าใหรู้ส้ ึก
เสยีใจและต้องถอนหายใจออกมา สะพานนัน้เป็นแบบปิด ท าจากหนิปูนที่แกะสลกัและออกแบบอย่าง
งดงามเช่นเดยีวกบัพระราชวงัดอดจแ์ละอาคารโดยรอบ  

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Russott Hotel หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีส่ี  เวนิส – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – พราโต้ 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางไปยงัเมือง ฟลอเรนซ์ (Florence) เมืองหลวงของแคว้นทสัคานี และเป็นเมือง
ศูนย์กลางของการค้าและความเจริญของยุโรปในช่วงยุคกลาง เมืองฟลอเรนซ์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ถือ



   

  

ก าเนิดของยุคเรเนสซองส ์และยงัได้เป็นศนูยก์ลางทางศลิปะและสถาปัตยกรรม ในบรเิวณเมอืงเก่าของ
เมอืงฟลอเรนซน์ัน้ยงัไดถู้กขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกไ้ปเมื่อปี 1982  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเที่ยวชมเมืองฟลอเรนซ์ ชมความงามของเมืองสวยริมฝัง่
แม่น ้าอารโ์น สถานทีเ่คยเป็นทีอ่ยูข่องศลิปินระดบัโลกหลายต่อหลาย
ท่าน ไม่วา่จะเป็น ลโีอนารโ์ด ดาวนิซี ่ไมเคลิแองเจโล น าท่านถ่ายรปู  
มหาวิหารฟลอเรนซ์ (Florence Cathedral) มหาวหิารขนาดใหญ่
เป็นอนัดบัที่ 4 ของยโุรป ตัง้อยูใ่นบรเิวณจตุัรสัเปียซซ่า เดล ดูโอโม 

สงัเกตเหน็ได้ง่ายดว้ยโดมขนาดใหญ่สสีม้ในสไตลศ์ลิปะโกธคิอนัหรหูราอลงัการ ตวัวหิารตกแต่งด้วยหนิ
อ่อนหลายเฉดสี มหาวหิารแห่งนี้สร้างขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที่ 13 และได้ถูกจะทะเบยีนขึน้มรดกโลกไป
เรยีบรอ้ยแลว้ในปี 1982 ทีต่ดิกนัและโดดเด่นไม่แพม้หาวหิารฟลอเรนซ์กค็อื หอระฆงัจอตโต้ (Giotto’s 
Bell Tower) ที่เป็นส่วนหนึ่งของวหิารแต่ตัง้อยูเ่ป็นเอกเทศ สร้างขึน้ตัง้แต่ปี 1334 โดดเด่นด้วยรูปทรง
สีเ่หลีย่มจตุัรสัดา้นละ 15 เมตร และสงูถงึ 84.7 เมตร มรีะฆงัอยูภ่ายในถงึ 7 อนั เป็นสญัลกัษณ์อยา่งหนึ่ง
ของฟลอเรนซเ์ลย ตวัอาคารยงัสวยด้วยหนิอ่อนและรปูแกะสลกัทีโ่ดยรอบ น าทุกท่านถ่ายรูปกบั หอศีล
จุ่มซนัโจวานน่ี (Florence Baptistry) ที่อยู่ฝัง่ตรงขา้มกบัมหาวหิารฟลอเรนซ์ อาคารในศาสนาครสิต์
นิกายโรมนัคาทอลกิ สวยดว้ยรปูทรงอาคาร 8 เหลีย่มและสถาปัตยกรรมสไตล์ฟลอเรนไทน์โรมาเนสก์ที่
เหน็ได้ไม่บ่อยนักในอติาล ีหอศลีจุ่มนี้ยงัเป็นหนึ่งในอาคารที่เก่าแก่ทีสุ่ดในเมอืงด้วยการก่อสร้างตัง้แต่
ช่วงปี 1059-1128 อกีหนึ่งจุดเด่นของที่นี่กค็อืประตูสมัฤทธิท์ ี่สวยงดงามด้วยประตมิากรรมนูนที่ได้ถูก
บรรจงสรา้งขึน้ ตัง้แต่อดตีแลว้ทีค่นส าคญัต่างๆ ล้วนมาท าพธิศีลีจุ่มทีน่ี่ ขา้มมาที ่จตัรุสัไมเคิลแองเจโล 
จตุัรสัสวยบนเนินเขาเหนือเมอืงฟลอเรนซท์ีส่รา้งขึน้เพื่ออุทศิใหแ้ก่ศลิปินชื่อกอ้งโลก ไมเคลิแองเจโล โดย
ในบรเิวณจตุัรสัจะมรีูปปั้นบรอนซเ์ลยีนแบบผลงานชิ้นเอกอย่าง David และอกีหลายชิน้ ที่บรเิวณจตุัรสั
แห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นจุดชมววิที่ดทีีสุ่ดของเมอืงฟลอเรนซ ์เพราะสามารถชมทวิทศัน์ได้แบบพาโนรามาเลย
ทเีดยีว เดนิทางต่อสู่เมอืง พราโต้ (Prato) เมอืงสวยในแควน้ทสัคานี ตวัเมอืงตัง้อยู่ที่เชงิภูเขา Retain 
และด้วยระดบัความสงูของตวัเมอืงทีอ่ยู่ที ่768 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเลท าใหม้อีากาศเยน็สบายและสวย
ดว้ยทวิทศัน์รอบขา้ง 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Charme หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีห้า  พราโต้ – เลวานโต้ – ชิงเคว เตรเร – ลาสเปเซีย – ฟลอเรนซ ์– พราโต้ 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู่เมอืง เลวานโต้ (Levanto) เมอืงรมิฝัง่ทะเลในแควน้ลกิูเรยี (Liguria) สวยทัง้ด้วยววิรมิทะเล
บรรยากาศดีๆ  และอาคารบา้นเรอืนในสไตลอ์ติาเลยีนรเิวยีร่า ขึ้นรถไฟสายชมวิว ทีแ่ล่นเลยีบรมิชายฝัง่
ทะเลของอิตาล ีรีเวยีร่า ชมววิ 5 หมู่บ้านแห่ง ชิงเคว เตรเร 
(Cinque Terre) หมู่บ้านประมงโบราณ ที่อาคารต่างๆ จะถูก
วาดทาเป็นสีเหมือนลูกกวาดหลากสี บรรยากาศชิลล์ๆ และ
ทวิทศัน์สวยๆ ของเมอืงท าให้ตดิอนัดบัสถานที่ท่องเที่ยวยอด
ฮติ และยงัเป็นอุทยานแห่งชาตแิละมรดกโลกทางวฒันธรรมอกี



   

  

ด้วย ไปลงยงัเมอืง ลา สเปเซีย (La Spezia) ที่ตัง้อยู่ทางภาคเหนือของประเทศอิตาล ีเป็นเมอืงท่าที่
ส าคญัทัง้ดา้นการคา้และการท่องเทีย่ว  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
มุ่งหน้าสู่เมอืง ปิซ่า (Pisa) เมอืงรมิแม่น ้าอารโ์นในแควน้ทสัคานี ทางตอนกลางของประเทศอติาล ีเป็น
เมอืงเก่าแก่ทีม่โีบสถ์โบราณกวา่ 20 แห่ง พระราชวงัเก่าแก่สมยัยคุกลาง และดว้ยการทีอ่ยูต่ดิแม่น ้าทีใ่กล้
ทางออกไปยงัทะเลท าใหเ้ป็นเมอืงแห่งการคา้ขายที่ส าคญั  เดนิทางต่อสู่สิง่ก่อสรา้งโบราณทีม่ชีื่อเสยีงไป
ทัว่โลกอย่าง หอเอนปิซ่า (Tower of Pisa) หยดุแวะถ่ายรูปกนัใหเ้ตม็ที่ หอเอนปิ
ซ่านี้จริงๆ แล้วเป็นหอระฆงัของ มหาวิหารปิซ่า (Pisa Cathedral) โดยที่ตัว
อาคารนัน้ได้เริ่มเอนในช่วงการก่อสร้างช่วงศตวรรษที่ 12 โดยเกดิจากพื้นดนิที่
ยุบตวัลงเพราะรบัน ้าหนักอาคารไม่ไหว แล้วกค็่อยๆ เอนมากขึน้เรื่อยๆ ก่อนจะ
สรา้งเสรจ็สิน้ในศตวรรษที ่14 แต่การเอนเอยีงนัน้กย็งัเพิม่มากขึน้เรื่อยๆ จนมาถึง
ปลายศตวรรษที ่20 ที่การเอยีงไดห้ยดุลง แต่นอกจากการเอนเอยีงทีน่่าสนใจมาก
แลว้ตวัอาคารสขีาวสะอาดกส็วยไม่แพก้นั เดนิทางกลบัสู่เมอืงพราโต ้

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Charme หรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัท่ีหก พราโต้ – โรม  
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านมุ่งหน้าสู่ โรม (Rome) นอกจากจะเป็นเมอืงหลวงแล้ว ยงัเป็นเมอืงที่ใหญ่ทีสุ่ดในแควน้ลาซโิอ 

ตัง้อยู่ตอนกลางของอิตาล ีประวตัศิาสตร์ที่ยาวนานของโรมนัน้กนิเวลามากกว่า 2 ,800 ปี โรมเคยเป็น
เมอืงหลวงของจกัรวรรดโิรมนั และเป็นเมอืงทีม่บีทบาทมากทีสุ่ดของอารยธรรมตะวนัตก ในอดตีไดช้ื่อว่า
เป็นอาณาจกัรที่ย ิง่ใหญ่ที่สุดในโลก จนปัจจุบนัยงัเป็นที่ตัง้ของนครรฐัวาตกินั ซึ่งเป็นนครที่ประทบัของ
สมเดจ็พระสนัตะปาปาแห่งศาสนาครสิตน์ิกายโรมนัคาทอลกิอกีดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านชม น ้าพเุทรว่ี (Trevi Fountain) อกีมุมหนึ่งในโรมทีส่วยงามและอลงัการด้วยประตมิากรรมรูป
ปัน้องคเ์ทพต่างๆ ทีต่ระหง่านเป็นฉากหลงัใหก้บัอ่างน ้าพุขนาดใหญ่ มคีวามเชื่อสนุกๆ เกดิขึน้ทีน่ ้าพุแห่ง
นี้วา่ หากใครกต็ามยนืหนัหลงัใหก้บัน ้าพุแลว้โยนเหรยีญดว้ยมอืขวาขา้มหวัไหล่ขา้งซา้ยลงในอ่างน ้าพุนี้ก็
จะได้กลบัมาเที่ยวโรมอกี เพราะฉะนัน้อยา่ไดแ้ปลกใจหากเหน็ผู้คนพากนัมาโยนเหรยีญทีน่ี่ ชม บนัได
สเปน (Spaish Step) ทีอ่ยู่บนเนินเขาขนาดยอ่ม เป็นบนัไดกวา้งทอดยาวลงมายงัพืน้เบือ้งล่าง ปลายสุด
ของบนัไดดา้นล่างม ี“อ่างน ้าพุบารค์สัเซยี” (Fontana Della Baecaccia) อ่างนี้มรีูปร่างเรยีวยาวปลายทัง้
สองขา้งเรยีวแหลมคลา้ยเรอื แลว้มนี ้าพุอยูใ่นล าเรอืนี้ บนัไดสเปนทีว่า่นี้ออกแบบดว้ยศลิปะแบบรอกโคโค 
สรา้งในปี พ.ศ. 2266 บนัไดกวา้งใหญ่นี้เป็นจุดนดัพบและเยีย่มชมชื่อดงัของโรม 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Hotel Midas หรือระดบัเดียวกนั 
 
 
 



   

  

วนัท่ีเจด็ โรม – มหาวิหารเซนตปี์เตอร ์– สนามบิน  
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าท่านเขา้สู่ นครรฐัวาติกนั แมจ้ะเป็นประเทศอสิระ แต่นครรฐัวาตกินักเ็ปรยีบประหนึ่งโรมอยา่งแยกไม่
ออกแมจ้ะไดร้บัการจดัอนัดบัว่าเป็นประเทศที่เลก็ทีสุ่ดในโลกกต็าม และหากไม่แวะชมนครรฐัวาตกินักจ็ะ
ถอืวา่การเดนิทางครัง้นี้น่าเสยีดายมาก ที่นี่คอืศูนยก์ลางการปกครองของครสิต์ศาสนาครสิต์ รวมทัง้ยงั
เป็นที่ประทบัของสมเดจ็พระสนัตปาปาผู้ซึ่งเป็นประมุข มคีวามยิง่ใหญ่ในการใช้ประกอบพธิกีรรมทาง
ศาสนา บวกกบัมคีวามสวยงามทางสถาปัตยกรรมจากฝีมอืของช่างฝีหลายยคุหลายสมยัทีผ่ลดัเปลีย่นกนั
มาสร้างสรรค์ความงามฝากไวใ้นนครรฐัแห่งนี้ น าท่านเขา้ชมภายใน มหาวิหารวิหารเซน็ต์ปีเตอร์ 
(Saint Peter’s Basilica) มหาวหิารทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่18 แห่งนี้นัน้น่าชมมาก นอกจากนัน้กย็งั
มชีิน้งานของศลิปินชื่อดงัอกีมากมาย มหาวหิารเซนตปี์เตอรเ์ป็นหนึ่งในสีข่องมหาวหิารหลกัของโรม และ
จ านวนนักท่องเที่ยวที่สนใจเขา้ชมนัน้มมีากมายจนเขา้แถวต่อกนัยาวเหยยีด มหาวหิารเซนตปี์เตอร์เป็น
สิง่ก่อสร้างที่ใหญ่และส าคญัที่สุดในนครรฐัวาตกินั แต่กเ็ป็นการสร้างขึน้บนร่องรอยของวหิารหลงัเก่า 
ยิง่ใหญ่ด้วยความยาวของมหาวหิารถึง 186 เมตร จุผูค้นได้มากถึง 60,000 คน ทัง้พื้นและผนังเป็นหนิ
อ่อนทีฝั่งงานศลิปะไวจ้นทัว่ ยิง่ใหญ่ขนาดนี้ต้องใชเ้วลาสรา้งถงึ 150 ปี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเทีย่วชมแลนด์มาร์กต่างๆ ในตวัเมอืงโรม แวะถ่ายรูปสวยๆ ของบรเิวณ จตัรุสัพิอาซซ่า นาโว
น่า (Piazza Navona) เป็นย่านศิลปะอีกแห่งหนึ่งใจกลางโรมที่สวยงามและถูกห้อมล้อมด้วยอาคาร
สถาปัตยกรรมแบบบารอก ในบรรดาอาคารเหล่านัน้กจ็ะเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร ร้านกาแฟ ร้านไอศกรมี
มากมาย เหมอืนเป็นแหล่งรวมของศลิปินเปิดหมวกและศลิปินวาดภาพ ทีเ่ด่นทีสุ่ดในบรเิวณปิอซัซา นา
โวนาแห่งนี้กค็อือ่างน ้าพุที่มปีระตมิากรรมรูปปั้นขนาดใหญ่ที่เรยีกกนัว่า Fountain of Four Rivers ซึ่ง
เป็นผลงานชิ้นเอกของ “แบร์นินี” เป็นการสื่อความหมายตรงตามชื่อ นัน่คอืเป็นสญัลกัษณ์ของแม่น ้า 4 
สายส าคญัของโลก ได้แก่ แม่น ้าดานูบจากทวปียุโรป แม่น ้าไนล์จากทวปีแอฟรกิา แม่น ้าคงคาจากทวปี
เอเชีย และแม่น ้ารโิอเดลาเพลทจากทวปีอเมริกา น าท่านชม วิหารแพนธีออน (Pantheon) อีกหนึ่ง
ความสวยงามในสถาปัตยกรมแบบโรมนัโบราณซึ่งตกทอดมาแต่อดตี “วหิารแพนธอีอน” สร้างมาตัง้แต่
ก่อนครสิตก์าลถงึ 27 ปี วหิารแพนธอีอนยิง่ใหญ่ดว้ยขนาดมหมึา เฉพาะหน้าจัว่เมื่อมองดว้ยตาเปล่ากว็่า
ใหญ่แลว้ ยงัมเีสายกัษ์เป็นฐานรองรบัถงึ 16 ตน้ แต่เดมิชาวโรมนัโบราณสรา้งวหิารแพนธอีอนไวส้ าหรบั
เป็นสถานที่บูชาเทพเจ้า และน าท่านชม ประตูชยัคอนสแตนติน (Arch of Constantine) ซึ่งเป็นทัง้
สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะ และยงัเป็นที่มาของถนนทุกสายทีมุ่่งเขา้สู่กรุงโรมอกีด้วย มขีนาดใหญ่และยงัมี
สภาพที่สมบูรณ์แม้จะผ่านกาลเวลามายาวนาน เพราะสรา้งขึน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 855 เพื่อใชเ้ป็นสญัลกัษณ์
ของการเฉลมิฉลองชยัชนะของ “จกัรพรรดคิอนสแตนตนิที ่1” ที่มต่ีอ “แมก็เซนตอุิส” ในสงคราม Battle 
of Milvian Bridge แล้วน าท่านถ่ายรูปกบั โคลอสเซียม (Coloseum) ความยิง่ใหญ่ของ โคลอสเซยีม 
กลายเป็นสญัลกัษณ์อีกแห่งของโรมไปแล้ว และไม่เคยมีใครพลาดไปชมสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่และมี
ประวตัศิาสตรท์ีน่่าสนใจแห่งนี้เมื่อไปเยอืนโรม แมจ้ะค่อนขา้งเสยีหายไปตามยคุสมยับา้ง แต่กย็งัคงความ
อมตะของอดตีไว้อย่างมาก สนามกีฬาใหญ่ยกัษ์แห่งนี้สร้างขึน้ในสมยั “จกัรพรรดิเวสปาเชยีน” แห่ง
จกัรวรรดโิรมนั เป็นสนามกฬีาทีส่รา้งขึน้เพื่อชมการแสดงกฬีาแห่งการต่อสูร้ะหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์สตัว์
กบัสตัว ์และมนุษยก์บัสตัว ์มรีูปทรงเป็นรูปวงรกี่อตวัสูงขึน้เป็นอฒัจรรย ์หากวดัขนาดความกวา้งใหญ่
โดยรอบจะมคีวามกวา้งประมาณ 527 เมตร สงู 57 เมตร สิง่ก่อสรา้งในยุคโบราณทีจุ่จ านวนผู้เขา้ชมได้
ถงึประมาณ 55,000 คนแห่งนี้แสดงใหเ้หน็ถงึความไม่ธรรมดาเลย 



   

  

 ได้เวลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 
20.45 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK96 แวะเปลีย่นเครื่อง (บรกิารอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 
วนัท่ีแปด ดไูบ – สวุรรณภมิู  
05.30 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ แวะเปลีย่นเครื่อง 
09.30 น. เดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK372 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่องบนิ) 
18.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

อตัราค่าบริการ 
 
 
 
 
 
 

เ ด็ ก 
(อายไุม่เกนิ 12 ปี) ไม่มเีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 10,000 บาท 
  
อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราน้ีไม่รวม 

✗ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่วซี่ากลุ่มเชงเกน้ (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทตูจะไม่คนืเงนิค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตดักรุ๊ป
เท่านัน้) 

✗ ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิก าหนดให ้30 กโิลกรมัต่อหนึ่งคน 

✗ ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี และค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั 

✗ ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทอ้งถิน่ ท่านละ 2 ยโูร / คน / วนั (12 ยโูร / ท่าน) 

วนัเดินทาง   ราคา 

มีนาคม 6-13 / 13-20 / 20-27 ม.ีค. 40,900 

Songkran 8-15 / 9-16 / 13-20 เม.ย. 62 52,900 



   

  

✗ ค่าทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ข ัน้ต ่า 100 บาท / วนั / คน (100 * 6 วนั) 
 
เงื่อนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรุณาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาทพร้อมค่าวซี่า (3,500 บาท/ท่าน) (หลงัจองภายใน 24 
ชัว่โมง) พรอ้มส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไม่น้อยกวา่ 35 วนั 
3. หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 
 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้่ายเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 
 
 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่้เดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย

หกัเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ 

ในกรณีที่สูญหาย สญูเสยีหรอืได้รบับาดเจบ็ที่นอกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร ์เช่นภยัธรรมชาต ิปัญหา

การเมอืง เป็นตน้ 

3. เนื่องจากรายการทวัร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้

ประเทศไม่วา่กรณีใดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 

4. เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอบรบัเงื่อนไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 
เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอาย ุและมอีายไุม่ต่าํกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัเขา้สู่ประเทศ หากมพีาสปอรต์
เล่มเก่า ไม่วา่จะเคยมวีซี่าในกลุ่มเชงเกน้หรอืไม่กต็ามควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมตัวิซี่า 
2. รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้และมี
อายไุม่เกนิ 6 เดอืน) 
3. เอกสาระส าคญัส่วนบุคคล  
   3.1 ส าเนาทะเบยีนบา้น  

3.2 ส าเนาบตัรประชาชน หรอื ส าเนาบตัรขา้ราชการ  
3.3 ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถ้าม)ี  



   

  

3.4 ส าเนาใบเปลีย่นชื่อหรอืนามสกุล (ถ้าม)ี 
4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั 
    ใบรบัรองการท างานจากบรษิทัทีท่่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืนใน
ปัจจุบนั วนัเดอืนปีที่เริม่ท างานกบับรษิัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนงัสอืรบัรองที่คดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน พรอ้มวตัถุประสงคห์รอืใบเสยีภาษีและหลกัฐาน
การเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน  
- Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (นับจากวนัปัจจุบนัในวนัที่ย ื่นวี
ซ่า) ควรเลือกเล่มที่มกีารเข้าออกของเงนิสม่ําเสมอ และมจี านวนไม่ต่ํากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะ
การเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้น เม่อืกลบัสู่
ภมูลิ าเนา 

- Bank Certificate ฉบบัจริง วนัทีอ่พัเดทตรงกนักบั Statement 
(ในกรณีท่ีผู้อ่ืนเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธ์พร้อมย่ืนเอกสารฉบบั
แปลภาษาองักฤษและจดหมายสปอนเซอร)์  **สถานทตูไม่รบัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

7. กรณีที่บรษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 
1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดง ความรบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลบัมา
ท างานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจ่ดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา  

จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เท่านั้น  
9. กรณีท่ีเดก็อายตํุ่ากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ได้เดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจาก อ าเภอ / เขต ทีท่่านอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) พร้อมน าฉบบั

ไทยและองักฤษไปประทบัตราทีก่งสุลแจง้วฒันะ หากไม่มกีารประทบัตราทางสถานทตูอติาลีจ่ะไม่รบัพจิารณา 
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้่าย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสตูบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
- เอกสารเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกค่าใชจ้่ายใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้่าย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหต!ุ!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวีซ่าให้กบับตุร ** 
10. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็นการถาวร 
และถงึแมว้า่ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่



   

  

กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทตูมกีารสุ่ม เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืใน
การเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวก
และประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร 
ดงักล่าวเช่นกนั 
11. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพื่อใหอ้ยูใ่นดุลย
พนิิจของสถานฑตูเรื่องวซี่าของท่านเนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
12. การยื่นวซี่านัน้ผู้เดินทางต้องช าระยอดมดัจ าท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านัน้ถึงสามารถด าเนินข ัน้ตอน
การย่นืวซี่าได ้

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 
ระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัท าการ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายน้ิวมอื ณ ศนูยย์ืน่วซี่า ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 
กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองัฤษ  

ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอรต์)................................................................................................................. 

ชื่อ-นามสกุล (เดมิ) ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู.่............................................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท.์.................................................... เบอร์มอืถอื........................................................................ 

E-Mail........................................................................................................................................................... 

สถานะ  สมรส      โสด     หยา่รา้ง   แยกกนัอยู ่

เลขทีพ่าสปอรต์................................................... วนัหมดอาย.ุ..................................................................... 

วนั/เดอืน/ปี เกดิ............................................. อาชพี................................................................................... 

สถานทีท่ างาน.............................................................................................................................................. 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน....................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ างาน.................................................  

การเดนิทางในครัง้นี้ท่านออกค่าใขจ้่ายเองหรอืไม่ .......................................................................................... 

ชื่อผูอ้อกค่าใชจ้่าย .............................................................................................. ความสมัพนัธ ์.................... 

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไม่เคย  
ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือท าวีซ่าหรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไม่เคย  

** หากเคยแสกนลายนิ้วมอืแลว้ กรุณาถ่ายรปูหน้าวซี่าเพื่อใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสอบ ** 


