
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

โบโลญญ่าโบโลญญ่า--TTEESSTT  DDRRIIVVEE  FFEERRRRII--ลอ่งเรอืเกาะเวนิลอ่งเรอืเกาะเวนิสส--มิลานมิลาน  

ซานตรา้มากาเรสตา้ซานตรา้มากาเรสตา้--ปอรโ์ตฟิโน่ปอรโ์ตฟิโน่--ลาสเปเซียลาสเปเซีย--ปิซ่าปิซ่า--ฟลอเรนซ์ฟลอเรนซ -์-TTHHEE  MMAALLLL  OOUUTTLLEETT--โรมโรม--เนเปิเนเปิลล  

โซเรนโต ้โซเรนโต -้-ปอมเปอีปอมเปอี--ภเูขาไฟวิซูเวียสภเูขาไฟวิซูเวียส  
              



 

วนัวนัแรกของการเดินทางแรกของการเดินทาง                                  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ    

22.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T ประตู 9  

โดยสายการบนิ EMIRATES AIRLINES (EK) พบกบัเจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยอานวยความสะดวก 
 

วนัวนัที่สองของการเดินทางที่สองของการเดินทาง                    กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  ––  โบโลญจญ่์าโบโลญจญ่์า    

01.05 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงโลญจญ่์า ประเทศอติาล ีโดยเทีย่วบนิที่ EK385/EK093 

  (แวะเปลีย่นเครื่องที่สนามบนิดูไบ กระเป๋าใบใหญ่เชค็ทรูจากกรุงเทพฯสู่เมอืงโบโลญจญ่์า.)  

12.35 น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึ สนามบนิเมอืงโบโลญจญ่์า หลงัผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้   

ชม ย่านเมอืงเก่าของโบโลญจนญ่์า ถ่ายรูปเกบ็ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ …ชม FERRARI FACTORY   

จากนัน้แลว้น าท่านเดินทางต่อสู่ เมอืงเวนิส เมอืงท่องเที่ยวทีน่่าสนใจ

อกีเมอืงหน่ึงของประเทศ อติาล ีเมอืงทีแ่สนโรแมนตกิทีไ่มเ่หมอืน

เมอืงใดในโลก ไมอ่นุญาตใหร้ื้อสิง่ก่อสรา้งเก่าไมม่รีถยนต ์มแีต่เรอื

ทีจ่  ากดัไม่ใหเ้สยีงดงั ดงันัน้ท ัว่โลกจงึหลงใหลมนตเ์สน่หอ์นัสุนทรยีข์องเวนิช

ตลอดมา เดนิทางถงึ เมอืงเวนิส 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้ น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม RUSSOTT หรอืเทยีบเท่า 

วนัวนัที่สามที่สามของการเดินทางของการเดินทาง                                    ล่องเรอืเกาะล่องเรอืเกาะเวนิเวนิสส  ––  มิมิลานลาน  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอืตรอนเชสโต ้เพือ่ลงเรอืสู่ เกาะเวนิส 

จากนัน้น าท่าน ลอ่งเรอื ไปตามล าคลองสู่  ท่าซานมารโ์ค  

น าท่าน ชมจตรุสัซานมารโ์ค  มหาวหิารซานมารโ์ค  ถ่ายภาพหนา้พระราชวงัดอจ  สิง่ก่อสรา้งที่  

เก่าแก่มากว่า 800 ปี มาแลว้ เมือ่สมยัเวนิชยงัเป็นสาธารณรฐัอสิระ ...ซึง่เคยร า่รวยและมอี านาจ

มหาศาล และเคยส่งใหม้ารโ์คโปโล  เดนิทางไปเมอืงจนี  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมลิาน (MILANO)  เมอืงศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกจิทีส่  าคญัของอติาล ีเมอืงทีข่ึ้นชื่อว่าเป็นเมอืงหลวงแห่งแฟชัน่ 

….ชมโบสถดู์โอโมแ่ห่งมลิาน โบสถใ์หญ่อนัดบั 3 ของยุโรป 

เป็นศิลปะแบบกอธคิทีห่รูหรา และใชเ้วลาในการสรา้งนาน

เกอืบ 500 ปี โดยเริ่มสรา้งต ัง้แต่ ปี ค.ศ.1386 และทีน่่าทึง่

ของโบสถ ์กค็ือการตกแต่งประดบัประดาทีเ่นน้ความหรูหราอย่างเตม็ที่โดยเฉพาะรูปปัน้รอบตวัอาคาร มี

จ านวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามอืของโบสถม์อีาคารทรงกากบาทหลงัหน่ึง และหลงัคามงุดว้ยกระเบื้อง

โปร่งใส เรยีกกนัว่า“อาเขต” สรา้งขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณแ์ก่กษตัริย ์

วคิเตอรเ์อมมานูเอลที่ 2 ปฐมกษตัรยิข์องอติาลใีนการรวมชาต ิ 

น าท่าน ชอ้ปป้ิงภายในอาคารแกลเลอเรีย วคิตอริโอ เอมานูเอล 2 ชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก 

มชีื่อเรยีกเลน่ๆว่าเป็นหอ้งนัง่เล่นของเมอืงมลิาน เพราะนอกจากจะมสีนิคา้แบรนดเ์นมราคาแพงขายแลว้ ยงัมี



 

รา้นกาแฟทีเ่รยีกกนัว่า ไซด ์วอลค์ คาเฟ่ สามารถนัง่จิบ คาปูชิโน นัง่ดูหนุ่มสาว แต่งกายดว้ยเสื้อผา้ทนัสมยั 

ดงันัน้หากท่านไม่คิดจะชอ้ปป้ิงหรอืนัง่กนิกาแฟกค็วรทีจ่ะตอ้งไปเดนิเลน่ชมความงดงามของอาคารหลงัน้ีใหไ้ด ้

หรอืหากท่านยงัตดิใจในเรื่องชอ้ปป้ิง กส็ามารถไปชอ้ปป้ิงต่อไดย้งัถนนเวยี มอนเตน้โปเลโอเน่ ซึ่งถอืเป็นย่าน   

ชอ้ปป้ิงทีข่ึ้นชื่อทีสุ่ดของเมอืงน้ี ต ัง้อยู่ระหว่างโบสถดู์โอโม่กบัลานกวา้งแห่งหน่ึง   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม MILAN หรอืเทยีบเท่า 

วนัวนัที่สี่ที่สี่ของการเดินทางของการเดินทาง                                        มิลานมิลาน  ––  ซานตา มาเกริตา้ ––  ลาสเปเซีย ลาสเปเซีย ––  ปิซ่าปิซ่า  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซานตา มาเกรติา้ (SANTA MAGHERITA LIGURE) (29.8 กม.) ต ัง้อยู่ในเขต

จงัหวดัเจนวั หน่ึงในเขตดนิแดนแห่งลกิูเรยีขนาบขา้ง

ดว้ยทะเลกบัภเูขาลกิูเรยี เป็นภูมภิาคทีม่ชีื่อเสยีงมานาน

ในเรื่องของอากาศทีเ่ยน็สบายจลอดทัง้ปี มชีายหาดที่

สวยงาม 

หมายเหตุ : หากใครตอ้งการขา้มไป เมอืงพอรต์โตฟิโน (PORTOFINO) 

เมอืงตากอากาศทีม่ชีื่อเสยีงอยู่ติดน า้มคีวามงามที่โดดเด่น 

โดยการนัง่เรอืเฟอรรี่ขา้มฟากประมาณ 12 ยูโรต่อท่าน  (ราคาไม่รวมอยู่ใน

รายการทวัรก์รุณาตดิต่อหวัหนา้ทวัรถ์า้ตอ้งการไป) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลาสเปเซยี (LA SPEZIA) (81.3 กม.) เมอืงในเขตลกิูเรียทางตอนเหนือของอติาล ี

อยู่ระหว่างเมอืงเจนวัและปิซ่า บนทะเลลกิูเรยีและเป็นหน่ึงในอ่าวทีม่คีวามส าคญัทางดา้นการคา้ และการทหาร ..

เดนิทางถงึ เมอืงลาสเปเซยี… อสิระใหท่้านเดนิเลน่ตามอธัยาศยั ย่านเมอืงเก่ารมิทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปิซ่า (PISA) (100 กโิลเมตร) แควน้ทสัคานีเป็น

เมอืงทีเ่ป็นที่รูจ้กัอย่างดเีกี่ยวกบัหอเอนเมอืงปิซ่า ซากโบราณวตัถขุองเมอืงทีย่งั

หลงเหลอืจากศตวรรษที ่5 ก่อนครสิตกาลเป็นเมอืงทีเ่คยมคีวามส าคญัอย่าง

มากดา้นการคา้ขายในแถบทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนในช่วงประมาณศตวรรษที ่11 

น าท่าน ถ่ายภาพกบัหอเอนเมอืงปิซ่า (LEANING TOWER OF PISA) เป็น

หอคอยหนิอ่อนทีพ่สิดารสูง 54 เมตร ม ี8 ช ัน้ แต่ละข ัน้มเีสาหนิ

อ่อนทีส่ลกัลวดลายวจิิตร ไดล้งมอืสรา้งเมือ่ ค.ศ. 1174 ไปเสรจ็

ในปี ค.ศ. 1350 ใชเ้วลานานถงึ 176 ปี ซึง่เป็นสิง่ก่อสรา้งทีใ่ชเ้วลาสรา้งนานทีสุ่ดในโลกความน่า

อศัจรรยอ์ีกอย่างคือ เมือ่เริ่มสรา้งได ้4-5 ช ัน้ หอน้ี เริ่มเอยีง แต่ไมถ่งึกลบัพงัทลายลงมาเพราะแรง

ทีจ่ดุศูนยถ์่วงเมือ่ลากดิ่งลงมาไมอ่อกนอกฐานจงึไมล่ม้ยงัทรงตวัอยู่ได ้เมือ่สรา้งเสรจ็ยอดของหอ

เอยีงออกจากแนวดิ่งของฐานถงึ 4 เมตร และหอเอนน้ีช่วยใหก้าลเิลโอนกัวทิยาศาสตร ์ชาวอติา



 

เลยีน ผูม้ชีื่อเสยีงของโลกไดท้ดลองเรื่องอตัราเรว็ของเทหว์ตัถทุี่ตกลงมาจากทีสู่ง ที่ขึ้นชื่อในดา้นความสมัพนัธ์

ของการสรา้งกบัแรงโนม้ถ่วงของตวัอาคารทีส่มดุลกนัโดยบงัเอิญไดช้ื่อว่าเป็น หน่ึงในเจด็สิง่มหศัจรรยข์องโลก

สมยักลาง และเป็นสญัลกัษณอ์ย่างหน่ึงของอติาลี 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้ น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม GALILEI HOTEL หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัวนัที่หา้ที่หา้ของการเดินทางของการเดินทาง                                        ปิซ่าปิซ่า  ––  ฟลอเรนซ ์ฟลอเรนซ ์––  TTHHEE  MMAALLLL  OOUUTTLLEETT  ––  โรโรมม  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านแวะชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมที่ THE MALL OUTLET กบัสนิคา้ช ัน้น าของอิตาลหีลากหลายยหีอ้ เช่น 

อารม์าน่ี บาลองเชยีกา้ โบเตกา้ เวนาตา้ กซุซี ่เฟอรร์ากาโม ่TOD’S PRADA เป็นตน้ 

เทีย่ง *.*.*. อสิระอาหารภายใน OUTLET ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง *.*.*.  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟลอเรน้ซ ์(FLORENCE) เมอืงแห่งดอกไมบ้าน ต านานแห่งบา้นเกดิของศิลปินชื่อ

ดงักอ้งโลก เช่น ลโีอนารโ์ด ดารว์นิชี ไมเคิล แองเจโล และท่านศิลป์พรีะศรี อดตีเป็นเมอืงหลวงเก่าของอติาลี

ก่อนจะยา้ยไปอยู่กรุงโรม เมอืงทีม่คีวามเจริญม ัง่ค ัง่ทางการคา้ และเศรษฐกจิ เป็นเมอืงทีม่คีวามสวยงามจนท่าน

จะหลงไหล และถอืเป็นเมอืงตน้ก าเนิดศิลปะแบบเรเนอซองสอ์ีกดว้ย… 

น าท่านชมย่านเมอืงเก่า   ชมดูโอโมป่ระจ าเมอืงฟลอเรน้ซ ์ทีม่คีวามงดงามตามแบบเรเนอ

ซองส ์ชมสะพานแวคคิโอ สญัลกัษณ์ของ

เมอืงฟลอเรน้ซ ์เดนิผ่านรา้นคา้ และสนิคา้ที่

วางขายอยู่มากมายที่ลอ่ตาลอ่ใจจนท่านอดใจ

ไมไ่ด ้ชมจตุรสัซญิญอเรีย และชมรูปปัน้ของเดวทิ ชายหนุ่มรูปงามที่

สมบูรณแ์บบที่สุดในต านานสญัลกัษณข์องการปลดปลอ่ยเสรภีาพ ที่

แวดลอ้มไปดว้ยสถาปตัยกรรมชิ้นส าคญัต่างๆมากมายจนไดฉ้ายาว่า

เป็น 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

จากนัน้ น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม EURO HOTEL FIANOROMANO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัวนัที่หกที่หกของการเดินทางของการเดินทาง                                            เนเปิเนเปิลล--โซเรนโต ้โซเรนโต -้-ภเูขาไฟวซูิเวียสภเูขาไฟวซูิเวียส  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเนเปิล หรอื นาโปล ีเป็นเมอืงหลวงของแควน้กมัปาเนียและจงัหวดัเนเปิลสใ์นอติาล ีมี

ชื่อเสยีงในดา้นความร า่รวยทางประวตัศิาสตร ์ศิลปะ วฒันธรรม สถาปตัยกรรม ดนตร ีและศาสตรก์ารท าอาหาร 

เป็นเมอืงทีม่บีทบาทส าคญัในคาบสมทุรอิตาลมีาตลอด 2,800 ปีนบัแต่ก่อตัง้เมอืงขึ้นมา ต าแหน่งทีต่ ัง้อยู่ที่

ชายฝัง่ดา้นตะวนัตกของอติาลตีิดกบัอ่าวเนเปิลสก์ึ่งกลางระหว่างพื้นทีภ่เูขาไฟสองแห่ง คือ ภเูขาวซูิเวยีส และ 

ภเูขาไฟกมัปิเฟลเกรย ์ 

น าท่านเดนิชมย่านเมอืงเก่าของเนเปิล จตัรุสั เดล เพลิบสิซโิต จตัรุสัทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในเมอืงเนเป้ิล ซึง่ตดิกบั

อ่าวเนเปิล ถ่ายรูปดา้นนอกของพระราชวงัซึง่เคยเป็นทีป่ระทบัของกษตัยิร์าชวงศบ์รูบงค์ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1


 

  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโซเรนโต ้สุดทา้ยของปลายอ่าวเนเป้ิลเมอืงตากอากาศเลก็ๆ รมิอ่าวเนเป้ิล แต่ชื่อเสยีงของ

เมอืงในฐานะเมอืงท่องเที่ยวของอติาลนีัน้ไมไ่ดเ้ลก็ตามขนาดของเมอืง ตวัเมอืงตัง้อยู่บนหนา้ผา

สูง และไล่ระดบัลงมาตามความลาดชนัจนลงมาถงึระนาบเดียวกนักบัหาดทรายสเีทาทีไ่ดร้บัการ

จดัระเบยีบไวอ้ย่างเรยีบรอ้ย ณ ดา้นบนของตวัเมอืงออกสู่อ่าวเนเป้ิล ทีฝ่ ัง่ตรงขา้ม เราสามารถ

มองเป็นภเูขาไฟวซูิเวยีสยนืเด่นเป็นสงา่น่าเกรงขาม ภเูขาไฟลูกเดยีวกนัน้ีที่เมือ่เกอืบ 1700 ปีที่

ผ่านมาถลม่เมอืงปอมเปอเีสยีเรียบเป็นหนา้กลองเมือ่มาถงึซอเรนโต ้สิง่หน่ึงทีจ่ะบอกท่านว่าท่าน

ไดม้าถงึที่หมายปลายทางแลว้คือเสยีงเพลงโอเปราทีเ่ปิดขบักลอ่มผูค้นแทบทกุที่ๆไดย้่างกรายผ่านไปเพราะทีน่ี่

คือบา้นเกิดของเอนริโก คารูโซ นกัรอ้งโอเปราชื่อดงัของอติาลี ไดเ้วลาอนัสมควร  

ปอมเปอี เป็นนครโรมนัโบราณที่ถกูฝงับางส่วนใกลก้บัเมอืงเนเปิลสส์มยัใหม ่ในแควน้กมัปาเนีย ประเทศอิตาล ี

ปอมเปอีถกูท าลายบางส่วนและถกูฝงัใตเ้ถา้และหนิภเูขาไฟหนา 4 ถงึ 6 เมตร จากเหตภุเูขาไฟวสุิเวยีสปะทุใน 

ค.ศ. 79 (ไมร่วมค่าเขา้ชมภายในส่วนทีจ่ะตอ้งเสยีเงนิ) 

   
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  BEST WESTERN TOR VERGATA ROMA HOTEL หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัวนัที่เจด็ที่เจด็ของการของการเดินทางเดินทาง                                            โรมโรม--กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ กรุงโรม (ROMA) เมอืงหลวงขนาดใหญ่ของประเทศอิตาล ีทีม่ที ัง้

ความเก่าและความใหมซ่อ้นแทรกอยู่ดว้ยกนัอย่างกลมกลนื ต ัง้อยู่บนแควน้ลาซโิอ 

(LAZIO) ตรงช่วงกลางของประเทศมแีม่น า้ไทเบอร ์(TIBER) ไหลผ่านกลางเมอืง โรมจงึ

ถกูแบง่ออกเป็น 2 ส่วน สถานทีส่  าคญั และเมอืงเก่าโรมนัจะอยู่ทางฝัง่ขวาของแมน่ า้ ส่วน

ฝัง่ซา้ยเป็นรฐัวาติกนั และเขตทราสเตเวเร (TRASTEVERE) ซึง่เป็นทีอ่ยู่อาศยัของผูม้ฐีานะ และปจัจุบนัเป็น

แหลง่รา้นอาหาร และคาเฟ่แบบเก๋ๆ ทนัสมยั เดนิทางถงึ กรุงโรม 

จากนัน้น าท่าน เขา้ชมภายในมหาวหิารเซนตปี์ เตอร ์(SAN PIETRO) ใน

กรุงวาตกินันครรฐั อสิระศูนยก์ลางศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลกิ ชม

ความยิง่ใหญ่ของศิลปะการออกแบบผลงานอนัล  า้ค่าโดยปรมาจารยบ์รา

เมนเตร้าฟาเอล และไมเคิล แองเจโล  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2


 

น าท่าน ชมกรุงโรม เมอืงหลวงของประเทศอิตาลซีึง่มอีดตีอนัยิง่ใหญ่ และเกรียงไกรในยุคจกัรวรรดโิรมนัเรอืง

อ านาจเมือ่ราวกว่า 2,000 ปีทีผ่่านมาแลว้ เขา้สู่ นครวาตกินั รฐัอสิระ

ทีป่กครองตนเองเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลกิ       

ชมความงดงามตระการตาของ มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์สถาปตัยกรรม

ล า้ค่าทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลกซึง่ตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปัน้

แกะสลกั “เพยีตา้” ผลงานของศิลปินเอก ไมเคิลแองเจโล เสา

พลบัพลาทีอ่อกแบบโดย เบอรนิ์นี และยอดโดมขนาดใหญ่ซึง่ปจัจบุนัเป็นสิง่ล  า้ค่าคู่บา้นคู่เมอืงของอติาล ี

 น าท่านถ่ายรูปที่ระลกึดา้นหนา้ สนามกฬีาโคลอสเซยีม โบราณสถาน

เก่าแก่ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก เคยเป็นสนามกฬีายกัษท์ีส่ามารถ

จคุนไดก้ว่า 50,000 คน และ ประตูชยัคอนสแตนติน สญัลกัษณแ์ห่ง

ชยัชนะและทีม่าของ“ถนนทุกสายมุง่สู่กรุงโรม”  

เทีย่ง อสิระกบัการรบัประทานอาหารกลางวนั เพือ่มเีวลาชอ้ปป้ิงทีไ่ดเ้ต็มที ....

ชมน า้พเุทรวีจ่ดุก าเนิดของเสยีงเพลง  “ทรคีอยนอ์อฟเดอรฟ์าวดเ์ท่น” ทีโ่ด่งดงั ชมความสวยงามของงาน

ประตมิากรรมหนิอ่อนแบบบารอ็ค ซึง่เป็นเรื่องราวของเทพมหาสมทุร ตามต านานกลา่วไวว้่าหากใครไดม้าถงึน า้พุ

แห่งน้ีแลว้โยนเหรียญอธษิฐานทิ้งไวจ้ะไดก้ลบัมาเยอืนกรุงโรมอีกคร ัง้หน่ึง....น าท่านชมย่าน “บนัไดสเปน” แหลง่

พกัผ่อนของชาวอติาลซีึง่เตม็ไปดว้ยนกัท่องเทีย่ว  หลากหลายเชื้อชาต ิ....จนไดเ้วลานดัหมาย แลว้น าท่าน

เดนิทางสู่สนามบนิ เพือ่เดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  

20.45 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบนิที่ EK096/EK372 

  (แวะเปลีย่นเครื่องที่สนามบนิดูไบ กระเป๋าใบใหญ่เชค็ทรูจากกรุงโรมสู่กรุงเทพฯ.)  

วนัวนัที่แปดของการเดินทางที่แปดของการเดินทาง                                          กรุงเทพกรุงเทพ  ฯฯ  

18.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดภิาพ…. 
 

*****__**__***** 

อตัราค่าใชจ้า่ย  

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กวา่ 12 

พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กวา่ 12 

พกักบั 2 ผูใ้หญ่ 

มีเตยีงเสรมิ 

พกัเดี่ยว 

เพิม่ 

19-26 ต.ค. 47,999 46,999 44,999 8,500 

 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ้นราคาของภาษนี า้มนัและ/หรอืภาษปีระกนัภยัการ

เดนิทาง และค่าวซี่า *** หมายเหต ุ  :  ราคาเด็กตอ้งมอีายุระหว่าง 2-12 ปี  

หมายเหตุ บริษทัฯ ขอสงวนลขิสทิธิ์ในการยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงราคา   
 

 



 

อตัราน้ีรวม   

   ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ช ัน้ทศันาจรตามทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัที่ระบใุนรายการ หรอืระดบัเทยีบเท่า ยกเวน้ช่วงงานแฟรท์ี่ตอ้งมกีารปรบัโรงแรมหรอืราคา (โรงแรมส่วนใหญ่

จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในภมูปิระเทศที่มอีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนั

เขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณี

พกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบรษิทัจะค านึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

 ค่าอาหารทกุมื้อตามทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 

 ค่ารถน าเทีย่วตามรายการในวนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

 ค่ามคัคุเทศกผู์ช้  านาญงาน คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าวซี่าอติาล ี(หากก าหนดนดัหมายคิวยืน่วซี่าตามกรุป๊แลว้ลูกคา้ไมส่ามารถเดนิทางมายืน่ไดต้ามก าหนดการ  

 ทางบรษิทัฯ ขอเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายเพิม่เติมท่านละ 500.-บาท)  

 ค่าประกนัอุบตัิเหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,750,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์(ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไข ้

 ใน จากอบุตัิเหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือ่นยา้ยกลบั 

 ประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 
 

อตัราน้ีไม่รวม   

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ค่าเครื่องดื่ม และค่าใชจ่้ายส่วนตวัทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7 %  และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 % (ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ)ี 

 ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

 ค่าทปิคนขบัรถ ท่านละ 12 ยูโร 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 20 ยูโร 
 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง พรอ้มช าระงวดแรก 20,000.- บาท  

 กรณีวซีา่ไมผ่่านการพจิารณาจากทางสถานฑตูๆ จะไมค่ืนค่าวซี่าไมว่่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึ้นไป  คืนมดัจ าท ัง้หมด 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ้นไป  เกบ็ค่าจ่ายท่านละ 2,000.-บาท 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 20-24 วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-29 วนั   ไมค่ืนเงนิมดัจ าไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 20 วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 



 

 
 

หมายเหตุ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน (ผูใ้หญ่) และ/

หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษิทัฯ ยนิดีคืนเงนิใหท้ ัง้หมดหกั

ค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจ   แกไ้ขไดแ้ละจะ

ไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทรพัยส์นิสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุ

สุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศไมว่่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑูต เพื่อใหอ้ยู่ใน ดุลพนิิจของสถาน

ฑูต เรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติิในนามของบริษทัฯ เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิ

มดัจ าหรือท ัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถอืว่า

ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 

 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่าน

จะถกูปฏเิสธวซี่า สถานทูตไมค่ืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่

ทกุคร ัง้  

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่านทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรด

แต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิ่มเตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของทาง

สถานทูตเรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบริษทัฯเมือ่ท่านได ้ ช าระ

เงนิมดัจ าหรอืท ัง้หมด จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยท ัง้หมด  

 ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยื่นวซ่ีา แต่ในการพจิารณาอนุมตัวิซี่า จะอยู่ในดุลพนิิจของ

ทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแก่ท่านไดท้างบรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน้ี่ 

 เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขที่บริษทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 



 

 

 

ขอ้ความซึ่งถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูมี้เกยีรติซึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจดัหาโร งแรมที่พกั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดินทาง ท ัง้น้ี

ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบในอุบตัิเหตุหรือความเสยีหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบตัิเหตุรวมถงึ

ภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน

เงนิตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที่ยวบนิ, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น,  ตลอดจนการถูก

ปฏเิสธออกวซี่าจากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑตู รวมถงึผูม้อี  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย 

(โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสทิธิพเิศษทางการทูต ) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการ

เดนิทางท่องเทีย่วท ัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษิทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหตุ ตามเงือ่นไขที่บริษทัฯ ที่รบัประกนั

ในกรณีทีผู่ร่้วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดินทางออก หรือ เขา้

ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎิบตัิตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโ รคติดต่อเฉพาะพื้นที่มี

การปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจ

มกีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้น้ีการขอสงวนสิทธิ

ดงักล่าว บรษิทั จะยดึถอืและค านึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกยีรต ิซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้น้ี” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าอติาล ี
 

 หนงัสอืเดนิทาง (Passport) ตอ้งมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดือนและมหีนา้เหลอืส าหรบัประทบัวซี่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ 

 รูปถา่ย (พี้นหลงัขาวเท่านั้น) 

- รูปถ่ายปจัจุบนัหนา้ตรงขนาด  3.5*4.5 CM น้ิว จ านวน 3  ใบ (ใชรู้ปสพีื้น

หลงัขาว ถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งขยายจากฟิลม์เท่านั้นรูปโพลา

ลอยด/์สติ๊กเกอรใ์ชไ้ม่ได)้ และกรุณาเขยีนชื่อ-นามสกลุตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูป 

  หลกัฐานการเงิน ประเภทออมทรพัย ์ / สถานทูตไม่รบัพิจารณาบญัชี กระแส

รายวนั 

-  สเตทเมน้ทร์ายการเดินบญัชยีอ้นหลงั 6เดือน หรอืย่างนอ้ย 4 เดือน(อพัเดท

ยอด ไม่เกนิ 7 วนันับจากวนัยื่นเอกสาร) ยอดเงนิในบญัชีขัน้ต า่ 100,000.- 

- หนงัสอืรบัรองจากธนาคาร (แบงค ์ การนัต)ี ตอ้งเป็นบญัชเีดียวกนักบัสเตทเมน้ และชื่อ-นามสกลุภาษาองักฤษตอ้งตรง

ตามหนา้พาสปอรต์ (ออกไมเ่กนิ 15 วนั นบัจากวนัทีย่ืน่ ) (ใชท้ ัง้ 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหน่ึงไม่ได)้ 

  หลกัฐานการท างาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเท่านัน้) 

กรณีเป็นพนักงาน 

- หนงัสอืรบัรองการท างานตวัจริง  ระบุอาชีพ-ต าแหน่ง, เงนิเดือนและระยะเวลาในการท างาน (อายุไมเกิน 1 เดือนก่อนยื่น 

และชื่อ นามสกลุภาษาองักฤษ ตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

กรณีเป็นเจา้ของกจิการ 

- ใชส้  าเนาหนงัสือรบัรองบริษทัที่มีชื่อของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พรอ้มท ัง้เซ็นชื่อรบัรองส าเนาและ

ประทบัตราบรษิทัฯ (อายุส าเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน)  

กรณีเป็นนักเรยีนหรอืนักศึกษา 

หนงัสือรบัรองการเป็นนกัเรียน นกัศึกษาตวัจริง เป็นภาษาองักฤษจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัที่ก  าลงัศึกษาอยู่ (อายุไม

เกนิ 1 เดอืนก่อนยืน่)  

   ส าเนาทะเบยีนบา้น (พรอ้มตวัจรงิ) พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

   ส าเนาบตัรประชาชน หรอืส าเนาใบสูตบิตัร (กรณีอายุต า่กว่า 20 ปี) พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

   ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกลุ (ถา้มี) (พรอ้มตวัจรงิ) พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

   ส าเนาใบทะเบยีนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสยีชีวติ)  (พรอ้มตวัจรงิ) พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

** เอกสารทกุอย่างทีเ่ป็นส าเนา หา้มถ่ายรูปและ้ปริ้น ตอ้งถ่ายเอกสารจากตน้ฉบบั หรอืสแกนเท่านัน้ค่ะ 

** ส าหรบัผูเ้ยาวอ์ายุต า่กว่า 18 ปี ที่เดินทางคนเดียวหรอืเดินทางกบับดิาหรอืมารดาเพยีงคนเดียวจ าเป็นตอ้งยืน่หนงัสอืยนิยอม

จากบดิาหรอืมารดาอกีคนทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปดว้ยและจะตอ้งออกมาจากทางอ าเภอเท่านัน้ พรอ้มท ัง้สูติบตัรทะเบยีนบา้นและใบ

เปลีย่นนามสกุล (ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ) ในใบค ารอ้งขอ    วซี่า ขอ้ 37 จะตอ้งมลีายเซน็ตข์องบดิามารดาพรอ้มท ัง้ถ่าย

ส าเนา หนงัสอืเดินทางของบดิามารดาดว้ยในกรณีที่บดิามารดาไมม่หีนงัสอืเดนิทางผูส้มคัรตอ้งเขยีนหนงัสอือธิบายพรอ้มแนบส าเนา

บตัรประชาชนของบดิามารดาดว้ย 

 

 



 

หมายเหต ุ : กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถออกค่าใชจ้า่ยเองได ้

- ผูท้ีอ่อกค่าใช่จ่ายใหจ้ะตอ้งเป็นพ่อ แม ่พี ่นอ้งสามแีละภรรยาเท่านัน้และจะตอ้งมหีลกัฐานเป็นลายลกัษณอ์กัษรเพือ่แสดงว่า

เป็นบคุคลทีอ่อกค่าใช่จ่ายใหท้ ัง้หมดพรอ้มท ัง้ถ่ายส าเนาทะเบยีนบา้น 

- ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอยู่ดว้ยกนัโดยไมจ่ดทะเบยีนจะตอ้งมหีนงัสอืชี้แจง้เป็นภาษาองักฤษ ใหท้างสถานทูตทราบ 

 

 

 


