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ชิงเคว เตรเร หมู่บ้านประมงโบราณที่อาคารต่างๆถูกวาดทาเป็ นสีเหมือนลูกกวาดหลากสี
หอเอนปิ ซ่า เอนช่วงศตวรรษที่12 เกิดจากพื้นดินยุบตัวเพราะรับน้าหนักอาคารไม่ไหว
มหาวิหารฟลอเรนซ์ มหาวิหารขนาดใหญ่เป็ นอั นดับที่ 4 ของยุโรป
ประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและเป็ นที่มาของถนนทุกสายที่ม่งุ เข้ากรุงโรม
พระราชวังดอดจ์ ริมน้าแสนอลังการที่สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่14 ในสไตล์เวเนเชียนโกธิค
ท่าเรือซานมาร์โค บนเกาะเวนิส แวะให้ถ่ายรูปสวยๆเก็บเป็ นที่ระลึก
มหาวิหารมิลาน มหาวิหารประจาเมืองขนาดใหญ่แห่งนี้คือโบสถ์ที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศอิ ตาลี
พิเศษ นั่งรถไฟชมหมู่บ้านชิงเคว เตรเร และล่องเรือเที่ยวหมู่บ้านลูกกวาด บูราโน่

กำหนดกำรเดิ นทำง

กันยำยน – ตุลำคม 2561
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สนำมบิ นสุวรรณภูมิ – ดูไบ
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูม ิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การ
ต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)

วันที่สอง ดูไบ – มิ ลำน
00.50 น. แวะเปลีย่ นเครือ่ งทีเ่ มืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
03.35 น. ออกเดินทางสู่ เมือง มิ ลาน ประเทศอิ ตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK101(บริการอาหาร
และเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
08.15 น. เดินทางถึงมิลาน ผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองก่อนจะออกเดินทางเข้าสู่ตวั เมือง
..เที่ยวชมเมือ ง มิ ลาน (Milan) หนึ่งในเมืองหลักของประเทศอิต าลี เป็ น
ศูนย์กลางทัง้ ทางด้านการค้า ศิลปะ เศรษฐกิจ และการศึกษา และได้ช่อื ว่า
เป็ น เมืองหลวงแห่งแฟชันและการออกแบบ
่
แวะเที่ยวชมแลนด์มาร์กของ
เมือง นาท่านถ่ายรูปกับ มหาวิ หารมิ ลาน (Milan Cathedral) มหาวิหาร
ประจาเมืองขนาดใหญ่แห่งนี้คอื โบสถ์ท่ใี หญ่ท่สี ุดในประเทศอิตาลี เด่นด้วย
ศิลปะแบบโกธิคที่ตกแต่งด้านนอกด้วยยอดแหลมจานวนมากถึง 135 ยอด
พร้อมด้วยรูปแกะสลักจากหินอ่อนจานวนมากทีป่ ระดับอยู่โดยรอบ อิ สระช้ อปปิ้ ง ที่ Galleria Vittorio
Emanuele II ที่ตงั ้ อยู่ทางฝั ง่ ขวาของมหาวิหารมิลาน เป็ นห้างสรรพสินค้าทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดในอิตาลี โดย
สร้างขึน้ ในปี 1877 มากมายด้วยร้านค้า ร้านอาหาร มากมายในอาคารขนาด 4 ชัน้ สองข้างทางเดิน
กว้าง ทีโ่ ดดเด่นมากก็คอื หลังคาทรงโดมเป็ นกระจกใส ทาให้สามารถช้อปปิ้ งได้ในทุกสภาพอากาศ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย
เดินทางสู่ เวโรน่ า (Verona) หนึ่งในหัวเมืองใหญ่ของแคว้น และเป็ นเมืองทีใ่ หญ่เป็ นอันดับที่ 3 ทาง
ภูมภิ าคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลี และยังเป็ นหนึ่งในเมืองท่องเทีย่ วทีส่ าคัญของอิตาลีตอนเหนือ
อีกด้วย นาท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่า ที่ยงั คงเสน่ ห์ของความเป็ นเมืองยุคกลางไว้ได้อย่างครบถ้วน
เมืองเวโรน่าแห่งนี้ยงั มีช่อื เสียงด้วยการเป็ นเมืองโลเกชันของวรรณกรรมชื
่
่อดังอย่าง โรมิโอแอนด์จเู ลียต
นาท่านชม บ้านโรมิ โอ&จูเลียต (Casa di Giulietta) บ้านปูนสีขาวทีม่ จี ุดเด่นคือ ระเบียง สถานทีๆ่
โรมิโอและจูเ ลียตได้พบรัก กัน จุดนี้เองที่ดึงดูดนักท่อ งเที่ยวมากมายมายังเมือ งเวโรน่ า เพื่อ ชมต้น
กาเนิดของตานานความรักชื่อดัง
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (2)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ SHG Hotel Catullo หรือระดับเดียวกัน
วันที่สำม มิ ลำน – เวนิ ส – บูรำโน่ – เวนิ ส
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)....เดินทางสู่ เวนิ ส (Venice) โดยรถโค้ชปรับ
อากาศ สู่จดุ หมายแรกของการเดินทางที่ เวนิ ส เมสเตร(Venice Mestre)ย่านเมืองเก่าของเมืองเวนิส
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นาทุกท่านนัง่ เรือต่อเพื่อไปยัง ท่ าเรือซานมาร์โค(San Marco
Pier)บนเกาะเวนิส แวะให้ถ่ ายรูปสวยๆเก็บเป็ นที่ระลึกกันที่
พระราชวัง ดอดจ์( Doge’s Palace)พระราชวังริมน้ าแสน
อลังการทีส่ ร้างตัง้ แต่ศตวรรษที่14 ในสไตล์เวเนเชียนโกธิค ที่
เคยเป็ นทีป่ ระทับของผูป้ กครองแต่เก่าก่อนของเวนิส แต่ตงั ้ แต่
ปี 1923ก็ไ ด้เ ปลี่ยนเป็ น พิพ ิธ ภัณ ฑ์ใ ห้ค นทัวไปได้
่
เ ข้า ชมเป็ น
หนึ่งในแลนด์มาร์กหลักของเวนิสเลยทีเดียว จากนัน้ ก็เดินเที่ยวชมแลนด์มาร์สาคัญต่างๆในเมืองและ
เก็บภาพสถานที่ต่างของเมืองแห่งคลองนี้ไม่ว่าจะเป็ น จัตุรสั เซนต์มาร์ค(St. Mark’s Square)จัตุรสั
หลักของเมืองเวนิสและยังเป็ นศูนย์กลางเมืองตัง้ แต่โบราณ รายล้อมไปด้วยอาคารสวยๆ สไตล์โกธิค
และจุดเด่นของจัตุรสั เซนต์มาร์คแห่งนี้กค็ อื มหาวิ หารเซนต์มาร์ก(St. Mark’s Basilica) ทีต่ งั ้ อยู่ทาง
ฝั ง่ ตะวันตกของจัตุรสั เซนต์มาร์ค มหาวิหารใหญ่ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก อลังการด้วยการ
ตกแต่งด้วยโดมใหญ่ รูปปั ้นมากมายทีท่ งั ้ ละเอียดและประณีต และทีอ่ ยู่ ตดิ กันและโดดเด่นด้วยความสูง
ถึง50เมตรก็คอื หอระฆังถือเป็ นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองทีเ่ ห็นได้ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของเมืองก็ตาม
และทีพ่ ลาดไม่ได้เลยก็คอื สะพานถอนหายใจ(Bridge of Sighs)สะพานอันโด่งดังแห่งนี้ตงั ้ อยู่เหนือ
แม่น้ าที่ค นกลางระหว่
ั่
างคุ ก เก่ ากับพระราชวังดอดจ์ ที่ ได้ช่อื ว่าสะพานถอนหายใจนัน้ มาจากการที่
นักโทษก่อนทีจ่ ะเข้าไปยังคุกจะต้องเดินผ่านสะพานแห่งนี้ ได้เห็นวิวทิวทัศน์สวยๆ ของเมืองเวนิสเป็ น
ครัง้ สุดท้ายก่อนจะถูกจองจา ทาให้รสู้ กึ เสียใจและต้องถอนหายใจออกมา สะพานนัน้ เป็ นแบบปิ ด ทา
จากหินปูนทีแ่ กะสลักและออกแบบอย่างงดงามเช่นเดียวกับพระราชวังดอดจ์และอาคารโดยรอบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นาท่านนังเรื
่ อสู่ เกาะบูราโน่ (Burano) เกาะแห่งนี้ในอดีตเคยเป็ นหมู่บา้ นชาวประมงมาก่อน ส่วนสตรี
บนเกาะก็มฝี ี ไม้ล ายมือในการผลิตผ้าลูกไม้สวยๆ จนเป็ นเอกลักษณ์ จุดดึงดู ดสาคัญของบูราโน่ ค ือ
อาคารบ้านเรือนทุกหลังบนเกาะจะทาสีฉูดฉาดจนบางคนเรียกว่าเป็ นหมู่บ้านสีลูกกวาด หวานๆ สีสนั
สดใสเพิม่ เสน่ ห์ให้บูราโน่ ได้อย่างมากมาย เหตุผลที่ชาวเมืองเลือกทาสีหมู่บ้านแบบนี้ก็เพราะด้วยวิถี
ชาวประมงแล้วเมือ่ ล่องเรือกลับจากการหาปลาเข้าสู่ฝัง่ จะได้มองเห็นเกาะได้ชดั เจน ทุกวันนี้มชี าวเมือง
อาศัยอยู่บนบูราโนประมาณ 3,500 คน และยังคงถักผ้าลูกไม้กนั อยู่เพียงแต่พฒ
ั นาจากการถักด้วยมือ
มาใช้เครื่องจักรช่วยบ้าง แต่ความสวยงามที่เป็ นเอกลักษณ์ของบูราโน่ นับตัง้ แต่ยุคศตวรรษที่ 15 ก็
ยังคงมีอยู่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (5)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั Russott Hotel หรือระดับเดียวกัน
เวนิ ส – ปิ ซ่ำ – หอเอนปิ ซ่ำ – พรำโต้
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)….นาท่านออกเดินทางไปยังเมือง ฟลอเรนซ์
(Florence) เมืองหลวงของแคว้นทัสคานี และเป็ นเมืองศูนย์กลางของการค้าและความเจริญของยุโรป
ในช่ ว งยุ ค กลาง เมือ งฟลอเรนซ์ไ ด้ช่ือ ว่ า เป็ น เมือ งที่ถือ ก าเนิ ด ของยุค เรเนสซองส์ และยัง ได้เ ป็ น
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ศูนย์กลางทางศิลปะและสถาปั ตยกรรม ในบริเวณเมืองเก่าของเมืองฟลอเรนซ์นัน้ ยังได้ถูกขึน้ ทะเบียน
ให้เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ไปเมือ่ ปี 1982
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นาท่านเที่ยวชมเมืองฟลอเรนซ์ ชมความงามของเมืองสวยริม
ฝั ง่ แม่น้าอาร์โน สถานทีเ่ คยเป็ นทีอ่ ยูข่ องศิลปิ นระดับโลกหลาย
ต่อหลายท่าน ไม่ว่าจะเป็ น ลีโอนาร์โด ดาวินซี่ ไมเคิลแองเจโล
นาท่านถ่ายรูป มหาวิ หารฟลอเรนซ์ (Florence Cathedral)
มหาวิหารขนาดใหญ่เป็ นอันดับที่ 4 ของยุโรป ตัง้ อยู่ในบริเวณ
จัตุรสั เปี ยซซ่า เดล ดูโอโม สังเกตเห็นได้ง่ายด้วยโดมขนาดใหญ่สสี ้มในสไตล์ศิลปะโกธิคอันหรูหรา
อลังการ ตัววิหารตกแต่งด้วยหินอ่อนหลายเฉดสี มหาวิหารแห่งนี้สร้างขึน้ ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 13 และได้
ถูกจะทะเบียนขึน้ มรดกโลกไปเรียบร้อยแล้วในปี 1982 ทีต่ ดิ กันและโดดเด่นไม่แพ้มหาวิหารฟลอเรนซ์ก็
คือ หอระฆังจอตโต้ (Giotto’s Bell Tower) ที่เป็ นส่วนหนึ่งของวิหารแต่ตงั ้ อยู่เป็ นเอกเทศ สร้างขึน้
ตัง้ แต่ปี 1334 โดดเด่นด้วยรูปทรงสีเ่ หลี่ยมจัตุรสั ด้านละ 15 เมตร และสูงถึง 84.7 เมตร มีระฆังอยู่
ภายในถึง 7 อัน เป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของฟลอเรนซ์เลย ตัวอาคารยังสวยด้วยหินอ่อนและรูป
แกะสลักทีโ่ ดยรอบ นาทุกท่านถ่ายรูปกับ หอศีลจุ่มซันโจวานนี่ (Florence Baptistry) ทีอ่ ยู่ฝัง่ ตรง
ข้ามกับมหาวิหารฟลอเรนซ์ อาคารในศาสนาคริส ต์นิ กายโรมันคาทอลิก สวยด้ว ยรูปทรงอาคาร 8
เหลี่ยมและสถาปั ตยกรรมสไตล์ฟลอเรนไทน์โรมาเนสก์ท่เี ห็นได้ไม่บ่อยนักในอิตาลี หอศีลจุ่มนี้ยงั เป็ น
หนึ่งในอาคารทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดในเมืองด้วยการก่อสร้างตัง้ แต่ช่วงปี 1059-1128 อีกหนึ่งจุดเด่นของทีน่ ่ีกค็ อื
ประตูสมั ฤทธิ ์ทีส่ วยงดงามด้วยประติมากรรมนูนทีไ่ ด้ถูกบรรจงสร้างขึน้ ตัง้ แต่อดีตแล้วทีค่ นสาคัญต่างๆ
ล้วนมาทาพิธศี ลี จุ่มที่น่ี ข้ามมาที่ จัตุรสั ไมเคิ ลแองเจโล จัตุรสั สวยบนเนินเขาเหนือเมืองฟลอเรนซ์ท่ี
สร้างขึ้นเพื่อ อุ ทิศ ให้แ ก่ ศิล ปิ น ชื่อ ก้อ งโลก ไมเคิล แองเจโล โดยในบริเ วณจัตุ ร สั จะมีรูป ปั ้ น บรอนซ์
เลียนแบบผลงานชิน้ เอกอย่าง David และอีกหลายชิ้น ทีบ่ ริเวณจัตุรสั แห่งนี้ได้ช่อื ว่าเป็ นจุดชมวิวที่ดี
ที่สุดของเมืองฟลอเรนซ์ เพราะสามารถชมทิวทัศน์ได้แบบพาโนรามาเลยทีเดียว...เดินทางต่อสู่เมือง
พราโต้ (Prato) เมืองสวยในแคว้นทัสคานี ตัวเมืองตัง้ อยู่ทเ่ี ชิงภูเขา Retain และด้วยระดับความสูงของ
ตัวเมืองทีอ่ ยูท่ ่ี 768 เมตรเหนือระดับน้าทะเลทาให้มอี ากาศเย็นสบายและสวยด้วยทิวทัศน์รอบข้าง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (8)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Charme หรือระดับเดียวกัน
พรำโต้ – เลวำนโต้ – ชิ งเคว เตรเร – ลำสเปเซีย – ฟลอเรนซ์ – พรำโต้
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)….เดินทางสู่
เมือ ง เลวานโต้ (Levanto) เมือ งริม ฝั ่ง ทะเลในแคว้ น ลิ กู เ รี ย
(Liguria) สวยทัง้ ด้วยวิวริมทะเลบรรยากาศดีๆ และอาคารบ้านเรือน
ในสไตล์อิตาเลียนริเ วียร่า ขึ้ นรถไฟสายชมวิ ว ที่แล่ นเลียบริม
ชายฝั ง่ ทะเลของอิตาลี รีเวียร่า ชมวิว 5 หมู่บา้ นแห่ง ชิ งเคว เตรเร
(Cinque Terre) หมู่บ้านประมงโบราณ ที่อาคารต่างๆ จะถูกวาดทาเป็ นสีเหมือนลูกกวาดหลากสี
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บรรยากาศชิลล์ๆ และทิวทัศน์สวยๆ ของเมืองทาให้ติดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต และยังเป็ น
อุทยานแห่งชาติและมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วย ไปลงยังเมือง ลา สเปเซีย (La Spezia) ทีต่ งั ้ อยู่
ทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี เป็ นเมืองท่าทีส่ าคัญทัง้ ด้านการค้าและการท่องเทีย่ ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
มุ่ ง หน้ า สู่ เ มือ ง ปิ ซ่ า (Pisa) เมือ งริม แม่ น้ า อาร์โ นในแคว้ น ทัส คานี ทาง
ตอนกลางของประเทศอิตาลี เป็ นเมืองเก่าแก่ท่มี โี บสถ์โบราณกว่า 20 แห่ง
พระราชวังเก่าแก่สมัยยุคกลาง และด้วยการทีอ่ ยู่ตดิ แม่น้ าทีใ่ กล้ทางออกไปยัง
ทะเลทาให้เป็ นเมืองแห่งการค้าขายทีส่ าคัญ เดินทางต่อสู่สงิ่ ก่อสร้างโบราณที่
มีช่อื เสียงไปทัวโลกอย่
่
าง หอเอนปิ ซ่ า (Tower of Pisa) หยุดแวะถ่ายรูปกัน
ให้เต็มที่ หอเอนปิ ซ่านี้จริงๆ แล้วเป็ นหอระฆังของ มหาวิ หารปิ ซ่ า (Pisa Cathedral) โดยทีต่ วั อาคาร
นัน้ ได้เริม่ เอนในช่วงการก่อสร้างช่วงศตวรรษที่ 12 โดยเกิดจากพื้นดินที่ยุบตัวลงเพราะรับน้ าหนัก
อาคารไม่ไหว แล้วก็ค่อยๆ เอนมากขึน้ เรื่อยๆ ก่อนจะสร้างเสร็จสิ้นในศตวรรษที่ 14 แต่การเอนเอียง
นัน้ ก็ยงั เพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ จนมาถึงปลายศตวรรษที่ 20 ทีก่ ารเอียงได้หยุดลง แต่นอกจากการเอนเอียง
ทีน่ ่าสนใจมากแล้วตัวอาคารสีขาวสะอาดก็สวยไม่แพ้กนั เดินทางกลับสู่เมืองพราโต้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (11)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Charme หรือระดับเดียวกัน
พรำโต้ – โรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)…..นาท่านมุ่งหน้าสู่ โรม (Rome) นอกจากจะ
เป็ นเมืองหลวงแล้ว ยังเป็ นเมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในแคว้นลาซิโอ ตัง้ อยู่ ตอนกลางของอิตาลี ประวัตศิ าสตร์ท่ี
ยาวนานของโรมนัน้ กินเวลามากกว่า 2,800 ปี โรมเคยเป็ นเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมัน และเป็ นเมือง
ที่มบี ทบาทมากที่สุดของอารยธรรมตะวันตก ในอดีตได้ช่อื ว่าเป็ นอาณาจักรที่ยงิ่ ใหญ่ท่สี ุดในโลก จน
ปั จจุบนั ยังเป็ นทีต่ งั ้ ของนครรัฐวาติกนั ซึง่ เป็ นนครทีป่ ระทับของสมเด็จพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์
นิกายโรมันคาทอลิกอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13)
นาท่านชม น้าพุเทรวี่ (Trevi Fountain) อีกมุมหนึ่งในโรมทีส่ วยงามและอลังการด้วยประติมากรรมรูป
ปั ้นองค์เทพต่างๆ ทีต่ ระหง่านเป็ นฉากหลังให้กบั อ่างน้ าพุขนาดใหญ่ มีความเชื่อสนุ กๆ เกิดขึน้ ที่น้ าพุ
แห่งนี้ว่า หากใครก็ตามยืนหันหลังให้กบั น้ าพุแล้วโยนเหรียญด้วยมือขวาข้ามหัวไหล่ขา้ งซ้ายลงในอ่าง
น้าพุน้กี จ็ ะได้กลับมาเทีย่ วโรมอีก เพราะฉะนัน้ อย่าได้แปลกใจหากเห็นผูค้ นพากันมาโยนเหรียญทีน่ ่ี ชม
บันไดสเปน (Spaish Step) ทีอ่ ยู่บนเนินเขาขนาดย่อม เป็ นบันไดกว้างทอดยาวลงมายังพืน้ เบือ้ งล่าง
ปลายสุดของบันไดด้านล่างมี “อ่างน้ าพุบาร์คสั เซีย” (Fontana Della Baecaccia) อ่างนี้มรี ปู ร่างเรียว
ยาวปลายทัง้ สองข้างเรียวแหลมคล้ายเรือ แล้วมีน้ าพุอยู่ในลาเรือนี้ บันไดสเปนที่ว่ านี้ออกแบบด้วย
ศิลปะแบบรอกโคโค สร้างในปี พ.ศ. 2266 บันไดกว้างใหญ่น้เี ป็ นจุดนัดพบและเยีย่ มชมชื่อดังของโรม
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (14)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Hotel Midas หรือระดับเดียวกัน
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โรม – มหำวิ หำรเซนต์ปีเตอร์ – สนำมบิ น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม (15)...นาท่านเข้า สู่ นครรัฐ วาติ กนั แม้จ ะเป็ น
ประเทศอิสระ แต่นครรัฐวาติกนั ก็เปรียบประหนึ่งโรมอย่างแยกไม่ออกแม้จะได้รบั การจัดอันดับว่าเป็ น
ประเทศทีเ่ ล็กทีส่ ุดในโลกก็ตาม และหากไม่แวะชมนครรัฐวาติกนั ก็จะถือว่าการเดินทางครัง้ นี้น่าเสียดาย
มาก ที่น่ีค ือ ศูนย์ก ลางการปกครองของคริส ต์ศ าสนาคริส ต์ รวมทัง้ ยังเป็ นที่ประทับของสมเด็จพระ
สันตปาปาผู้ซ่งึ เป็ นประมุข มีค วามยิง่ ใหญ่ ใ นการใช้ป ระกอบพิธ ีกรรมทางศาสนา บวกกับมีค วาม
สวยงามทางสถาปั ตยกรรมจากฝี มอื ของช่างฝี หลายยุคหลายสมัยที่ผลัดเปลี่ยนกันมาสร้างสรรค์ความ
งามฝากไว้ในนครรัฐแห่งนี้ นาท่านเข้าชมภายใน มหาวิ ห ารวิ ห ารเซ็นต์ปีเตอร์ (Saint Peter’s
Basilica) มหาวิหารทีส่ ร้างขึน้ ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 18 แห่งนี้นนั ้ น่ าชมมาก นอกจากนัน้ ก็ยงั มีชน้ิ งานของ
ศิลปิ นชื่อดังอีกมากมาย มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์เป็ นหนึ่งในสี่ของมหาวิหารหลักของโรม และจานวน
นัก ท่อ งเที่ยวที่ส นใจเข้าชมนัน้ มีมากมายจนเข้าแถวต่ อ กันยาวเหยียด มหาวิหารเซนต์ปีเ ตอร์เ ป็ น
สิง่ ก่อสร้างที่ใหญ่และสาคัญที่สุดในนครรัฐวาติกนั แต่ก็เป็ นการสร้างขึน้ บนร่องรอยของวิหารหลังเก่า
ยิง่ ใหญ่ดว้ ยความยาวของมหาวิหารถึง 186 เมตร จุผคู้ นได้มากถึง 60,000 คน ทัง้ พืน้ และผนังเป็ นหิน
อ่อนทีฝ่ ั งงานศิลปะไว้จนทัว่ ยิง่ ใหญ่ขนาดนี้ต้องใช้เวลาสร้างถึง 150 ปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (16)
นาท่านเทีย่ วชมแลนด์มาร์กต่างๆ ในตัวเมืองโรม แวะถ่ายรูปสวยๆ ของบริเวณ จัตุรสั พิ อาซซ่ า นาโว
น่ า (Piazza Navona) เป็ นย่านศิลปะอีกแห่งหนึ่งใจกลางโรมทีส่ วยงามและถูกห้อมล้อมด้วยอาคาร
สถาปั ต ยกรรมแบบบารอก ในบรรดาอาคารเหล่ า นัน้ ก็จ ะเป็ นร้า นค้า ร้านอาหาร ร้า นกาแฟ ร้า น
ไอศกรีมมากมาย เหมือนเป็ นแหล่งรวมของศิลปิ นเปิ ดหมวกและศิลปิ นวาดภาพ ทีเ่ ด่นทีส่ ุดในบริเวณ
ปิ อซั ซา นาโวนาแห่งนี้กค็ อื อ่างน้ าพุทม่ี ปี ระติมากรรมรูปปั ้นขนาดใหญ่ทเ่ี รียกกันว่า Fountain of Four
Rivers ซึง่ เป็ นผลงานชิน้ เอกของ “แบร์นินี” เป็ นการสื่อความหมายตรงตามชื่อ นัน่ คือเป็ นสัญลักษณ์
ของแม่น้ า 4 สายสาคัญของโลก ได้แก่ แม่น้ าดานูบจากทวีปยุโรป แม่น้ าไนล์จากทวีปแอฟริกา แม่น้ า
คงคาจากทวีป เอเชีย และแม่ น้ า ริโ อเดลาเพลทจากทวีป อเมริก า น าท่ า นชม วิ ห ารแพนธี อ อน
(Pantheon) อีกหนึ่งความสวยงามในสถาปั ตยกรมแบบโรมันโบราณซึ่งตกทอดมาแต่อดีต “วิหาร
แพนธีออน” สร้างมาตัง้ แต่ก่อนคริสต์กาลถึง 27 ปี วิหารแพนธีออนยิง่ ใหญ่ดว้ ยขนาดมหึมา เฉพาะหน้า
จัวเมื
่ ่อมองด้วยตาเปล่าก็ว่าใหญ่แล้ว ยังมีเสายักษ์เป็ นฐานรองรับถึง 16 ต้น แต่เดิ มชาวโรมันโบราณ
สร้างวิห ารแพนธีอ อนไว้ส าหรับเป็ นสถานที่บูชาเทพเจ้า และนาท่านชม ประตูช ัย คอนสแตนติ น
(Arch of Constantine) ซึง่ เป็ นทัง้ สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ และยังเป็ นทีม่ าของถนนทุกสายทีม่ ุ่งเข้าสู่
กรุงโรมอีกด้วย มีขนาดใหญ่และยังมีสภาพที่สมบูรณ์แม้จะผ่านกาลเวลามายาวนาน เพราะสร้างขึ้น
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 855 เพื่อใช้เป็ นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองชัยชนะของ “จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1”
ทีม่ ตี ่อ “แม็กเซนติอุส” ในสงคราม Battle of Milvian Bridge แล้วนาท่านถ่ายรูปกับ โคลอสเซียม
(Coloseum) ความยิง่ ใหญ่ของ โคลอสเซียม กลายเป็ นสัญลักษณ์ อกี แห่งของโรมไปแล้ว และไม่เคยมี
ใครพลาดไปชมสิง่ ก่อสร้างทีเ่ ก่าแก่และมีประวัตศิ าสตร์ทน่ี ่ าสนใจแห่งนี้เมื่อไปเยือนโรม แม้จะค่อนข้าง
เสียหายไปตามยุคสมัยบ้าง แต่กย็ งั คงความอมตะของอดีตไว้อย่างมาก สนามกีฬาใหญ่ยกั ษ์แห่งนี้สร้าง
ขึน้ ในสมัย “จักรพรรดิเวสปาเชียน” แห่งจักรวรรดิโรมัน เป็ นสนามกีฬาทีส่ ร้างขึน้ เพื่อชมการแสดงกีฬา
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แห่งการต่อสู้ระหว่างมนุ ษย์กบั มนุ ษย์ สัตว์กบั สัตว์ และมนุ ษย์กบั สัตว์ มีรปู ทรงเป็ นรูปวงรีก่อตัวสูงขึน้
เป็ นอัฒจรรย์ หากวัดขนาดความกว้างใหญ่โดยรอบจะมีความกว้างประมาณ 527 เมตร สูง 57 เมตร
สิง่ ก่อสร้างในยุคโบราณที่จุจานวนผู้เข้าชมได้ถงึ ประมาณ 55,000 คนแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงความไม่
ธรรมดาเลย....ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK150 แวะเปลีย่ นเครือ่ ง (บริการอาหาร
และเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)

วันที่แปด ดูไบ – สุวรรณภูมิ
05.55 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
09.40 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทีย่ วบินที่ EK372 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบน
เครือ่ งบิน)
19.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิ ์ภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************
อัตรำค่ำบริ กำร (บำทต่อท่ำน) กันยำยน – ตุลำคม 2561
วันเดิ นทำง
ผูใ้ หญ่
เด็ก อำยุ 2-11 ปี เด็ก อำยุ 2-11 ปี พั ก
พักร่วมกับผูใ้ หญ่ พักร่วมกับผูใ้ หญ่ เดี่ยว
1 ท่ำนมีเตียง
2 ท่ำนไม่มีเตียง
13-20 กันยำยน 2561
45,900
45,900
43,900
10,000
27 กันยำยน – 4 ตุลำคม
11-18, 21-28 ตุลำคม
45,900
45,900
43,900
10,000
อัตรำนี้ รวม
1. ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่ วีซ่ากลุ่มเชงเก้น
2. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
3. ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
4. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
6. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
7. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรำนี้ ไม่รวม
1. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
2. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
3. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก
4. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถท้องถิน่ ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน
5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ต่า 100 บาท / วัน / คน
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เงื่อนไขกำรจอง
1. สาหรับการจองกรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ20,000บาทพร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง(หลังจองภายใน3วัน)
2. ชาระยอดส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4. หากท่านที่ต้องการออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง
ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้ าที่ทราบทาง
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้
กำรยกเลิ กกำรเดิ นทำง
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
เงื่อนไขกำรออกเดิ นทำง
1.
คณะเดินทางขัน้ ต่า 30 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
หมำยเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงิน
โดยหักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่ีสูญ หาย สูญ เสีย หรือ ได้ร บั บาดเจ็บ ที่น อกเหนือ ความรับผิดชอบของหัว หน้ าทัว ร์ เช่น ภัย
ธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษทั จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
เอกสำรที่ต้องใช้ในกำรยื่นวีซ่ำ
1. พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะ
เคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ซี ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และ
มีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
3. เอกสาระสาคัญส่วนบุคคล
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3.1 สาเนาทะเบียนบ้าน
3.2 สาเนาบัตรประชาชน หรือ สาเนาบัตรข้าราชการ
3.3 สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
3.4 สาเนาใบเปลีย่ นชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
4. กรณี เป็ นพนักงำนบริ ษทั ใบรับรองการทางานจากบริษทั ที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดย
ระบุตาแหน่ ง อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั วันเดือนปี ท่เี ริม่ ทางานกับบริษทั นี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อ
เดินทางไปยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนด
5. กรณี เป็ นเจ้ำของกิ จกำร ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองทีค่ ดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์
หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
6. หลักฐำนทำงกำรเงิ นสาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 3 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ในวันทีย่ ่นื วี
ซ่า) ควรเลือกเล่มทีม่ กี ารเข้าออกของเงินสม่าํ เสมอ และมีจานวนไม่ต่าํ กว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะ
การเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถทีจ่ ะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เม่อื
กลับสู่ภูมลิ าเนา หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริ ง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ใน
กรณี ที่ผ้อู ื่ นเป็ นคนออกค่ ำใช้ จ่ำยให้ ต้ องมีหลักฐำนเชื่ อมโยงควำมสัมพันธ์พร้อมยื่ นเอกสำรฉบับ
แปลภำษำอังกฤษ)**สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**กรณีท่บี ริษทั ของท่านเป็ นผู้รบั ผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษทั ฯ จะต้องออก
จดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุรายชื่อ
ผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
7. กรณี ที่เป็ นนักเรียน นักศึกษำ จะต้องมี หนังสื อรับรองจำกทำงสถำบันกำรศึกษำ ภำษำอังกฤษ (ตัว
จริ ง) เท่าน้ัน
8. กรณี ที่เด็กอำยุต่ํำกว่ำ 20 ปี
8.1 ไม่ได้เดิ นทำงไปกับบิ ดำ มำรดำ หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ ง
- จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อำเภอ / เขต ทีท่ ่านอยู่ (เป็ นภาษาอังกฤษ)
- บัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สาเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ดินทางกับผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
8.2 เดิ นทำงไปกับบิ ดำ มำรดำ
- บัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สาเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
**หมำยเหตุในวันที่มำยื่นขอวีซ่ำบิ ดำและมำรดำต้องเดิ นทำงมำเซ็นแบบฟอร์มกำรร้องขอวีซ่ำให้ กบั บุตร**
9. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็ นการถาวร
และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้อง
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ใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความ
ร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้ าที่ไป
อานวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษทั ใคร่ขอรบกวน
ท่านจัดส่งเอกสาร ดังกล่าวเช่นกัน
10. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้วทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานฑูตเรือ่ งวีซ่าเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั
11. การยืน่ วีซ่านัน้ ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาก่อนเท่านัน้ ถึงสามารถดาเนินขัน้ ตอนการยืน่ วีซ่าได้

** ทำงบริษทั ไม่มีนโยบำยกำรแปลเอกสำรให้ ถ้ำหำกต้องกำรให้ทำงเรำแปลเอกสำรจะมี
ค่ำใช้จำ่ ยเพิ่มเติมใบละ 500 บำท **
รำยละเอียดและเอกสำรในกำรขอยื่นวีซ่ำประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยืน่ 15วันทาการ

ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตัวและสแกนลายนิ้วมือ ณ ศูนย์ยน่ื วีซา่ ตามวันและเวลาทีน่ ดั หมาย
กรุณำกรอกข้อมูลเป็ นภำษำอังฤษ
ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอร์ต)......................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) ............................................................................................................................
ทีอ่ ยู.่ ..................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์................................................. เบอร์มอื ถือ..................................................................
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