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มิลาน – ปราสาทสฟอร์เชสโก – ดูโอโม่ – เซอมิโอเน - ล่องเรือทะเลสาบการ์ดา – เวนิส เมสเต้ 
สะพานถอนลมหายใจ – จตุรัสซานมาโค - ลา สเปเซีย - ชิงเกว่ แตร์เร – น่ังรถไฟชมเมือง – ลงเรือสู่พอร์โตฟิโน 

ปิซ่า - หอเอนปิซ่า (1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก) – เซียน่า – เดอะ มอลล์ เอ้าท์เลท็ – ฟลอเรนซ์ 
เนินเขาไมเคลิ แองเจโร – สเต๊กเน้ือฟิออเรนติน่า - ชิมไวน์เคียนติ – น่ังรถไฟด่วนสู่เมืองเนเป้ิล – เกาะคาปรี 

ล่องเรือ (ถ า้บลูก๊อตโต้) น่ังรถราง - ซอร์เรนโต้ – เมืองโบราณปอมเปอ ี– โรม – กรุงวาติกนั 
เข้าชมพพิธิภัณฑ์วาติกนั - (Sistine Chapel) - เข้าชมภายในโคลอสเซียม – น า้พุเทรวี ่– เมืองเก่าโรม – บันไดสเปน                                      

ก าหนดการเดินทาง 

15-25 ม.ค.//12-22 ก.พ.//18-28 มี.ค.//09-19 เม.ย.//12-22 เม.ย.//29 เม.ย.-09 พ.ค.//22 พ.ค.-01 มิ.ย. 
19-29 มิ.ย.//01-11 ก.ค.//07-17 ส.ค.//18-28 ก.ย.//03-13 ต.ค.//16-26 ต.ค. 63 

( กรุณาส ารองท่ีน่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
 

http://www.followmeholiday.com/
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World PreMium 
1. โรงแรมที่พกัแบบ 4 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋าส่งถึงห้องพกั 
2. บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. (ไม่ใช่ห้องกรุ๊ป)   
3. อาหารพืน้เมืองแบบมีคุณภาพ เพ่ือลองชิมรสชาติแบบต้นต ารับ *** 
4. อาหารจีนเมนูดลีกัซ์ 7 อย่าง พร้อมผลไม้ 
5. อาหารไทย 6 อย่าง พร้อมของหวาน 
6. ค่าทิปพนักงานขับรถและพนักงานเสิร์ฟในยุโรป 
7. เข้าชมภายในพพิธิภัณฑ์วาติกนั และโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (ใช้ควิกรุ๊ปไม่ต้องต่อแถว) 

 

วนัที1่  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
21.30  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาท์เตอร์ สายการบิน

ไทย Thai Airways โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก ก่อนขึน้เคร่ือง 
วนัที2่  มิลาน – ชมเมือง – ปราสาทสฟอร์เชสโก – ดูโอโม่ – เซอมิโอเน 
 ล่องเรือทะเลสาบการ์ดา – เวนิส เมสเต้  
00.35  เหิรฟ้าสู่เมืองมิลาน...โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ Thai Airways เท่ียวบินที ่TG940 
07.10  เดินทางถึงเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่ตัว

เมืองมิลาน เมืองส ำคญัในภำคเหนือของประเทศอิตำลี ตั้งอยู่บริเวณท่ีรำบลอมบำร์ดี น าท่านเดินทางสู่บริเวณ 
“ปราสาทสฟอร์เซสโก้” ปรำสำทสวยงำมหลงัน้ีไดเ้คยเป็นป้อมปรำกำรของพวกตระกูลวิสคอนติ ต่อมำเป็นท่ี
พ ำนกัของผูน้ ำเผด็จกำรในช่วงศตวรรษท่ี 15 คือ ตระกูลสฟอร์ซำ  มี
เวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพกับมุมสวยๆ ของน ้าพุท่ีโพยพุ่ งบริเวณ
ด้านหน้าปราสาทสฟอร์เซสโก้ น ำท่ำนชม “มหาวิหารแห่งมิลาน 
หรือดูโอโม” สัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมือง อนัมีขนำดใหญ่โต
มโหฬำร สร้ำงข้ึนด้วยหินอ่อนสีขำวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลำ
สร้ำงนำนกว่ำ 500 ปี ปัจจุบนัเป็น “โบสถ์แคธอลิกที่ใหญ่เป็นอันดับ 
3 ของโลก” ลำนดำ้นหนำ้เป็นท่ีตั้งของพระรำชำนุสำวรียพ์ระเจำ้วิค
เตอร์เอ็มมำนูเอลท่ี 2 ทรงมำ้ รำยลอ้มดว้ยอำคำรท่ีเก่ำแก่คลำสสิค
และช้อปป้ิงมอลล์ท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก มีเวลาให้ท่านได้เลือกหาซ้ือสินค้าช่ือดังมากมายที่ “ แกลเลอเรีย 
วคิเตอร์เอม็มานูเอลท่ี2 ” ท่ีใชเ้วลำก่อสร้ำงถึง 12 ปีเป็นอำคำรหลงัคำกระจกโครงเหลก็พื้นโมเสกลวดลำยงดงำม

http://www.followmeholiday.com/
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           บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด 
                                                                                                                                                 Follow Me Holiday Co.,Ltd. 

                                                     License no. 11/09492                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                             

 

         Tel. 02-408-6777, 062-645-4945         9/27 โครงการเวิร์คเพลส  ราชพฤกษ์ - จรัญสนิทวงศ์ ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
        www.followmeholiday.com               9/27 WORK PLACE Ratchaphruek - Charan, Soi Bang Waek69,Phasi Charoen, Bangkok 10160                

 

มำก ภำยในประกอบด้วยร้ำนค้ำสินค้ำแบรนด์เนมช่ือดัง เช่น Prada, Louis Viton, Gucci, Bally, Amani, 
Moschino , Versace ฯลฯ ให้ท่ำนไดช้อ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั บนถนนมองท์ นโปลียอง และถนนวิคเตอร์เอมมำนู
เอล หรือนัง่จิบกำแฟชมบรรยำกำศ 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่าน ออกเดินทางสู่ Sirmeone เมืองอนัเก่าแก่ท่ีมีอายุกว่า 2,000 ปี มีลกัษณะภูมมิประเทศเป็นแหลมท่ี

ย่ืนออกไป ในทะเลสาบการ์ด้า ซ่ึงมีควำมยำวกวำ่ 55 กิโลเมตรเมืองน้ีจึง
ถูกขนำบข้ำงด้วยทะเลสำบ น ำท่ำนลงเรือล่องชมควำมงดงำมของ
ทะเลสำบกำร์ดำ (Gauda Lake) ผำ่นชมวิลล่ำท่ีสวยงำมของบรรดำเหล่ำ
เศรษฐีในยโุรป ท่ำนจะเห็นเทือกเขำแอลป์ท่ีสวยงำม จำกนั้นใหทุ้กท่ำน
ไดช้มเมืองเก่ำท่ีแสนสวยงำม มีร้ำนคำ้และ ร้ำนขนมอยู่มำกมำย เก็บ
ภำพป้อมปรำกำรประจ ำเมือง ท่ีเป็นจุดสัญลกัษณ์ตั้งแต่สมยัยุคโรมนั 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
อติาลไีปยงั “ เมืองเวนิส เมสเตร้ ” ราชินีแห่งทะเลเอเดยีตริก เมืองหลวง
ของแคว้นเวเนโต 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร พืน้เมือง เมนูพเิศษ สปาเกตตีล๊้อบสเตอร์ (Spaghetti Lobster) และขนมหวาน   
/ น าท่านเดนิทางเข้าสู่ท่ีพกั  

พกัที่ :  NH LAGUNA VENICE HOTEL / DELFINO HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที3่  เวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จตุรัสซานมาโค 
 (รวมค่าล่องเรือกอนโดล่า) – ลา สเปเซีย  
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางเข้าสู่ท่าเรือตรอนเชโต้ จากน้ันลงเรือเข้าสู่ “ เมืองเวนิส ” 

เมืองอนัแสนโรแมนติกซ่ึงเป็นจุดหมำยปลำยทำงของคู่รักจำกทัว่โลก 
เมืองเวนิสได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก (Queen of the 
Adriatic), เมืองแห่งสายน า้ (City of Water), เมืองแห่งสะพาน (City of 
Bridges), และ เมืองแห่งแสงสว่าง (The City of Light) เรือน ำท่ำนเดิน
ทำงเขำ้สู่ “เกาะซานมาร์โค” ศูนยก์ลำงของเมืองเวนิส พร้อมน ำคณะเดิน
ทำงเขำ้สู่บริเวณ “จตุรัสซานมาโค” ระหว่ำงกำรเดินทำงชม อนุสำวรีย์
ของพระเจำ้วิคเตอร์เอมำนูเอลท่ี 2 ถ่ำยภำพคู่กบั“ สะพานถอนหายใจ” 

http://www.followmeholiday.com/
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สะพำนแห่งสัญลกัษณ์ท่ีเช่ือมต่อกบัพระรำชวงัดอร์จ  ชมความสวยงามของ“พระราชวังดอร์จ” (ภายนอก) อนั
เป็นท่ีประทบัของเจำ้เมืองเวนิสในยคุท่ียงัเป็นรัฐอิสระ อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลำงของกำรปกครองแควน้ในยคุสมยั
นั้น ชม“โบสถ์เซนต์มาร์ค” ซ่ึงเป็นโบสถแ์บบไบเซ็นไทน์ท่ี “ใหญ่ท่ีสุด” ในยโุรปตะวนัตก อิสระเลือกชอ้ปป้ิง
สินคำ้แบรนด์เนมช่ือดงันำนำชนิด อำทิ Gucci, Louis Vuitton, Prada, Bally, Chanel หรือ“ เคร่ืองแก้วมูราโน่ ” 
สินคำ้พื้นเมืองอนัเล่ืองช่ือ อิสระให้ท่ำนเดินเท่ียวชมงำนก่อสร้ำงท่ีแสดงให้เห็นถึงควำมเป็นอจัฉริยะด้ำน
สถำปัตยกรรมท่ี“สะพานเรียลอลัโต้” 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านล่องเรือกอนโดล่า ชมล าคลองที่ให้แทนถนนผ่านชมบ้านเรือนชาวเวนิสรวมถึงวิวที่สวยงามของสะพาน

ต่างๆ ที่ทอดผ่านล าคลอง ให้ท่านได้ด่ืมด ากับสถาปัตยกรรมที่มีอายุยาวนานมากกว่า 500 ปี **แถมรวมค่ำ
ล่องเรือกอนโดล่ำเรียบร้อยแลว้โดยสำรล ำล่ะ 5-6 ท่ำน** จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมือง ลา สเปเซีย (LA 
SPEZIA) เมืองในเขตลิกูเรีย ทำงตอนเหนือของอิตำลี อยู่ระหว่ำงเมืองเจนัวและปิซ่ำ บนทะเลลิกูเรียและเป็น
หน่ึงในอ่ำวท่ีมีควำมส ำคญัทำงดำ้นกำรคำ้ และกำรทหำร เดินทำงถึง เมือง ลำ สเปเซีย น ำท่ำนเขำ้สู่ตวัเมือง 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร  / น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั 

พกัที่:  NH LA SPEZIA HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที4่  ลา สเปเซีย – ชิงเกว่ แตร์เร – น่ังรถไฟชมเมือง - ลงเรือสู่พอร์โตฟิโน – เมืองปิซ่า 

เชำ้ บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านน่ังรถไฟสู่ ชิงเกว่ แตร์เร (Cinque Terre) หมู่บ้านเล็กๆ ทั้งห้า ท่ีตั้งอยู่บนชายฝ่ังริเวียร่า ของอิตาลี 

CINQUE TERRE มีความหมายว่า “ห้าดินแดน” (FIVE LANDS) ประกอบด้วย หมู่บ้านห้าแห่ง ได้แก่ 
MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, 
MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทั้งห้ำหมู่บำ้นน้ีมีหุบเขำ
ลอ้มรอบ ประกอบกนัเป็นส่วนหน่ึงของอุทยำนแห่งชำติฯ และไดรั้บ
กำรข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจำกองค์กำรยูเนสโก้อีกด้วย แวะชม
ควำมงำมของหมู่บำ้นริโอแมกจิโอเร (RIOMAGGIORE) เป็นหมู่บำ้น
เล็กๆ ท่ีมีเสน่ห์ และมีบรรยำกำศเหมือนเมืองตุ๊กตำ บ้ำนเรือนท่ีตั้ ง
ลดหลัน่กนับนหน้ำผำท่ีปกคลุมดว้ยตน้ไมเ้ขียวขจีตดักบัน ้ ำทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียนสีเทอร์ควอยซ์ ท ำให้กลำยเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวยอดฮิต
แห่งหน่ึงอยำ่งไม่ตอ้งสงสัย อิสระให้ท่ำนชมควำมงดงำม และถ่ำยภำพตำมอธัยำศยั น ำท่ำนออกเดินทำงโดยรถ
โคช้ปรับอำกำศ สู่เมืองเซนต ์มำกำริตำ 

http://www.followmeholiday.com/
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เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านลงเรือเฟอร์ร่ีสู่เมืองพอร์โตฟิโน (น่ังเรือประมาณ 20 นาที) เดินทางถึงเมืองพอร์โตฟิโน น ำท่ำนเดินเล่น

เท่ียวชมเมืองโดยรอบ พอร์โตฟิโนเป็นเมืองท่ำ แห่งชำยทะเลเมดิเตอร์
เรเนียนท่ีมีช่ือเสียงในระดบัโลก ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดัของเจนวั ท่ีถูก
ลอ้มรอบดว้ยท่ำเรือเล็กๆ จนไดรั้บกำรขนำนนำมว่ำเป็น "สวรรคแ์ห่ง
เมืองท่ำ" ส ำหรับนักท่องเท่ียวก็ว่ำได ้เมืองเล็กๆ ท่ีแสนน่ำรัก ภำยใน
ตวัเมืองประกอบไปดว้ยดว้ยบำ้นเรือนหลำกสีสัน ซ่ึงตั้งเบียดเสียดกนั
ไปตำมเชิงเขำเขียวชอุ่ม โอบลอ้มอ่ำวท่ีมี เรือยอร์ชส่วนตวั จอดเตม็ไป
หมด เกบ็ภำพโบสถเ์ซนตม์ำร์ติน (St.Martin) ซ่ึงสร้ำงข้ึนในศตวรรษท่ี 
12 โดยตัวโบสถ์นั้นมีขนำดท่ีไม่ใหญ่โต แต่ก็มีควำมสวยงำมมำก
พอสมควร ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนออกเดินทำงกลบัได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่เมืองปิซ่า (Pisa) 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร/น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั 

พกัที่:  NH HOTEL PISA หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที5่  หอเอนปิซ่า (1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก) – เซียน่า – เดอะ มอลล์ เอ้าท์เลท็ 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเปลีย่นเป็นรถ Shutter Bus เขำ้ชมควำมมหศัจรรยข์อง “หอเอนแห่งเมืองปีซ่า” 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของ

โลก ถูกสร้ำงด้วยหินอ่อน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้นโดยเร่ิมสร้ำงเม่ือปี ค.ศ.1174 แลว้เสร็จเม่ือ ค.ศ.1350 ใช้เวลำ
ก่อสร้ำงนำนถึง 176 ปี พร้อมชมควำมสวยงำมของ“หอสวดมนต์ที่สร้างในสไตล์โรมันเนสก์ ” จตุรัสดูโอโม
แห่งปิซาได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก เม่ือปี ค.ศ. 1987 เมืองแห่งน้ียงัเป็นบำ้นเกิด
ของนกัวิทยำศำสตร์ และนกัดำรำศำสตร์เอกของโลก “กาลเิลโอ” ซ่ึงเขำ
ไดพ้ิสูจน์กฎกำรณ์ดึงดูดของโลกโดยปล่อยวตัถุให้ตกมำจำกท่ีสูงเขำ
สังเกตพบวำ่ ไม่วำ่วตัถุหนกัหรือเบำ ต่ำงตกถึงพื้นดินพร้อมกนั และให้
ชำวโลกรู้ โดยท ำกำรทดลองปล่อยลูกบอลจำกหอเอนปิซ่ำแห่งน้ี และ
เขำยงัเป็นคนแรกท่ีใช้กล้องโทรทัศน์  (Telescope) ส่องดูดำวเม่ือ
ประมำณ 400 ปีก่อนและไดป้ระกำศส่ิงท่ีคน้พบซ่ึงทำ้ทำยควำมเช่ือของ
คนในสมยันั้นซ่ึงเช่ือกนัว่ำโลกเป็นศูนยก์ลำงของสุริยะจกัรวำลแต่กำ
ลิเลโอยนืยนัวำ่ดวงอำทิตยต่์ำงหำกเป็นศูนยก์ลำงของสุริยะจกัรวำล จน
ท ำใหเ้ขำถูกจบัคุมขงัในท่ีสุด น าท่านเดนิทางสู่เมืองเซียน่า (140 กม.) 

http://www.followmeholiday.com/
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ตลอดทั้งใจกลางเมืองเก่าของเซียน่าได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี 
ค.ศ.1995 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น ำท่ำนเยี่ยม จตุรัสเปียซซ่ำ เดล คมัโป Piazza del Campo ซ่ึงไดรั้บยกยอ่งวำ่เป็นมรดกโลก และเคยเป็นบำ้นขอ

งำลิโอนักแข่งมำ้ท่ีมีช่ือกระฉ่อนท่ีสุดในโลก ชมจตุรัสเปียซซ่ำ เดล คมัโป ท่ีไดช่ื้อว่ำสวยแปลกตำเพรำะมี
รูปทรงเป็นรูปพดั ลำดเอียงแบบขั้นบนัได ตั้งอยู่ ดำ้นหนำ้ศำลำ
ว่ำกำรเมืองเซียน่ำ เดินเล่น ชมเมือง บ้ำนเรือนต่ำงๆ ถึงแม้ดู
เก่ำแก่ แต่ยงัคงถูกใชง้ำนเป็นท่ีอยูอ่ำศยัและร้ำนคำ้ มีศำลำกลำง
จงัหวดัสไตล์โกธิค น ้ ำพุเกีย โบสถ์พระแม่นิรมล ท่ีน่ีมีเทศกำล
พำลิโอแสดงในชุดพื้นเมืองทุกปีมีช่ือเสียงมำก ไดเ้วลำสมควร
น าท่านเดินทางเข้าสู่ เดอะ มอลล์ เอ้าท์เล็ท (The Mall 
Outlet) เลือกซ้ือสินคำ้แบรนด์เนมมำกมำยในรำคำพิเศษโดยเฉพำะแบรนด์ชั้นน ำของอิตำลี เช่น GUGCI & 
PRADA และแบรนดอ่ื์นๆมำกมำย เช่นArmani , Bally, Bulgari, Burberry, Calvin Klein, Camper, Diesel, Hugo 
Boss, L'Occitane , Lacoste, Loewe, Michael Kors, Polo Ralph Lauren, Quiksilver, Ray-Ban, Samsonite, Spazio 
Dolce & Gabbana, Swarovski, Swatch, TAG Heuer, Timberland, Tommy Hilfiger, Versace, etc. 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  MEDITERANO HOTEL / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที6่  ฟลอเรนซ์ – เนินเขาไมเคลิ แองเจโร – สเต๊กเน้ือฟิออเรนติน่า 
 ชิมไวน์เคยีนติ – น่ังรถไฟด่วนสู่เมืองเนเป้ิล 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางเข้าชม “เมืองฟลอเรนซ์” Florence เมืองที่ได้รับฉายาว่า

“เมืองที่มีความงามเป็นอมตะ ”เป็นเมืองต้นแบบของศิลปะแบบเรอเนส
ซองส์ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีควำมเจริญสูงสุดในช่วงศตวรรษท่ี 13-16 ทั้ ง 
ทำงดำ้นเศรษฐกิจและศิลปะวฒันธรรมเป็นนครโบรำณอนัยิง่ใหญ่ซ่ึงคร้ัง
หน่ึงเคยมัง่คัง่และร ่ ำรวยกวำ่กรุงโรม เป็นถ่ินก ำเนิดของศิลปินระดบัโลก 
2 ท่ำน คือ“ ลโีอนาโด ดาวนิชี และ ไมเคลิแองเจลโลก ” 

http://www.followmeholiday.com/
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เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษฟิออเรนติน่า สเต๊ก (Fiorentina Beef Steak) เมนูสุดพิเศษท่ีมี
ช่ือเสียง ท่ีสุดของแคว้นทอสคาน่ี ซ่ึงโดยปกติเชฟจะย่างเน้ือท้ังก้อนแล้วมาบรรจงแล่ให้ลูกค้าท่ีโต๊ะอาหารขณะท่ี
ยงัร้อนอยู่ (ท่ำนใดไม่ทำนเน้ือววักรุณำแจง้เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยขำย บริษทัฯ จะเปล่ียนเมนูเป็นสเต๊กปลำหรือหมูแทน) 

บ่าย เดินเท่ียวชมเขตเมืองเก่ำ ชม“จัตุรัสเพยีซซ่าซินยอเรตตา”  ชมสถำปัตยกรรมอนัโดดเด่นของเมืองท่ี “มหาวิหาร
ซานตามาเรีย เดลฟิออเร” เป็นวิหำรท่ีมียอดโดมขนำดใหญ่สัญลกัษณ์
แห่งเมืองฟลอเรนซ์ จำกนั้ นออกเดินทำงเข้ำ สู่ใจกลำงเมืองชม 
“โบสถ์ซันตาโคเช่” โบสถ์ขนำดใหญ่ซ่ึงใช้เป็นสถำนท่ีฝังศพของ
ศิลปินช่ือกอ้งโลก “ไมเคิลแองเจลโล และ กาลิเลโอ” และศิลปินช่ือดงั
ของเมือง จำกนั้นน ำท่ำนขำ้มแม่น ้ ำอำร์โนเขำ้สู่ “จตุรัสไมเคิลแองเจล
โล” บนเนินสูงชมรูปหล่อสัมฤทธ์ิจ ำลอง“เดวิด” David ท่ีโด่งดงัในต ำนำนเป็นผลงำนช้ินเอกของไมเคิลแองเจล
โล และบริเวณจัตุรัสแห่งน้ีท่ำนสำมำรถจะบันทึกภำพวิว ทิวทัศน์ท่ีงำมท่ีสุดของกรุงฟลอเรนซ์พร้อมชม
ประติมำกรรมท่ีสวยงำมของ “สะพานเวคคิโอ” สะพำนเก่ำแก่แห่งแรกท่ีขำ้ม “แม่น ้าอาร์โน” สัญลักษณ์ของ
เมืองฟลอเรนซ์ / จากน้ันน าท่านออกเดนิทางสู่สถานีรถไฟฟลอเรนซ์ 

16.00 ออกเดนิทางสู่เมืองเนเป้ิล โดยรถไฟด่วน Italiarail  
19.00 เดนิทางถึงสถานีรถไฟเมืองเนเป้ิล / น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั 
ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร ณ โรงแรมที่พกั 

พกัที่:  ROYAL CONTINENTAL HOTEL / หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที7่  เนเป้ิล – เกาะคาปรี – ล่องเรือ (ถ า้บลูก๊อตโต้) - น่ังรถรางสู่เมืองเก่า– พกับนเกาะคาปรี 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางออกจากสู่เกาะคาปรี(CAPRI ISLAND) โดยเรือเจ๊ตฟรอย / น าท่าน ล่องเรือ ชมทิวทัศน์อัน

สวยงามของเกาะคาปรี ท่ำมกลำงทอ้งฟ้ำสีครำม น ้ ำทะเลสี
น ้ ำเงินเขม้ น ำท่ำนชมควำมงำมของถ ้าบลูกรอตโต้(BLUE 
GROTTO) ถ ้ำน้ีถูกคน้พบเม่ือปี 1826 มีขนำดกวำ้ง 45 เมตร
และย ำว  54 เ มตร  สู ง  15 เ มตร  ท ำ ง เ ข้ ำ ถ ้ ำ สู ง จ ำก
ระดบัน ้ ำทะเลเพียงเมตรเศษๆ (ในกรณีท่ีสภำพอำกำศไม่
เอ้ืออ ำนวยกบักำรออกเรือ อำจงดรำยกำรชมถ ้ำบลูกอตโต)้ 
จำกนั้นน ำท่ำนนั่งเรือสู่เกำะคำปรี สถำนท่ีตำกอำกำศของ
ชนชั้นสูงมำตั้งแต่สมยัโรมนัเรืองอ ำนำจ และยงัคงไวซ่ึ้ง

http://www.followmeholiday.com/
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มนตเ์สน่ห์แห่งควำมงำมมำจนถึงทุกวนัน้ี บรรดำกวีและนกัเขียนช่ือดงัต่ำงก็บอกในงำนเขียนเป็นเสียงเดียวกนั
ว่ำ “ท่ีคำปรีสวรรคอ์ยูใ่กล้ๆ  เพียงแค่ปรำยตำมอง” น ำท่ำนโดยสำรรถรำง (FUNICULAR) สู่ยำ่นกลำงเมืองของ
เกำะคำปรี 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเช็ค-อนิ เข้าสู่ที่พกัในเกาะคาปรี มีเวลำใหท่้ำนช่ืนชมกบับรรยำกำศท่ีท ำใหค้ำปรีมีเสน่ห์เป็นท่ีหลงใหล
ของนักท่องเท่ียว อดีตเคยเป็นท่ีประทับตำก
อำกำศของจักรพรรดิแห่งอำณำจักรโรมัน ท่ี
โปรดใหเ้ป็นวิมำนฉิมพลีริมฝ่ังทะเล ชมทิวทศัน์
อนังดงำมของ ยอดเขำอนำคำปรี ชมบำ้นเรือน
และบำ้นพกัตำกอำกำศแบบเมดิเตอร์เรเนียนให้
ท่ำนไดเ้ดินเล่นผ่อนคลำยกบัธรรมชำติอยำ่งเตม็
อ่ิม 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร/น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั 

พกัที่:  HOTEL LA RESIDENCE / HOTEL VILLA SAN FELICE / หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที8่  เกาะคาปรี – ซอร์เรนโต้ – เมืองโบราณปอมเปอ ี– โรม  
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ได้เวลาอันสมควร น าท่านลงเรือกลับสู่เมืองซอร์เรนโต้ 

(SORRENTO) น าท่านชมเมืองซอร์เรนโต้ เมืองสวย
ริมชำยฝ่ังทะเลท่ีมำของเพลง “คมัแบค ทู ซอร์เรนโต้” 
และเป็นบ้ำนเกิดของ เอนริโก คำรูโซ (ENRICO 
CARUSO) นักร้องโอเปรำช่ือดัง เป็นเมืองในฝันท่ี
งดงำมล ้ ำเลิศ เมืองท่ีมีทัศนียภำพสวยงำม ได้เวลำ
สมควร เดินทำงเขำ้สู่ “เมืองปอมเปอ”ี 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชมเมืองโบราณ 2,000 ปี ท่ีถูกท าลายโดยลาวา

ของภูเขาไฟ วิโซเวียส ซ่ึงภูเขาไฟลูกนี้ระเบิดเอาดิน
โคลนเถ้าถ่าน และหินละลายทับถมจมลงไปในดนิในช่ัว
เวลาไม่กี่นาทีเม่ือ พ.ศ.662 ประชาชนนับหม่ืนต้องถูกฝังท้ังเป็นตายด้วยความทุกข์ทรมาน โดยไม่มีโอกาสหนี
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รอดออกมาได้เลย และปอมเปอี ก็ถูกลืมไปจำกควำมทรงจ ำของชำวโลกต่อมำไดมี้กำรฟ้ืนฟูศึกษำประวติัศำสตร์
โบรำณช่ือปอมเปอีจึงถูกคน้พบแต่ไม่มีใครทรำบวำ่อยูท่ี่ไหน จนกระทัง่ พ.ศ.2291 ไดพ้บร่องรอยของซำกเมือง 
เม่ือร้ือดินท่ีทบัถมออกมำหมดแลว้ก็พบซำกเมืองท่ีใหญ่โต และสร้ำงดว้ยหินอยำ่งแข็งแรง บำงแห่งพบ “ ซาก
ชาวปอมเปเอียน และสัตว์เลีย้งของเขาท่ีตายกลายเป็นหินยังคงสภาพเดิมทุกประการ ” แต่ทว่ำภำพนั้นจะเห็น
ลกัษณะของควำมหวำดกลวัต่อควำมตำยไดเ้ป็นอยำ่งดีบำงคนนัง่เอำมือปิดหนำ้ตำยบำงคนนัง่ซบกบัก ำแพงบำ้น
ตำยก็มี ปอมเปอีจึงไดช่ื้อวำ่ “ซากเมืองแห่งความตาย” / ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนออกเดินทำงสู่กรุงโรม / น ำท่ำน
เดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคารภายในที่พกั 

พกัที่:  NH Hotel, Rome หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที9่  โรม – กรุงวาติกนั – เข้าชมพพิธิภัณฑ์วาติกนั(ควิกรุ๊ป) - (Sistine Chapel) 
 เข้าชมภายในโคลอสเซียม – น า้พุเทรวี ่– เมืองเก่าโรม – บันไดสเปน  
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น ำท่ำนออกเดินทำงเขำ้สู่ นครรัฐวาติกนั “ประเทศเอกราช” 

หรือ “รัฐอิสระท่ีเล็กท่ีสุดในโลก” มีเน้ือท่ีประมำณ 250 ไร่ 
เป็นท่ีประทบัของ พระสันตะปำปำ ซ่ึงเป็นประมุขสูงสุด
แห่งศำสนำคริสต์ นิกำยโรมนัคำทอลิก (น าท่านใช้คิวกรุ๊ป
ไม่ต้องต่อแถวเข้าชมภายในของพพิธิภัณฑ์วาติกนั) ซ่ึงเป็น
แหล่งรวมงำนศิลปะจำกทุกยุคทุกสมยัท่ีสะสมมำเป็นเวลำ
หลำยร้อยปีและสมบูรณ์ท่ีสุดในยุโรป  เข้ำชมในส่วนของ
วิหำรชิสติน (Sistine Chapel) ท่ีมีไฮไลท์อยู่ ท่ีภำพวำดบน
เพดำนอันเล่ืองช่ือ วิหำรซิสติน หรือโบสถ์น้อยซิสติน มี
ควำมส ำคัญในกำรเป็นสถำนท่ีท ำกำรประชุมเลือกตั้ งพระ
สันตะปำปำองคใ์หม่และมีช่ือเสียงในทำงสถำปัตยกรรมและ
จิตกรรมฝำผนังหรือภำพวำดบนเพดำนแสดงประวติัศำสตร์
ของมนุษยช์ำติก่อนกำรมำถึงของพระคริสต์โดยจิตรกรผูมี้
ช่ือเสียงในสมยัเรอเนสซองซ์ จากน้ันน าท่านเข้าชมในส่วน
ของ“ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ” (St.Peter's Basilica) ซ่ึงเป็น
ส่ิงก่อสร้ำงท่ีใหญ่และส ำคัญท่ีสุดในนครรัฐวำติกัน เป็น
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สถำนท่ีศกัด์ิสิทธ์ของพระศำสนจกัรโรมนัคำทอลิกท่ีมีขนำด “ใหญ่ท่ีสุดในโลก” ไดรั้บกำรออกแบบโดย “ ไม
เคิลแองเจลโล ” ภำยในมหำวิหำรประดบัประดำไปดว้ยงำนศิลปะช้ินเอกมำกมำย อำทิเช่น “ปิเอต้า” (The Pieta) 
รูปแกะสลกัหินอ่อนแม่พระมำรียอุ์ม้พระศพของพระเยซูเจำ้ไวบ้นตกั ผลงำนของไมเคิล แอง เจโล ไดแ้กะสลกั
หินอ่อนงำนช้ินน้ีเม่ือเขำอำย ุ25 ปี และยงัเป็นงำนช้ินเดียว ท่ีไมเคิลแองเจลโลแกะสลกัช่ือตวัเองไวท่ี้รูปป้ันช้ินน้ี 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเข้าชมภายในสนามกีฬาโคลอสเซียม 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก ท่ีเกิดข้ึนมำเพื่อเป็นสัญลกัษณ์แห่ง

อ ำนำจของ “ เวสปาเรียน ” Vespasian เร่ิมสร้ำงข้ึนเม่ือ ค.ศ. 72 แลว้เสร็จปี ค.ศ. 80 ในสมยัของ Titus บุตรชำย
ของจกัรพรรด์ิเวสปำเรียน โดยโคลอสเซียมแห่งน้ีไดรั้บกำรยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกของชำวโรมนัโบรำณ เด่นในแง่
สถำปัตยกรรม และควำมยิ่งใหญ่ท่ีสำมำรถจุคนไดถึ้ง 50,000 
อำทิ “จัตุรัสเวเนเซีย” Piazza Venezia จตุรัสท่ียิง่ใหญ่ใจกลำง
กรุงโรม ผำ่นชมระเบียงปำลำสโซ สถำนท่ีใชก้ล่ำวสุนทรพจน์
ของมุสโสลินีในโอกำสต่ำงๆ “อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอม็
มานู เอ็ล ท่ี  2” ซ่ึ งได้ช่ือว่ำ เ ป็นพระบิดำของชำว  อิตำลี  
“ประตูชัยคอนสแตนติน” สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะและท่ีมำของ 
“ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” จำกนั้นชมร่องรอยของศูนยก์ลำง
แห่งจักรวรรดิโรมนัอันศักด์ิสิทธ์ิ  “โรมันฟอร่ัม”  จำกนั้น
เดินทำงกลบัสู่กรุงโรม น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของ “น ้าพุ
เทรวี่” น ้ ำพุเทรวี่น้ีถือเป็นผลงำนช้ินเอกท่ีสร้ำงควำมประทบั
ใหก้บันกัท่องเท่ียวทัว่โลก ส่วนกลำงของน ้ำพนุั้นมีรูปป้ันของ
เทพเจำ้เนปจูนข่ีรถมำ้ติดปีกแสดงถึงควำมมีสุขภำพท่ีแขง็แรง
และควำมอุดมสมบูรณ์ของอำณำจกัร จากน้ันเดินเข้าสู่เขต
เมืองเก่าเพ่ือเข้าชมความมหัศจรรย์ของ“วิหารแพนธีออน” 
สถาปัตยกรรมจากยุคโรมันท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศอิตาลี มี
อำยเุก่ำแก่ประมำณ 2,000 กวำ่ปี วิหำรแห่งน้ีไดถู้กสร้ำงข้ึนเม่ือ 27 ปีก่อนคริสตกำล จุดเด่นท่ีน่าสนใจของวิหาร
แพนธีออน คือ การออกแบบ“ โดม ” ด้านบนของอาคารท าได้อย่างน่าอัศจรรย์ จากน้ันเดินทางสู่ “ ย่านบันได
สเปน ” สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง และเป็นสัญลกัษณ์อกีอย่างหน่ึงของกรุงโรม 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคารไทย 

พกัที่:  NH Hotel, Rome / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
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วนัที1่0  โรม – เดนิทางกลบั 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน 
13.30 เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯโดย สายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways เท่ียวบินที่ TG944 

วนัที1่1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
06.50  เดนิทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดภิาพพร้อมความประทับใจ 
* หมำยเหตุ  โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ,กำรล่ำชำ้อนัเน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ใน

ต่ำงประเทศท่ีทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพื่อควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมำยให ้หวัหนำ้ทวัร์ผูน้ ำทวัร์ มีอ  ำนำจตดัสินใจ ณ 
ขณะนั้นทั้งน้ีกำรตดัสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง         ผู้ใหญ่พกั 
  ห้องละ 2 ท่าน 

    เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
    พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
( มีเตียงเสริม ) 

พกัท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

ม.ค.-มี.ค. 2563 111,900 111,900 107,900 29,900 

09-19 เม.ย. 2563 116,900 116,900 111,900 25,900 

12-22 เม.ย. 2563 121,900 121,900 116,900 25,900 

เม.ย.-มิ.ย. 2563 112,900 112,900 107,900 25,900 

ก.ค.-ส.ค. 2563 119,900 119,900 114,900 27,900 

ก.ย.-ต.ค. 2563 112,900 112,900 107,900 25,900 

ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ 
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อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลำน // โรม-กรุงเทพฯ (หรือสลบัลงก่อน-หลงั) 
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำและ
รำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำล หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำให้ตอ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดย
ค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่วีซ่ำยโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่ำ  และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนใหท่้ำนไม่วำ่ท่ำนจะผำ่นกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม  
 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ** ตำมเง่ือนไขกรมธรรม*์* หำกท่ำนอำยเุกิน 75 ปี ท่ำนตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม (หำก
ท่ำนตอ้งกำรซ้ือประกนัสุขภำพเพ่ิม กรุณำสอบถำมพนกังำนขำย) 

 ค่ำทิปพนกังำนขบัรถในยโุรป  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำในโรงแรม
ท่ีพกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร์ โดยเฉล่ีย 100 บำท / ท่ำน / วนั (หำกท่ำนประทบัใจในกำรบริกำร)   

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงิน  
❖ กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 40,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั และค่ำใชจ่้ำย

ส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 
❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ย่ำงน้อย 20 ท่ำน และหรือ ผูร่้วม

เดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหกัค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจดัหำ
คณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่น กำรนดัหยุดงำน ภยั
ธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

❖ เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออกประเทศไม่ว่ำ
ในกรณีใดกต็ำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

❖ เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถือว่ำ
ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
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หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านกต่็อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองท่ีน่ังครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำกบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็น

กรุ๊ปในกำรยืน่วีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วีซ่ำให้กบั
ทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงท่ีท่านเดินทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยืน่วีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยืน่วีซ่ำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำ
นดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

o เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเท่ียวทวปียุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำมประสงคจ์ะยืน่วีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยโุรป 
กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรยืน่วีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจำรณำวำ่วีซ่ำใหก้บัทำงท่ำน 

• กรณีวซ่ีาที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้

จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหกับำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 120 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋
ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องพกัทุกคืน ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวั
ตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัฯจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจงให้ท่ำนเขำ้ใจ(ท้ังนี้ขึน้อยู่กบัการต่อรองระหว่างบริษัท
ฯกบัแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมท่ีพกัต่างประเทศเพ่ือท่ีจะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นส าคญั) 

• หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึง

อย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันท่าน
ควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   หรือ 
กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เกบ็ค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 
 
 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดนิทางท่ีเหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้ 
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง 
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 
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3 เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

 หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เตมิได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อ

แต่ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณำสะกด

ช่ือใหต้รงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วีซ่ำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนั
ท ำกำร) 
* เดก็ตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีดก็อายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเดก็ไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้ามี) 1 ชุด 
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ
สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค ำร้องใหม่กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำง
บริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำน
จดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวีซ่ำใน
แต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ 

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเท่าน้ัน กำรปฏิเสธวี
ซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วีซ่ำปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน 
โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำม
เหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 
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