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Delight Italy 8 วัน 5 คืน

มิลาน เวนิส ชมหอเอนปิซ่า เลวานโต้ นังรถไฟชมหมู่บา้ นชิงเคว เตรเร
ฟลอเรนซ์ โรม เข้าชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

วันแรก
17. น.
21.05 น.

วันทีสอง
00.50 น.

พิ เศษ นังรถไฟชมหมู่บ้านชิ งเคว เตรเร และล่องเรือเทียวหมู่บ้านลูกกวาด บูราโน่
สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
พร้อ มกันทีสนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเ รตส์ (EK) เจ้าหน้ าทีให้ก าร
ต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเ รตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK373
(บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)

ดูไบ - มิ ลาน
แวะเปลียนเครืองทีเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

03.35 น.
08.15 น.

เทียง

เย็น
วันทีสาม
เช้า

ออกเดินทางสู่ เมือง มิ ลาน ประเทศอิ ตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK 101(บริการอาหาร
และเครืองดืมบนเครือง)
เดินทางถึงมิลาน ผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองก่อนจะออกเดินทางเข้าสู่ตวั เมือง
เทียวชมเมือง มิ ลาน (Milan) หนึงในเมืองหลักของประเทศอิตาลี เป็ นศูนย์กลางทังทางด้านการค้า ศิลปะ
เศรษฐกิจ และการศึกษา และได้ชอว่
ื าเป็ น เมืองหลวงแห่งแฟชันและการออกแบบ แวะเทียวชมแลนด์
มาร์กของเมือง นําท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารมิ ลาน (Milan Cathedral) มหาวิหารประจําเมืองขนาดใหญ่
แห่งนีคือโบสถ์ทใหญ่
ี ทสุี ดในประเทศอิตาลี เด่นด้วยศิลปะแบบโกธิคทีตกแต่ง
ด้านนอกด้วยยอดแหลมจํานวนมากถึง
ยอด พร้อมด้วยรูปแกะสลักจาก
หินอ่ อนจํานวนมากทีประดับอยู่โดยรอบ อิ สระช้อปปิ ง ที Galleria Vittorio
Emanuele II ทีตังอยู่ทางฝั งขวาของมหาวิหารมิล าน เป็ นห้างสรรพสินค้าที
เก่าแก่ทสุี ดในอิตาลี โดยสร้างขึนในปี 1877 มากมายด้วยร้านค้า ร้านอาหาร
มากมายในอาคารขนาด 4 ชันสองข้างทางเดินกว้าง ทีโดดเด่นมากก็คอื หลังคา
ทรงโดมเป็ นกระจกใส ทําให้สามารถช้อปปิ งได้ในทุกสภาพอากาศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เวโรน่ า (Verona) หนึงในหัวเมืองใหญ่ ของแคว้น และเป็ นเมืองทีใหญ่เป็ นอันดับที 3 ทาง
ภูมภิ าคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลี และยังเป็ นหนึงในเมืองท่องเทียวทีสําคัญของอิตาลีตอนเหนืออีก
ด้วย นําท่านเทียวชมย่านเมืองเก่า ทียังคงเสน่ หข์ องความเป็ นเมืองยุคกลางไว้ได้อย่างครบถ้วน เมืองเว
โรน่ าแห่งนียังมีชอเสี
ื ยงด้วยการเป็ นเมืองโลเกชันของวรรณกรรมชือดังอย่าง โรมิโอแอนด์จเู ลียต นํ าท่าน
ชม บ้านโรมิ โอ&จูเลียต (Casa di Giulietta) บ้านปูนสีขาวทีมีจุดเด่นคือ ระเบียง สถานทีๆ โรมิโอและ
จูเลียตได้พบรักกัน จุดนีเองทีดึงดูดนักท่องเทียวมากมายมายังเมืองเวโรน่ า เพือชมต้นกําเนิดของตํานาน
ความรักชือดัง
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทีพัก ณ SHG Hotel Catullo หรือระดับเดียวกัน
มิ ลาน – เวนิ ส – บูราโน่ – เวนิ ส
บริ การอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เวนิ ส (Venice) โดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่จุดหมายแรกของการเดินทางที เวนิ ส เมสเตร
(Venice Mestre) ย่านเมืองเก่าของเมืองเวนิส
นําทุกท่านนังเรือต่อเพือไปยัง ท่าเรือซานมาร์โค (San Marco Pier) บนเกาะเวนิส แวะให้ถ่ายรูปสวยๆ
เก็บเป็ นทีระลึกกันที พระราชวังดอดจ์ (Doge’s Palace) พระราชวังริมนํ าแสนอลังการทีสร้างตังแต่
ศตวรรษที 14 ในสไตล์เวเนเชียนโกธิค ทีเคยเป็ นทีประทับของผู้ปกครองแต่เก่าก่อนของเวนิส แต่ตงแต่
ั ปี
1923 ก็ได้เปลียนเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ให้คนทัวไปได้เข้าชม เป็ นหนึงในแลนด์มาร์กหลักของเวนิสเลยทีเดียว
จากนันก็เดินเทียวชมแลนด์มาร์สําคัญต่างๆ ในเมืองและเก็บภาพสถานทีต่างของเมืองแห่งคลองนีไม่ว่า
จะเป็ น จัตุรสั เซนต์มาร์ค (St. Mark’s Square) จัตุรสั หลักของ
เมืองเวนิสและยัง เป็ นศูนย์ก ลางเมืองตังแต่โบราณ รายล้อมไป
ด้วยอาคารสวยๆ สไตล์โกธิค และจุดเด่นของจัตุรสั เซนต์มาร์ค
แห่งนีก็คอื มหาวิ หารเซนต์มาร์ก (St. Mark’s Basilica) ทีตัง
อยู่ท างฝั งตะวัน ตกของจัตุ ร สั เซนต์ มาร์ค มหาวิห ารใหญ่ ข อง
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ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก อลังการด้วยการตกแต่งด้วยโดมใหญ่ รูปปั นมากมายทีทังละเอียดและ
ประณีต และทีอยู่ตดิ กันและโดดเด่นด้วยความสูงถึง 50 เมตรก็คอื หอระฆัง ถือเป็ นหนึงในสัญลัก ษณ์
ของเมือ งทีเห็นได้ไม่ว่ าจะอยู่มุมไหนของเมือ งก็ตาม และทีพลาดไม่ได้เลยก็คอื สะพานถอนหายใจ
(Bridge of Sighs) สะพานอันโด่งดังแห่งนีตังอยูเ่ หนือแม่นําทีคันกลางระหว่างคุกเก่ากับพระราชวังดอดจ์
ทีได้ชอว่
ื าสะพานถอนหายใจนันมาจากการทีนักโทษก่อนทีจะเข้าไปยังคุกจะต้องเดินผ่านสะพานแห่ งนี
ได้เห็นวิวทิวทัศน์ สวยๆ ของเมืองเวนิสเป็ นครังสุดท้ายก่อนจะถูกจองจํา ทําให้รสู้ กึ เสียใจและต้องถอน
หายใจออกมา สะพานนันเป็ นแบบปิ ด ทําจากหินปูนทีแกะสลัก และออกแบบอย่างงดงามเช่ นเดียวกับ
พระราชวังดอดจ์และอาคารโดยรอบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านนังเรือสู่ เกาะบูราโน่ (Burano) เกาะแห่งนีในอดีตเคยเป็ นหมูบ่ า้ นชาวประมงมาก่อน ส่วนสตรีบน
เกาะก็มฝี ีไม้ลายมือในการผลิตผ้าลูกไม้สวยๆ จนเป็ นเอกลักษณ์ จุดดึงดูดสําคัญ ของบูราโน่ คอื อาคาร
บ้านเรือนทุกหลังบนเกาะจะทาสีฉูดฉาดจนบางคนเรียกว่าเป็ นหมู่บา้ นสีลูกกวาด หวานๆ สีสนั สดใสเพิม
เสน่ หใ์ ห้บรู าโน่ ได้อย่างมากมาย เหตุผลทีชาวเมืองเลือกทาสีหมูบ่ า้ นแบบนีก็เพราะด้วยวิถชี าวประมงแล้ว
เมือล่องเรือกลับจากการหาปลาเข้าสู่ฝังจะได้มองเห็นเกาะได้ชดั เจน ทุกวันนีมีชาวเมืองอาศัยอยู่บนบูรา
โนประมาณ 3,500 คน และยังคงถักผ้าลูกไม้กนั อยูเ่ พียงแต่พฒ
ั นาจากการถักด้วยมือมาใช้เครืองจักรช่วย
บ้าง แต่ความสวยงามทีเป็ นเอกลักษณ์ของบูราโน่ นับตังแต่ยุคศตวรรษที 15 ก็ยงั คงมีอยู่
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทีพัก Russott Hotel หรือระดับเดียวกัน
เวนิ ส – ปิ ซ่า – หอเอนปิ ซ่า – พราโต้
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่ านออกเดิน ทางไปยังเมือ ง ฟลอเรนซ์ (Florence) เมือ งหลวงของแคว้นทัส คานี และเป็ นเมือง
ศู นย์กลางของการค้าและความเจริญของยุโรปในช่ว งยุคกลาง เมืองฟลอเรนซ์ได้ชอว่
ื าเป็ นเมืองทีถือ
กําเนิดของยุคเรเนสซองส์ และยังได้เป็ นศูนย์กลางทางศิลปะและสถาปั ตยกรรม ในบริเวณเมืองเก่ าของ
เมืองฟลอเรนซ์นนยั
ั งได้ถูกขึนทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ไปเมือปี 1982
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเทียวชมเมือ งฟลอเรนซ์ ชมความงามของเมือ งสวยริม ฝั ง
แม่นําอาร์โน สถานทีเคยเป็ นทีอยูข่ องศิลปิ นระดับโลกหลายต่อหลาย
ท่าน ไม่ว่าจะเป็ น ลีโอนาร์โด ดาวินซี ไมเคิลแองเจโล นําท่านถ่ายรูป
มหาวิ หารฟลอเรนซ์ (Florence Cathedral) มหาวิหารขนาดใหญ่
เป็ นอันดับที 4 ของยุโรป ตังอยู่ในบริเวณจัตุรสั เปี ยซซ่า เดล ดูโอโม
สังเกตเห็นได้ง่ายด้วยโดมขนาดใหญ่สสี ม้ ในสไตล์ศลิ ปะโกธิคอันหรูหราอลังการ ตัววิหารตกแต่งด้วยหิน
อ่ อ นหลายเฉดสี มหาวิห ารแห่งนีสร้างขึนตังแต่ศตวรรษที 13 และได้ถู ก จะทะเบีย นขึนมรดกโลกไป
เรียบร้อยแล้วในปี 1982 ทีติดกันและโดดเด่นไม่แพ้มหาวิหารฟลอเรนซ์ก็คอื หอระฆังจอตโต้ (Giotto’s
Bell Tower) ทีเป็ นส่วนหนึงของวิหารแต่ตงอยู
ั ่เป็ นเอกเทศ สร้างขึนตังแต่ปี 1334 โดดเด่นด้วยรูปทรง
สีเหลียมจัตุรสั ด้านละ 15 เมตร และสูงถึง 84.7 เมตร มีระฆังอยูภ่ ายในถึง 7 อัน เป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึง
ของฟลอเรนซ์เลย ตัวอาคารยังสวยด้วยหินอ่อนและรูปแกะสลักทีโดยรอบ นําทุกท่านถ่ายรูปกับ หอศีล
จุ่มซันโจวานนี (Florence Baptistry) ทีอยู่ฝังตรงข้ามกับมหาวิหารฟลอเรนซ์ อาคารในศาสนาคริสต์
นิกายโรมันคาทอลิก สวยด้วยรูปทรงอาคาร 8 เหลียมและสถาปั ตยกรรมสไตล์ฟลอเรนไทน์โรมาเนสก์ท ี
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เห็นได้ไม่บ่อยนักในอิตาลี หอศีลจุ่มนียังเป็ นหนึงในอาคารทีเก่าแก่ทสุี ดในเมืองด้วยการก่ อสร้างตังแต่
ช่วงปี 1059-1128 อีกหนึงจุดเด่นของทีนีก็คอื ประตูสมั ฤทธิทีสวยงดงามด้วยประติมากรรมนู นทีได้ถูก
บรรจงสร้างขึน ตังแต่อดีตแล้วทีคนสําคัญต่างๆ ล้วนมาทําพิธศี ลี จุม่ ทีนี ข้ามมาที จัตุรสั ไมเคิ ลแองเจโล
จัตุรสั สวยบนเนินเขาเหนือเมืองฟลอเรนซ์ทสร้
ี างขึนเพืออุทศิ ให้แก่ศลิ ปิ นชือก้องโลก ไมเคิลแองเจโล โดย
ในบริเวณจัตุรสั จะมีรปู ปั นบรอนซ์เลียนแบบผลงานชินเอกอย่าง David และอีกหลายชิน ทีบริเวณจัตุรสั
แห่งนีได้ชอว่
ื าเป็ นจุดชมวิวทีดีทสุี ดของเมืองฟลอเรนซ์ เพราะสามารถชมทิวทัศน์ได้แบบพาโนรามาเลย
ทีเดียว
เดินทางต่อสู่เมือง พราโต้ (Prato) เมืองสวยในแคว้นทัสคานี ตัวเมืองตังอยู่ทเชิ
ี งภูเขา Retain และด้วย
ระดับความสูงของตัว เมือ งทีอยู่ท ี 768 เมตรเหนือระดับนํ าทะเลทําให้มอี ากาศเย็นสบายและสวยด้ว ย
ทิวทัศน์รอบข้าง
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทีพัก ณ Charme หรือระดับเดียวกัน
พราโต้ – เลวานโต้ – ชิ งเคว เตรเร – ลาสเปเซีย – ฟลอเรนซ์ – พราโต้
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่เมือง เลวานโต้ (Levanto) เมืองริมฝั งทะเลในแคว้นลิกูเรีย (Liguria) สวยทังด้วยวิวริมทะเล
บรรยากาศดีๆ และอาคารบ้านเรือนในสไตล์อติ าเลียนริเวียร่า ขึนรถไฟสายชมวิ ว ทีแล่นเลียบริมชายฝั ง
ทะเลของอิตาลี รีเวียร่า ชมวิว 5 หมู่บ้านแห่ ง ชิ งเคว เตรเร
(Cinque Terre) หมู่บ้านประมงโบราณ ทีอาคารต่างๆ จะถูก
วาดทาเป็ นสีเหมือ นลู ก กวาดหลากสี บรรยากาศชิล ล์ๆ และ
ทิวทัศน์สวยๆ ของเมืองทําให้ติดอันดับสถานทีท่องเทียวยอด
ฮิต และยังเป็ นอุทยานแห่งชาติและมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีก
ด้ ว ย ไปลงยัง เมือ ง ลา สเปเซี ย (La Spezia) ทีตังอยู่ ท าง
ภาคเหนือของประเทศอิตาลี เป็ นเมืองท่าทีสําคัญทังด้านการค้าและการท่องเทียว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
มุ่งหน้าสู่เมือง ปิ ซ่า (Pisa) เมืองริมแม่นําอาร์โนในแคว้นทัสคานี ทางตอนกลางของประเทศอิตาลี เป็ น
เมืองเก่าแก่ทมีี โบสถ์โบราณกว่า 20 แห่ง พระราชวังเก่าแก่สมัยยุคกลาง และด้วย
การทีอยู่ตดิ แม่นําทีใกล้ทางออกไปยังทะเลทําให้เป็ นเมืองแห่งการค้าขายทีสําคัญ
เดินทางต่อสู่สงก่
ิ อสร้างโบราณทีมีชอเสี
ื ยงไปทัวโลกอย่าง หอเอนปิ ซ่ า (Tower
of Pisa) หยุด แวะถ่ ายรูปกันให้เต็มที หอเอนปิ ซ่านีจริงๆ แล้วเป็ นหอระฆังของ
มหาวิ ห ารปิ ซ่ า (Pisa Cathedral) โดยทีตัว อาคารนั นได้เ ริมเอนในช่ ว งการ
ก่ อสร้างช่วงศตวรรษที 12 โดยเกิดจากพืนดินทียุบตัวลงเพราะรับนํ าหนักอาคาร
ไม่ไหว แล้วก็ค่อยๆ เอนมากขึนเรือยๆ ก่อนจะสร้างเสร็จสินในศตวรรษที 14 แต่การเอนเอียงนันก็ยงั เพิม
มากขึนเรือยๆ จนมาถึงปลายศตวรรษที 20 ทีการเอียงได้หยุดลง แต่นอกจากการเอนเอียงทีน่ าสนใจมาก
แล้วตัวอาคารสีขาวสะอาดก็สวยไม่แพ้กนั เดินทางกลับสู่เมืองพราโต้
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทีพัก ณ Charme หรือระดับเดียวกัน
พราโต้ – โรม

เช้า

กลางวัน

เย็น
วันทีเจ็ด
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านมุ่งหน้าสู่ โรม (Rome) นอกจากจะเป็ นเมืองหลวงแล้ว ยังเป็ นเมืองทีใหญ่ทสุี ดในแคว้นลาซิโอ
ตังอยู่ตอนกลางของอิตาลี ประวัติศาสตร์ทยาวนานของโรมนั
ี
นกินเวลามากกว่า , ปี โรมเคยเป็ น
เมืองหลวงของจักรวรรดิโรมัน และเป็ นเมืองทีมีบทบาทมากทีสุดของอารยธรรมตะวันตก ในอดีตได้ชอว่
ื า
เป็ นอาณาจักรทียิงใหญ่ทสุี ดในโลก จนปั จจุบนั ยังเป็ นทีตังของนครรัฐวาติกนั ซึงเป็ นนครทีประทับของ
สมเด็จพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านชม นําพุเทรวี (Trevi Fountain) อีกมุมหนึงในโรมทีสวยงามและอลังการด้วยประติมากรรมรูป
ปั นองค์เทพต่างๆ ทีตระหง่านเป็ นฉากหลังให้กบั อ่างนําพุขนาดใหญ่ มีความเชือสนุ กๆ เกิดขึนทีนําพุแห่ง
นีว่า หากใครก็ตามยืนหันหลังให้กบั นําพุแล้วโยนเหรียญด้วยมือขวาข้ามหัวไหล่ขา้ งซ้ายลงในอ่างนํ าพุนีก็
จะได้กลับมาเทียวโรมอีก เพราะฉะนันอย่าได้แปลกใจหากเห็นผูค้ นพากันมาโยนเหรียญทีนี ชม บันได
สเปน (Spaish Step) ทีอยูบ่ นเนินเขาขนาดย่อม เป็ นบันไดกว้างทอดยาวลงมายังพืนเบืองล่าง ปลายสุด
ของบันไดด้านล่างมี “อ่างนํ าพุบาร์คสั เซีย” (Fontana Della Baecaccia) อ่างนีมีรปู ร่างเรียวยาวปลายทัง
สองข้างเรียวแหลมคล้ายเรือ แล้วมีนําพุอยูใ่ นลําเรือนี บันไดสเปนทีว่านีออกแบบด้วยศิลปะแบบรอกโคโค
สร้างในปี พ.ศ.
บันไดกว้างใหญ่นเป็
ี นจุดนัดพบและเยียมชมชือดังของโรม
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทีพัก ณ Hotel Midas หรือระดับเดียวกัน
โรม – มหาวิ หารเซนต์ปีเตอร์ – สนามบิน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเข้าสู่ นครรัฐวาติ กนั แม้จะเป็ นประเทศอิสระ แต่นครรัฐวาติกนั ก็เปรียบประหนึงโรมอย่างแยกไม่
ออกแม้จะได้รบั การจัดอันดับว่าเป็ นประเทศทีเล็กทีสุดในโลกก็ตาม และหากไม่แวะชมนครรัฐวาติกนั ก็จะ
ถือว่าการเดินทางครังนีน่ าเสียดายมาก ทีนีคือศูนย์กลางการปกครองของคริสต์ศาสนาคริสต์ รวมทังยัง
เป็ นทีประทับของสมเด็จพระสันตปาปาผู้ซงเป็
ึ นประมุข มีความยิงใหญ่ในการใช้ประกอบพิธกี รรมทาง
ศาสนา บวกกับมีความสวยงามทางสถาปั ตยกรรมจากฝี มอื ของช่างฝี หลายยุคหลายสมัยทีผลัดเปลียนกัน
มาสร้างสรรค์ค วามงามฝากไว้ในนครรัฐแห่ งนี นํ าท่านเข้าชมภายใน มหาวิ หารวิ หารเซ็นต์ปีเตอร์
(Saint Peter’s Basilica) มหาวิหารทีสร้างขึนตังแต่ศตวรรษที แห่งนีนันน่ าชมมาก นอกจากนันก็ยงั
มีชนงานของศิ
ิ
ลปิ นชือดังอีกมากมาย มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์เป็ นหนึงในสีของมหาวิหารหลักของโรม และ
จํานวนนักท่องเทียวทีสนใจเข้าชมนันมีมากมายจนเข้าแถวต่อกันยาวเหยียด มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์เป็ น
สิงก่อสร้างทีใหญ่และสําคัญทีสุดในนครรัฐวาติกนั แต่ ก็เป็ นการสร้างขึนบนร่องรอยของวิหารหลังเก่า
ยิงใหญ่ด้วยความยาวของมหาวิหารถึง
เมตร จุผู้คนได้มากถึง , คน ทังพืนและผนังเป็ นหิน
อ่อนทีฝั งงานศิลปะไว้จนทัว ยิงใหญ่ขนาดนีต้องใช้เวลาสร้างถึง
ปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเทียวชมแลนด์มาร์กต่างๆ ในตัวเมืองโรม แวะถ่ายรูปสวยๆ ของบริเวณ จัตุรสั พิ อาซซ่ า นาโว
น่ า (Piazza Navona) เป็ นย่านศิล ปะอีก แห่ง หนึ งใจกลางโรมทีสวยงามและถู ก ห้อ มล้อ มด้ว ยอาคาร
สถาปั ตยกรรมแบบบารอก ในบรรดาอาคารเหล่านันก็จะเป็ นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านไอศกรีม
มากมาย เหมือนเป็ นแหล่งรวมของศิลปิ นเปิ ดหมวกและศิลปิ นวาดภาพ ทีเด่นทีสุดในบริเวณปิ อซั ซา นา
โวนาแห่งนีก็ค ืออ่างนํ าพุทมีี ประติมากรรมรูปปั นขนาดใหญ่ทเรี
ี ยกกันว่า Fountain of Four Rivers ซึง
เป็ นผลงานชินเอกของ “แบร์นินี” เป็ นการสือความหมายตรงตามชือ นันคือเป็ นสัญลักษณ์ของแม่นํา

22.05 น.
วันทีแปด
05.55 น.
09.40 น.
19.15 น.

สายสําคัญของโลก ได้แก่ แม่นําดานู บจากทวีปยุโรป แม่นําไนล์จากทวีปแอฟริกา แม่นําคงคาจากทวีป
เอเชีย และแม่นําริโอเดลาเพลทจากทวีปอเมริกา นํ าท่านชม วิ หารแพนธี ออน (Pantheon) อีกหนึง
ความสวยงามในสถาปั ตยกรมแบบโรมันโบราณซึงตกทอดมาแต่ อดีต “วิหารแพนธีออน” สร้างมาตังแต่
ก่อนคริสต์กาลถึง ปี วิหารแพนธีออนยิงใหญ่ดว้ ยขนาดมหึมา เฉพาะหน้าจัวเมือมองด้วยตาเปล่าก็ว่า
ใหญ่แล้ว ยังมีเสายักษ์เป็ นฐานรองรับถึง ต้น แต่เดิมชาวโรมันโบราณสร้างวิหารแพนธีออนไว้สาํ หรับ
เป็ นสถานทีบูชาเทพเจ้า และนํ าท่านชม ประตูชยั คอนสแตนติ น (Arch of Constantine) ซึงเป็ นทัง
สัญลักษณ์ แห่งชัยชนะ และยังเป็ นทีมาของถนนทุกสายทีมุ่งเข้าสู่กรุงโรมอีกด้วย มีขนาดใหญ่และยังมี
สภาพทีสมบูรณ์แม้จะผ่านกาลเวลามายาวนาน เพราะสร้างขึนตังแต่ปี พ.ศ.
เพือใช้เป็ นสัญลักษณ์
ของการเฉลิมฉลองชัยชนะของ “จักรพรรดิคอนสแตนตินที ” ทีมีต่อ “แม็กเซนติอุส” ในสงคราม Battle
of Milvian Bridge แล้ว นํ าท่ านถ่ ายรูปกับ โคลอสเซี ยม (Coloseum) ความยิงใหญ่ของ โคลอสเซีย ม
กลายเป็ น สัญ ลัก ษณ์อ ีก แห่ งของโรมไปแล้ว และไม่เ คยมีใ ครพลาดไปชมสิงก่ อ สร้า งทีเก่า แก่ และมี
ประวัตศิ าสตร์ทน่ี าสนใจแห่งนีเมือไปเยือนโรม แม้จะค่อนข้างเสียหายไปตามยุคสมัยบ้าง แต่กย็ งั คงความ
อมตะของอดีตไว้อย่างมาก สนามกีฬ าใหญ่ ยกั ษ์ แห่งนีสร้างขึนในสมัย “จัก รพรรดิเวสปาเชีย น” แห่ง
จักรวรรดิโรมัน เป็ นสนามกีฬาทีสร้างขึนเพือชมการแสดงกีฬาแห่งการต่อสูร้ ะหว่างมนุ ษย์กบั มนุ ษย์ สัตว์
กับสัตว์ และมนุ ษย์กบั สัตว์ มีรูปทรงเป็ นรูปวงรีก่อตัวสูงขึนเป็ นอัฒจรรย์ หากวัดขนาดความกว้างใหญ่
โดยรอบจะมีความกว้างประมาณ
เมตร สูง เมตร สิงก่อสร้างในยุคโบราณทีจุจาํ นวนผูเ้ ข้าชมได้
ถึงประมาณ , คนแห่งนีแสดงให้เห็นถึงความไม่ธรรมดาเลย
ได้เวลาอันสมควรนําทุกท่านเดิ นทางสู่สนามบิ น เดิ นทางกลับประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK 150 แวะเปลียนเครือง (บริการอาหาร
และเครืองดืมบนเครืองบิน)
ดูไบ – สุวรรณภูมิ
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลียนเครือง
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทียวบินที EK 372
(บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
กันยายน

- /

ราคา
ก.ย.- ต.ค.

45,900

ตุลาคม

- / - ต.ค.

กรกฎาคม

- / - ส.ค.

49,900

ตุลาคม

- ต.ค.

46,900

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดียว เพิมท่านละ 10,000 บาท
อัตรานี รวม
✓ ค่าธรรมเนี ยมในการขอยืนวีซ่ากลุ่มเชงเก้น
✓ค่าตัวเครืองบินชันทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าทีพักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีระบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนําเทียวตามทีระบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที และค่าธรรมเนียมตามทีระบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง ,000,000 / 500, บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี ไม่รวม
✗ ค่าภาษี มลู ค่าเพิ ม 7% ภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3% กรณี ต้องการใบเสร็จ
✗ ค่านําหนักของกระเป๋าในกรณี เกิ นกว่าสายการบิ นกําหนดให้ 30 กิ โลกรัมต่อหนึ งคน
✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่ างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครืองดืมในห้องพัก
✗ ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ นและคนขับรถท้องถิ น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน
✗ ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ไทย ขันตํา 100 บาท / วัน / คน
เงือนไขในการจองทัวร์
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง
2. ชําระยอดทังหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ

,

บาท พร้อมสําเนาหนังสื อเดินทาง ภายใน วัน หลังจากทีจองทัวร์ โดยโอนเงินผ่าน

ชือบัญชี บริษทั โก อินเตอร์ ฮอลิเดย์ จํากัด
กสิกร
กรุงเทพ
ไทยพาณิ ชย์

สาขา เซ็นทรัล ลาดพร้าว
สาขา เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์
สาขา โฮมเวิรค์ ราชพฤกษ์

บัญชี ออมทรัพย์

730-2-69467-7
924-0-10557-8
402-3-01011-9

การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึนไป คืนมัดจําทังหมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึนไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบืองต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทังหมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงหมด
ั
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงหมด
ั
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ าในกรณีทผูี ้เดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการ เมือเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีทสูี ญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีนอกเหนือความรับ ผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนืองจากรายการทัวร์นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมือท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทังหมดไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือนไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีได้ระบุไว้โดยทังหมด
เอกสารทีต้องใช้ในการยืนวีซ่า
1. พาสปอร์ตทียังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่ม
เก่า ไม่ว่าจะเคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ ามควรนําไปแสดงด้วยเพือเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั วิ ซี ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านันและมี
อายุไม่เกิน 6 เดือน)
3. เอกสาระสําคัญส่วนบุคคล
3.1 สําเนาทะเบียนบ้าน
3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรข้าราชการ
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
3.4 สําเนาใบเปลียนชือหรือนามสกุล (ถ้ามี)
4. กรณี เป็ นพนักงานบริ ษทั

ใบรับรองการทํางานจากบริษทั ทีท่านทํางานอยู่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน โดยระบุตําแหน่ ง อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั วันเดือนปี ทเริ
ี มทํางานกับบริษัทนี และช่วงเวลาทีขอลางาน เพือเดินทางไปยุโรป หลังจากนันจะกลับมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
5. กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ
ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองทีคัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐาน
การเงินของบริษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

6. หลักฐานทางการเงิ น
- Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริ ง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน (นับจากวันปั จจุบนั ในวันทียืนวี
ซ่า) ควรเลือกเล่ มทีมีการเข้าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจํานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพือแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะ
ื บสู่
การเงินเพียงพอ ทีจะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถทีจะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เม่อกลั
ภูมลิ ําเนา
- Bank Certificate ฉบับจริง วันทีอัพเดทตรงกันกับ Statement
(ในกรณี ทีผู้อืนเป็ นคนออกค่ าใช้ จ่ายให้ ต้ องมีหลักฐานเชื อมโยงความสัมพันธ์พร้อมยื นเอกสารฉบับ
แปลภาษาอังกฤษ) **สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณีทบริ
ี ษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทังหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ
1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีก หนึงฉบับเพือแสดง ความรับผิดชอบต่ อค่าใช้จ่ายและการกลับมา
ทํางานของท่าน โดยระบุรายชือผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจัดการเดินทางนีในจดหมายด้วย
8. กรณี ทีเป็ นนักเรียน นักศึกษา
จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่าน้ัน
9. กรณี ทีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี
9.1 ไม่ได้เดิ นทางไปกับบิ ดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ ง
- จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อําเภอ / เขต ทีท่านอยู่ (เป็ นภาษาอังกฤษ)
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสูตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
- เอกสารเชือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ดินทางกับผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
9.2 เดิ นทางไปกับบิ ดา มารดา
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
** หมายเหตุ!!ในวันทีมายืนขอวีซ่า บิ ดาและมารดา ต้ องเดิ นทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร้องขอวีซ่าให้กบั บุตร **
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็ นการถาวร
และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยืนคําร้องใหม่
ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือใน

การเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทังนีบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไปอํานวยความสะดวก
และประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูต ขอเอกสารเพิมเติม ทางบริษัท ใคร่ ข อรบกวนท่ า นจัด ส่ ง เอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการแจ้งสถานทูตเพือให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานฑูตเรืองวีซ่าของท่านเนืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั
13. การยืนวีซ่านันผู้เ ดินทางต้ องชํา ระยอดมัด จําท่ านละ 20,000 ต่ อ ท่านก่ อ นเท่านันถึงสามารถดําเนิน ขันตอน
ื ซ่าได้
การย่นวี

** ทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ มเติ มใบละ

บาท **

รายละเอียดและเอกสารในการขอยืนวีซ่าประเทศเชงเก้น
ระยะเวลาในการยืน 15 วันทําการ
ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตัวและสแกนลายน้ิวมือ ณ ศูนย์ยนวี
ื ซ่า ตามวันและเวลาทีนัดหมาย
กรุณากรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังฤษ
ชือ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอร์ต).................................................................................................................
ชือ-นามสกุล (เดิม) .......................................................................................................................................
ทีอยู.่ ...............................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์..................................................... เบอร์มอื ถือ........................................................................
E-Mail...........................................................................................................................................................
สถานะ

 สมรส

 โสด  หย่าร้าง  แยกกันอยู่

เลขทีพาสปอร์ต................................................... วันหมดอายุ......................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด............................................. อาชีพ...................................................................................
สถานทีทํางาน..............................................................................................................................................
ทีอยูส่ ถานทีทํางาน.......................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ททํี างาน.................................................
การเดินทางในครังนีท่านออกค่าใข้จ่ายเองหรือไม่ ..........................................................................................
ชือผูอ้ อกค่าใช้จา่ ย .............................................................................................. ความสัมพันธ์ ....................
ในช่ วงระยะ 3 ปี ทีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
ในช่ วงระยะ 3 ปี ทีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายนิ วมือเพือทําวีซ่าหรือไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
** หากเคยแสกนลายนิวมือแล้ว กรุณาถ่ายรูปหน้าวีซ่าเพือให้เจ้าหน้าทีตรวจสอบ **

